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Pela presteza com que foi este volume impresso, esca
param algumas incorrecções na reviSão das provas typographi
cas, que não prejudicam a exposiçãO, e, por certo, as rele
vará o leitor intelligente.

Reservados os direitos de autor.
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Ao LEITOR

Czt1np1'i1ldo o honroso legado recebido de nosso pran
tcado Pae - Dr. Fernando Luis Oso1'z'o - sentimo-nos f~

lizes em poder dar hoje á pubHcz"dade o 2? volume da «His
toria do General Oso1'2"o», com a collaborafão e solidarie
dade plena de 1tOSSOS presados Í1'mãos Drs. Manoel Luis
Oso1'2'o e Pedro Luis Osorio e animafão carinhosa de nos
sa eztremecida irmã D. Francisca Osorio Ribeiro.

Observámos o plano trafado no I? volume, firman
do,nos em auctorisados testemunhos da epocha, em vaHo
sos documentos, objecto de pesquizas I e no archivo parti
cular de nosso lembrado Avô, arckivo esse óra confiado á
guarda do Instituto Historico e Geographico Brasileiro ao
\ ç aI .. offertáramos em I O de :Junho de I9II.

. Como preito de elevado affecto, dedicamos o presen
te tt:abalho á memoria de nosso inesquecivel P ae, cujo pre
maturo fallecime1lto zlnpediu completasse, com brilho e pro
veito para a historia nacional, a tarifa que nobremente

~ """ içz"d /" ; homenagem que estendemos á memoria de nossa
d /Y.[áe - D. Ernestina de Assumpfão Oson'o - á cujos

4esvet(j~ coube boa parte na conservafão do precioso archz"
mtando-nos, CO'1?Z seus altisszmos e1lsinamentos I o ca-

ff_ do dever.
to om

~ -e/tltas, 24 de Maio de I9I5.

JOAQUIM LUIS 0, ORIO

FERNANDO LUIS OSORIO (FILHO)
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DR. FERNANDO LUIS OSORIQ

NOTICIA BIOGRAPHICA..

•

•

•

NaSC8'Ll ODr. Fe?"nando Lui' OSO?'W a 30 de lYlaio dJ8
1848) na cidade de Bagé) Estado do Rio Gmnde do Sttl. E-ra (ir
lho legit~mo do Ma?'echal de Campo Manoel Luis OSO?'io) Ma'r
que" do He?"val) e de D. F-raneisccl Fagundes Oso'rio - falletYida
- Vis 'ondessa do mesmo titulo, Seg'Lliupara os est'Lldos) em S.
Paulo, aos 16 annos; e, cursando p?"epamtO?'ios, foi um dos
cento e tantos estudantes que, em 1864, estalando a, guerra,
do PClragua,v, se apresentcl?'am volunta?'iamente ao Gove't'no,
d'L'sposto . Cl mar'cha?' pam o theclt?·O dos cwonteci?nentos. E-n .
quanto e ~Jemva Cl 'resposta do seu pat?"iotico offe?'eci1neILtoJ

com os companheú'os instr"IÚClrse em exeTcicios militare - até
que, em offiào, o mesmo Governo deelar'ou ao P?'esidente da
P?'ovincia de S. Pa'Ldo aceita?' os serviço do estudantes q~te

obtivessem o consentimento patemo, Fe1'nct?ldo Luis Oso?"io
não conseguiu obte?' o assentimento de seu ext?"emoso p?'ogenir
to?', det'xcmdo pO?" isso de ma,r"e/w?' pClr'a o theat?·o da glle?'?'a;
e) esta C'Ú'(fll11~stancia pe'rmittiu-lhe cu?'sa?' a Fcwuldade de Dir
reoito de I.... Paulo. Foi u.1n dos est'udantes avantajados da
epocha) ?'81 ellando 'inteltigencia, sob as diver as face de e'cr-lr
ptO?') poet(l) musico orador e advogado) profisSãO esta em que
sob1'esahiJu) muitas vexes no j1l'ry defendendo despTotegidos
da fort'Ltna qUe?' po'r inieiat'iva p'l'opria) quer' como enviado
pela associação «Nucleo Juridico» , ConeO?'reu pam a f'Ltn
dação) assiJm d'esta, como de out?'ClS agg'remiações j'Llrúiic-as
é" litera?'ias que ?'ep?'esentou em f?'eq?wntes actos pUblicos eleir
to omãd'J.PO?' seu collegas. CTeO'Ll e di?'igiu então, var'ias
pm'iodieos .,litem?'ws e politico naquelles r'evelando gosto pl'r
las letras e nestes ?n'Ltita 'independenfYia de caracte?' e avança
do espir'ito libem/. DCl clbolição da escm'L atum foi exaltado
:Q?'opagandista (1) cêdo entmndo pa1'Cl a famo a loja maçom~a "

.
(1) Quasi toda I't imprensa rlo-gra/ldellse pubUcou a sua lttsplrada poesIa

de propaf{a.da aboUcioll:'sta de/lom,'"ada " O Escravo" por 1)Iuito tempo ,-edla
da em todos os cftubs abolicionistas do Rio Grallde do Sul.

f)
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"Ame?'Wa I, de S. Paulo, a ]JI"I,1neira. que no Bmsil pr'omO'ueu
a emancipação do elemento se?'?Jit, tendo sido do nUMero dos
poueos maç.()ns que em livro espem;al fi?'maram o~ eom21roinis
so - á qu,e não faltou - de «nu?wa possui'r esc'ravos» , Pro
dumndo-se em 1871, o movúnento aeademieo em S, Paulo,
em vi?,tude da lei P?'oposta. pelo Ministro do Impm"io, q'l.te 1'e
formava o modo de serem feito os exames na Fcwuldade 
Fernando Luis Osorio, qUf~ havia então conchtido o 4° anno
juridico, tomou pa1'te, além de 300 estudantes, nos S'uecessos
que se demm, ?'(}sistindo á lula eom mais 13 oompanhei?'os.
P1'oeessado e condemnado á pe?'da de dois annos de estudos,
interpo% 1'eGU1'SO da sentença pam o Conselho de Estado e de

. a.cco7'Clo com a deeisão do 1'eferido Conselho 1'eqUe?'e?b o obteve
da Camara dos Deputado' a sentimento pam p1'estCb?' exa
mes 'vindo, em 1873, a f01'ma1'-se em Pernambueo, Du
rante a sua pe?'manenrYia nessa Provineia, agitou- e n ques
tão 1'eligiosa provooada pelo bispo D, Vital. .A enm'91:ea
attitude ass'umida pelo D1', Fe'rnando Oso1'io ?ne?'eeeu largos
elogios dos .iornaes da epocha, Enea,1'1'egou- 8, tambem, em
Pemamb~bCo, de muitas defesas milita1'es q'ue fama no qucbr
tá, Depois de graduado hachanl em seienO'ias j1.t1'idieas {J

::;oeiae , 1'eg1'es ou á Provincia natal, e, em Pelotas, luga1' de
surJ, resideneia abn7.b eS(;1'ipto'rio de advoeacia, Nas mani
{estações popula1'es da propaganda abolicionista, nessa eida
de, liam-se nos a1'eos de t1'iumpho, nos ea'i'1'OS ernblematieos
das proeissõe eivicas, nas bandei'ras, os nomes dos bene'Jne
r1l0s da cruzada, entre elles o do Dr, Osorio. Como advo
gado fomm-lhe lJonfiadas impo?"tantes eausas, alcançando su
iXessos brilhantes na t?'iúuna j'l.bdicia,?'ia, Seu esm'vptorio e?:J,

fmnco á pob?'exa. Foi, em Pelotas, o fundado?' dcv.,jJf'ime?'m
a1.tla noetuma de adultos, pam o que desempenhow f01'te aeti
·vidnde eabendo-lhe a iniciativa de eonfe?'e1wias na P1'O'vineia

ob7'e assumptos de natu1'exa rel~qiosa. Foi de sua lavra o
manifesto ela l~ia l1w,çoniea «Honm (~ Humanidade» , de Pe
letas di'rigülo eontra o bispo D, Vital e assigtiado p01' m?b'lr
tas pessoas de destaque soeial, i?wlusive o,Marque,'t do He1'- .,
1m/ tendo.":'1,o eom pala1 ra...'i enth11JSiasticâs, lar,qanunte tran-



XI

..
• (2) 'ollleçolt esta folha politica e literaria a se" pablicada em 1868; mas,

só de 1874 em diallte ; 1)r. Osorio il/cltJ1lb~..-se da prwte politica, sustelltalldo lu
ta com va?ias folhas do Pal·tido cotlServador.
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'eu di, 'cwr~u torJIOUr~e WftW fonte de. Gons1l/ta (J {(jJJiu pú'm
Depzl,tado, dp o'llf'ra Prol''illáa~ 'Jlle 1/(lssa l('gi la{/lr(Í.'orozl3.Ja:,
mm-se de iguctl Ct8SZtmpto, e no Senado me1'eceu;a ref'31'en:Mo
e o elogio de Atfonso Celso (1 out'ros SenadoTes (3), Refe1'1indo
se ao Ministerio da Ag1'ú7ullunt, expendeu 1'dens sons sob1'e
emigmyão eestradas de fe1''/''o) e pnialmente as de sua. Provin
Dia, oonsidemdas estmtegicct8, Tratando do JJlin1:ste1'io dos
Estmngeú'os) mwlit'r tou,-se jJatriot-ico ifpfensor do il/{ere "'t,":
de eu' GOmpat1''Íotas '/to Rio da. Pnda, Emltando os me
r'i/os de Ped1'O A.nw1"ico) (J, quem, ooad!i~wmt o ma~'s que POIl
de no Pcwlrwnento, profenu em, 'cssão de 30 de .Agosto de
1877) o dismwso (irnp1'esso - 29 pgs, in 80 ) 14m'ente a,o qua-

'rk'o da, Batnlha, do Amhy, O1'ompimento ent1'e o iJlla'/"qllex
do He'l'ml e Ga, ~Ja,1' Ma1'tins e a mm'te subitn e 'Ínespemda. do
General, (jo1J~pellim?n-no a 0(J(Y/pa,1' o luga,1' de seu PaB e a
m~f1'enta1' com oh'ibuno, depcwando-se-lhe occasião de mos/mI'
ao pai;;, que nas /utCt8 da, ondo1'ia abia. batm'-se bn'l1wnte
mente e não 1'ecuava diante do ma1'01' a,dversa'rio que nessa
epoc/za podict appcwece?'-lhe, A nlma naeional 'Voltoursp ne 
sa eme·rgencia para, o Dr. Femando Os01'io ; .V1npcdh?:as
unanimes Gerecwa,m de enth1túa Meos a,ppla'usos o notavel dis
eU1'SO qll(, p1'ofe1'vu) em ses, ão de 11 de Junho de 1880 pu
bl·wado ('m folheto' (108 pgs.) e t1'Cunsm'ipto em qU,CliS'I: todas
a,8 folhas do B}'((.sü . ob o t1'hdo - «O Geneml OSO'I"IO defr',??
didô P01' seu, filho») - 1'cbate que não podia se'/" ma/is (;01n17Ie
to ci eens~l-1'as eom J'elcu;ão á politiea do Rio Gmnde do Sul)
ba ectdo em documentos authent-ieo e até do «pu,nho» dos ]J1'O
prios eens01'es, Feita a seisão do pa1"tido liberal, J'io-gmn
dense, 1'enn-Üt-se aos D1's, FJpaminondas Pimtúúno de Ap.
meida Sat'1t1'm;no Epa,rninondct8 de A1Tnda e "J!Ia1'Ç(tt" Pe1'ei
rei- deEseobct1') f'1.tndando e 1'edigindo na mdade de Pelotas a
«Diseu são» (1881)) Q1'gam dicwio do partido Meml, onde o
talentoso moço se mo, t1'Oll polemista, impondo-se pela penna,

roamo se havi(l 1:mpo 'to pela pnlcw1'a. Foi o chefe da d1:ssi-.

e
r (3) Esse discurso foi mal/dado imp,';m';",- anlle.Vldo o se" retraJo,- pejos

seu atillli,'ado"es, 110 IIImle,'O dos q"aes dlSlillcloS officiaes de ~l/m'iIl7,a.

Ar •
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~u}i(;;ia liCeral e ctb1'út lutç,t he1'OÚXJ tontm () pu rl ido dirigido
~ p~lo.D1·'''G((,spet1', Eleito, mais 1tma 'lJe~~, Deputado Provin
.. eiaT. "im]/o sivel foi á maioria «gaspa?'ista» da Ássembléa, 

r na essão (3ni que se discuttiu a ma.teria - roüw o pCW"eCe1' fjlW

r lhe a,rmnca'ru o diploma, letl a elofjzu'ncia com que o D1', Oso
1,io defendeu o 'eus dú'eüo " (4) OpO'1'O 'inteneiu Ct seu /CWOI'
e o presidente da P1w-ineia, que em o BCl1"ão de owa L~1na

(whov jJ1''llrle11!r adül1' (( sessão da Assemh!f>((, p01' motÚ'o de
01ylem puúlú:a ctmeaç-ada. de ser alie'roda, Es, -as mani{e:sta
('õps populare n'nhet7n de firmar o }JJ'(':st1gio do DI', Osol'io
que, etssd,~ ?'ecornpenuado, J'rabnu COlll feli/, ~u(;ce, ·so, o . eu ('.';
(mjJtoi"io de aclvoeaáa em Pelota.s cúJ J886 lj, 1889, Ao co
rneçct'r o anno ele 1889 o D·I'. Femando O.orio em /(m~ rio.'
desilludidos da },/foll{{,?'cMa. Das hdas que rnantú'(J1'a ao.'
governos, ela obse?'varão dos lactos, t1'mm (( conácç'ão ele qur
essa forma polihca fixem o sel! tempo e que (J implantafão
drt Repu.bl-wct no B1'C68il em breve seria reah'dade, Não 'e ('J/,

gemou, Despontando eU(/. aos 15 de NO'L'emb1'O de,'se me."IJlO
nnno, de tal S01'te eneont,'oU prf'pa,mdo o sen espi1'1'to pa,}'({ rp~

tfJbcr (l idOO J1O/;{/ falando ao seu potn'ot iS1JJ,II. que () Dr. 0,<;0

J"/;O -im'ln('(liedcuncnte {elegmp/wu, ao General D{J()[ioro de(~l((

/'(/'fldo-Sf le('lnuJnte ris surle' orden , eánda S(J'lJJ .'~aber ,'j fi 1'('

l'oi1l('ão !?'iu1npha,!'?'(( ou não ('li/. toda ((. parte, E (f.', 'i-tn GU

mo aS.<;lmÚll comprom'isso por ('s, 'a forma, unia-,'(' ri p/Piade
dp rf'pllúl1'cwlOs de Pelotas para em ?JWlti/e. to politico pela
"'nprensa, f'oncitw' os rtntlgos a'Jm:gos, agüamdo a opi/lião P1IL

rai()o)' da 1l01;a idéa, E tão effic((.xes foram o,' ,eu::; seniiros
que eieqell-o seu presidente o club «unülo RepublicaI/a» de
Pplotas, Foi indicado cand1'd.clto rí Assembléa Fedeml COilS
t1bànt~,· e, aceitando o sntfmgio dos el68 conridadão ' jJ(J

.ra. a Con. tihánte do Estado (5) foi () dPjJ1dado Cjue moior II/(-

(-I) .1ssclllúlca Provillcia( : Di,scurso 1Il/ sesslio dI! 15 de .Uarço ti· 1 B,
1"01'(0 Alegre, 30 pgs, iII -l0 de 2 colu",llas ; é seguido de outro prolltlllciado a 17 ~

~e ,l/m:o, de 1-1 pgs, iII -10 e 2 colltlllllas. amúos sobre lt1/ificaçcio de poderes.
~ ~

• (5) lVa Assembléa COlIslituillté, propos, ('11/ 1 91, au(orisaçcio ao G07.'I'1·IIO
para I}IQlldn.,. erigi1; 1t7)~ lIl01l.U1JZeUlO cOJlsagrildv ri II/entona dos !terdes IIFa1Tou.
pilhas", SU'b indicação f~ Itllauilllemen(e approvada e induida lia Constiluireio
que a Assembléa ..votou e está em vigol', (Arl. 80, Disposições (rausilo1'1'as),

"
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mero de votos obteve (eleito a. 5 de ,Maio de 1891j' Nessa
epoGhct eSGTeVfJU e Gompox o «Hymno Rep'ublwano Rio Gxa'lJ,
dense», o 'uniGo que se publiGO'lt então no Estad~, GOm, ve'rsos
sonoros, Ghe1'OS de a1'dente patriotúmo (6) e b1'ilhante musica

(6) Poesia do Hymno ao Estado do R'io (}omru!c do Sul pelo Dr,
Fernando Luú OS01'1'O :

Rio-Graudenscs " na Patria adorada
.almo dia ?'ninu pa,'a nós :

b' l'1)endo a idâa· feUx ,'eal'l'sada
~s que foi sonho de nossos CtVÓS ,.

entoêrnos um hyrnno de gloria,
de pra:::e,' exultemos unidos,
e 7IIa1'l:hemos após a victcrria
pelo amo" fra tel'nal confundidos,

l
Avante, patriotas .'

G' Na brctsüeirct Nação
(0"0) té ás plagas mais rernotas

brademos : - "Fede,'a,ção" !

Pela {'ôres do nosso Estanda,'te
que soldados b,'asileos hon?'a?'am,

b " \ q'lt'est,'angeiros nos camt1)os de fflCtrte
~s ICt se~ts 1)és sltbmissos ficm'arn,

jumrnento façárnos altivos,
ampa'l'ados na lei do p?'ogresso :
" Nunca ma'is jaxerernos captivos
sob sceptro,. de Reis no Universo",

(Oôro)

Rei - é o povo,. fe'l'ax Liberdade
ii o dominio do 'I'eal soberano,

b' \onde o sol que refulge - a 19ualda,de
~s ~não vigora poder sobreh~trnano,

anele t!l!ronos conquiota - o Labor ,.
a Vi?'t'ude - corôa ' - a Justiça
tem por bases do templo - o Amo'r,
e dos fracos frv f01'tes nct liça,

Côro

Surjam mortos illust"es da t~trnba .'
Vinde mtvÍ1' nosso canto de gu,erra

b' lcomo alegre nos m'es 'I'eturnba
~ sobre CtS aguas do ma'r, sob,'e Ct iel''I'(t !

Gomo é jttsto, patente o civismo
d'este povo de heróes, - vinde vêr,
corno affirrna no seu patriotismo
])cla patn:ct que/'ida malTe" !

r
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~ ~'ua lav'ra, 1l1uito br"~ve tr"ocou a politica pelos estudos
• hi,stQr'ico~ e dedico'/Jrse exclusivamente a collec(Jionar' dados,
" a áéôumular' .materictes pam Cb biogmphia de se'M Pae, - a

r «Historia do General Osor'io» - «genial tar'efa» que, sor1Jre-
, hendido pela mm'te, não viu attingir' o desejado tenno, mas

em (Jujo 10 1. olume tmnsf~mdiu «ao lcbdo da mais pura, ex
pressão do amór' filicbl, do mcbis ar;cendmdo patr'iotisrnD a
61'ndição e o dis(Jemimento do (J1'iti(Jo q~te examina um gmn
de per'iodo da M tor'ia nar;ional, Começava a (Jolligú' doou~

mentos pam Cb histor'icb pr'opricbmente do Rio Gmnde do &l,
Mas foi no Jo volume da «Histor"~'a do Gene'ral o. or,io» que
d(!JI:xou eS(J1'''ptas «muitas, muitissimas paginas de ap1"Ovei
tabilissimct leitur'a, não só pelo q1te ch;:, respeito á historia.
militar' e politica de nosso paix, corno pelo importa,ntes do
fJumentos de que a obm está repleta, do(Jumentos esses q~be

'veem Melar'ar' factos e feitos hOn1'osissimos áspaginas da Ms
tor'ia patr'icf, ainda pouco est~bdadas, relat'tvamente ás rela
fJões politica 00112 o Pmta, ,ma, diploma(Jia e suas lutas,
Oonsidemmos o 1]'Wr'ito dessa obm, toda {eitrb de difficeis pes
q'll1''Xas, r'('(;on t1"1(,(;f)ões e dedi(Jações e:r;tmor'rlinar'ias e q1te só
o amor de wn filho intelligCJlte e illust1'ado e de wrn patr'iota
dist'tnetissúno podt.wia levar avante (7) «O tr:tulo dr> !l.a.büitor
ção com que se apresentava, em Mar'f)O de J895, ás por'tas
do «Instituto Histon'oo», (8) «empenhado então na O1'dua ta
nfa de biogmphaJ' aquelle que l/'W dera o 'el' e q1W já por' tan
tos titlbios peJ'lenáa ri histo'l"icb,' tom um g1'OS o rolulne
únpr'esso, contendo o material histori(Jo (Jonstante do 10 to
mo de um longo tmb(tlho sobr'e a vida do grande Genem I
Osor"io, TO(JO~b ao Dr', Ame'J'i(Jo Bmsilien~e (( lar'efa d" da)'

• •

(7) A impren::;a repl'odu.xia as cclams, bella::; e reflectidas plt,'axe..
do .bem elabomdo prefacio» com que o .illust1'(~ hi toriador e bio,grapho.
Dr, Fe,'nando Luis Osorio abria o )0 IJohw1.e da .importanteHistoria do .,
Ge1:eral Osorio • ara mais ele 700pagina.s escriptas em lo'rga lingu,a,ge

• cla-ra e fluente•.

(8) Dr, Alfreito -Nascimento, 1896. Elog1'O do ::;oâos fallecirlos do
Instituto I1listori;o e Geo,grapIL-ico B,'a 17.ei1'O,

.,
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pareue'r (9) sobre esse Livro e em 25 de Agosto de 1895 "era
o seu nll.t01' adrn;ittido naq~telle recinto, como socio ~ eflec1iv,f),
de quem muito ha.áa que espera'r, Este tmba/.ho hnp01·tan- ,
tf' ({, q~te COl1 agrám todct a sua cwt1"l'idade, ficou incompleto;
1n(tS assim truncado figw'a como ~tm 'J7wnumento el'fju,ido pe- r

lo amor filial a,o lado do mon~tmento de b1'0117.8 q~te na rnes'J7w,
epochct agmt'idão do povo erigia na praça pubh'ca sobn a base
de gran'ito soúreposta ri aypta do monumento em qlle ,já:. oco/'
po emúal c/'Inculo dessp soldado da Patn'a», Empenham-se
nesse labor )Jatr';otico quando, na mcmhã de 25 de Ab1"il de
1894 se lhe depurou nos jomaes do dia a sua nomeação pa.
ra ministro plenipotencia'1'io na Repubhcu A1'fjent1'n(t, e homs
ilepois lt1n emi 'sario do J.lIIarechal Florr/Cl.?w Peixoto que, tO
mo explicarão, lhe mandám sómente estas pala'vra : «Seu
Pae fO'i soldado e q1tando em pnciso sabia PCt'l'tú' immedia
mente, O filho dae imitaI-o !» Jj}m Buenos Ai're occu
pou com muita d~'stincção e b1'ilhani'ismo o CCt1'fjO de núnis
f1'o plenrfpote'llciario prestando, pelo seu espirito conciliador,
'relevnnt'issimos sf'nJiços ao nosso pai'X, ntt1na epocha em que
(I htta, eivil agitava o Bms'Íl, e o cent1'o dú'ecto'r dcts 0Pf'7'CI
ções do' 1'evoluC'ioncl1'ios em Buenos Ai'res, Com Cl 11uti01' ha
b1lidade soube eles·viar todas as eliffimdelctdes e approxi1n(tJ'
os do'is )Jwir; es, E ao deixCl.?' o ca1'go de plenipotenC'ia1A'io Flo
rictno Peixoto )J1'esidente da Rep~tblic((;, telegmphcwa, CtO D·/"
Femando Osorio e:mltando seus 1"elevcr.ntes ' 'c1'1Jiços e a.fJ1'a
elecendo-os «em nome da Republica» , Cinco me, es depois da
S~ta chegada a Buenos Aires (lO) recebeu CI nomeetç'ão de lIrfi-

(9) ", «Digno é ele apl'epo o tmbalho do iltustraelo eidcbelão, et..ja
1Jl'esença no Instit'llto am,xilia'rã as 1Jesqtâ~as da. hist01'ia dotn~sso pa'Ü,
poi que elle atabct de mostrar qtW é paeiente e eS(01'oado ·invest·iga,elol' de
factos que interessam lIudta a nossa naa-ionalidad , Do .Pm'eccl" Rerista
do Instituto Historico, tomo L VIII lJa9, 32 , Al1jJI'ovado o 1JCl1'eeer me
á eom111issão de aclmis ão ele soa-ios sendo rela,tol' o "1', Barão ele .11lencur.:

,. •.11 vista do lJa7'ecel' ju,nto da tO?nmissão de hist01'1'a sobre o tnlba.lho do
191', Fernando OS01'1'O, e attenta a 'reputação elo mesmor,senllor nas te/r'(/,!;
pCbtrias a eommis.ão é ele o])1'nião que seja. approl'ada. a proposta que o
a'JP'esenta pm'a socio etreetivo, etc,. , ' '

(10) •. " Aqui se fw. conquislando ta simpatiticb .r/Pile/aI e-n el ('01'-

(" r
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~ish"o dó Sup'remo Tribunal Fedeml, a maior distincção q'UJ}
• r/fist& parEx se pode da'r a um mdadão (nomeado em 15 de Ou

tub?"ó dfJ 189.4, approvada a nomeação pelo Senado da Repu
CCt em 16 de Novemb1"o do referido anno), e teve de regressar

r para OCfYUpa1' oa1"duo posto que lhe em offeremdo na suprema
magistmtura da Republica. O q'ue se pOde1'ia esperar de seu
tempemmento independente, 'recto, amando amma de tudo a
justiça e a equidade, dil-o a impa1'cialidade irreprehensivel
com que se conduxüt dwrante o tempo que exerceu as altissi
mas f~mcções do se~t cargo. Elevado á cathego'ria de Grão
Mestre .A.~juncto do Grande Oriente lJ!Iaçonico do Brasil,
so'tprehendeu-o a morte (26 de Novemb1'o de 1896) quando
via ctb1"ú'-se mais vastos horisontes á sua act~'vidade, a1'rebar·
tado aos braços da esposa amantissima (D, Ernestina de
.A.ss~tmpção Osorio, filha dos Barões de Ja1·áo), dos filhos (11)

«a q'UJ}m legava sempre respeitado e illust1'e o nome que her
dára do g'UJ}rreiro dos pampas» - dos amigos que o adoravam
e da Patria que muito ainda espemva desse patriota exernr
pla't'. Poeta,jo't'nalista, musico, histo't'iador, politico, advo
gado, omdo1", diplomata e magistmdo, o D1', Fernando Luis

to tiempo que lteva de 1'esideneia, pues l'eune et Dr, Osorio en su pe1'sona,
'Dü,tudes eivieas y privadas que reeomiendan altamiente en su favor. En
CQ,rna en si ~ma de las más aearieiadas esperanxas de Slt Patria, Se !la
grQ/ngeado la eonsideraeión y apreeio de sus elYlnpatriotas pO'r Sl~ 1'eeto ea
raete-r, por su patriotisrno inquebrantable y pO'r su generosidad jamás
desmentida, Sus eompatrieios, em gene1'al, 113 respeetan y le quieren, tan
to paI' los dotes pe1' onales eorno por el nomb1'e que lle'Da y que les reeuer
de 0,1 immortal y legendal'io Gene1'al Osorio, Sean, pues,estas lineas la ez
pression "S~eera, de la simpathia q~6e ha sabido eapta1'se el Dr. Osorio en la
Republiea Argentina" en el desempeno de su elevado eargo diplomatieo. Si
quisiéramos afu6dir algo más, dü'iarnos aeertadanwnte que el Dr, Osorio
eO'mo hombre politieo, eomo leg~'sta y eomo literato tiene ya heeha su rept(,
taeión y eonquista diariamente otra, eorno diplo'I'IULtieo, por la disereeion
y habilidad que l'evela eln Sl6S funeiones y que honran altamente 0,1 go- •
bierno que repre_~nta en el extrwnje1'o,» eLa fllustmeim Sud-ÂmeriM-

• na., Bueno.s Âü'es, 16 de Oetubro de 1894),
(11) Manoel IÂ6~s Osorio, Joaquim Luis Osorio, Ped,'o Luis Oso"

rio, Fmnc~ca 1,.A6'is Oso1'io e Fernando Luis Osorio (filho).
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Oso1'io rYU1'SOU todas estas especialidades e em toda/ellas tJ1"i
lhou, em todas 1'mpTiJmirtt' o rynnho dc~ S1~a intelligen 'ic~ TO!JU,C;:- ~

ta e clara. (12) r 'I '

(12) v, Diccionaj'io Bib1iogmph-ieo Bmsileú'o, 1)e1o DI', Augusto
Victol'ino Alves Sacramento B1ake, do Instituto Hist01'ieo e Geograpltieo
B1'a.silei1'o, do Atheneu de Lima, ete" 2 vol, pgs, 341 e 342 ' Notieias B1:0
gr(tphieas sobre a deputação libel'al l'io-gmndense,p01' lAtix, Braga Junior,
Rio de Janeü'o, 1877 i a.1,tigo neGrologieo d' «O P(Ioix,., Rio de Janeiro,
28 de Novembro de 1896; .La Ilusb'aeion S~td-Amerioona.,Buenos Ai
j'CS, 16 de Out1tbro de 1894, nO 44, ano segundo; elogio dos soeios fa,lle
.idos do Instituto Hist01'ico e Geogmpltieo Bresi1eij'o, pelo DI', A1fj'ulo
Nascimento, 1896,
~
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CAPITULO XXVIII

SUMYARlo: _ Revolução no Estado Oriental em 1863. - Flores e Osorio. -Brasilei
ros em armas. - O General Nelto no Rio de Janeiro. - Attitude do Governo
Imperial. - Missão Saraiva.- Pedido de sali fações. - O Ultimntum. - Ré
plica e trépllca. - Inicio das represalias. - Missão finda. - Ordens às forças
de terra e mar. - O accordo de Santa Luzia. - Em Cerro-Largo. - Brigada
brasileira. -Declaração do bloqueio aos portos do Uruguay. - Rendição do
Salto. - Paysandú resiste. - Suspen~ão de bostilidades. - O Exercito I - Seu

. estado.-O Brigadeiro Osorio, o Co=andante das Almas e °Elr. Felix da Cu:
nha. - O novo Gabinete. - Portaria presidencial. - Osorio apresenta-se ao
NlarechalJoão Propicio. - Organisação do Exercito. - Certificados de nacio
nalidade. - Movimenlo do Exercito. - Primeiras marchas. - Chegada a S.
Francisco. - Acampam as cavailarias. - Combale de Paysandú. - A Ordem
do Dia, n. 17. - O trêcho final. - Commentarios. - A manifestação de Oso
rio. _ Traços caracteristicos. - Esquecimentos e Injustiças. - A 2a Brigada.
- A gloria militar. - Confissão.

Em 1863 exercendo o commando da fronteiJ:a de JaguaI'ão, na Pro
vincia do Rio Grande do Sul, o Brigadeiro Osorio recebeu do Estado Orien
tal do Uruguay a seguinte carta que lhe dirigiu o General D. Ven~ncio

Flores:

« limO. Sr. Brigadeiro Grãl. Dn. Manoel L. Osorio. - Lunarejo,
Mayo, 8 de 1863. - Mi. estimado Grãl. y AmO. - Race quince dias me
hayo en el eno de la Pab:ia aI frente de mis paysanos, en el interes de
revindicar nue tros derechos, y de salvar aI Pai, de la tirani. deI funesto
Gobierno que preside su destinos. Yo e. pero que Ud. no será indiferente
á la suerte de los Orientales que combatimos por lo mismos principios que
combatieron unidos Bra ilero J Orientales el õ2, en la memorable batalla
de Cazeros, donde el SOl'. Grãl. hizo honor aI Pavellon Bra ilero que fla
meaba aI frente deI nO. 2 de Caballaria que mandaba en áquella época.

Habiendo llegado ha ta e te destino, J encontradomé nece itado de
algunos caballos, me hé tomado la libertad de tomarle de su Estabeleci
miento d~ 'apey treinta caballos, tomando toda las precauoiones nccesa
ria aI caso con u capatá Ro a á fin de no comprometerlo a 1". S. cujos
caballos dentro de doce ó quince dias se lo remiti.ré a su Estabelecimien
to quedando de qualquier modo re pon able aI pago de dwhos caballos. Le
desea felicidades su atento senidor y am.o, Q. B. S. M. - Venancio
F1ô,·es.>

Era mais uJlla revoluçãO que smgia na patria dos orientae. Esta
agora vinha diTigida por um chefe' prestigioso; sahia do partido co1o
"ado e apres~tava-se ontra o partido blanco que tinha como seu re
presentante a Presidenôia da Republica D. Bernardo Berro de de 1860.
O orio não podia ~er util á causa de Flores. Inhibia-o disso o posto que
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occupava no Exercito do Imperio e o seu antigo habito de consel'var- e,nerr·
tro, em emelhantes luta. intestinas do pai'.! visinho, apezar de n 'e11e ser
estancieiro. Entretanto, resignado recebou a noticia do proccdjmont<;> q)le
tivera Flol'es ao pas..ar por ua cstanC'Ía. E t9 Genoral cumj)riu,a prómes
sa. Quinze dia depois devolveu os cavallos. E' que enl ua marchas
felizes foi encontrando novos e abundantos r€lClU'SO .

Muitos brasileiro domiciliados no E tado Oriental foram engrossar
lhe as fileiras. Outros vieram do Rio Grande do uI para e' e fim . .t\.quelles,

justificavam a sua attitude dizendo - «que se viam obrigados a tomar as
armas para se defenderem da perseguiçoes que o1friam da autoridades
civis e nlllitares do partido dominante; que o Go\-erno blanco nilO o.' pro
tegia, e o do.Imperio, de que eram ubditos, o. deixava ao abandono .• (1).
Estes, declarll.vam - «que não podiam ouvir a justas qu bm dos seus
compatriotas e ficar impa iveis.'

Passado qua i um anno inteiro de luta que parecia eternisar-se
com o so:fIl'imento da colonia brasileinl" apre entou-se, em 1 64, no Rio de
Janeiro, o Goneral rio-grandense Antonio de ou a Netto, csta.nciei?'o no

Estado Oriental, annunciando-se ao Govemo Imperial - «como represon
tante de cerca de 40 mil brasileiros residente, naquello paiz. Ia em
nome de11os, constituindo-se orgam de suas queixas, echo dos seus genll
dos, representar contra as violcncias o attentados de quc eram victimas.
Ia saber si esse 40 mil bra 'ileiros tinham direito lL protecçãO do E.. tado,
ou se ceviam só confiar em sua força, em seu valo!'. Ia vêr si pes, oal
mente podia conseguir o que não pôde obter por meio de tuna representa
Çãv que fu'igira ao Governo Imperial em fins do !nez de Novembro ele 1 63.
Ia declarar ao mesmo Governo que, se 40 mil brasilcÍl'os residente no
Estado Oriental do Uruguay, não tinham direito á SU:l. protecção e11es dis
punham de meios, de recursos, de força, para e protegerem para fazer ju 
tiça por suas proprias mãos.' (2)

D. Bemardo Berro completando o seu quatricnnio prcsidoncial em
lo de Março, deixara o Governo da Republica Oriental, e pa. áva a exercei-o
- «escolhido pelo povo da Capital, isto é, sob a prcssão do p[,rtido blan
co, Aguirre, um dos chefes mai resoluto, desse pltl'tido .•

O Governo Imperial que, antes da viagem do General Netto á Corte,
ja estudava os meio.. de proteger os interesses dos subdito' brasileÍl'o na
campanha oriental, resolveu, depois duma intcl'pellaçãO na Camara do
Deputados, enviar em nllSSãO e pecial ao Rio da Prata o Sr. ÇOJ;lsellieÍl'o
José Antonio Saraiva; elevou a força naval do Imperio am Gstacionada,
nomeando para commandal-a o Vice-..á.lnllrante Tamandar', e ordenou que

(1) Toda a protecção dada pelo Governo Imperial, não passava de protes
to\" e reclamações por meio de notas diplomaticas, em geral desátt~ndidas.

(2) Consulte-se os Annaes da Camara dos Depu/ados do Br;lsil na parte
relativa a sessão de 5 de Abril de 1865; segunda parte dj!\ 'ordem do dia, discurso
do deputado Ferreira da Ve!ga. •
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~ pequeno'Exercito de ObservaçãO so reunisse na fronteira do Rio Grande
• do Sul ás oftlens do Marechal de Campo JOão Propicio Menna Barreto.

.. .·0 Sr. Saraiva ohegou a Montevidéo a 6 do mez de Maio (1864). Apre
~ sentou ao Govern'b a. credenciaes a 12. No dia 18, em sua primeira nota
formulou o pedido de satisfações. (3) Acompanhou-a de um quadro de

-reclamações feitas ao Governo Oriental a partir de 1852. Respon
deu-lhe a 24 o Ministro das Relações Exteriores da RepubUca D. Juan
J. Herrera negando-se a attendel-o. E por sua vez, em contrapo
siÇãO, apre. entou ao Ministro Brasileiro outro quadro de reclamações
orientaes endereçadas ao Governo do Brasil. O Sr. Conselheiro Sarai
\a levou o facto ao oonheoimento do Governo Imperial. Este em 21
de Julho ordenou-lhe que intimasse ao de Montevideo um praso den
tro do qual désse as ,atisfações exigida" sob pena de pa. sal' o Gover
no Imperial a fazer pelas proprias mãos a justiça que lhe era negada.
Obediente ás instruoções reoebidas. o Sr. Saraiva oumpriu-a . Apresentou o •
ultimatu1n (4 de Agosto). Manifestou que, si em 6 dias não fossem atten
didos o reolamo, do Imperio, e sendo certo que nãO podia este tolerar por
mai tempo os vexames e perseguições que oífriam seu. conoidadãOs, nem
deixar de prover á indeolinavel necessidade de garantil-o. por qualquer
modo estava autorisado a deolarar: que as forças do Exercito Brasileiro
estacionadas na fronteira receboriam ordem para proceder a represalias
sempre quo fos em violentados os ubditos de Sua Magestade, ou ameaçadas
sua vida e. ogul'ança, incumbindo ao respectivo commandante providen
cial' pela forma que fo e mais conveniente e efficaz a bem da protecção de
que elles careces em; 'lue tambem o Vice-Almirante brasileiro receberia
ordem e in. trncções para proteger com a força d1.l. Esquadra á: ua. ordens,
08 agent 8 con ulare. e o. cidadãos bra ileiro offendido. por quae quer au-

(3) Constante do seguintes artigos, contendo as unlca providencias con
sideradas pelo Governo Imperial efficazes para removerem os males que affligiam
os brasileiros. Eil-os :

cIO - O devido castigo, sinão de todos, ao meno dos principaes criminosos
que existem impunes, oCl!npando até alguns delles postos no exercito oriental, ou exer
cendo cargos civis do Estado. 20 - A immed1ata de tituição e responsabilIdade
dos aegentes da policia que tem abusado da autoridade de que se acham revestidos.
30 - A indeIL'"U""ção da propriedade que, sob qualquer pretexto, tenha ido extor
quida aos Brasileiros pelas autoridades militares ou civis da Republica. 40 _ Que
sejam postos em plena liberdade todos os Brasileiros que houverem sido constrangidos
ao senriço das armas. 50 - As convenientes ordens e instrucções aos diversos agentes
da autoridade, recommendando-Ihes a maior solicitude no cumprimento de seus de
veres. cOUlllluuicando-lhes as penas em que terão de incorrer si deixarem de tor
nar effectivas as garantias a que tem direito o habitantes da Republica. 60 - O
fiel <!Umprimento do açcordo celebrado e snbsistente entre o Governo Imperial e o
da Republica, pelas notas reversaes de 28 de Novembro e 3 de Dezembro de 1857
no sentido de seliem reciprgcnmente respeitados os certificados de nacionalidade,
passados pelos competentes a~entes dos dous governos aos eus respectivos conci
dadãos. 7° - QTle os agentes consulares brasileiros residentes na Republica ejam
tratados com a consiu\ração e deferencia devidas ao cargo que occupam.>
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toridades ou individuos incitados a commetter de. ordem., pela violência dr; im~
prensa, ou instigações das mesmas autoridade. Replicou o Minish'o Oriental
(9 de Agosto): - « Para el Gobierno de la Republica es la misma rdielll-
pre la razon y la justicia, y la respectará y la ostondrn lo mif.":110 en la
disousion como ante la fuerza y la amenaza. Por esto es ~ue he recebidr>
órden de 8. E. el Presidente de la Republica de de,olver á V. E. por ina
ceptable la nota ultimat·um que ha dirigido aI Gobierno. Ella no puede per
manecer en los archivos Orientales. Ya ha dicho el Gobierno, como ha
quedado recordado en esta nota, que u principio le hacen obligatorio el
prestar atencion á toda reclamacion justa ante él deducida ó por deducir
deI Gobierno dei Brasil, esperando que de igual modo procederá este Go
bierno en relacion aI Oriental; pero hoy despues de la amenaza, como
antes cree que es inop01·tullCt la oca ion actual para atisfacer reclamacio·
nes evocadas de 12 ano ab:as y que se deducen para justificar áqueUos que
estan con las armas en la mano combatiendo las in tituiciones de la Repu
blica. No obstante esta conviccion y atenta la poca confianza que queda ai
Gobierno de alcanzar com 8. E. el con ejero lU'li,a el aneglo de la difi
cultades existente , en el deseo de alegar todo prete. to de inconveniente ó
injusto proceder en sus relaciones con el de 8. M. r. propone por mi con
duoto á S. E. como medio el mas intachable y que ninguna evidencia fun
dada eo justicia puede repeler, el 'ometimiento, de comum acuerdo, de las
actuales diferencias entre ambos gobierno aI arbitrage de una ó mas po
tencias de la representadas en Montevideo por S. S. Exelencias los Mi
nistro de Espana D. Cario' Creus, de ltalia D. Rafael Uli, es Barbolani y
8S. SS. los encargados de Negocios de Portugal D. Leonardo Souza Leite
Azevedo, de Fmncia D. Martin Maillefer, de Pru ia D. Herman Federico
von Gulich y de Inglatena D. Guilherme Lett on. Habiendo el Gobierno de
S. M. el Emperador deI Bra il aceptado los principio deI Congreso de Paris
y habiéndo-Ios recientemente puesto en prática en su diferencias con una
de las grandes potencias signataria eo arluel Congreso, no puede crcm' el
Gobierno de la Republica que V. E. rehu e e ta proposicion».

Treplicou o 8r. Saraiva que tendo o Governo Oriental de llttcndido
ao ultimo appelio amigavel, recusando- e a fazer punir os graves attenta
dos e abuso de autoridade assignalados na nota de 1 de Maio, e, propon
do a arbitragem, expediente que illudia a questãO on adiava a difficuldado,
sendo ao contrario 1ll'gente providenciar em pról da eglll:ança da vida e
propriedade dos Bra 'ileiros domiciliado no~ departamento interioros, o
em manifesto perigo no meio das pcrttu-bações da Republica, que desgraça
damente aggTavavam-se e prolongavam-se, via- e na imperiosa nece sidade
de annunciar a S. Ex. que, egundo as ordens do Governo Imperi:ü i=
ser expedidas in trucções ás forças de terra e mar para prOCeOL1I'f'll1 á re
presalias e el?pregare~1 a medidas maio convenientes em orúem a tornar
effectiva por si me ma a protecção qne tinham direito os brasileiros, e !lue
não podia assegurar-llies o Govorno Oriental. E terminou: «Para ilue V.
Ex. fique plenamente infol'mado da deliberação do governo de S. Mage ta-

,. de, cabe-me acre centar, que elie julga do eu de,er permanecer n 'essa
attitude emqnanto o Governo Oriental nãO adoptar as prond DOias, e nã,o
<nr as . ati fações reolamadas, nem repaTar as offensas pl-aticadas contra a
nação brasileira. Outro im, posto que o designio principal do meu governo
seja garantir por i meSlllO a egurança pessoal e a pr riedade tios sens oon
cidadãOS, até que se torne offectivo o cumprimento d'ils leis da Rerublica não
duvidal'á corntudo proceder a repre alias e peciaes a re'ieito de cada um
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dos a o occorridos, e mesmo augmentar a ravidade das medida que vão
ser autoris das, se a attitude que assume ror insufficiente para alcançar
t1J,do ~uan o em nome delle solicitei pela nota referida de 18 de Maio. Tal
é, '. Mini tro. a deliberaçãO do meu Go,emo em vi ta da resposta nega-

• tiva do G~verno·Orjental, constante da nota datada de hontem a qual de
volvo a V. Ex. nãO só pela rasão que V. Ex. invocou para justificar igual

• procedimento, isto é, por ser formulada em termo que não desejo qualifi
car ma por conter extranhas inexactidõe de facto que fôra ocioso elu
cidar. Dando a sim por finda a mi são e pecial de que eu rora encalTegado
perante o Governo Oriental tenho n honra de reiterar a S. Ex. o Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores os voto de minha muito alta consideração.

José Antonio • a7·aiva•.

Partiu o Mini tI'O Bmsilciro para Buenos .A.ire. O Yice-Almintnte
TnJlJandaré iniciou as repre alia . Tratou de immobilisar o dou ,apore
de guerra da Republica - General Artigcts e nUa deZ alto que faziam o
tran porte de tropa orientaes pelo Uruguay.

O primeiro obedecendo a intimação, permaneceu no porto de Mon
tevideo. O segundo sendo per eguido pela corveta imperial Jeqlútinhonha
foi por seu commandante lançado á praia de Pay anchí. e incendiado pela
tripulação. Isto occorreu no dia 7 de etembro. (4) :Ne te mesmo dia em
barcava o r.• araiva para o Rio de Janeiro depoi de ha,er expedido 01'

den para que as forças de mar e telTa auxiliando- e mutuamente, expelli 
sem da villa de Mello cabeça do Departamento de Cerro-Largo, de Pay an
dú e Salto, a guarnições do Governo Oriental que e,ti,e em ne e ponto
«nos quae lie achavam ameaçadas e OD! a menor protecção, a honra a
vida e a propriedade dos subditos brasileiro ; eon_ervando-se nlli as IDe'
mas forças sómente emquanto para e se lugare. Dão fo sem nomeadas pelo
G neml Flores autoridades noyas 'lue . oh n . ua re. pon abilidade. dé. sem
garan ia e lU piras em confiança.. At~ entflQ o Gonp.ral Flore ainda não
estava do direito reconhecido bellig rante pelo Governo Imperial. Officiou
no dia 20 de Outubro do eu Quartel-naneral jun o á barra de Santa Luzifl.
ao "Viúe-Almirante Tamuudaré dizendo-lhe que con idorava nece aria a
communidude de esforços entre ambo. para chegarem á 'oluÇão da. difficul
dades internas da Republica e das uscitada com o Go,erno do Imperio, a
cujas reclamações con tida na nota do Sr. araiva esta,a dispo to a atten
der, como a dar-lhes condigna reparação flID tudo o que fo e justo e equi
taL'vo e de harmonia com a dignidade nacional pois a re,olução que diri
gia, não 11 solidaria com os nctos do Governo do :Montevideo condemnam
a offen as commettida contra o Imperio. Da. barra de anta Luzia, e
ele bordo da corveta Recife respondeu o Sr. Tamandm:é que teria muito

• (4) Ao ter noticia disto o Governo de 1\Iontevideo rompeu as relaçOes com a
Legação Imperial, eo lI1inistro re ldenle .nessa capital, Dr. João Alve Loureiro, retl:!
rou-se para bo!do da corveta lVictheroy. Tambem o mesmo Governo cassou os exe
qllalltr às patentes conslliares do Brasil e prohibio toda a communicação das forças
maritimas e "l'eslres do lmperio. com o territorio da Republica. Contando que a ci
dade de Montevide.. poderia ser atacada tratou de fortificaI-a.
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prazer em reunir suas forças afim de restabelecer a paz da Republica e 'J:e
atar as relaçõe. desta com o Imperio ; que para tornar uma realià~de a co
operação, a DivisãO do Exercito Imperial que penetrava no Estado Orie~tal;'
com o concurso da E quadra se apoderaria do Salto e Paysaadú, c"omo re
presalias, entregando-as immecliatamente as autoridades Ilue o GeneJal Flo
re nellas constituisse ; que não duvidava tambem em operar de accordo para
impeclir a passagem do General inimigo Sen'ando Gome. para o sul, com o
seu exercito, e obrigai-o a depôr as armas. Oito clias antes haviam sido
igualmente iniciadas as repre 'alias, por terra, pelo lado da fronteira: - á
frente de uma Brigada brasileir(t o Brigadeiro J o é Ltú. Men na Barreto in
vaclio, por Jaguarão, o dellartamento de Cerro-Largo (12 de Outubro) e au
xiliado pelo Tenente-Coronel Astrogildo Pereira da Costa e Fidelis Paes da
Silva, rio-grandenses, varreo do referido Departamento a guarniçãO inimi
ga, entrou a 14 na Villa de Mello, que depoi deixou para ir fazer juncção
com o grosso do Exercito de Observação que e taY::t ás ardeu' do Marechal
JOãO PropicJO. No clia 28 o Vice-Almirante declarou bloqueados os portos
do Uruguay. Em Novembro, combinado com o General Flores o ataque
á cidade do Salto, subiJ:am as canhoneiras Itajahy e }J![ea,ri?n ao mando
do lo Tenente J oaquilll José Pin to e fundearam a curta distancia desta
cidade.

Flores aproximou-se. O Coronel Leandro Gome. que a guarnecia
retirou-, e a tempo para Paysandú, deixando-a entregue ao Coronel Palo
meque. Este rendeu-se sem resi tencia, por falta de recmsos, a 28. Dei
xando a cidade do Salto guarnecida, Flore marchou sobre Paysandú.
Concordando com o Vice-Almirante Tamaudaré, no dia 4 de Dezembro
intimaram a rendição á praça. L andro Gome, rellelliu o parlamentario
a tiros. Deram então o assalto no clia 6. Combateram 3 dias. Conhecendo
no dia 8 á tarde que não pocliam tomar a cidade sem grandes perdas, pois
a resistencia era beroica ; que alem clisso, não bavia no navios enão o
numero, ufficiente de bombas para atirar quando re..olve . em o as alto, e
tambem o General Flore carecia de projectis para a ua artilharia raiada,
e de polvora e cartuxame - resol,eram suspender o combate e peral' o
Exercito que viria da Provincia do Rio Grande do ul. (5)

O Exercito! O Governo Imperial nãO o tinha em e tado de entrar"
em campanha quando abrillluta com o Governo de Monte,·ideo. Quq.udn o Sr.

(5) A praça estava defendida por 1.274 homens e 15 bocca de fogo. A força
do assaltantes era pouco menor, isto é, 1.260 homens com 11 boccas de fogo e 1 estati
va de foguetes a Congréve. Morreram da parte dos assaltantes 54 combatentes e fo
rem feridos 90 e 1 extraviado. Da guarnição defen ora da praça uns 150 ficaram fOra "
de <;p,mbate. A noticia desta denodada resistencia contra Flores e bra~JleIros alliados,
produzia grande alvoroço em Montevidéo, onde se fizeram demonstrações,delirantes,
hostis ao Imperio. A bandeira brasileira foi coberta de injurias.'à o Govemo queimou
na praça publica os tratados de 12 de Outubro de 1851 e de 15 de Maio de 185_.-ceJ(·bra-
dos entre o Estado Orienlai e o Brasil. f'

r r
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"CoD.>lelheiro Saraiva foi em missão especial a Montevideo, havia lllt Provin
cia 5 Regi;jlento de Linha: o l0 de artilharia com 279 praças o 20 de ca
nil !ia ligerra com 25 o 30 idem, com 2 5 o -!o idem, com 274 e o 50

• idem com.223. ~re eram os Batalhões de Infantaria: o 30 com 300 praças
o 60 com 437, e o 130 com 447. O Go,erno havia dado ordem para ruem

• para a Provincia mais 2 Batalhõe : o -!o com 703 e o 120 com 511.
Deduzindo-se a praças incapaze. do eniço de guerra, podia- e ape
nas contar eom 3.200 de Linha da. 3 armas. AJem de serem pouca, e. ta
vam mal armadas mal fardada e di eminada em diver. os pontos lon
ginquo . Tambem o Ars nal e o Depositos 1eUico e ta,am desprovido de
materia!. Os Regimento.' não inham ca,alhada e a estação in,ernosa
approximava- e. (6)

E não é tudo. Alem da falta de Exercito organi ado notava-se um
grande descontentamen to n' alguns oiliciaes de pa ente superior.

O Brigadeiro Osorio, por exemplo, em }laio. tinha ido afastado da
Provincia per per. egtução politica e chamado ao Rio de Janerro . .A.hi a per
seguição cessou, porqu o Marquez de Caxia" inter,eio. (7) Complicando
se as questões om Montevidoo ello di e ao 1ml erador: «Senhor; o Bri-

gadeiro O orio ' um offieial experimentado de eavallaria, é querido pelas
o'opas, é capaz de dil'igil-a , de 1residir:í ua instrucção, NãO con in ta na
per egniçãO que lhe f,lzem ; não dei:x:e que o mandem para o norte, quando
tanta falta ha de fazer no uI si tivermo ~uerra; nãO admitta que o des
go. tem, que o forcem a reforl11ar- e, a retiral'-se ii vida privada com pre
juizo do Exercito e da Patria.•

Volveu então, Osorio ao Rio Grande do Sul, mas ainda veiu neon
o'~1l'-se com o Mar chal .IMo Propicio 1Icnna BIU'reto. no eommando das
Â.1·ma, eu ad\'er ario politico, e que lhe fazia toda a guel'l'a po i,el. Foi
n'es a occa ião que o Dr. Felix Xavior da Cunha indignado por is O não . e
podendo conter m face das occorrencia , escreveu um artigo na impren a,
a sou favor e depois diri"iu-lhe de Porto Alegrc em 16 de Outubro carta

em que dizia: .EXl110. Â.1uo. r, Goneral Osorio. - ..... ~Tin!!'uem mais
do que en tem ofl'rido com a mosquinha e mi eravel per"eguiçao de que
V, Exa. tem sido victima. ão me podendo 'onter, e Cl'evi ha dia (no
JVercantil de 12 do corr nto) um artigo de fundo a seu re peito onde cen
SlU'~ a. ingratidãO do Governo. lia dias censumm eu ao Presidente o seu
oso'aClsmo e me respondia: «O que hei de eu fazer, quando o Propicio
nãO quer "l'~r com elle ? - Veja o mesquinho ciume..... V. Exa, deve
consolar-se de uma cousa, e é que todos tem tido o maior entimento pela
ingratid~Lo de que é victima. eu amigo muito grato - Felix da
Cunha .•

•
(6) Extracto do Relatario do Presidente da Provincia do 'Rio Grande do Sul

Dr. João MarcelL"lo de Souz Gonzaga, 1865.

(7) COisulte-se ° capitulo anterior -1° vol. Hi'toria de General Osorio, por
Fernando Luis Osori•.
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Pouco ante em 31 de Agllsto ubi.ra ao poder o Gabinete FlU·fudo.

Este estadista em mllÍta consideração tinha Osorio. Na past:tl da Guerra ,
estava o illu tre Vi conde de Beaurepaire-Rohan. r; I) <

Resultou que Osorio fosse mandado apresentar-se:ro Mal'éohal João '
Propicio que esta,a organisando o Exercito em Pirahy-GrCllnde, municipio
de Bagé. Obedeceu cumprindo a seguinte portaria do Pl'esidente da Pro- '
vincia, aliás retardada:

«Provincia de São Pedro do Rio Grande do Sul - Palacio do Go
verno em Porto Alegre, 13 de Setembro de 1864. - Illmo. Sr. - Inune
diatamente que V. Sa. receba o pre ente officio marchará para Bagé aonde
se apresentará ao Commandante da Â.l·mas, para dar-lhe conveniente des
tino. Deu Guarde a V. Sa. Sr. Brigadeiro Manoel Lui. Osorio. - J. .M.
de Sou'Xa Gonxaga.•

Só em lo de Novembro deu o Marechal JoãO Propicio organi açãO ao
Exercito. Não bastando a tropa de Linha, foi chamada a serviço a Guarda
Nacionalrio-grandense. Formou-se o Exercito em duas Divisoes com tre
B1'igadas cada uma, e um Pa1'q~te de Artilharia, com 12 peça . As Briga
das qae compunham cada DivisãO, eram duas de CavalIaria e uma de Infan
taria. A O orio entregou-se o comlUando da P DiviSãO. Ao Brigadeiro
José LllÍs Menna Barreto, o da 20. Das Brigada de Cavallaria, UUla com
posta de tropa de Linha era cOllllllandada pelo Coronel Candido José San
ches da Silva BrandãO. .As outras de Guardas Nacionaes, pelos Brigadei
ros-honorarios do Exercito José Joaquim de Andrade eves e Jo é Gomes
Portinho e Coronel Jo é Alve Valença. Commandavam as duas Bri ada.
de Infantaria que eram de tropa de Linha, o Coronel Antonio de Sampaio
e o Tenente-Coronel Carlos Re in. O Parque de Artilharia foi confiado ao
commando do Tenente-Coronel Emílio Luis Mallet.

Ia este Exercito bater praças de guerra, mas, não levava artilliaria
para isso, porque a de que dispunha era artilharia Lahitte calibre 4 e Pai
xans calibre 6! NãO levava um Engenheiro que podesse dirigi.r a abertura
de um fosso e a construcção de um parapeito em que se abrigassem o.' arti
lheil'os ! 151M leva"a n:t sua bagagem uma machadinha, um só dos iustru
mentos necessarios parl1, romper cercas, abrir portas e escalar muralha. !
(8) O numero deste Exercito atting,io a cerca de 6 mil homens da 3 armas
sendo: menos de 200 de artilharia, e uns mil e setecento de infantarr...
O resto era Cavallal'ia. .Addicione-. e a esse numero total. a.-Brigada de
VoZ'untarios Rio-Gmndenses, de Ca"allaria, reunidos enb'e ós residente
na Republica Oriental pelo General Antonio de Souza Netto (sem despeza
alguma para o E tado), e que sendo a principio de 00, depois attingio a
uns 1.500 combatentes, ficando assinl elevada a sonuna geral do Exercito

~ BmsileiTo que fez a campanha das represalias a mais de 7 mil homens; não
r

to

"(8) Leia-se o importanrissimo discurso pronllnciado''em sessão de 5 de Junho
de 1865 no Senado Bra!'i1eiro. por José Maria da Silva Paranhos, Visonde do Rio
Branco. r

r
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incl'llindo-se ainda nom os brasileiros que já andavam em armas com o Ge
neral Flor ,nem os que pertenciam a Esquadra ás ordens do Vice-Almi
rántll-Tamandaré.

Ve!lcidos.os trabalhos da organi açãO, no Pi1'ahy-Grande, o Marechal
JOãO Propicio re olveu iniciar a marcha no dia 25 de ovembro. Ia pois

- o Brigad iro O 'orio reencetar seus trabalho de guerra na patria uruguaya,
onde abia que contava com pUl'issima affeiçoes e até com a veneração de
muitos. Ei' uma prova: - uma da queha.· do Governo Imperial era
que as autoridades orientaes não respeitavam os certificados de nacionali
dad pa ndo. pelo Agente Consulares do Brasil. Pois bem: os que O 0
rio pa 'ava eram Te peitado do que deu te. temunho fidedigno o Dr. JOão
Jacintho de Mendonça, vulto eminente no Rio Grande do Sul. ex-deI utado
e Senador do Imperio :

-- «Mcu Exm. Àlll0. e r. GenE'ral Osorio. - Pelota.", 16 de Março
de 1 64. - Pelas noticias que aqui correm, parece-me que a guerra do Es
tado riental vãe continual', e, o que ainda é peOI, torna-se maio encarni
çada; por e. ta laziiO, abendo que as Portarias de V. Ex. são o titulos
alli mais respeitados, peço a V. Exa. quo me mande quanto antes POl·tal'ias
para o p õos de nOS'a Estancia, Fortunato Mende' Filho, de 19 annos,
Manoel Mendos Borges de 20 e Jo é Mende. Borges de 1. e V. Ex. nãO
as puder privilegiar para quo elIes residam alli, \'enham as Portal'ias co
mo lic nça sem tempo marcado para irem ao Estado Ol'iental, porque, com
tal licença, 11(' podem estar demorados na Estancia.

D· V. Ex. muito agradecido amO. (' (}l·0. - João Jacintho de },i[en
don('CI .•

F i attendido.

Conforme a ordem anterior no dia 25 de Jovembro coube a Osorio rom
per a ma.rcbl1. A's 61/2 bora da manhã montando a cava110 e estendendo a
'ua Divi ão em linha na ua fren te de bandeil'a e em ordem de mareha, rece

beu a vi ita do Mar'echal JOãO Propicio e de outro chefes militare que fo
ram ver a sua partida do acamJ1umento. Feita a devida continencia,
O orio, com.t. U<l DivisãO deixoll o ampo de Pil'ahy-Grande á 7 e 10
minutos, oando a um tempo todas as fanfarra.. eguiram com elie, nes a
occa 'iflO, a la Brigada de cavallaria de linha; a 20. de Infantaria e a Arti
lharia ; total 1153 praças. .á.pós 2 legoa de caminho acampou á 10 1/2
d~ dia. obre a margem direita do Pimhy, onde permaneceu no dia" 26 e
27 sugeitàn .0 a tropa a xoreicios. Em 28 remo\'eu o acampamento para
opa. so do Viola a meia legoa distante, o ahi aguardou o Marechal Propi
cio quo, com a 2a DiviSãO, enfenuaria, fornecedor etc. etc. veio bi\'aear
meia legoa acima do referido acampamento, onde se dete\'e at' o dia 30.

No dia l0 de Dezembro ás 4 da manhã, reuniram- e essas forças,
r aroharam, e ás 7 pararam para dar pasto á cavalhada. A' 8 eguiram.
A's 10 em ponto, o Exercito invadiu o Estado Oriental pelas nhas de t.
lAtis.

Do outro lado estava o Bri@:adeiro ,To é Lui. Menna Barreto que
a sumiu o coml1114udo da 2a Di"i ao.
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.A's 10 1/2 bivacou o Exercito e o General I'ropicio, em ::lua On!clli
do Dia n. 11, mandou lêr uma proclamação aos COl·PO·. ~o dia 2,<10 Dezem
bro, annos do Imperador do Brasil ao romper da alvorada, a múa.,icá3
tocaram o Hymno Nacion!ll á frente do seus armiaes. A.."s 91/2 a Exercito '
foi formar, em columnas contiguas, sobre uma colina jlronma. Tomando o
centro, o Marechal Propicio deu os vivas do estylo que foram enthusiasti- r

camente correspondidos pelas tropas as quaes vestiam rigoroso uniforme.
Prosegu.indo na marcha detiveram-se, ás 7 horas, para dar pa ·to. A's 8
continuaram e as 10 acampavam sobre a costa do auoio H03pital. O
calor era excessivo j abafava. Não marcharam no dia 3 'endo que
ás 8 da manhã chegou com a 3a Brigada o Brigadeiro Andrade :-;reves.
Assim tambem, depois, o Coronel Valença com a 6a Brigada que ficára equi
pando- e no Pimhy. Do Hospitat foi a marcha do Exercito para Ccn'os
Blancos, acompanhada de cerca de 200 caneta de pesado tran porte
de bagagens, viveres, commercio, etc., etc. Marchava na vanguarda,
distante, a Brigada de Volunta'rios Rio Grandenscs, de cavallaria,
ao mando do General Antonio de Souza Netto. Na rectaguarda ia
a Brigada do Coronel Valença. As jornadas, semprc vagarosas, nãO
excediam de tres legoas. Em marcba, era que os soldados irtm rece
bendo instrucçãO. O pouco armamento era máo: - cO soldado que
levava carabina não tinha outra arma; o que tinha espada ou lan
ça estava no mesmo caso.> Caela peça dc artilharia levava omentc 70
tiros. A maior parte dos cavaHos de 'lue dispunham os Regimentos era
de chucros. Só bons cavaUeiros podiam montaI-os. Como dissemos o
Vice-.A.lm.iIante Tamandaré e o General Flores su penderam as ho tilidades
contra Paysandú resolvido a esperar o lIal'echal .ToãO Pl'opicio. Pois bem:
sendo avisado, o Marechal apressou as marchas. Sahindo de Cen'os Blan
cos em 11 de Dezembro, a 29 estava com o Exercito em S. Fra,ncisco, em
cujas margens acampou, legoa e meia distante de Paysandú. (9) Ab.i dei
xou a força de cavallaria sob o C'ommando do Brigadeiro asaria, ,com as
duas brigadas de infantaria e as baterias de artilharia, foi acampar nesse
mesmo dia nas immediações da cidade. Em seguida combinou com lJ Vice
Alm.irante Tamandaré e o General Flores o plano de ataque. A' 4 horas e
20 minutos da manhã de 31 de Dezembro teve elle começo, provocado por
um til'o de canhãO inimigo. Durou 52 horas con. ecutivas. Só terminou J'-a
manhã de 2 de janeiro de 1865 pela capitulação da praça ás (r'horas e 20
m.inutos. .As forças atacantes, do exercito e eSfluadra imperial, foram

(9) a Exercito fcz a travessia da campanha ate Paysandú Sem encontrar
.' cstOrvo por pane do inimigo. a General Juan SAa, ap!,cllidado Lança Secca, quP

o.<Governo de Montevideo fizera avançar com 3 mil homen e 4 C:loccas de fogo em
soccorro a Paysandú, tocou em retirada A sua approximnção, repassando o Rio Ne
gro. a Brigadciro asorio esteve sempre prevenido dos It:ovimento~ dessa força,
pelos exploradores que expedia em marcha. Não é verdade que eslive,sse em risco
de ser surprehendido.

r. (
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2.1'00 homen de infantaria, inclusive a artilharia com 18 peças j e do Ge
neral Flores foram 600 de infantaria, com 7. Escrevendo sobre a tomada
de F:ysandú, (1m official da marinha franceza, disse: .A marinha do Im
perio, peit seu àenodo, pelas suas manobras e pelos seus tixos, portou-se
como se podia portar a melhor marinha de guerra européa.» (10) a Exer-

• cito manteve as suas gloriosas tradições. Alguns Voluntarios de Netto bri
lharam lJl'igando a pé. A artiUlaria, ás ordens de Mallet, esgotou as muni
çõe e a infantaria teve de tomar as posições á bayoneta. a Tenente
Coronel Resin, (francez de origem, falava maIo portuguez) ao cahiJ: ferido.
gritou aos seus soldados, apontando ao inimigo: •.A1·ma bayoneta e váe lá .•
'Foi lun !leróe. - a .oldado Jacob Jo é dos Santo.', do 30 butulhão, a,ançou
a uJUa sotéa do inimigo, subiu por lIma escada de m[w ao Cllllle da haste
da bandeira ari ntal, sendo alvo de inDumero tiros que não o attingiram
e tl'ocou a bandeim oriental que ah:i estava por uma brasileira Este fa
cto, deu alIsa a que os defensores abandonassem a posiÇãO inu1\c
diata. a musico do 60 Batalhão Ismael da Silva Araujo, munido de espin
garda praticava proezas; depunha-a. ó nos momentos em que concorria
com os eompallheiros para tocar o hYU1DO nacional. a capitão Joa
quim Corrêa de Faria do mesmo batalhãO, subindo a Ullla sotéa, a
poito descoberto dando viva ao Imperador e ao 60 Batalhão, para ir
nena col1ocar lWla bandeira brasileira, foi ferido no braço que a empu
nhava, e não podendo con 'eguir reali ar o seu proposito foi logo substitui
do pelo AlJ'oro Antonio P dro da Silva que o eguia e fez por e:Ie o ser
viço pondo no lugar da orielItal a bandeira imperial. a marinheiro Antonio
José da Silva da e f[uaclra Imporial ub.. tituiu a bandoira oriental pela
bra ileirn, que na torre da Matriz t,relllu.lava. MlIitOS outros actos de he
roismo o prodlIzirnID.

Leandro Gome, com os seus bravo. companheiro defensores da
pTaça, honraram dignamente a SlIa. Patria. Só cahiram ou se entre
garam quando não pnderam mais pelejar. ~u. ultima noite da luta
- .a guarnição da praçll tinha diminuido con iderave1ll1ente: os mor
tos não podiam ser sepultados e as emanações putridt\' dos eadave
res se faziam insupOl'tal'eis: o fog do inimigo sitiant não cessava;
quasi todas as casas f[llCl cireumvalamm as trinchei.ras ardiam por
que o inimigo tinha adoptado es e ystemll. A almo phera era poi
de fogo e putl'efacção. Ainda que a lua allllll.ias e qua i em sua plenitude,
com a f~) ,a lroduzida pelos iocendios e a polvora d' amba' a.. partos.
Dão se podiá' distingllÍl' . enãO a milito curta di.stancia. Imponente por de
mais era o quadro que aprosentava rlty. andú. Por toda a parte e nam
ruinas mortos e feridos: cavaUos tambem mortos. No meio de sa de ola
Ção •e seuta\'am de vez 0111 qlIando os grito. de viva a Republica e 1'ÚIQ (t

inclepcndeJlf'ia. ! contilIuando o Cogo» ... (11) - até a ma.nhã seguinte em

(10) C:'orrespolld.llda publicada no .Dial'io do R,'-o Gmllde•.

(11) '!Hisloria PoWica y 11!filila,' de las Republicas del Pia/a, por Anton;o

Diaz.
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que rendeu-se a guarnição sobrev.ivente. O Marechal JoM Propicio dando
con ta dos successos ao Ministro da Guerra, em seo ofRcio de 7r disse : -

/,':" ":'

.A's 9 horas (dia 31) mandei avançar as duas brigadas de infantaria com
mandadas pelo coronel Carlos Resin e pelo coronel Antonío de Sampaio.
Levaram ordem de abril' passagem pelas casas, para cujo fim conduziam a
conveniente ferramenta. As poucas forças do general D. Venancio Flores'
deviam atacar pelo flanco esquerdo, entrando as nossas pela direita e fren
te da povoação. Derramado o inimigo em área tãO extensa, servindo-lho ca
da sotéa de bem.defendido forte, era necessario conquistar-lhe palmo a pal
mo as posições gnarnecidas e tomar-lhe as principaes, obrigando-o a l'eunir
se nas suas ultimas obras, para sobre elIos convergir os fogos de nossos ba
talhões. Tal foi o meu intento, que felizmente se realisou pela bravma dos
nos os soldados. A.o meio di'l tinhamo . já tomado algumas posiçóes ao ini
migo nas quaes mandei assestaJ: 2 peças a La Hitte sob o commando do
bravo lo tenente Ernesto Augusto da Cunha Mattos. A. confusão que se
manifestou logo nas 'fileiras contrarias provou o acerto desta providoncia.
Cahiu a noite de 31 sobre O' combatentes. Ordenar a retirada das nos
sas tropas seria moralisar o inimigo e dar-lhe ganho de causa: mandei
pois que o Ajudante-General expedisse ás preci. as ordens para que a todo
o transe fossem sustentadas as posições occupadas, o que feito, o combate
continuou nas trevas oom o me, mo vigor que tinha tido durante o dia. .A.
aurora do anno de 1865 encontrou ainda os nosso bravos nas mesmas po
sirões conquistadas na vespera com tanto acrificio. Durante o dia outras
foram tomadas, e a peleja seguio-se sempre tonáz até ao dia 2 pelas 8
horas e 20 minutos da manhã, hom em que so entregaram á discripçãO
os valentes defensores da praça, victimas immoladas pelo insolente capri
cho do Governo de Montevidéo! Cincoenta e dua horas consecuti
vas batalharam os nossos bravos ; nenhum obstuculo poude contel
os, nada resistio á indomita coragem dos nOSSOR soldados. 'l.'rinchei
ras, ruas, banicadas, sotéas, pontes e valIas, não fizeram trepidlu' um
só momento as phalallges do Imperio, que]' 'gi,'traram com as ponb'ls
das bayonetas, no dia 2 de Jallciro, mais uma pagina de glorÍlL llO

grande liVl'O da nossa histol'ia patria. Durante o combato 4- mil o
tantos projectis de artilharia foram lançados sobre fL oidade. Mais clifR
cil me teria sido este trítunpho, 'i não fo, se eftlcazmente coadjuvado pelo
Exmo. Sr. Barão de Tamandaré, pondo á minha di,'posiçao não tiÓ bocas de fo
go de varios calibres, como tambem o ofliciaes de marinha e todas as praças
de pret de que pôde dispor; officiaes e praças que me prestaram relevantis- .
simos serviços, que estou cel'to serão devidamente aquilatados por S. M. o
Imperador. Leandro Gomes, foi aprisiolJado polo Tenente-Coronel Oliveira
BelIo - que o entregon ao Coronel oriontal Goyo SU:1rez, em virtude de
reclamai-o este em nome do General Flores e preferir aquelJe seguil-o, D!ihi
a poucos momentos eramo, informados daqLlelle facto e de que,;Laandro Go
mes, com dous ou tres ofRciaes, tinham sido ÍLlsilados. NfLO jiude conter a
indignaçãO que se apoderou de mim por VCl' mancbar assinl uma tão es
plendida victoria!. (12)

Quinze peças de artilharia, bandeiras, 700 prisioneiros e mais de
<' 2.000 espingardas deixou o inimigo na praça, em que se contaram uns

.JoGO mortos e feridos. As perdas das tropas brasileiras fOrram, entre morlns
e feridos, 582 homens. Sati feito da victoria que alcançára em Paysundú,

r

\t

(12) Officio do Vice-Almirante Tamandaré, ao Ministro Qa marinha.
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~ Marechal JOàO Propicio deu ao Exercito a sua Ordem do Dia na. 17,
• assignalanoo o facto, congratulando- e com os seus soldados e enumerando

os q ~ se distinguiram.
De~ois que nada mais tinha para relatar terminou-a por estas pala

Yras : «Finalmente, sendo o Exmo. Sr. Brigadeiro Manoel Luis Osorio com-
• mandante da la Divisão, Omais graduado dos officiaes que se acham ob o

meu cOll1Dlando ficou S. Ex. á frente das Brigadas de Cavallaria que esta
vam acampadas junto ao arroio de S. Francisco, a legoa e meia da cidade
de Pay andú.. O Exercito leu com desgosto essa Ordem do Dia. Pelo mo-
do por que estão escriptas aquellas palaYras paTece que oBrigadeiTo Osorio
ficou - em POSiÇãO que escollieu -, quando assim nãO foi, mas por deter
minação do General em Chefe que o deL'\:ou, á frente da,' camllarias, afa ta
do do lugaI' do combate.

Algun officiaes disseram que o espiTito de partidari mo politico na
quella epocba muito exaltado, a pirmça o simples desejo de abonecer e de
evitar a par ilha de glorias, foram os unicos incentivos dessas palavras
cuja autoria attribuiram ao Tenente-Comnel Peixoto de Aze,edo, politico
extl'Clllado, secr tario do Marechal. Do outra maneim não explicavam o
esmero, o cuidado que houve em aceentuaT bem, mas desneoessariamente,
a patente olevada do O orio, sua qualidade ele oommandante da la Divi
SãO, o lugar em que permaneceu, longe do Paysandú, e até - a distancia
prcoi, a! O pensamento occulto nas palavnts da Ordem elo Dia, pl'om
ptamente foi alvo ele commentario .

Logo em 3 ele Março seguinte, app,ueceu publicada no Jornal do
Comme1'cio do Rio de Janeiro, UUla corresponelencia da Capital elo Rio Gran
de do ui, exlranhando a desoon ideraçüo com que foi tratado o Brigadou'o
Osorio ; e um anno depois, em Ul6G, publi ando-:e, tambem no Rio ue Ja
neu'o, um livro denominado .Apontamentos B'iographicos pa,ra a historia
de~s campanhas do Uruguay e PW'aguay desde 1 64 (13 - dis e o eu
autor rofcândo-se áquelle incid nte depois de apresentar a phy'ionomia
guerreira de O orio : - «...E ' de 'te homem lt quem depoi' o Go,erno
do Brasil confiou os de tino do eu mais numoroso exer'ito na actual am
panha do I araguuy, lUO o General JoãO Propioio Menna Baneto, dopoi
Bfl.rão de S. abri '1, esorovia, na l)arte official da tomada de Paysandú d
poi, de mencionar o' feito da ultima praça de pret o que se vae ler em

'da: .Finalmente, enelo o Exmo. r. Brigadeil'o Manoel Luiz Osorio
oommandanto da la DivisãO, O mais graduaelo do offioiae ob o meu oom
mando, ficoa S. Exa. á frent da Brigadas de Cavallaria que estavam aOUlH
padas junto ao unoio de S. Franci 00, a legoa e meia da cidade de Paysan
dú.. Depois de prender o leão no fogo, veio reoitar-Ihe á beil'll a ua iro
niazita.•

Manda a verdade dizer que Osorio nunca ligou impQrtancia ao ca o.
Quando pela prÍlneira vez, DO acampamento, teva soiencia da,' palavras da •
<Jl'dem do Dia p l' llm oamaraua 'lue u' lia e oommcntàYl1, di e: - « ã\l,

(l3) "Um vollUne de 228 pags., sem o nome do autor. Foi impre.. so na typo
graphia Persevera~a á rua do Hospicio n. 91. Contem os retratos dos biographados.
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tem razão. Tudo o que ahi e. tá escripto é a verdade. Como Pay andú, tam
bem S. Francisco era um posto, e alguem tinha de ficar nelIe.r Fiquei eu,
cumprindo a ordem CJ.ue tive. Se na occasião em que a infantaria e A.arti
lharia combatiam em Paysandú tivesse podido o inimigo atacar..me em
Francisco, e, se depois dando parte dos successo, nota se eu que o meu
General havia ficado a legoa e meia do meu acampamento - a frente da,
tropas que as aItavam a praça - poder-se-ia descobrir em minhas expl'es-'
sões o:ffensa ao meu General '? ão me parece•.

O camarada sorriu. Osorio continuou: .- .Não percamo' tempo com
estas pequena . cousa. São ninharias. Meu. amigo. extranham vêr meu
nome lembrado no ultimo lugar da Ordem do Dia. PorCJ.u ? Todo não po
ruamos ser collocados em primeiro. AJguem tinha CJ.ue ficar por ultimo.
Fiquei eu ... mcsmo J!orCJ.ue esta\'a a legoa e meia di,.tant de Pny-
andú .. "

De proposito se maniiest.e'Íra O,orio 1'01' e;;8(' modo. para dar o exem
pLo do respeito ao Genel'aL em Chefe, E tambem porque e ','a maneira de
proceder esta\'a nos eus habito nnturae de mode tia. de apaziguamento,
de harmonia e despreoCGUpaçãO pe. oal, não dando ,alor siuãO ao CJ.ue era
realmente sério. NãO gostava da intriga ontro os companheiro. de Rrma..
Podendo, -abafaYa-a. Por is. o foi que. tendo razão de CJ.uoixar-se do' t r
mos finaes da Ordem do Dia, e\'itou qualquor CJ.uestll.O, ju tificando-o . -

.Havia do ter muita graça - disse elle depois da guerm -- se me !HlZeSSe
ou a di putar no theatro das operaçõe preferencias para a collocaçãO d
meu nome nas partes ofliciaes! eria uma inju tic:\ (lue eu não fa
ria, nem a mim proprio nem aos meus bravos camaradas, entl'e os
fluaes ha nllútos quo so distinguiram mais do quo eu, e CJ.ue no eUl
tanto, - não só não foram lembrados no (inal de muitas parte' oili
ciaes no decur o da guerra - como nflO foram lembrados nUllell e
llada reclamaram. Os e quecimentos, as inju tiç'as, não SãO rara na
g-uerra, porque muita' cousas escapam ás vistas do General om Che
fe. Em PaysHndú, por exemplo, sei CJ.uo a 2a Brigada au mando do To
nento-Coronel Olivoira Bello, portonconte á ln. Di\'i ãu do meu commando,
foi a que teve otficiaes mortos e feridos l'm maior numero o mais ojJi 'odio
Dotavois de rustineção ; sei CJ.ue o BelJo, valent ohefo, ba. tante conheoido
por sua intrepide~, a1ü portou-se oomo um leãO, OODlmetteu aoto de teme
ridade, aprisionou Leandro Gomes e foi fluem planejou e executou o assalto
que pôz termo ao comblüe ; e no entanto a Ordem do Dia do Geneml não
disso uma palan'a a favor dessa Brigada e do ,eu bravo oommUn
danto, em oujo nome só falou por inoidentC'. para elogi;.!r ..o Tenen
te-Coronel Â trogildo a quem attribniu todos o . erviÇ'Js prestado
por Bello, inclu h-e aquello a salto.» - • ão Grê Y. Ex.a que po'
sam havor Generae. tãO ciumentos da ol.oria militar, que cheguem
ao ponto do occultar os feitos dos propTio. soldados pam não. rem
offuscados por elle • ? - perguntou-lhe uma vez um amigo, lU 1 77.

.. Osorio re pondeu: - • Creio. Â o-loria militar de,lumbra. Tooa o
sentimento patriotico inteiro do COTaÇãO humano. Mas só os espirilro

'-':-racos invojam a dos outros. E como a invojam [L detur'pam ou a desco
nheoem. Olhe; ,-ou fazer-lhe uma confissão: ou nun.}a teria geito paTa

ncobrir ou menosprezar as glorias dos meus co{ilpanheiros de armas.
Ten110 vi ·to quanto lhes custa ganha1-as. NãO imagina 00n1') me julgo
feliz ao lacl dos heróes. "
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Eu quizera que o Exercito Brazileiro não tivesse um só cobarde.
E quer que.lhe diga? Não tem. O brasileiro, em geral, é valente; ás
ve.zes .demóra um pouco a resoluçãO de a1!rontar impavidamente o pe
rigo ~ mas, quando se decide, ninguem o excede na bravura e na cons-

• ~ tancin. no lo1!rer. Bravos soldados! Julgo sempre que não sou bastante
justo por mais que os admire e recorde os se'lS feitos.> (14)

•

• . .

•

(14) Narrari..." do proprio punho do Dr. Fernando Luis Osorio.
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CAPITULO XXIX

SlJlGlARIO. - Posição dos Exercitas Alliados depois da tomada de Paysandú. - Mar
cha sobre Montevideo. - A ordem do Marechal Propicio. - Acompanhamen
to de mulheres, castigos ás praças, resolução de Osorio. - Actos de sua be
nevolencia. - Diante de Montevideo. - Occorrencias n'esta capital. - Decla
ração de gueo'a pelo lI1iniRtrO Paranhos. - Vanguarda do Exercito Oriental.
- Invasão do terrltorio rio-grandense por Muj'\oz. - Previsão de Osorio.
Sitio de Montevidéo. - Insultos á bandeira brasileira. - Doença do Marechal
Propicio.- Osorio é chamado para substituil-o.-Ascenção de Vlllalba á pre
sidencia da Republica. - Primeiros passos para a pacificação. - Convento de
20 de Fevereiro. - Cessação da guerra. - Flores assume a presidencia. - Seus
primeiros actos. - Ordem do Dia na. 24. - Motivos para a guerra entre o Bra
sil e Paraguay. - Visconde de Tamandaré. - Exoneração do Marechal Pro
picio do Commando do Exercito Imperial. - Entrega do dito Commando ao
otficial mais graduado, OsoriC'. - Ordem do Dia na. ?:l.

Tomada a praça de Pay andú, em 2 de Janeiro de 1865 todo o litto
ral do Uruguay ao norte do Rio Negro ficou sob o dominio das armas ven
cedora. EntãO, os chefes dos Exercitos Alliados Libertadm' 6 bnpe1'ial,
resolveram marchar sobre Montevidéo. A infanta.rias e a artilharia em
barcaram em navios da Esquadra Bra ileira ás ordens do BarãO de Taman
daré. As cavallarias foram por terra commandadas pelo Brigadeiro O orio,
sem o menor embaraço por parte do inimigo. O General em Chefe JOãO
Proopicio no oflicio que dirigio ao Brigadeiro ordenando a marcha, es
creveu:

.Finalmente, depositando inteira confiança na prolongada pratica de
serviço de campanha e na actividade que lhe é reconhecida conto certo com
o feliz exito de ua marcha.»

lO Com e ta palavras, corrigia certamente, modificava a má ímpre ão
que no es-p~to de muitos haviam deixado aquellas com que o tTatara na
sua Ordem do Dia, relativa ao combate de Paysandú. (1)

Durante a marcha, detivel'llm-se as cavallaria 10 dia á margem do
Rio Negro . .A.hi, o Brigadeiro Osorio tendo noticia de que alguma praças
do 20 e 40 Regimentos vinham soffrendo castigos indagou do motivo e
sll.ube o seguinte: quando os Regimentos sahimm do quartei em Sant'
Anna do LivTamellto e Jaguarão, para Pirahy-Grande, onde se oraanisavC

(I) No final"do capitulo anterior.
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o Exercito, o General em Chefe João Propicio prohibiu terminantemento
que os acompanhassem mulheres; mas, não obstante es a prohibiçãO, al
gumas nãO quizeram deixar eus amantes e . eu maridos, e os segulmm,
marchando tambem a cavaIlo, ora á frente, ora á rectaguarda d:ts tropas. '
Sendo vistas alguma vezes no acampamento, os Commandantes dI) referi
dos Regimentos mandavam afa tal-as, mas, visto que elIas sempre teimo- ,
sas voltavam, entenderam elIes que o lmico meio de serem executadas
as ordeu que tinham, era prender os soldados com quem elIas convi
viam e perseguiJ-as. Nem assim conseguiram afugentai-as. Enb:etanto,
as ordens do General em Chefe não tinham sido estrictamente re pei
tada ,pois e algumas mulheres eram expu!. a do acampamento, ou
tras eram toleradas. O Commandante do 40, v. g., consentira que lltna
acompanhasse o Regimento, declarando haver aberto excepção para com
essa, por ser de avançada idade adoentada, pos ui.r 3 filho menore,
e não podendo trabalhar procurava o mesmo Regimento para que seus
filhos não sofl'ressem fome. Oh! quantas nãO estariam neste caso?
Quantas não ficaram no Livramento e em JaguarãO esmolando a caJ:i
dade publica? EntãO, o Brigadeiro asaria, interveio e tomou a re OIUÇãO
seguinte:

<Tendo alglllls dos Corpos do Exercito consentido que as mulberes
dos soldados os acompanhas em, e ainda as pro titutas; e porque tambem
em outros corpos tiveram mesmo permissão alguma de tas e daqueIlas mu
lheres, resultando excepçõe' odiosa , aggravadas pela perseguição ás pra
ças e ás mulheTes que não obtivoram igual favor ; resultando de tudo i so
ca tigos á alguma praças que embora havendo deixado as mulheres, estas
acompanharam o Exercito, e, . endo agora inoonveniente deixaI-a em
paiz eshangeiro e sem rt'curso~ ; tenho re olvido mandar prohibir
que por aqueIles motivos se ea tiguem as praça e e persigam es
sas mulhel'es nos COl'pOS de.. ta Divi ão, até que uma medida supe
rior e geral s~ve as conveniencias do serviço e seja a justiça igual
paTa todos .•

Esta resoluçãO foi dada como lembrança aos COTpOS, por inter
medio do .Assistente do Deputado do .Ajudante General, Capitão Justiniano
Sabino da Rocha . .Assim encetava OsoTio est..'], sua campanha, tolemnte,
compassivo fazendo-se quel'ido da oldadesca. Por estes e outro actos
de sua benevolencia para com as h'opa e para com as famílias dfJS
seus companheil'os de armas, foi que ninguem se sorprehenpel1 quando
viu mais tarde no Paraguay infelizes mulhere de oldados do seu
exercito, rasgando panos que lhes faziam falta, para reduziJ-os a fios
e ataduras e levarem á barraca de asaria para os curativos dos
seus ferimento. .Actos de benevolencia ! Quantos nàQ praticou

... eIle, dUJ'ante sua longa vida militar? De momentecitaremos os se-
" ~lÍntes :
r

Sendo COTonel do 2°. Regimento, foi assistil' a um exercicio de re-
crutas, e vendo que o Sargento instructoT estava in.ftado conka um deIles,
por não poder pôr-se fil'me na fileira, aproximou-se do Sar~ento ~ dis 'e-lhe:
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«Tenha paciencia, meu camarada j se elie ainda não pode coliocll,r-sG
firme é p8rque acaba de largar a enxada para tomar a e pada I. O recru
ta I nçou-Ihe um olhar de l·econhecimento. Era, com effeito, um simples

• hortelão. tla outra feita, atravessando a campanha rio-grandense, parou para
descançar, á porta de um rancho e pediu liçença para apear-se. Facultada

• esta, entrou e poucos instantes depois dando tratos á feliz memoria reco
nheceu no individuo que o tinha recebido um de ertor do seu Regimento.
Reconheceu-o, mas fingiu o contrario. Perguntou-lhe se era elie o dono da
casa, se vivia alli ha muito tempo, se tinha familia, etc. O individuo, que
fora encontrado de surpreza, logo tambem reconheceu nelie o seu Coronel,
mas como nãO tivera tempo de occultar-se, tratou igualmente de disfarçar,
e, respondendo ás perguntas, declarou que alli morava com a ua ,elh.inha
mãe e alguns sobrinhos orphãos que sustentava com o seu trabalho. Ti
nha falado a verdade. «Quero vêl-os. - disse Osorio. O homem ahiu
e com pouca demora voltou conduzindo a velha e a creanças va tidinhas
de lucto.

- «Coitadinha ! - exclamou Osorio, e tirando da algibeira do col
lete algumas moedas de prata distribuiu por estas. A velha sentou- e e
contou-lhe a historia de sua pobreza.

- cEstá bem, minha patricia, bradou-lhe O orio, animando-a - em
todo o caso tem seu filho que a auxilia, e por isso é mais feliz do que mui
tas, que nãO tem ningnem por si. Olhe, amigo, accrescentou elie e tas pa
lavras, voltando-se para o fillio (o desortor). Deu lhe dê saude e o conserve
junto aos eu ; e quanto ao mais, adeus sigo a minha viagem. E levan
tou-se para sahir. esta occasião um do membro da ua comitiva que
tinha tambem reconhecido o de ertor, entrou para denunciaI-o e apontan
do-o perguntou:

- «Coronel, V. S. conhece este homem? Acto continuo Osorio
exclamou - «NãO conheço> e fez-lhe signal de silencio, pondo O dedo
indicador sobre os labios para que não continuasse a faliar e não
fosse ouvido pelos outros. Em seguida despediu-se deixou o rancho e
partiu.• (2)

Reatando agora o fio da narraçãO, diremos que, le\-antando o acampa
mento da margem do rio Negro, e afinal, de combinação com a e quadra e
o General Flores, as cavallarias e as demai força de terra e mar apre en
tacam-se diante de Montovidéo, onde Aguine exercia a Presidencia da Re
publica.. •

N'e ta cidade tinham occorrido scenas extraordinaria : no dia 18
de Dezembro havia o Governo mandado queimar na praça publica com gran
de solemnidade, os 5 Tratado celebrados entre o Estado Oriental e Brasil
em 1851 j havia chamado ás armas todos o cidadãO orientae, con ideran
do traidor á Patria o que nãO se apresentasse no pra o de 4 horas; por ~
•causa da tomada:le Paysandú havia ordenado que toda a corporaçOec

(2) Narrati. a do proprio punho do Dr. Fernando Luis O erio.
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civi e militares toma sem luto por 15 dias e promoveu a orgarusaçlio da
defeza de Montevidéo. ".

No dia 19 de Janeiro o illustre brasileiro Conselheil'o José MaT1a da
Silva Paranhos, enviado extraordinario do Brasil á Republica Àrgentina,
declarara ao governo argentino e ao corpo diplomatico que o Imperio esta
va em guerra com o Governo de Montévidéo e reconhecia o General Flores
como belligerante. No dia eguinte á. este Basilio MUfiOZ, obedecendo a ins
trucções anteriore do governo oriental achava-se á. frente de forças consti
tuindo o denominado «Exercito de Vanguarda da Republica do Uruguay.
destinado a invadir pela fronteira de Jaguarão mal guarnecida, o territorio
brasileiro e dirigia-lhe a seguin te proclamação :

.Soldados I Vamos pisar o territorio que o Imperio do Brasil nos ha
usmpado. E' necessario que com o nosso valor e patriotismo reconqui te
mos seu domínio, fazendo tremular nelle nossa bandeim e dar liberdade
aos desgraçados homens de côr que gemem debaixo do jugo da escravidãO o
que a Humanidade reprova. Compatriotas! Nossa nússão é de combater
pela independencia de no sa Patria ameaçada pell) Imperio do BrasH, e
de liberdade. Para esse fim ó combateremos aos escravos de D. Pedro II,
até fazer comprehender a esse ambicioso monarcha lJue os Orientaes nun
ca seremos escr:tvos do sua infame ~orôa, senão, livres e independentes.
CompanheÍl'os! Só vos recommendo o respeito a todos os nsinhos pacifi
cos, familias, como haveis observado até aqui, quer sejam brasileiros ou de
qualquer outra nacionalidade, pois assim cumprireis as disposições do Su
premo Govel'Oo da Republica e os de ejo do vosso General e Amigo. 
Basilio Munox, .•

No dia 27.,. pela madrugada realisou a invasão pelo passo da Armada,
á te 'ta de 1.500 homens. As pequena~ guarda nacionaes brasileiras, que
guarneciam esse passo e outros vadeaveis, do rio Jaguarão fugaram com
municando a noticia ao Commandante dessa fronteira Coronol Manoel Pe
reÍl'a Vargas. Fóra da cidade de Jaguarão estavam de observação 500 guar
das nacionaes de cavallaria, os quaes, quasi surprehendidos, todavia tive
ram tempo de recolher-se á cidade, tiroteando com o inimigo que os veio
trazendo de marcha batida, até ás 10 1/2 horas do dia, em que parou ás
portas da cidade. Dentro desta existiam apenas 90 infantes do batalhãO de
guardas nacionaes, e no porto 2 vapores ..tipa e Gachoei'l'a e 1 lanchão da
Mesa de Rendas, com uma peça cada um. O terror das familias foi en6r
me. Espavoridas abandonaram as casas e agglomeravam-se dentro de 9
pequenos hiates que se achavam t.'1.mbem no porto. (3) A's 11 horas come-

(3) E' raro que nas occasiões mais serias da vida humana não haja uma nota
comica. Conta-se que um individuo ficou Ião amedronlarlo, que, vendo as familias cor

7erem, corr~u lambem, e como lhe fosse observado já não haver lugar dentro de um
dos mates para o qual se dirigiu, atirou-se á agua, e ahi, com esta pelo pescoço, co
meçou a gritar: <Minhas senhora-, ai vem um pae de famiha.! Tirado com alguma
diHiculdade do rio, foi o seu primeirO cuidado perguntar : <Ainda e .tarão ahi os
homens ? .
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çou o assalto. ma divisãO oriental ao mando de Thimoteo .Appa.rioio e
Munoz, atftoou por tres ruas ao mesmo tempo. Reoebida galhardamente
pela ~forças populares ooUooadas nas trinoheiras e sotéas das oasa. , foi re-

• chas ada em desordem. Duas outras divisões ao mando dos coronei. Juan
Blaz e .Angelo Muniz, que deviam ataoar pelos fiano s da oidade, não o

• poderam fazer por oausa das bala dos vapores Apa e Oachoeirc~. Então o
inimigo oonteve-se e estabeleoeu o sitio á oidade. Munoz enviou parlamen
tario oom estt1. intimação ao ooronel brasileiro Vargas :

• O General em Chefe do Exeroito de Vanguarda da Republioa do
Uruguay. Jaguarão 27 de Janeiro de 1 65. Sr. Coronel. "o de ejo de evi
tar o dcrramamento de allgue e o;:; males conseqllentes que soffreria esta
.cidade no caso de uma inutil re istencia desde que V. . não tem sufficien
tes força ne a guarnição para e\itar que seja tomada pela armas da Re
publica, intimo a V. S. que até ás 2 hom>: do dia de hoje faça V. . entre
ga des a oidade, rendendo á força. ua armas. O abaixo a signado promettc
a V. S. toda. a garn.ntias nece arias paTa as vida de todo o chefe of
liciae e tropa dessa guarnição i assim como o re peito aos visinhos e famí
lias paoificas tanto bra ileiras oomo de qualqucT outra nacionalidadc. No
ca o que V. S. não dê cumprimento a esta intimaçãO, o faço de de já res
ponsavel do angue que possa oorrer. Com tal motivo sauda a V. S. com
sua maior consideração a quem Deus guarde mais anno . - Basilio M~~

fi,IJ;(,. Ao SI'. Commandante da Fronteira de Jaguarão, Coronel Manoel Pe
reu'a Vargas.»

A con te tação foi e. ta :

uartel do Commando da GuarniçãO e fronteira dc Jaguarão 27 de
Janeiro dc 1 63. Illmo. e Ex. I'. General. Accu o a recepção do officio
de V. Ex. intimando-me para cnb' gar esta guarniçao á 2 hora da tarde
de haja para evitar o derramamcnto de ~angue c que eja ella tomada a
força d'arma' da Rcpublica Oriental do Uruguay, vi to como no entender
de 'T. Ex., não tenho sufficiente força. para a re i tencia. Cumpre-me
responder a V. Ex. quc pode continuar a pôr em execução o seu plano de
ataque a esta cidade i porque a guarnição UO meu commando jumai sc en
h'cgará rendendo:í força suas urmns ; c V. Ex. será o re pon. aveI do san
gue que oecorrer, c dos males upervcnientes a republica da qual é V. Ex.
o GeneI'al em Chefe do Exercito dc Vanguarda. Prevalecendo-me da occa
siãO, saúdo a V. Ex. com toda a con ideração. Deu. guarde a Y. Ex. lUmo.
Exmo. Sr. General D. Ba ilio MUDoZ, Co=andante em Chefe do Exeroito
do Vanguarda da Republica Oriéntal. Manoel Pereú·a. Vargas.»

Dada esta conte tação o inimigo con ervou-sc em ilencio até á noi
te. No dia s guinte, 28, tinha de npparecido, como uma borda de vandall's
saqueando, incendiando cn. a , de tnúndo tudo o que nãO podia levar, vio
lentnndo moças, arrebatando 19 escravo e arrebanhando 309 reze de cór
te, 270 ovelb.as, 2.560 cavallo , 34 mulas, 41 potro ]05 eguas, prejuízo
calculado em 251:631$555, segundo as informações dadas á commissão no
ml;ada pelo ComJUandantc da fronteira.

Observação 'curiosa: a invasãO na fron teira tinha sido pre\,-j ta pelo
Brigadeiro OSilrio com ;muita anteccdencia, vendo que o governo a con er
vava mal de4endida. Já em Outnbro de 1864, o iario du Rio Grande»
publicava esta noncia : «Corre que o Brigadeiro Osorio e creveu á família
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(em Jaguarão) recommendando que se retirasse quanto ante para a cidade
de Pelotas porque sua estada alli causava-lhe serias cuidados." r

Ao seguir com o Exercito do Marechal Propicio, para o Estado 0"rien- ,
tal, O orio escreveu a alguns amigos prevenindo-os que se a~autela em
contra a invaSãO, que era passiveI dar-se, mórmente doixando o governo,
como deixava, a fronteira desguarnecida. Mas, ninguem quiz acreditar na r

sua previsão; nem mesmo os officiaes superiores do dito Exercito, com
quem falou a respeito. O Coronel Portinha, a quem manife tara elie essa
previSãO, em SinTO Branco, depois da entrada do Exercito no ref~rido Es
tado, respondeu-lhe: «Não creia; todos o passos estãO guardado " Osorio
replicou: .Pois veremos! Ha de ficar provado que 6 homens não bastam
para deter um exercito invasor. O inimigo não será tãO tolo que, vendo
sua Patria invadida, nãO queira invadir tambem. Ou pensará o ,enhor que,
em tempo de guerra com uma nação extranha, só o Brasil é que tem o di
reito de invadir? Quanto a mim, mandei retiJ:ar minha mulher e filhos,
de Jaguarão para a cidade de Pelotas. , De facto, mandou á sua ,po a uma
carta de que foi portador o cabo Ignacio, dizendo: .por este proprio que
deve voltar, quero ter a noticia de que já seguiste com todos o nossos pa
ra Pelotas. . Realmente seguiJ·am. Pouco depoi a invasão realisou-se,
enb'ando alguns esquadrões do inimigo por uma das rua de Jaguarão onde
habitava sua familia !

Quando no Exercito do Marechal Propicio itiando Montevidéo, ou
be-se das proezas de MUDoz e seus comparsas que invadiram o solo rio
grandense, Osorio euconb'ando-se com alguns officiae reunidos que duvi
davam do seu prognostico, ponderou-lhes : - .Que 111e dizia eu meus
camaradas? EstãO agora convencidos? Pois saibam que ainda no ha do
succeder cousa peior. Nossas fronteiras continuam desguarneoidas e não
temos Exercito para evitar invasões, Quem viver, verá.. (4)

Differentemente do que houve em Jaguarão correram os ucces os
em Montevidéo. Alii, o sitio fracassou; os sitiantes l'Otiramm-se sem haver
podido tomar a cidade. AqlU, não, Provam-u'o os factos. O Barão de Ta
mandaré, no dia 2 de Fevereiro, de bordo da corveta imperial Nictlteroy
declarou em bloqueio e sitio o porto dc Montevidéo, e que em sua intençãO
hostilisar , ómente as posições occupadas pelo inimigo, ou aquelias de onde
fizessem fogo cou tra as forças brasileira ,

A 9, o Minisb'o da Guerra Oriental, Susviela, precedido de uma ba1da
de mu ica e povo arrastou pela rua; do Montevidéo uma bancIdira bra ilei
ra, cobriu-a das maiores injurias, o o General Lamas a calcou aos pé á
vista dos seus compatriotas, que, entl;1usiasmados soltavam gritos de guerra
e juravam luctar até vencer.

No dia la, o Brigadeiro Osorio foi chamado pelo Marechal JOãO Pro
picio á Villa da União, como o otRcial mais graduado após elie, pam ~o-

(4) Palavras prophetica ! Pouco depois, Estigarribia, á frente ú'e paraguayo5,
invadia S. Borja, causando enormes prejuizos aos brasileiros, r
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~ar conta das linha. de sitio sobre os muros de 11otevidéo. a Marechal
tinha adoecido gravemente e guardava o leito. a orio foi, e a sumiu o com
man

A l~; foi, por eleiçãO do Senado, elevado :í Presidencia interina da
Republica D. Tomas 'Villalba vice-presidente do mesmo, por haver Aguirre

.findado o prazo de sua administração. 'Villalba, era partidario da pacifica
çãO. Por intermedio dos bons officios do :Ministro italiano Barbolani que
dirigiu-se ao Conselheü'o Paranho , deu os prilueiros passos para conse
guil-a e no dill 20, representado pelo DI'. D. Manoel ReITera y abes assi
gnou com o Mini t.ro do Bra. il Dr. Paranhos o General Flores, na 'Villa da
União, o seguinte Convenio de paz:

«Ârt. lo - Fica felizmen te restabelecida a rcconciliação en tre a
familia oriental, ou a paz e boa harmonia enh'e todos os seu membro,
sem que nenhum d'elle pos a . er accusado julgado ou perseguido por
suas opiniõe.· ou acto' politico' e militares praticados na presen to guerra.
Por con eguinte desde e se momento fica em vigor a igualdade cinl e poli
tica entre todo os orientaes, e todos eUe no pleno goso das garantias in
dividuae e direitos politieos que lhes confere a Con tituiÇãO do E tado.
Art. 20 - São exceptuados da declarações do artigo precedente, assim os
crimes e delictos oommuns, como o politico' que po sam e tal' ,ujeito á
jurisdicÇãO dos tJ ibunae de justiça por seu oaracter special. Â.rt. 30 

Emquanto nãO e e tabelece o governo e p rfeito rogimen con titucional,
o paiz será. regido por um governo provisorio pre idido por . Ex. o Sr.
Brigadeiro General D. 'Venancio Flore, com um ou mais ecretario de E,
tado, respon avei ,livremente e colhidos pelo me mo Sr. General e de
mis ivei ad nlltwn. .Al't. -1,0 - .As eleições as im para deputado . ena
dare, como para a, junta. ecouolllico admini trativa., torão lugar o mui
brevemente passivei, e logo que o e 'tado do paiz o penl1itta nãO devenuo
em oa. o algum doixar de verifiear-so na epocha de ignada pela le . Em am
bas:lo eleições proceder- e-ha pelo modo e forma que as lei especiae tom
determinado, afim de a 'segUl'<lr a todo os cidadãos a mais amplas garan
tias para a liberdade de eus votos. .Art. 50 - Ficam reconhecidos to
do. os gráos e eml rego. militares conferidos até á data em que 101' as igna
do o presente convenio . .Art 60 - Todas a propriedades da pe oas com
promettidas na contenda cil'iI, que tenham ,ido occupadas ou 'equestradas
por dispo içõe geraes ou espociae da autoridades contendora , 'eriiO ilu
mediatamonte ntregues a eus donos e coUocadas ob a garantia do ,ut.
114 da Con tihuÇão. Art. 70. - Illllllediatamente depoi de concluído o
presente convenio, todos o guarda nacionae que se acham no erviço
ac ; '0 da guerra, erão licenciado , e sua aI'mas re olhidas e depo itada
na forma do ~o tume, nas repartições competente. A.rt. o - O presente
convenio se considerará definitivamente concluído e terá immediata e plena
execução, logo que <lon. te por uma maneira authentica a sua aceitação lJor
parte de S. Ex. o Sr. D. ThomÍlz ViIlalba, a qual erá dada e comnmnicada
d~ntro de 24 horas depois de firmado pelos negociadore. Omido o r. Mi
m tro de S. M. o Imperador do Bra 'il'a respeito dos . obreditos artigos,
declaI'Ou . Ex. que o accordo celebrado pelo aUiado do Imporia não
po<J.ia ser senão aplaudido pelo governo Impel'ial que neUe v ria ba
ses l'asoaveis e ju~tas para a reconciliação oriental e solida p;arantia dos
legitimas proposito 'que obrigaram o Imperio á guena que ia felizmente
ce saro Tendo~sido antEl'S offerecida ao Bra ii por S. Ex. o Sr. Brigadeü'o
General D. ",mancio Flôres, como seu alliado, a justa reparação que o Im
perio havia reclamado antes da guerra, confiando plenamente o go,erno
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imperial no amigavel e honroso accôrdo constante das notas de 28 e 31 de
Janeiro ultimo, espontaneamente iniciado pelo illustre general,que váe as
sumÍl' o governo supremo de toda a Republica, o representante do rBrasil
deolarou que nada mais exigia a esse respeito, julgando que a dignidade e ,
os direitos do Imperioficam resalvados, sem a menor quebra da indepen- r
dencia e integridade da Republica, e de harmonia com a politica pacifica e
conciliadora que se ia inaugural' neste paiz. S. Ex. o Sr. Dr. D. Manoel (
Herrera y Obes declarou que lhe era grato ouvi.r os sentimentos moderados,
justos e benevolos que S. Ex. o Sr. Ministro do Brasil tem expressado a
respeito da Nação Oriental; que folgava de l'econhecer que no accôrdo con-·
tido em as notas á que se referia o Sr. Mini~tI-o, e cujas copias authentica~

lhe agradecia, nada ha que não seja honroso para ambas as partes; e que,
sendo esse accordo um compromisso cuja satisfação caberá ao governo pro
visorio, do qual será Chefe S. Ex, o Sr. Brigadeiro General D. 'Venancio
Flores, não podia elle offerecer a menor difliculdade á celebração da paz
enhe os Orientaes e entre estes e o Brasil .•

Além deste Convenio, em protocolo addicional foi estipulado que se
riam obrigados a deixar o Estado Oriental, aquelles que nas ruas de Mon
tevidéo arrastaram e injuriaram a bandeÍl'a e como satisfação á mesma, se
daria uma salva de 21 tiros,

Em consequencia deste Convenio (5) cessou a guerra no Estado
Oriental. O General Flores assumiu a Presidencia da Republica, sem que
ahi em Montevidéo tivessem as tropas belligerantes de derramar uma só
gotta de sangue. (6) Desde logo os primeÍl'os actos do seu governo foram
agradaveis ao Imperio do BJ asilo Pertencem ao dominio da historia.

•Já não temos inimigos no solo oriental» ,-disse o Marechal de Cam
po JoãO Propicio Menna Barreto na sua Ordem do Dia n. 24, dirigida ao
Exercito Imperial annunciando-lhe a celebraçãO da paz; - .os que hontem
existiam desappareceram, e em seu logar acha-se hoje um governo amigo e
alliado, que nos prestará toda a cooperaçãO possivel conha o feroz e detes
tavel governo do Paraguay,.

De facto, contra '0 destestavel e feroz governo. da nação paraguaya,
devia ser levada a guerra, pelos motivos em seguida expostos :

Em Setembro de 1852, falleeendo Carlos Antoni.o Lopes, Presidente
'da Republica do Paraguay, seu fil1Jo o General Francisco Solano Lo] es

(5) • Entre as demonstrações de sympathia que não fallaram ,ao ex·Ministro
Paranhos cumpre não esquecer o brinde que (no banquete de 14 de Março de 1865, dado
em Montevidéo pelo mesmo Conselheiro Paranhos para festejar o anniversario natali.
cio do Imperador) - fez o bravo General Osorio, dizendo·lhe que tivesse confiança no
bom senSO dos seus compatriotas, por(]ue o Brasil inteiro applaudiria O acto de 20 de
Fevereiro,> (Trecho do 0puSGulo .0 Visconde do Rio Branco, Apontamentos para a

,. Historia,. Rio, 1871,1° vaI. por L. de Alvarellga Peixoto).
(6) Apenas houve lugar uma ligeira escaramuça, que o Tenente Manoel .f.a

cintho O orio em suas .1It[emol'Z'as., menciona por estas palavra ( : -.A meu pedido
acompanhei o General Osorio que foi á Villa da União tomar conta das linhas de si
tio, e, indo a reconhe.cimento (sendo Ajudante adjunto ao réferido Ge~eral) assisti, no
dia 15, a uma guerrilha que e travou em consequencia da surpreza que or;nimigo lentou
contra um piquete do 7° Batalhão.•
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~ssumitl por verba testamentaria a vice-presidencia em que se conservou
despoticam41nte por 10 annos, até que em Outubro de 1862, pelo voto servil
de un Congresso que convocou, foi eleito Presidente.

• • c.A.l~s desgraçados me~bros d' esse .COI~gl·esso expuséram respeito-
samente, que o governo não deV1a ser heredItal'lo e outros se oppuzeram a
que fosse militar. Estes deputados foram encarcerados e agrilhoados mor-

• rendo quasi todos victimas dos seus soffrimentos.. (7)
Em 1864 havendo o Governo do Brasil enviado o Conselheiro Sarai

va a Montevidéo para conseguir a SOlUÇãO de varias reclamações importan
tes, o Governo Oriental solicitou a mediação do Governo do Paraguay para
o ajuste amigavel d'essas reclamações j e José Berges, Ministro das Relações
Exteriores do Pal'aguay, doclarou em 17 de Junho ao Conselheiro Saraiva
que acceitára essa honrosa inoumbenoia no intuito de remover todo motivo
de desavença entre duas nações amigas e visinhas. O Ministro Brasileiro
re pondeu a 24, que aguardando as ordens do Governo Imperial, entretanto
declarava nutrir esp ranças de obter amiga,'elmente do Governo Oriental a
SOlUÇãO das mencionadas questões, e por emquanto pareoia-lhe em objecto
a mediação Paraguaya. O Governo Imperial oonformou-se com es a respos
ta e agradeceu os bons officios que lhe foram offerecidos. Posteriormente,
havendo o Conselheiro Saraiva apre entado o ultúnatum de 4 de Agosto,
e reousado por sua nota do dia 10, a arbitragem proposta pelo mesmo Gover
no Oriental, e deolarado que as forças militare. do Brasil iam proceder a
reprosalias ; - o referido Ministro Berp;es, em nome do Pl'esidente Lopez,
protestou, dizendo em notct de 30, ao Sr. Cezar Sauvan Vianna de Lima,
Ministro residente de S. M. o Imperador do Brn. ii, em A sumpção: - que
a exigoncia feita ao Governo Oriental pelo Sr. Saraiva era de satisfazer ás
suas reclamações dentro do pmzo improroga"el de 6 dias sob a ameaça de,
no caso contrario, usar de represalías com as força' Imperiae de mar e
terra, reunidas de antemão sobre as fronteiras da Republica Oriental e de
Rugmental' a gl'avidade das medidas da attitude assumida, o que i~niJicava

uma occupação proxima do alguma pal'te d'aquel1e territorio, etc., etc, ; 
que o Governo da Republica do Paraguay, não podia vêr com indifferença,
e menos consentir que, em execução da alternati,a do ultimatUlIn Imperial
as forças brasileiras, quer fos em navae , quer tell'estres, occupassem par
te do territorio oriental, nem temporaria nem permanentemente j - que
co;sic1eraria qualquer occupaçãD d'esRe territorio por forças Imperiaes, pe
los motivos I!:Onsignados no cli'o ultúnatwn, como attentoria do equilibrio
dos E. tados do Prata, que interessava á Republica do Paraguay como ga
rantia de sua segul'ança, paz e prosperidade, e que protestava da maneira
a mais solemue contra tal acto, desonerando-se desde logo de toda a respon
sabilidade pelas consequencias da sua declaração.

Vianna de Lima contestou em 10 de Setembro: - que o Governo
Imperial tinha rep'etidas vezes explicado em varios documentos publicos, o
justos fundamentos da. sua queixa ontra o Governo Oriental' tinha

(7) .La Gtt?t'-1'C1 dei Pat'agua)'., por Jorge TLlOmpson.
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comprovado com o testemunhb irrecusavel dos facto o seu re peito pela
independencia e autonomia d'aquelle Estado e dado ex.huberantes provas
de longanimidade e moderação; mas, vendo fru trado o e forço u'lEma
mente empregados para chegar a um accordo amiga.vel, recorria' ao meios r r

coercitivos autorisados pelo direito das gent( s, afim de conseguir aquillo
que não poude obter por meios suasorios, isto é, que ju tiça fosse feita á r

suas reclamações; - que de certo nenhuma consideração o faria sobrestar
no desempenho da sagTada missão que lhe incumbia de protegcr a vida,
honra e propriedade dos brasileiros.

No dia 2 - uma commisSãO das principae pe soas de .á. StUllpção
se apresentou no Palacio (de Lopex) para manife tar ua adhe i'iO á politica
do govel'Do. Em seguida dirigiu-se em proc~ssãO de de o Palacio até á
praça principal, ac')mpanhada por um companhia de soldados. .á.lli içaram
a bandeira nacional que foi saudada com 21 tiro pondo-o e immediata
mente o povo a dansar, beber e percorrer as rua. dançlo serenatas - sem
pre por ordem superior. Toda a gente, em excepção, estava obrigada a
tomar parte nestes festio. , sob pena de fazer-se suspeito de traição, o que
equivnlia para as senhoras serem deportadas para os mattos, e para os ho
mens serem encar erados. Nem mesmo os grandes pesare de familia eram
bastante motivo para faltar a e ta. manifestações. Redigiram-se manifestos,
que foram firmados por todos, em geral, offerecendo ao governo uas vidas
e ben. para a defesa da cau a do Dictndor. Até a 'enhoras e a ereanças
foram obrigadas a assignar esses documento ; o me mo uccedeu em todas
as povoações do l'al"aguay, de maneira que não fieou um só individuo que
nãO poze e na mão do governo sua vida e propriedade, em su peitar
siquer do movEI!. A manifestaçãO fÍl"mach por todo o habitante' de As
StUllpção foi levada a Lopez, e terminnda a leitma c te dirigiu nos 'eu
signatarios as segtúntes palavras ;-«En nombre de la patria os doy gTacias
ciudadanos, por la solemne manifestacion que me haceis, y euya princi
pal importancia eonsi te en la sinceridad y ospontaneidad de que venis
haciendo justo alarde. Como maji. tUldo y paraguayo, me felicito r cibir
aqui consignada vuestra elocuente adho ion ii. ln politica deI Gobiorno, por
una explosion de patriotismo, como la que represen ta e ta populo a reu
nión. La actitud que la Republica asume en e to momento' olemne.
puede reCtllTU' á vue tro patrioti mo para oir la voz de la patria. E. tiem
po ya de hacerlo. El Pa1'aguay no debe aceptm' ya por mas tiemporla
prescindencia que se ha hecho de su concttrso, al agita,?'se cn los estctdos
vecinos cuestiones internacionales que han intlttido mClS Ó ?nfrnOB cli1'ecta
mente en elmenoscabo de BUS mas ca?'os derechos, etc. etc.» (8)

o dia 3 o Ministro pal'aguayo respondeu a nota de lo, do Ministro
brasileiro, corroborando o protesto de 30 de Ago. to, dizendo ter o pezar de
fazeI-o effeetivo, sempre que o Governo Imperial não prescindisso das me
didas repressivas contra o Governo Oriental. O Governo Imperial nãO, ,,,

(8) La Guer1'a dei Pal'aguay, por Jorge Thompson. L. Sehn,eider no 1° vo
lume de sua obra A Guerra da Triplice Allia1Zça, annotáda por J. M. da Silva Pa
ranho , eneonLTa n'essas palavras a explicação do enigma, isto é, da re"-'Olução bellica
de Lopez, despeitado, pelo facto de íe haver prescindido da sna'intervenção.
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prescindiu; por i o como vimos foi perseguido o vapor oriental TTilla deI
Sa,uo pela <t:Ol-veta Jequitinhonha j o departamento do Cerro Largo foi inva
dido-ê occupada a Villa de Mello por uma brigada do Exercito Imperial.
Em consequencia, o go\'erno paraguayo efi'ectuou seu protesto: no dia 12
de Novembro aprisionou o vapor brasileiro .Marquez de Olinda> que fazia
a carreira entre Corumbá e Montevideo com escala por AssumpÇãO, le,ando
a seu bordo o coronel Frederico Carneiro de Campos que ia tomar conta da
pre idenci.l de Matto Gro so i muitos outros passageiros com elle foram
presos sendo aprehendido algum armamento e dinheiro. Toda a carga
foi confiscada i o vapor, armado cm guerra reunido á esquadra paraguaya.
Com a mesma data de 12 declarou rotas suas relações com o GONerno Impe
rial e impedida a navegação das aguas da Republica para a bandeira de
guerra e mercante do Imperio ob qualquer pretexto ou denominação que
fos e e permittida a na,ogação do rio Paraguay, para o commercio da pro
,incia brasileira de Matto Gros o á bandeira mercante de todas a nações
amiga com as reselTas autorisadas pelo direito das gentes. Em 29, POI'
inten'enção do mini h'o norte-americano WashbUIn, retirou-se a Legação
Bra iJeirll para Bueno Ayres. Em Dezembro seguinte, organisando uma
e2..-pediçãO poderosa composta de 10 vasos (aos quaes se encorporaram de
pois mai 3) com 51 canhõe j e de dua divisões de forças de terra de uns
10 mil homen da 3 arma' com 18 boca de fogo, Lopez in,adiu a Pronn
cia de Matto Gro . o que e achava desarmada, indefeza e encetou contra o
povo brasileiro da região infe tada uma série do violencia atrocidades
inaudita . (9)

(9) Francl co 50lallo Lopez - ceI titulado snpremo, MariscaI, Dictador y
General em jefe de sus ejércitos, sostenedor deI equilibrio de las Republica deI
Plata y Presidente de la Republica paraguaya... este monstruo de iniquidades, este
tigre insa.ciable de sangre humana, este sibarlta cuya ambicion hácia las riquezas
ajenas no tiene rival en e1 mtmdo conocido ; este autOcrata, no satisfecho con la
gran suma de poder que ejercia, conclbiO la peregrina idea de coronar-se Empera
dor... Pero antes de proclamar-se monarca, prelendiO aumentar los dominios... No
queriendo er menus célebre qlte el héroe de Cervantes, trato de adherir á su ~oro

na, las provincias de Mato Groso y de Corrientes, boscO pretestos y empenO su Na
tion en una guerra... La coronacion deI primeI' emperador Paraguayo, debia efe
ctuar,se tan pronto como estuviese reallsado y terminado el proyecto convenido
entre el i\lariscal Lopez y su aliado el General Urqulsa ; cuyos planes nos han sido
trasmitidos por un senor paraguay" que presenciO dicho conven1o, quien era entonce
secretario pdvado deI ~Unistro Berges, y varias outras personas. EI Mariscal Lopez
debia desprender deI gruezo de Sll ejército, una fuerte division y enviarIa á invadir la
provincia de Corrientes, guardando las apariencias de amigo deI pueblo Argentino
y solamente hostil aI General Mitre y á los pocos adictos que pudieran baoer a •

. s,,",personft. Esta division debia aproximar-se á la Provincia de Entre-Rios, á cuya
aproximacion eI General Urquiza izada el estandarte de rcbelion contra el General
Mitre, haciendo un llamamiento general á todos los federales de la Nacion, debicndo
sobre la marcha enviarse-una columna compuesta de paraguyos, entrerrianos y cor,
rentlnos, á la.Provincia de Santa Fé, cuya division debia vadear el Paraná por el Dia
mante. El gran núu,cro de de contentes y enemigos de ~litre y de su circulo, median-
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Em 14 de Janeiro de 1B65 solicitou o con entimento do Governo .ar~
gentino afim de que os Exercito da Republica do Paraguay podes em tran
sitar pelo territorio de Corrientes, dmante a guel'l'a em que se achavar.em
penhado com o Bra. iI. Então, no dia 27, o Emiado Extraordinário e Mi
nistro Plenipotenciario do Brasil, em missão especial no Rio da Prata,
Conselheiro Paranhos, conhecendo que o Governo Paraguayo, em alliança r

com o Governo de Montevidéo, declarara guerra ao Imperio ejá leváva suas
armas a Matto Grosso, dirigiu uma Circular de Buenos .arres, ao Corpo Di
plomatico e ao Governo .argentino, communicando o rompimento das hos
tilidades entre o Brasil e o Paragnay. Em 9 de Fevereiro o Governo .ar
gentino contestou ao Paraguay, recusando o han. ito dos Exorcito d cUe,
pelo seu tenitorio. Declarado, por conseguinte, o rompimento das hos-

te la influencia é intervencion de Urqulza, engrozarian tamblen las filas espediciona
rias y se diriju'ian á Buenos Aires con el objelo de deponer aI General Mitre dei
mando gubernativo y colocar en sn lugar al General Urquiza. Mlentras e'to se e[e
cluaba en Buenos A.ires, otra fuerte division prtraguaya, invadiria la provincia del
Rio Grande, proclamando su independencia y constituyéendola eu Republica. Dicba
invasion devia efectuar-se pOI la Urug1.layana, la que obraria de acuerdo con otra
division compuesta de paraguayos y enlrerrianos que aI erecto vadearian el rio Uru
gnay, posesionándose dei Salto Oriental y Paysandú, donde debia de organizarse nn
ejército que marchase sobre Montevideo. con el objeto de reponer à los blancos en el
Gobierno de la Republica Oriental. I\fientras esta. e operaba en el alto Uruguay, otra
fuerte division compuesta de las tres Mmas debia invadir la provincia de Mato Groso,
con el objeclo de someterla y obligar á sus habitantes á pedir su anexion ai Para
guay. Esa Division zarp6 de la Asuncion el 20l de Dieciemb, e de 1:36~... «Dlctadura
deI }''lariscal Lopes, o sea 1m cúmulo de Episodios Htstoricos deI Paragllay y de
las llact'olles limitrofes, COJ1eXÕS COIl los intereses de las Republicas Sud-America
tias y deI Brasil, ell fórlllG de cartas epistolares,> por Jacintho V. Vicencio.) Nas
Mtmograpllias .fIistoricas, pelo paraguayo Juan Silvano Godoi, enconlra-se á pgs. 12
e 13, la série, a exposição do plano que á Lopez apresentou, nm dos seus generaes e
Chefe de Policia, José E. Diaz, em um banquete a que assistiram o proprio Lopez, o
eorunel Barrios, o presIdente do conselho de ministros Francisco Sanchez, Luis Ca
minos, o major Estigarribia, e outros officiaes, nos termos seguintes: - <EI vehemen
te anhelo de mi vida seria recibir 6rden de V. E. para escojer siete mil hombre dei
ejéreito; i embarcandolos en los mejores vapores de nueslra esquadra, tomar sin p/Ír
dida de tiempo rumbo aI Atlántieo, pasar por el Rio de la Plata, dejllndo de costa
do lo buques brasileiros surtos alli, que ni siquicra me sentiriam ; pre!<~ntarme á la
vista de Rio de Janeiro el noveno dia, penetrar en Sll bahia á media noche por en
tre sus fuertes cnyos eanones no me harlao dano; desembarcar en lreinta minutos
mediante las precauciones que habré tomado, cruzar la ciudad ràpidamenle, rodear
e caer sobre el palacio de San Crist6bal ; arrancar de cuajo á la famiJia imperial
inclusive Don Pedro II, volver me a embarcar trayendo mis prisioneros; y velnte

r dias despues entregárselos á V. E. en esta capital donde le impond.-iamos la pal.>

'"Momentos de silencio - (conta o referido escriptor) - &e verdadero asom-
bro, sucedió al atrevido proyecto. Diaz habia conseguido trasmltir á su auditoria
la cooviecioD profunda que á él le dominaba. EI presidénte Lopez visiblemente
eonmovido levant6 la copa de champague, que acababan de servir, i, saludando á
su gefe de policia, brindó por el patriotismo paraguayo.
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tilidades pelo Conselheiro Paranhos, devia, como clis emos, ser IHada a
guerra con~a o .detestavel e feroz governo da nação paraguaya.»

-Para commandar as forças navaes do Brasil, contava o Governo Im-
e perial com -o Visconde de Tamandaré. Já nãO poclia, porem, dispôr dos ser

viço do Marechal JoãO Propicio Menna Barreto para dirigir o Exercito,
porque este, achando-se doente, peclira exoneração, terminada a campanha
no Estado Oriental, e o Governo a concedeu, mandando que entregasse o
commando ao official a quem competia por ua graduaçãO, até que fosse
nomeado o seu substituto.

Esse official foi Osorio.
Âo pa. al'-lhe o commando, o Mareohal publicou a eguinte .Ordem

do dia nO 27: - Servindo-me da autorisação que Sua ~agestade o
Imperador houve por bem conceder-me faço hoje entrcga do com
mando em chefe do oxercito ao Exmo. 1'. Brigadeiro Manoel Luis
Osorio, cuja aptidão e antecedente são por demais conhecidas dos
nossos companheiros d'armas. Âo separar-me de tantos e. tão dis
tincto camarada, oumpro um grato dever a{)radecendo-lhe a lealdade,
dedicação e patl'ioti mo de que deram exuberante provas, durante o
tempo que serviram sob o meu commando. Re ignaçãO nos soffrimentos,
brav1ll'a nos combates, 'ublime magnanimidade com os vencidos, oscrupu
loso respeito á propriedades, ordem e ubordinaçao nada faltou ao valente
exercito do Sul. Quando a h.i toria imparcial commemorar o granclio o
resultados da campanha, que terminou com a paz de 20 tle Fevcreiro de
186ó, ha de registrar, no grande livro, gloriosa pagina para a nos a Patria.
Faço voto para que, r sü\boleoido dos mou inoommodo., po a ainda par
tilhar COillVOSCO as failiga da guorra o perigos dos combates e o jubilo
ruido o da victoria. Qualquer quo seja o vo o de tino acompanhar-vo -hei
com o meu ponsamento, e perando que os vo o. tl'iumphos ,ejam o fructo
de tantos esforços, sacrificio o abnegaçãO. - João Propicio },[enna Bane
to, MarclJhal de Campo.»

e
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CAPITULO XXX

SUMMARlO : - Entrega do commando do Exercito Brasileiro ao Brigadeiro Osorio iunto
á Montevidéo. - Sua la Onlem do Dia. _ Occorrencias relativas a sna no
meação. - Um escripto do Dr. Gaspar da Silveira Martins. - O escriptor offi
cioso. - Alteração da verdade. - O que a Historia diz. - Cartas de Urquiza
e Pannero. - Estado do Exercito na epoc. em que Osorio assumiu o com
mando. - Consid.erações.

Na occa iãO em que o Marechal JoãO Propicio Menna Barreto pa ou
o Commando interino do Exercito Brasileiro, em Montovidéo, ao Brigadeiro
Osorio, enviou-lhe 3 officios : com o 10 remetteu-Ihe a Ordem do Dia que
publicou despedindo- e dos companhoiros do armas e a declaração de que
havia exonerado o Ten nte-Coronel Peixoto, a seu pedido do cargo de De
putado do Ajudante General, com ordem de ir apre entar- e ao Ministro da
Guerra na Côrte; no 20 fez-lho as seguintes communicaçõe : que concedera
permi. ão do retirarem-se para a Provincia do Rio GI ando do u], afim de
tratarem de . ua ' atide. aos Commandante da 4a e Ga Bl'igada~ JO'é Gome.
Portinho e Jo..é Alve' Valença, o Dr. JoãO Piro' Farinha, chefo da RepaJ:ti
ÇãO de aúde, cirurgião Môr de Brigada; que segui para a roferida Pro
vincia levando em ua companhia o Secretario Militar Capitão Manoel .A.n
tonio da Cruz Brilliante, o seu Ajudante do Campo Tenen e José :Mende
Jacque e o 20 cirurgiãO do Corpo e Saúde Dr. JaY1Ue de Almeida Couto ;
que o Májor Deputado interino do Quartel Mestre General lhe entregaria
não só o contracto de fOl'llecimento de viveres e dietas, como doi. mais
que effectuara anteriormente para compra de 8 mil cavallos para remonta
do Exercito; que o archivo das repartições lhc eria devidamente apre en
tado ; que o nlappa do pessoal e do material do Exorcito até 31 de Janei
ro ultimo de '1865, já foram remettidos para a Côrto á. ropartiçãe. a que
eram destinados; que pela repartição do Ajudanto General lhe eriam pre
sentes vario offieios ainda dependentes de re oluÇãO; que d'enb'o de Mon
tevidéo estava a 5a Brigada provisoriamente, em virtude de requi iÇãO do
General Flores, e na 'Villa da Ul1ião achava-se o 80 BatalhãO de infantai'ia
gU;l,l'l1ecendo o Deposito, o Hospital e a Caixa Militar, etc. ; que na pllrti
cipação que fez ao Governo Imperial do feliz acontecimento do dia 20 de
Fevereiro p. p. pediu orden obre o de tino que devia ter o Exercito; com
o 30 remettell-lhe copia de 2 avisos que antos havia recebido do Governo
Iroperial. Eram estes :
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l0 - ~Ministerio do egocios Extrangei.ro. - Rio de Janei.ro, 7
de Novembro de 1864 - lllmo. e Exm0. Sr. Como V. Ex. ~em duvida
comprehende, para o prompto e feliz erito das operações militares ~ue o
Governo Impelial resol,eu praticar no Estado Oriental, é de summa c0I!-ve- r

niencia que marchem de perfeito accordo e intelligencia os dous Chefes a
quem foram confiados alli os commando. das forças de mar e tena. Bem
que esteja convencido de qae ambo aquelles digno' Generaes hão de,
procm'ar proceder em harmonia, consultando tão sómente os interes
ses do serviço publico, todavia no intuito de prevenir quae. quer emergen
cias que possam sobrenr, julgo conveniente que V. Ex. pelo Mini. terio a
seu cargo expeça as necessarias instrucções ao Commandanto em Chefe do
nosso Exercito afim de que. e entenda sempre e se conforme com o pensa
mento do AlmÍl'ante que commanda as força de mar .ob.re o movirnento
que devem ter as de terra, quer eja para occupar, qucr para evacuar o
territorio oriental, quando se julgar preciso. Além le que é o BarãO de Ta
mandaré mais graduado na hierarchia militar accresce 'lue se acha igual
mente encarregado da parte dil'lomatica da questão e mais proximo da Ca
pital, onde os acontecimentos podem aconselbar-lhe ro.oluções 'lue aliá a
distancia nãO permittiria que fossem prenstas pelo Comlllandante em Che
fe das forças terrestres. l!undado na procedencia das razões que deixo ex
pendidas, e pel'o que V. Ex. se dignará expedir a. instrucções que solicito,
etc., etc. - João Pedro Dias Viei?·a. - Ao ExUl. Sr. H. de Beamepaire.
Rohan.»

20 - ~l\Iinisterio dos Negocios da Guerra. - Rio de Janeu'o 7 de
No,emb.ro de 1864. - De ordem de . M. o Imperador declaro a I. . pa
ra seu conhecimento e execução que no caso om que a no sa forças de
terra e mar tenham de operar dc combinaçãO deverá V. S. cumprir a' or
dens do Yice-Almu'ante Barão de Tamandaré, attento á suporioridade de
sua Patente, etc. - João Pt'opicio l\Ienna Barreto. - H. de Beaurepair
Rohau .•

Assumindo o Commando do Exercito o Brigadeiro Osorio publicou a
sua pruneira Ordem do Dia :

~Quartel General do Commando em Chefe interino do Exercito enl'
Operações no E ·tado Oriental do ruguay, junto ao Cerro de l\Iontevidéo}
l0 de Março de 1865. - Ordem do Dia n. 1. - ~PaTll conhccimento do
Exercito faço publico o Aviso do Mini terio da Guerra de 1 do mez que
hontem findou: - Primeu'a Directoria Geral. - la SecçãO. Rio de Janei
ro. Ministerio dos Negocios da Guerra, em 18 de Fevereiro de 1865. Det 1'

minando S. M. o Imperudor que V. S. u,'suma interinamente o Commando
em Chefe do Exercito em Operações no Estado Oriental do Ul'llguay : a sim
o decla.ro a V. S. para seu conhecimento e execução. - Deus Guardo a V.
S. - Visconde de Ga17wmú. - Sr. Manoel Llli. Osorio .• - A obedietJ.cia
que devo á Sua Magestode o Imporador e ao Goyerno, colloca;rão-me n 'esta
POSiÇãO, suporior ás minhas forças; mas, contando com o zelo, dodicaçãO,
patriotismo e leal coadjuvação de mous camarada, e. pel'o cumpril' o.. deye
res que me são impostos. .Continuão em \igor as ordens estabelecida no
Exercito, relativas á administração e disciplina, até quo conveniencias do
seniço :::conselliem qualquer modificação..Por Avi o do mesma Mini terio
e de igual data foi chamado ti Côrte para objecto de serviço, o Sr. Tenente
Coronel do 30 Regimento de Cavallaria Ligeira Antonio Peixoto de Aze-ve
do que oxercia o cargo de Deputado do Ajudante Gonerd], do qual foi dis
pensado a seu pedido pelo meu antece .01', como foi communicado em offi
cio de hontem. Nomeio Deputado do Ajudante Genoral o Sr. Coronel do lo
Batalhão de Infantaria, .Tacintho Machado de Bittencom't. qThe pa. sará o
COlll111ando da 7a Brigada ao Sr. Tenente-Coronol Comm::mdante do 30 Ba-
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talhãO da me ma arma, .A.ndxé Al,es Leite de Oliveira Belio. O Batalhão 90

de Infantama e Corpos Policial do Rio de Janeu'o e de GuarniçãO do Espirita
San ~o, reunidos no dia 27 do mez findo a este Exercito, formarãO a 9a Bri
gada, que fará parte da la DivisãO, com mandando-a OSI'. Tenente-Coronel
do referido BatalhãO, José da Silva Guimarães. O Sr. Cirurgião Mór de
Brigada Graduado Polycarpo Cesario de Barro' passa a a, umir a dixecção

• da repartição de Saude do Exercito por ter sido deste exercicio dis
pensado o Sr. CirurgiãO Mór de Brigada JOãO Pire Farinha, que se
gue para a Provincia do Rio Grande do Sul como foi communicado pelo
mesmo Exm. SI'. ex-Commandante em Chefe do Exercito em officio desta
data. - 1J1anoel LAtis OS01'io, Brigadeixo .•

A nomeaçãO do General que devia substituir o Marechal João Propi
cio no COlllmando em Chefe do Exercito Imperial foi as. umpto que muito
preoccupou o Governo. Do Rio da Prata, o Ministro Paranhos tinha indica
do o Sr. Duque de Caxias j o Mini tro da Guerra 1'. BeaUl'epau'e Rohan
tinha tambem essa opiniãO e falando ao r. Caria, c~te respondeu que
aceitaria o eargo se lhe de em igualmente o de Pre idente da Provincia do
Rio Grande do ul afim de poder melhor attender a organi ação do Exer
cito. O r. Rohan concordou. Levando a indicação do nome do Sr. Caxias
á conferencia ministerial, todos os ministros foram llnanimes em que se o
nomeasse Commandante em Chefe, ma nãO presidonte da Provinci,L P01'

que esta 'ultima nomeação ii-ia prejudicai' a politica do pa1·tido libeml.
(O r. Caxia era conservador j de politica olJPo. ta)' á nsta do que o 1'.

Rohan, entrando em divergoncia com o coHega rctirou-. e do :J1inisterio e
foi sub tituido pelo r. Visconde de Camamú , inimigo pe ~oal do Sr~ Ca
xias, No dia 14 de Feyereiro, o Con elheil:o Furtado, Chefe do Gabinete,
procurou a este General e o convidou a aceitar o COll1lJ1ando do Exercito
apezar de saber de suas desavenças com o Visconde de Camamú, declaran
do-lhe que não as con iderava motivo sufficiente que o impedi e de er
,ir sob suas ordens. O Sr. Caxias recusou e não foi por isso nomeado. (1)
Mandou, então, o Go,erno que o Brigadeiro O orio a. umi e interinamente
o Commando, até re.olver definitivamente a respeito. Cinco dia depois
de ta deliberação do Go,el'l1o appareceu no Jornal do Gommercio do Rio de
JaneiJ:o, de 23 de Fevereu'o o. eguinte escripto do Dr. Gaspar da Silveim
Martins que então se occllltava sob a assignatlll'a de-Um R1'o-{l'randense:

«Rio Grande do S1d. - «A esta hora já commanda em Chefe o
Exercito do Urllguay, o bravo general Manoel Luis Osorio. «Quem é este
General em quem tanto se faUa? «E' capaz do eommando em che
fe? Eis a pergunta que todos fazem. ~ó vamos atisfazer a cu
rio idade publica. O General Manoel Luis Osorio, tirante o yalor com
mum a todos os )'io-grandenses, forma em tudo o mais um perfei
to eontraste com o general J. P. Menna Barreto. em cultura de let
tras, como quasi todo' o nos os officiaes genemes, a liçõe da experien
cil\o tem-lhe sido espola preciosa para desenvol,er seu admira,el senso pra-

(I) Discurso do Sr. Duque de Caxias, em se são de 15 de Julho de 1870, DO

Senado Brasileiro.
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tico, o methodo e ord m que em tudo guarda. Dotado de pasmo a perspi
cacia, a sua intelIigencia revela a in. pirações do gonio, enO'tnta e para
assim dizer ama de a~. alto os corações de todo' que com elIe triltam.
Liberal de idéas e de coraçãO, folga de achar Iluem pen 'e como elle' mas, r

tolerante o hone to, a ninguom coage, e nom os seus subalternos lhe des
merecem paI' pensarem de um modo differen te.

«Victima das injustiças da in telligencia faz timbre em reconhecer ar
valor e o merito dos eus adver arios; abe que o sof!'rimento immerecido é
difficil de upportar, e procura ao menos pela sua parte poupar ao ouu·os
os dissabores por que tem pas ado! Diante dos soldados, sem ser familiar,
é ameno com os bon. ; com O. quo delinquem é severo, sem ser cruel; a
nen huul fala como a e cravo; a todos u'ata como a homens e camaradas,
para quem a sua bolsa está sempre abeTta !

« a Guarda Tacional o Brigadeiro O orio tem verdad iru IJl'cstigio,
entre o particulare. nacionaes e e tl'lmgeir(lS, tem sympatbias e dedica
ções. Sobre todas as virtude tem uma que muito o eleva por que é rari 
sima em homens que commandão u'opas ; ninguem mais do que eIle respeita
a lei, e lL autoridade ciyil; por que entende que a ospada é um grando insu'u
menta do governo para manter a ordom publica, a dignidade,a defesa nacional.

«Com estes principio' recusou as propostas que lhe farão feitas por
parte do General Propicio (2 para a organi ação do celebro partido militar
no Rio-Grande do uI.

«Coronel, foi o yerdadeiro creadOT desso famo..o 20 regim nto de ca
vailaria pam onde affluia yoluntariamente a sentar praça a mocidade rio
grandenso, e á frento de perto de 1.000 lanças dos mai' boIlo e bom disci
plinados esquadrões que já "ia esta guel'l'eira America de Sul arvorou glo
riosamente em Ca oras o e tandarto do Imperio abateu o tomou a bandeira
inimiga, e sobretudo maravilhou os Alliado pela pericia com que manobra
va o no so brilhante regimento.

«O General Urqlúza, e principalmonto o bravo General Paunoro, que
tanta gloria adlluirio na batalha de Pavon, orão grande admiradore. do 20
regimento, o por eile achavão o Brasil nmito adiantado na arte da guerra.

«O seus officiae' o amavão, os seu oldado o adOra\-ãO, e o chamu
vão entro si - o Cabo velho.

«Bravo, leal, cavallieiro, franco, o Genoral Osorio é o mni perfeito
typo das qualidades do filhos da heroica provincia do Rio-Grande, de quem
é eIle a gloria e o orgulho; o Rio-Grande ama-o do coraçãO, pela mesma
razão que ama a si mesmo. Com es~es dotes o General Osorio tem innume
ros adnúradores, muitos amigos, alguns illvejoso , mas nem wn rival.

.No nosso pai:<: não se proclU'[Lo homens para os altos cargos, procu
rão-se instnUllen to j e ando a ba'ixc7.a, a traiçãO, a perfidia, são virtudes
que levãO ao poder, o sabor nada vale, a independencia é loucura, a digni
dade, a honra, o merecimento são detictos que merocem castigo.

«O General Osorio não foi uma excepçãO da regra gera~ ; a traiçiíO e
a má fé uma vez galardoadas com o poder, que só dovia ser o apanagio do
talento, da virtude e do prestigio, não pôde deixar de punir no bravo Gene
ralos crimes de ser leal a seus amigos e ter influenoia prOl ria na sua Pro
vincia natal.

«lIlu ão ! como sempre succede, a· perseguição pl'odu:<:iu um eiIeito
contrario; os amigos do General augmentarão, a sua influencia cresceu.
Um presidente, grande avreciador dos homons virtuosos e d talpn
to, creou o pal'tido official do Sr. Barão de Porto-Alegre,n que em remunera
ção foi á campanha agenoiar-Ihe uma gmciosa manifestação militar.

(2) E do Barão de Porto Alegre tambem.
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.0 general Osorio recusou ao Sr. Porto Alegre a sua assignatura por
duas razõe porque essa administração foi funesta á moral e á riqueza da
Pro~cia . que !naravilhada viu ao mesmo teJ?1P? ele,"ados os c.onompido~,
coroada a lDapbdão, emausto o thesouro provlDclal que regorgrtava de di
nheiro, e sobrecarregada a Provincia com enorme divida, de que ainda se
não libertou, e tão cedo não se libertará.

<Por outra face iniciava-se o terrivel principio de julgarem os milita
res entre si o actos do governo civil; quem elogia pode cen urar, quem
cen ura pode punir e derribar; as im faz ião em Roma o pretorianos, a 1m
os Janisaros em Constantinopla, a sim em A.rgel os soldado do dey.

•Este acto de civi mo foi punido com o exilio' o Governo não se ,e
X'lU de retirar d'entre a ca,alJaria rio-grandense o primeiro official que
dessa arma tem o Imperio, a pretexto de inspeccionar as nominaes caval
la1'ias do norte mas de facto o fez para affasta-Io da família, do intel es
ses, dos am.igos e da Provincia, ::mjos fóros de nobreza de caracter trIO di
gnamente su tentava; e sabe Deus e pretenderão mole ta-lo parA o con 
tranger a pedir a reforma de que foi dissuadido pela oppo iÇãO de seus
amigos!

.Não é isso de estranhar; que o valor, o merito e a honra militar que
em outros paizos se premeião com as maiores distincçõe . entre nós se pu
na com reformas.

"Voltando á Provincia pela honestidade do gabinete con 'ervador que
tinha na pasta da Justiça um Barão de Muritibu e na do Imperio um Sergio
de Macedo, na proximas eleições tomou por candidatos os Drs. Amuo da
Silveira e Felix da ClUlha, cuja exclusãO o Sr. Conselheiro Ferraz, então
presidente do consellio, pedia aos eus adver urio" e exigia dos eu ami
gos ; e te dous distinctos rio-grandense forão eleitos e vencido os Srs.
Brusque e Pinheiro Machado.

•Nomeado outro mini terio teve novamente o di tincto General de
expiar o grande peccado de er homem de merito e de brio, vindo da Pro
,incia com de tino a Pernambuco .'

A.larmado o amigo cio General dentro da Provincia e fóra d l\;I por
um aeto que indignava todos os homens honestos, o' hypocritas para não
lhe dar out.ro nome, não se pejavão de dizer-no que não fazião mai. do
que Cl1mprir uma ordem expres a do Chefe da :Nação, que queria ouvir o
bre a nossas questões do ul 11m oflieial da in teUigencia e do pre tigio do
paciente general.

.Ainda querião que a Provincia e o General lhe fica em obrigados
agradecendo uma torpe vingança o um castigo ,-illãO, como se fosse
uma honl'a !

.Hoje commanda em chefe o Genoral O. orio ao no' o Exercito do Rio
da Prata! Mas cOllllllanda intIJrinamente, e não ha muito que lemos em
Ulll eommunicado com todos os visos cle oflicial, que o ministerio da guerra
era occllpado pelo EXUlO. vi conde de Camamú, sem que o Gabinete e en
fraquecesse por um só dia do interinidade!

.0 Gabinete, portanto, crê que as intIJrinidades enfraquecem o nesse
caso está em eontradicção comsigo mesmo, ou então crê que o co=an
dante em chefe do exercito nãO precisa de força!

«Por quo nãO o nomeárão logo general om chefe? J: ão tem o General
Os?rio capacidade, nãO tem longo atino de serviço ~ NãO é Mareohal ? !
Po~s façãO-n' o que ~)ara isso lhe sobrão sel'Viços e merecimentos; e de certo,
n~o agora, porém, ha llluito que já o seria, se com essa farda só se pre
nnassem verdadeiros erviços militares, e não erviços pa1,tieula1'es que só
se pagão justamente com dinheiro .

•0 que é fóra de duvida é que o Rio-Grande concorre para a guena
com a metade da força de todo o Imperio ; o Rio-Grande o faz go toso e
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com enthusiasmo, ma o Governo deve- e tambem ajudar a si mesmo, e a
não ir á Guarda Nacional pedir de emprestimo o General Caoobarro; o
Rio-Grande não crê, o Rio-Grande nãO quer, o Rio-Grande não tolera ÇlUtrO
general que não seja Manoel Luis Osorio ou o Exrn. Marquez de Caxias! r
Vejão Oque fazem, e fiquem certos que para honm do paiz, ou antes para
a existencia da monarehia da America, Ituzaingo não se deve repro
duzir I

«Com efIeito o nosso immenso Imperio, cheio de recursos e cheio
de valor batido por uma Republiqlteta que eria avassalada por qualquer
das nossas grandes provincia" ! quem o pôde crêr ! (lue dirá o povo do
Rio-Grande, o povo do Imperio, com o amor proprio ofIendido e o amor
da Patria envergonhado? E' o Governo o culpado ; é a fórma do go
verno !

E tem mzflO ! - C,n Rio-Grandense.•

O Governo não deu importancia a esto artigo e manteve Osorio na
interinidade do Co=ando. Mais tarde confiou-lhe a efIectivicade, satis
feito de ver a proficiencia com que e desenvolvia no cargo. Muitos annos
depoi , lançando uma vi ta retrospectiva sobre esta opoca, um amigo de
Silvei.ra Martins, para engrandeceI-o, abalançou-se a escrever o soguinte :

«Mais cedo do que qualquer outra pes 00. antes do paiz todo, Silveim
Martins soube descobrir no General Osorio as grandes qualidades de homem
de guerra que mai.s tarde este revelou; então ferido no fn.ndo d'alma I ela
dôr I]ue lhe cau ou a in,a ão de sua Provincia estimulado no eu il11m nso
patriotismo por tal desastre elie só levantou a voz para quo se aproveitas
sem os talentos militares do inb:epido soldado, seu patricio . .A. Historia veio
dar-lhe razão: diz hoje que foi olle principalmente quem tu'ou aquelle
grande homem de guena da obscuridado em que edava ; mai tardo foi
ainda elie quem fez o general entTUr na politica e a ,ordado é, om que pese
a muita gente, que foi ainda Silveira Martin I]ue fez senador ao :llarquez
do Herval.. (3)

Realmente, nunca se viu maior pretençãO, nem tanta ignorancia da
vida de Osorio! Que a adulação fizesse a slla obra, vá ; mas, que para isso
alterasse a verdade, ao ponto de declarar Osorio creatura de Silveira Mar
tins, é cousa que não morece desculpa. O que a Historia, a verdadeira

- Historia diz, é cousa difIerente : - quando o Dr. :Uartins deseobrút a. qua
lidades militares de Osorio, em 1865, já estavam ellas descobertas desde re
motos tempos. A revelação estava feita. Praça de 1823, tinha Osorio toma
do parte nas campanhas da Independencia ; da Cisplatina ; das Províncias
Unidas, no Prata; dos Farrapos, no Rio Grande do Sul; de Buenos Ay
res contra Rosas, e na mais recente, no Estado Orienta!. Sua coragem os
tava provada no combates; sua disciplina, nas fileiras; sua habilitação
para o co=ando, á frente de tropas. O proprio Dr. Martins, no eu bri
lhante artigo allnde aos seus longos serviços, aos seus merecimentos e ca
pacidade. Quando Silveira Martins, levantou a voz em 23 de Fevereiro para
que se aproveitassem os talentos do soldado, já o Goverllo Imperial trai;[...
va de aproveitaI-os, pois, autorisara o Marechal JOãO Propicio a passar-lhe

(3) <Gazeta da Tarde., nO 33 de 2 de Fevereiro de 1892. Rio de Janeiro.



37

o Commando, embora interinamente, e já por Âxiso de 1 do mesmo orde
nara-o a qu~ o assumisse. O que a Historia diz é que Osorio já não estava
na oV. curidade em 1865, nem era um homem de guerra ob curo, nem o
Govel'Oo precisava de ser illumina,do a respeito da sua fé de officio; elia
existia na sua seCl'etaria; não era ignorada. O Imp rador o considerava.

'Furtado, o Presidente do Con elho de Minish'os, o estimava. No despacho
imperial em que ficou assentada a sua nomeação effectiva, Furtado ouvindo
elogiar Caxias, disse ao Imperador: .Osomo É TÃO BO:.r co:.ro CAXIAS (4)
e, o Dr. Fel'Oando Lui O orio, autor do 10 volume d'esta obra, perguntan
do em 1892 ao Conselheiro Sr. BuM de Pinto Lima depois de aliudir
áquelle tre..:ho da Ga':reta e ao artigo do Jornal, que influencia teria exer
cido e te no Govel'Oo para a nomeação de sorio de Commandante do Exer
cito, o BarãO que tinha ido o Ministro da Marinha do Gabinete Furtado.
respondeu-lhe: .Nenhuma. que motivou, o que influiu para a nomeação
de Osorio, foi o eu merito individual o prestigio de que gosava no Exerci
to. Podem todo bem comprehender que em a . umpto de tanta g:ra\"idade o
Governo nM e deixaria levar por um artigo de ultinla hOl:a, e de mais a
mais anonymo, e que assim como foi justo, poderia ter ido inju. to.» (5)

Re tabelecida as im a verdade que em nada desvalorisa o artigo pa
triotico, energico excol\oute do Dr. Martin mas que apenas confunde o
e criptor ofticioso da Ga':rcta, não conte taremos 11 referido trecho na pute
relativa á politica, remettendo o leitor para o Capitulos XXVI do 10 vo1.
de ta obra e LXV do presento volul11e. Verá então Ilue, muito I elo contral;o,
Osorio foi quem trouxe o Dr. Martins para arona politica; verá finalmen
te, no decur o de ta biographia como o Ilue levou-o ao Senado não foi a
protecçao de tlD1 homem, mas a pujança de um partido que reconhecia em
Osorio llm chofe querido e valoroso.

Logo que o Brigadeiro O orio tomou o comm:lIldo do Exercito fez a
sua commtlDicações officiae dI) tylo. Dirigindo uma ao Governador de
Entro Rios General Urquiza oste lhe Te pondeu :

.Ex. Sr. General D. Manoel Lui. Osorio. Uruguay. Marzo 24 de
186-. - Mi distinguido amigo. Con llll1cho placor be recibido la apreciablo
carta de V. E. iU8truyendo-mo deI nnevo y merecido galardon que han re
cibido sus olevados dotes militare.. con el nombramiento de General en Jefe
dei Ejer ito de Operaciones en la Republica Oriental. - Cnando ante de
recibir . u carta fui insh'uido por la prensa de e o nombramiento reconoci
el acierto deI Gobierno Imperial que 'o fijaba en un militar que como 1'".
Ex. reune a su competencia el aprecio y impatias quo upo conlluistar- e
antos de ahora, en ambas margcnos deI Plata. - Amigo uyo y companero
de arma. en aquello. precio o dia cn !UO las arma deI Imporio. e unieron
a, las argentina.. , para roconquistar la libortad rle dos Republicas lo folicito
smcoramente y agradeciondole sus generosas ofertas, lo ofre co a mi vez
mlS scrvicios rogandole se sirva siempre con ider=e con su incero y
afino amigo y servidor. - Justo J. de U?·qltisa,.»

(4) Declaração do ConselheirO Francisco Octaviano de Almeida Rosa, Mi
nistro Plenipotenciarlo do Brasil no Rio da Prata, em carta de 20 de Maio de
1865 a Osorio, a qual está adeante transcrlpta.

(5) Depoimento do punho do Dr. Fernando Luis Osorio.
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T!llIlbem de Buenos Aires foi saudado deste modo pelo in trepido e
respeitavel General W. Paunero : ..

«Lo he seguido a Ud. en su carrera publica constantemente, f he
visto con satisfacion SUS progresos, de que le felicito con todo mi corazon, r

muy especialmente por haber merecido tan justamente la confianza de su
Gobierno y la distincion del pueblo brasilero. Puede estar segmo que difi
cilll1en te podra babel' alguno de us compatriotas que no se esprese em.. ter
minos que no le hagam mucho honor, y y'a debe Ud. com prender cuanto me
habra lisonjeado el poder lhamar mi amigo a una persona tan generalmente
estimada.

Quando Osorio assumiu o Comrnando em 10 de Março de 1865 era
este o pessoal do Exercito: C01"jJOS especiaes: Generae 2 Estado Maior
de la e 2a classe, 3, Repartição Ecclesia tica 7 Corpo de aúde 17, Comman
dantes Superiores 3. Total 32. Â?,tilhu?'ia - Duas baterias do 10 Regimen
to de artilharia á cavallo 188, 10 BatalhãO de artilharia a pé 634, Contin
gente do Batalhão de Engenheiros 148. Total 970. CuvaUariu - 20 Regi
mento 267, 30 lllem 312, 40 idem 211, 50 idem 245, 10 corpo provisorio da
Guarda aciona! 303 40 idem 252, 50 idem 369 60 idem 274, 70 idem 358,
80 idem 266, 90 idem 306. Total 2.128. lnfuntun'a - lo Batalhão 510, 30

idem 335, 40 idem 526, 60 idem 411, 70 idem 431, o idem 430. 90 idem
501, 120 idem 427, 13 idem 362, Corpo de guarnição do Espirito Santo
131, BatalhãO de Caçadores da Bahia 424, Corpo dn policia do Rio de Ja
neÍTo 389, idem da Bahia 368. Total 5.245. Companhia de trans}Jo?·tes 55.
SO?n?na geral: 9.465 homens. (6)

As condiçoes em que se achava esso Exercito, Osario a descreve no
primeiro officio que dirigiu ao Ministro da Guena :

.IJlm. e Ex. Sr. - Recebi o Anso de V. Ex. dc 22 dc FevereÍJ"o
ultimo, em que de ordem de Sua Mage tade o Impemdor me recoJl1mellda,
informal-o, por toda as occasiões que tiver da occorrencias (lue e derem
neste Exercito inclu, ive ..obre o seu estado sanitario. "'ou cumprir esta or
dem, como me é possivel, pOlque, assumindo hojo o commando ás 10 horas
da manhã, ainda não mo forão .tpresentados os archivos das repartições do
Ajudante e Qnartel Mestre General em rasãO de se achar o meu anteces or
na cidade de Montevideo, e eu neste acampamento do CelTO com a artilha
ria e maior parte da infantaria. O meu antecessor cOl1lmnnicou-me em ofli
cio de hoje, que já foram dirigidos a V. E..x" os mappas a que tambem se
refere o Aviso do 22 do mez findo. O e tado sanitario do Exercito, nem é
máo, nem se pode considerar bom, ponrue, a estaçãO calmosa, a violencia
das marchas que temos feito ha 3 meze', a ecca que tem havido na cam
panha, e por isso, as más aguas de que o Exercito se tem senido, hão pro
duzido dizenterias em grando numero de praças, mal que hoje diminuiu,
mas foi substituiclo por febI'es mais ou menos perniciosas, tendo apparecido
alguns casos de typho. Doentes destas enfermidades, difficilmente SilO tra
tados com pro,eito em marcha. E' mesmo de- esperar que dos 6 batalhões

(6) No dia 6, com um accrescimo recebido, esse numero subiu a 9.957, uão
incluindo 1.300 praças pouco mais ou menos, de cavallaria, commandadas pelo Geoe
ral Antonio de Souza l\'ello, que se achavam na campanha orienlal. (Orficio de 6 de
Março, de Osorio ao Ministro da Guerra).
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ultimamente reunidos ao Exercito, e cujas praças de\Tem extranbar o clima,
venbamo ter brevemente grande numero de doentes. Enh'etanto, as
alteJ;,c'tções que o Exercito tem soffrido no pessoal, nãO são importantes,
considerando eu como taes, apenas a retirada dos Com mandante Snperiores
da Guarda Nacional José Gomes Portinho e Jo é .Alve Valença, os quaes,
por enfermidades ligeü'a, foram inspeccionados e retimram- e para a Pro
vincia do Rio Grande, com o r. Marechal de Campo Menna Baneto. As 4
brigada de cava1Jaria protegidas por um batalhão de infantaria, e t1io em
marcha para o 1'incão do Albano em. Santa Luzia, com o fim de co11ocarem
aUi om bons pa ·tos, as cavalliadas e bois qne nos restllll1 em muito máo
o tado, por magros indo commandando essa força o Brigadeil"o José Luis
Menna Barr to. (7)

.Ficará eu acampamento a 12 legua deste. A Brigada Ligeira com
mandada pelo Goneral Antonio de Souza .r'ctto anda de 'de o 1c do mez
ultimo para os lados da no sa fronteil"a, de observação, ou perseguindo as
força de cavallaria inimigas que atacamm Jaguarão e reI assaram para
este paiz. :Nada ei de ua operaçõe, nem de tal força inimiga. A' ope
rações de guerra, de te Exercito, ficaram como que 'uspen as Oll oon 'ide
mdas finda'. oom a deposiçãO das arma da força da cidade de Montevidéo,
pois, as in, trncçoe do Governo que recebi do meu antece or apena me
impõem o den'r de ,ubmetter-me á di [lo içõc. do Sr. Vice-Almirante Ba
rão de Tamandaré, CODUllandante da ESfJuaclra, quando forças de mar e ter
ra concorram em alguma operação de guerra. Este Exercito, para chegar a
e, te ponto, uom a brevidade que o foz, e. t.ragol1 todo o, meios de mobilidade,
estandv portanto a CavaLlaria a pé, em parte, e em máo e tado o re. to da
cavalhada e os bois que seniam para o Tran porte e Artilharia quando e:;ta
multiplicou o eu nnmero de boccas de fogo o acce orio correspondente, .
•As providcncias qne havia tomado o meu antece' or pam remonta do
Exer ito não foram a eJ!eito ain la, porqne, lt ahida de parte da ua"alJ, ria
inimiga para a campanha (8) poz obstaculo a que pode.. em vir s envaHos
da Provincia cio Rio Grand o Corrientes, que fiuam mnito ao Norte d' te
ponto; e a proddeneias qno a re peito começo a tomar, não po:; () nfian
çar se resontirão ou não do me. mo e:toHo. O ceno é qu te Exercito
o tá .em meio: de Illobilidnd , e f]ue para mais prompto mudnr este e tado,
seria preui. o reool:itar-se ao Rio ,,;regro ou passal-o para coblir o tran. ito
d'e .. e. cavallos. Entretanb, uão me pare e conveniento ainda abandonar
Montoviciéo n seu proprio r cursos, qne aliás não . obram, contm um
inimigo tenaz aiuda cm oampo. (9) Por outro lado nãO sei quae sãO as

(7) Sete dias anles de ser effectuada essa marcha forçada, o chefe de uma
das Brigadas Candido 13ranuão, escreveu a O orio neste. termos: eXo e tado em que
estã as cavalhadn , é imp s ivel nellas marcharmos para Santa Luzia, tanto que hon
tem para marchArem para aqui foi preciso cada corpo da ln Bri~ada dar alguns ca
vallos para a Guarda Nacional quc eslm'a com 25 homens a pé por não ter um para
mudar, e alem di o cançaram muitoc: n:"l rllrlro f' v~g'A.rosa marcha que fizemos hon..
lem ; e creia V. Ex. quc bastante lem alurado esla cavalhada, porque, sem pasto e
sem agua era para ter morriuo loda. Ja quando V. Ex. se moveu de S. Franei co,
sempre me dizia que estavamos a pé, e eu dizia a V. Ex. que tinhamos cavallo para
vir a Montevidéo folgadamente, e a sim foi, mas agora digo que não temos cavalIos
para toroar para Santa Luzia, o que e poderá fazer com mais alguns dias de demora
a VCr se a cavalhaua .nas Palhas Brancas melhora alguma cousa. Cerro, 24 de Feve
reiro de 1865.•

(8) A que foi atacar a cidade de Jaguarão no Rio Grande do SuJo
(9) Alludia a ... General Munoz que levara a invasão.,.. Rio Grande do Sul

e repa~sando para o Estado Oriental, ainda não havia alé ts.e dia deposto as ar
mas. Fel-o dias depois.
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intenções do Governo quanto ás operações que se devam seguir, e, quando,
porque isso é que póde determinar a POSiÇãO conveniente ao Exercito, de
pois de haver os meios de mobilidade. Tem o Exercito a 5a Brigada t com
posta de 3 batalhões ao mando do Brigadeiro Sampaio, aquartelada na ci-,
dade, para onde foi á requisiçãO do Governo Provisorio. Na Villa da UniãO
estãO o Deposito de munições e o Hospital, protejidos por um batalhão, de
vendo, porém. mudar-se amanhã para este campo. Os 6 batalhões ultima-o
mente reunidos ao Exercito, estliO muito recrutas, e suas praças, nãO
conhecem as armas que recoberam, por i '0 estão em cxercicio de manhã
e á tarde. A artilharia, que já não tinha a sua guarnição completa quando
contava 12 bocas de fogo, pelo seu augmento tem maior necessidade de pes
soal, que estou resolvido a upptir com mil esquadão de cavallaria
da Guarda Nacional. Existcm em 5 do batalhões vindos do Rio Grande,
como 300 praças com falta de capotes. Já é cnsi\-el em grande parte da
tropa a falta. de sapatos, e, o Batalhão 130 de infantaria nãO tem nonhum
uniforme completo, porque, começando suas marcha. em Outubro pelo
Cerro La?'go, muito promptamente o estragou. O 30 Batalhão. mn outro
que acaba de chegar da Côrte, c as 150 praça do BatalhãO dc Engenheiro
não tem barracas. Este 30 BatalhãO, que e tá muito reduzido na sua força,
é um bom corpo, e conviria que se lhc reunissem 150 praça que deixou
no Rio Grande do Sul, no caso que d'aqui tenha de marchar para nova
campanha. A Guarda Nacional que destacou para este Exercito, recebeu
apenas um vestuario e parte della está, por assim dizer, qllasi núa. A qua
lidade da tropa, em geral é a peior que da PI'o,incia do Rio Grande do Sul
tem sahido para serviço, porquc o Tstema vicio'o de formarem-se corpos
de contingentes, deu em resultado serem esses contingentes compostos de
muitos homens imbecis e mesmo inuteis nos proprios di b'icto~ ás poten
cias eleitoraes que o reuniram. Se tivermos uma campanha em que ejam
preci~a boas cavallarias, é indispensa,el que os corpos se reformem. E'
quanto ligeiJ:amente posso informar á V. Ex. com toda a verdade que me
impõe o dever. Deus Guarde a V. Ex. - Quartel General do Com mando
em Chefe do Exercito do Sul em operações no Estado Oriental, junto á ci
dade de Montevidéu, lo de Março de 1865. Illm. e Ex. SI'. Marechal de
Campo Visconde de Camamú, Mini tI'O e ecretario d'Estado do Negocios
da Guerra. - Manoel Luis OS01'io .•

A estes oflicios juntem-se os eguinte.· topico. da Ex]Josioão fita
pelo distincto .Alferes do 50 Regimento de Cavaliarill Ligeira Fmnci co de
Assis Trajauo de nIenezes um dos Ajudantes do Campo de Osorio, escripta
no theab'o dos acontecimentos:

«Montevidéu lo de Março de 1865. - Ne. ta data a sumiu o COlll
mando em Chefo o Ex. Sr. Brigadeiro Manoel Luis Osorio. O Exercito
nesse dia, não passava de um ch:ws de calamidados. A soldadesca núa, a
officialidade desgostosa em conscC[uencia da Ordem do Dict n. 17 que pu
blicou o combate de PaJ . andú. n, pedindo ju tiça pelo de prezo ou olvi
do a que foram atirados. eus serviços; outr.os, inspeccionando-se de saúde e
fazendo-se julgar invalidas; muitos a pedirem licença; emfi.nl a magua, o
descontentamento em o que se manife tava desde os soldados até ao. ofli
ciae superiores .•

Jnn tem-se ainda as seguintes communicações cO{lstan tes dos offioios
que Osorio recebou de chefes das cavallarias col1ocadas em Santa Luzia:

« de lJlalryo. - Os medicos dizem não ter remedios. Mande-nos mna
bôa ambulancia. Os medicos não tratam dos soldados. Está mio i to. Ainda
hontem fal1ecen um dos meu. - José Joaquim de Andrade Neves .•
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.12 de Março. - O oldados estão nú.· e de calços. - Gandido
José Sanc/It!s da. Silva Bmndão.>

" .13 de lJlarço. - Eu aqui não tenho um ca,aUo e os meus ordenan
ças vem a pé, porque mandei recolher todo o reúnas ás cavalhadas pam
não vel-os morrer no acampamento, até os orelbanos da. praças que não
cuidavam neUes. Tem morrido algun . Muito officiaes estão a pé, e 8.o"Ta
decidas ficarãO ainda pagando, se obti,erem ca,alios, pelo preço do contra
cto. A Guarda Nacional está de ejosi ima de ,altar ao paiz natal. - José
Luis lJlenna Ba1Teto .•

e18 de lIIarço. - Estamos mal; e tão adoecendo muito soldado e
tem morrido já alguns e os medico. empre gritando que não ba remedia.
O medico que veiu por ultimo, mo tra er muito bom, mudado o, o que te
nho e timado. E timarei que V. Ex. e teja re tabelecido dos seus encom
modos. Nos. as cavalhada estãO morrendo ao monte. Tem ha,ido de er
çõe j não na núnha Brigada ma na gente do Pa o Fundo. O .oldados
estão muito nú e sem soldo. V. Ex. no dê remedia para e tes male . 
José Joaqztim ele Anclrade lI-eves.'

.19 de 1Jla1'fJo. - Por nãO dispôr de certos recursos, vi-me na ne
cessidade de hontem reCOlTer ao Commandante da Policia da Villa de anta
Luzia afim de me proporcionar meios de mandar vir algum gado para hoje
ter como fornecer á força ob meu Commando, coHocando-me assim em
agente do fornecedor. J o dia 17 tendo carueado ás 3 hora da tarde, hon
tem foi feito esse importante en-iço pouco mais cedo j a carno sempre de
má qualidado e não havendo gado para o . llpp'imento de hoje tomei a de
liberação acima indicada. Quizera que V. Ex. aqui e ti,-es e para apreciar
a maneira por que está sendo dirigido este erviço aliás importante. O for
necedor nãO tem pe . oal habilitado que po a sati. fazer a condições pelas
quaes é responsa,el. O gado que pedi foi regulando 100 reze paTa o con u
ma de 2 dia' lorém apena 'ó \'i mm 74. - José lAtis Menna Barreto .•

•24 de 1lIarro - A deserções continuam. Ainda hontem foram-o e
5 do 80 corpo que e acha,am eml regado na ca,-alliada porque. não
podendo eUes sahir do acampamen to pelo exercicios, rensta etc. ,ão o
que se achao fóra, e as im irãO todo.. un apôs ouh'o , por ter 'nece idade
de ir substituindo o que fogem. - José Luis Jlenna Barreto .•

"ão era portanto sati factorio o e tado do Exercito quando O.orio
assumiu o comJ11ando. E a guelTa e. ta,a declarada. E no ParaguaJ' 
.un congre o de do cientos diputado, con,ocado apre Ul'adamente la
ha ju tificado con el 'ilredicto de u ancion olemne. Los tambore
baten sus bélicos l'6dobles ii 10 cuah'o \ientos, llamando aJ pais á la
arma. La republica e ha convertido en un ,a to campamento mi
litar. Treinta mil reclutas afilan sus . able en lo cinúento remo,ido
de Cerro Leon . diez i iete mil practican in de canso jercicio militare
en la Encal'llacion ; doce mil han reforzado el ejército ,eterano de Rumai
tá j cinco mil la guarnicion de la ASllllcion i h'e mil el departamiento norte
de Concepcion. La minas de hiena de DJiclli i arsenaJes de la. capital u'a
bajan con actividad febril en el t[lla.dramiento de cafione i la fundi ion de
bombas i granada. de todo calibre. Las fábrica de polvom i cartucho,
C0.n10 los talieres de equipo i ye tllario. e multiplican, pl'oduciendo por
IDlllares diariamente. Las faena Ol'dinarias de la vida han sido abandona
~as P?l' el ciudadr.'llo I comercio iutel'l'llmpido, la agricultura descuidada;
1 nadie pionsa ya sino en las pl'oxima campnila i Ja defensa deI nela de
la patria.. (10)

(lO) jJfollogmjias His/or/cas, pelo e criptor paraguayo Juan Silvano Godoy.
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E não é tudo; já os paraguayos tem entrado em operações; tem
se apoderado do vapor .Marquez de Olinda. em viagem paranCorumbá ;
tem invadido e occupado a Provincia de Matto Gros o! E procuram tJl'lZer
a inva ão i Provincia do Rio Grande do Sul! E corre o boato que serão r

auxiliados pelo General Urquiza Governador de Entre Rios I E affil'ma-se
que o partido blanco em Montevidéo, só aguarda a passagem pelo Uruguay
da primeira columna paraguaya para voltar a campo I E Osorio sente-se
angustiado, ,endo-se de um momento pam outro á frente de um Exercito
que ainda está por organi ar !



CAPITULO XXXI

SUMMARlO : - o General Osorio no dia 10 de Março de 1865. - Sua enfermidade.
O Tenente Manoel Jacinlho Pereira. - O Dr. Manoel José de Oliveira. - Pri
meiros trabalhos de Osorlo na organisação do Exercito. - Trechos da His
toria da Guel'ra do Brasil contra as Reptlblicas do Urugtlay e Pamgtlay,
e da Exposição do Alferes Menezes, Ajudante de Campo de Osorio. - Opi
nião de seus companheiros de armas sobre seus trabalhos na organisação do
Exercito. - Actos de Osorio a ella referentes. - Seu officio de 6 de Março
ao Ministro da Guerra. - Resposta. - Informação do General. - A demissão
do Ministro Paranhos e sua substituição pelo Conselheiro Octavil\.llo. - Vin
da deste ao Rio da Prata. - Declaração de bloqueio aos porcos e llttoral do
Paraguay. - Partida de Octaviano e Tamandare para Buenos Aires. - At
tentado contra os vapores de guerra argentinos e tomada de Corrientes pelos
paraguayos. - Communicação dessa occorrencia feita por Tamandaré a Oso
rio. - O Exercito em promptidão. - Avisos aOS Generaes Canabarro e Netto.
- Chegada de tropas da COrte. - Aviso de 8 de AbriL - Conferencla entre
Tamnndaré e Osorlo. - Primeiros movimento do Exercito para S. Fran
ci coo - Determinações de Osorlo. - Seu officio de 27 de Abril ao Ministro
da Guerra. - Sua partida para Buenos Aires. - O motivo da viagem. - Ex
posição feita pelo seu Ajudanta de Campo.

No dia lo de Março de 1 65 o General Osorio esta.a enfel'lllO quan
do assumiu o commando do Exercito. Acommettido por um embaraço-gas
trico-febril occupavlt uma casa junto ao Cerro de Montevidéo em cujas pro
ximidades era o acampamento. Ne e me mo dia pa ou pelo enorme des
Rosto de vêr morrer repentinamente a seu lado lançando golfada de an
gue, o Tenente Manoel Jacintho Pereira, seu sobrinho, seu intimo ami o e
companheiro de alojamento. Era um caraoter distincti imo. um militar que
promettia muito pela intelligencia, actividade e bra'lll'll de que era dotado.
Esse inesperado e pungente golpe, aggravou-lhe a enfermidade. Ainda a sim,
do leito do soffrimento, encarando de frente a responsabilidade de General em
Chefe não descurou da organi ação do Exercito. Muito dias e teve doente,
mas, durante esse tempo não ce ou de trabalhar. O Dr. Manoel Jo é de
Oliveira, lo CirmgiãO do Corpo de Saúde tão distincto medico quanto amigo
dedicado do General, era inseparavel da sua pe ôa. Dizia ao camaradas
que Osorio experimentava melhora vagaro amente pelo eu desa socego de
espirito, ao ponto de, nnútas vezes despertar a eUe eu medico, á noute,
não para accusar alguma dôr que enti e, ma para fazei-o e crever esta
ou aquella nota dOR serviço que pretendia mandar executar no dia e-
glúnte ! O Dr. Oliveim bastante intere sado pela aude do General impa
cientava-se com i . o, advertia-o impunha-lhe o repou o, ma não era atten-
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dido. Uma noite disse-lhe: - Meu General, se V. Ex.a fos e medico, e se ti
vesse um doente que não cumprisse as suas prescripções, o que faria? asorio,
comprehendendo a sua intenção, respondeu: - «Conforme .... se o dOente
fosse algum Gencral encarregado da orsani 'açfLO de um Exercito já ameaça- r

do pelo inimigo haveria de ter pena delie e paciencia para atmal-o.» a Dr.
que não esperava por esta resposta, não proferio mais pala'v"ra, sorrio, e
ne a mesma occa. ião ujeitou-se a escrever mais um apontamcnto que lhe
foi ditado. (1) a orio havia recebido o Exercito nas precaria condições
expostas no capitulo anterior; não poupou sacrificios paTa corrigir-lhe os
defeitos; e o que mais é - com presteza.

NãO tinha autorisações para pro eder deste 011 d!1queHe modo; ellas
lhe foram chegando de vagar; não obstante, foi procedendo como lhe pare
ceu melhor, e adeantando assim providencias que depois o Governo Impe
rial approvou. :liuita cou a de que o Exercito carecia, h'atou de adquirir
em Montevideo e assim foi supprindo as necessidades mgente das tropas.
Compoz o eu Quartel-General de um pe soai intêUigente e activo. Entregou
os commandos das DIvisões, das Brigadas, dos Corpo: e das diversas repar
tições a homens de valor. Para manter o prestigio dos COllJll1andantes de
Corpos e o laços do respeito que os devia uniT aos soldados, reconlmendou
aos Chefes das Divisões o Brigadas que não os reprehende em em Ordens
do Dia,. se elles incidissem em falta, os admoe. ta, sem re. ervadamente
ou por officio ou chamando-os li. sua presença. Na reincidencia, enviassem
uas partes ao Qual' el-General, ou pam re olver ou I ara remettel-a ao

Governo Imperial. Foi-lhe difficil, é ceI to, ao principio conter a retirada de
muitos officiaes para o Brasil que por varios moti,os estavam desconten
tes ; mas conteve-a, ora concedendo-lhes transfereucias de corpos, que so
licitavam, ora dando-lhes cOllJll1is ões, ora empregos, tratando-os llnalmen
te, a todos com, as considerações a que tinham direito. Logo no dia seguinte
ao em que asslUniu o Commando, orUenou que os Commandantes dos Cor
pos enuassem ao Quartel·General os pedidos de fardamento, equipamento,
armamento, arreamento, etc. tc.

E assim poude immediatamente conhecer as falta. do Exercito. Ao
proficiente Brigadoiro Antonio de Sampaio encarregou de diTigir e fiscalisar
a instrucção de todos os Corpos de Infantaria; sujeitou estes a exercicios
de manhã e de tarde; e por causa do clima frio, dif!'erente do da provin
cias do Brasil, de onde vinham os infantes, mandou fornecer-lhes uma ra
ção diaria de aguardente. Como se iam accumulando no Exercito officiaes
de Engenheiros e de Estado Maior de la clas e ·que se achavam desempre
gados, e como n'eHe existiam 150 praças de sapadores, mineil'o e ponto
neiros, propoz ao Governo a formação de 3 companhias ao cargo d'aquelles
officiaes que lhes poderiam ir dando instrucçãO. Crcou, um Hospital den
tro de Montevideo. Reclamou um altar portatil para o serviço religioso.

(1) )iarrauva do punho do Dr. Fernando Luis Osorio.
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Patrocinou a creaÇlão de um «BatalhãO de \Toluntarios Auxiliar» composto
de estrangelros do varias naoionalidade , e formou-o sob as ordens do Coro-

• nel r10-grandense Fidelis Paes da Silva. Providenoiou o pagamento do sol
do do Exercito quo estava com dois mezes de atrazo. Preparou a oonducÇlão
das peÇlas da artilharia, mandando ensinar os animaes que deviam plual-as.

Deu o cOllllllando do Transporte ao Capitão Antonio Maohado da
Silveim que por sua longa pratica do seniÇlo soube cuidar das carretas e
respectiva hoiada. Attendeu as forÇlas de cavallaria que estacionavam em
Santa Luzia, já atisfazendo as reclamações dos commandantes, já determi
nando con"enientemente o acondicionamento, fornecinlento e distribuição
dos ca,allos pelos Corpo. Solicitou do Go,erno a nomeaÇlão de jurisperitos
para servircm de Auditores nos Consolhos de gUE>l'l'a. arganisou o Hospi
tal Ambulante e adquiriu vehiculos que transportassem os enfermos, que
em 2 de MarÇlo elevavam-se a 400. Cuidou em que as rflÇlõos dos soldados
fos. em distribuidas integralmente conforme a Tabella que mandou corrigir
para melhor satisfazer as necessidades das tropas. Applicou especial soli
citude na insb'uCÇlãO do íol~tntct1'ios dct Pat1'in, que eram homens que pela
primeira vez vestiam farda o tomavam lugar nas fileiras. (2)

Emfim - .todo o tompo em que o Exercito Brasileiro estove nas
inllnediaÇlões de Montevidéo, cmpregou o Goneral Manoel Luis asorio em
organisal-o, para poder enb'ar em campanha; foi preciso que este General
fize. e com a sua actividade e genio militar de tilll ajuntamento de homens,
tilll exercito de bons soldados, capazes de rivalizar com os melhores da Eu
ropa. Todos os batalhões <]uo se formamm depois da declaraÇlãO da guena,
foram de homens que não conheciam a di 'ciplina militar; n'e~te estado iam
reunir-se ao exercito. AflUi principiou o General a Ol'io a prestar muitos
seniÇlo , organi ando, disciplinando e exeroitando a soldados novos, que
deviam em ponco tempo ontrar em campanha.» (3)

Pela maneim por que o General asorio era incansavel no arranjo e
in trucÇlão das h'opa 1 já nos primeiros dias de Abril apresentavam eUas
grande differença na 1l10mlisaÇlãO e disciplina. Então, oonta,a o Exeroito
uns 13 mil homens no moio do. qaaos já o Vol~tntct1'io dCL Paf1'ia se re
comlllendavam polo garbo militar. A artilharia mostra,a- e oub'a; de:2
baterias com 12 peças que tinham feito a campanha de Pay andú e que
haviam chegado as oercanias de Monteyideo com exb'uordinarias faltas, e 
taya elevada a. Corpo e augmentada por mais canhões nndos do Brasil ;
fioando oom 24. Mandou o Gener91 que o 10 BatalhãO de artilharia a pé e
fo se instruindo no serviÇlo u cavaDo, com o projecto de entregar-lhe 12 des
sas boocns de fogo. Jamais poder- e-ia referir toda as minuoio idades inte
ressa.ntes que se deram na organiSaÇlãO desse Exeroito ; desorever o trabalho

(2) O Governo Imperial creou corpos para o serviço de gucrra em circl\ns
tancias extraorclinarlas com a denominação de Vol/l.11tm·ios da Pat,'t·n.. Decreto nO
8371 de 7 de Janeiro de 1865.

(3) <Historia da G"el'ya ào Brasil c011tl'a as Republicas do Uru.guay e Pa
raguay ,. obra publicada em 1870 no Rio de Janeiro na Livraria de A. G, Guima
rães & C.



46

que teve o General para desempenhar-se airosamente dn grande responsabi
lidade que a . umiu. Actividade, energia, tino, paciencia, tudo elle empre
gou. Queria o serviço reaUsado como era preciso que o fosse; q{ieria o
dever fielmente cumprido e nãO tinha contemplações com ninguem. Man- r

dava mas ia vêr e a ordens estavam cUJllpridas e com perfoição. De co
briu que o fornecimento chegava demorado ao Hospital ; chamou o
fornecedor (4) e exprobou es. a falta. a forneceder prometteu corrigil-a.
Poucos dias depois, inesperadamente, o General entrou no Ho vital; ve
Tificou que a falta ainda se dava e officiou ao fornocedor dizendo simples
mente i to : - .Snr. A despeito do que lhe tiuha dito obre o fornecimen-
to ao Hospital, continúa elie a seI' feito tarde, ao ponto de prejudicar a
hora dos medicamento. Principalmente o Vão chega ao estabelecimento ás
V'ezes ás 10 horas da manhã. Deus Guarde a V. S.» - Confessou o forne-
cedor que estas poucas palavras do General, desacompanhadas de qualquer
observação e apenas apontando o facto, em sua nudez, o affligirnm mai do
que poderia affligil-o talvez uma estirada reprehensãO. E acrescentou com
muita graça d.iTigindo-se a um amigo : - .Não imaginas o que me . ucce
deu: ne sas phrase laconicas do General, que pareciam incompletas. vi
tudo o que ha de mnis completo: vi desgosto, censura; nLUeaça arabanda,
rescizão de contracto, o dinbo .•

- De outra ,ez, ,olvendo ao Hospital para ouvir o. doente e fi. ca
Usar o serTiço, o General recebeu a quoixa de um deUes. Tomando-a em
con ideração d.iTigiu-se ne tes termos ao Chefe da Repartição de aúde: (5)

.nlmo. Sr. - Indo hontem visitar o Hospital, á uma hora e meia
da tarde repre 'entou-me lUU dos doentes que tendo por diéta mingau de
araruta, esta lhe fõra tão mal subministrada que vinha a farinha mi tmada
com assumIr simplesmente. Procmando o medico da enfermaria fui infor
mado que era o Dr. .... que até aquolia hora nãO tinha passado a sua vi--i
ta ; e pelo medico do dia fui mais informado que a botica não tinha os r
medios preciso que outros e tavam deteliorados. Desta grave falta r Slllta
descredito para os medicos que pensando receitar medicamentos apropria
dos, dãO agua aos doente difficultando-lhes a cma ou aggravando-lbe a
enfermidade contra a propria intençãO. V. S. está á frente de uma impor
tante Repartição e por i so nãO pode declinar da responsabilidade que lhe
toca; portanto convem que promptamente proceda ao exame nece ario
para remover já e já o mal que resulta tantodos referido. medicamentos
como da au. encia do medico.»

Sendo o Brigadeiro Soares de Andréa commandante de parte da tro-'
pas e.tacionada em Santa Luzia, officiou ao General asorio participando a
deserção de alglllllas praças das Guardas Nacionaes, e como que procmava a
justificaçãO do facto na vontade de voltarem elIas aos lares, nas incommo
didades que soffriam por falta de abarracamentà e bom abrigo e nas enfenni
dade e máo tratnmento no acampamento de Santa Luzia. Fez outra conside
rações. a general respondeu: - .nlmo. e Exmo. Sr. -; Recebi o . eu officio

(4) .To é Luis Cardoso de Salles, mais tarde Barão de Ir~puá.

(5) Cirurgião-Mór de Brigada Dr. ?olycarpo Cezario de Barros.
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de 14 do corrente em que me participa terem de ertado na noite
de 13 para.14 h'inta o quatro praças do lo e 40 Corpo ma não
me dj,z V. Ex. e foram pre o, como deviam er, os officiaes de
Estado Maior do dia e InferiOl'e d'e es corpos' porque se elle esti,es-

• sem com a preci a vigilancia os oldados nàO levariam o armamento e ar
reamento do quartel. Portanto, quando e . as de erçõe e derem, devem
ser pre o. po 3 dia o officiae. de eniço ao corpo.. V. Ex. attribue es
sas de erções talvez a causas po ivei, mas, o dever da Guarda :Nacional
em de tacamento é e tar onde o governo manda. No so Exercito só de
moderna data u a de barraca e tem feito muitas campanha no inver
no c no ,erão, d'entro e fóra do paiz. As gra,e. enfermidade não são
nova, nom privativas do acampamonto de S. Luzia. Se o tratamento
ahi dos doentes é mão V. Ex. deve tomar a pro\idencia. para que
eja bom; para i'so tcm D'e' e cOlllmando onlem de aluuar ca'a ; tem

medico e autorisação para pedir o medicamento.' nevessarios. Evittl por
ua detel'Dlinações que o oldado doente e tejam no quarteis até e

tornarorn moribundo ,porque ó a im podem cheaar morto ao Hospital
como me diz em seu oflicio de 15. E' notavel que V. Ex. tendo ahi carre
tas do tl'ansporte e boiada, não po . a mandar a tempu providencias afim
de irem coberta' para o Ho pital a praça que adoecerem gravemente e
poi não faz falta a galéra que V. Ex. pede, porem si hOll,er ahi alglUJ1a
pequena caTretinha ou cou:, eme!hante que sirva para o effeito, póde
mandar proceder á compra e di por d'ella para a condução dos doentes.
Ordenei que ahi e aluga. em a casa preci a j que e pedi sem os
remedio nece ario.· ha ahi matto e palha para se fazerem ran
cho.'; temos medicos; e então, o (lue falta, é o desenvohimento
conveniente. A de erções JUeu General. tem a ua maior origem
no co tume e na má doutrina de muito officiae que cOUllllettem a im
pmdencia de e lamentarem á vista dos oldados d . ejando me mo alguns
que elles de CItem, para voltarem todo ;'ts ua' ca a . Y. Ex. militaI' di 
tincto e illu h'ado, e. pera que fará mudar o máo e pirito que p'oduz e e
mal. ~-e. te lugar onde e tau acampado vi o Exorcito do Bra iI. em 1 23
combatendo todos o dia'! quasi nú. O proprio General soffl'ia o que todo
tinham - muquiranas. Dua libra de carne magra eram a ração do 01
dado; o calçado era de pelego; o soldo pagava- e de 15 em 15 dia . COlll
pare Y. Ex. e to e tado com o de hoje, e diga se ha moti\-o para o horror e
as historia' qu desmoralisam a tropa. em embargo de ejo proporcional'
quanto em mim couber o nece sario para o bom exito no tmtamento do.
ão e dos doentes. Vendo neste momento a relaçãO do doente do 50 o 60

COl'POS de Guardas acionaes nella enconh'o algumas duvida e até cou as
incriveis porque men ionam enfermos no Rio Pardo e anta Bal'bara-Rio
Grande do ui-que não podem fazer parte dos corpo destllcado. Portan
to, V. Ex. mandará eliminar essas praça por ordem de te Commando, e
repôr :i Pagadoria os vencin1ento que pOl'VelltUl'a lhe houverem ti1':tdo.
Deus Gual'de a V. Ex. Quartel General junto ao Cena de Montevideo em
17 de Abril de 1 65. - Manoel Llás Osorio .•

Esse officio, divulgado pelo Brigadeiro Andréa, entre os officiae , cau
sou viva impre ão e cooperou para a morali ação da tropa.

D'outra vez, o referido Brigadeiro ADdréa, queixou-se de anta Lu
zia, de achar-se parte. da tropa fi mal'gem do rio acampada em terreno chu
mido ou lamoso.. Isto deu lugar a uma demon traçãü do bom homour do
General Osorio, que assim respondeu: .Illmo. e Exmo. r. - Se parte
da tropa, ou toda, está em terreno humido on lamoso, mande V. Ex. com
tll'gencia mudal-a para lugares mais eccos sobre a mesma marge.m no caso
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de não estarem por gosto no barro, pois todo sabem que o campo alto, no
inverno, é o mais enxuto.»

Franco e sincero, O orio na organisaçãO do Exercito tanto e'oppu
nha aos de acertos dos seus cO!llll1andados, como aos do proprio Gov'el·no.' r

Um dia e. te mandou fornecer ás ca,aliaria maletas de oleado e bar
racas sendo cada uma destas para mais de duas praças. - «NãO apoio to
lice » - di se elie. E officiou ao Mini. tI'O da Guerra: - • 'ão convem o
fornecimento; as maleta rompem- e logo e o oleo derretido pelo calor do
sol arruina o fardamento . .As barraca não podem ser conduzidas pelo ol
dados de infantaria por serem muito pezada., e pecialmente stando mo
lliadas pelas chu'as.»

Emquanto tratan da organisação do Exercito em Montevideo o Ge
neral O orio preoccupa,a-se bastante eom a po sibilidade de ser im'adida
por tropas paraguayas a Pronncia do Rio Grande do Sul pela fronteira do
Uruguay. Esta idéa afRigia-o, tanto que logo em 6 de Março, em virtude
de noticias que tivera, officiou ao Ministro da Guerra, Visconde de Camamú :

.As noticias que tenho tido do Paragnay ultimamente, ão que de A 
sumpção marcharam 10 mil homens para entre o Tibicuary e o Paraná,
isto é, para o sul daquelia Republica, e que a guarnição de 4 ou 6 mil ho
lllens que os Paraguayos tem na Tranrlueira, Aguapehy e Candela
l'ia preparava cangallias para marchar conduzir munições; o que
póde ser uma simulação; porém, o no. so Exercito achando-se mui
distante para impedir um golpe de mão contra o no. so territorio em Mi 
sões, parece-me que deveria quanto antes marchal' para Uruguayana (6) 011

S. Borja (7) visto que neste Estado já não tcmos inimigos, ,. portanto
con,ém guardar mellior aquelia parte de no a fronteira qlle, póde s r in
,adida de um momento pam outro. Nece itando o Exercito dar muita in.
trncção aos Batalhões de recruta !lue tem r cebido, e os quaes fazem o
maior numero da no sa infan·aria, no pontos indicados precncher-se-ha
tuna e outra cousa.» •

A respo ta do Mini tI'O da Guerra foi a eglúnte: - .Rio de .lanei
1'0 em 18 de Março de 1 65. - .Ao General Manoel Luis Osorio ....-- Tenho
de significar a V. S. que se faz neces. ario que V. S. inf'lrme se ha poso ibili
dade de fornecer-se de TIveres qualquer força nova que. e ,á estacionar em
ponto mais proximo do Salto, como arroio 'egro ou Paysandú donde é mais
cm'ta a marcha para a Prov~ncja de S. Pedro e no caso aflirmativo tome
V. S. as necessarias providencia para que, em um ou outro ponto, se pre
pare o preci o de vi,eres para os corpos que formarem aproxima futma
expediçãO. - Visconde de Oamamú.»

Osorio respondeu no dia 28 do referido mez de Março:
.Em cumprimento ao di. posto por Y. Ex. no Aviso de 18 do corrente

mez, informo a V. Ex. que ha pos ibilidade de fomecer de viveres qual!luer
força que vá estaeionar entre o arroio "eOTO o Salto, porque, a navegação
do Uruguay é franca até á barra do Dayman 2 leg-uas abaixo do Salto, e o
departamento de Paysanclll rico de gaelo. e ainda mais o do Salto que é quasi

(6) Cidade brasileira na provincia do Rio Gmnde c\.9 Sul, ~ituada á mar
gem esquerda do rio Urugu~. Quasi em frente está a povoação argenlína Los
Libres na provincia de Corricntes á margem direita do mesmo rio.

(7) Vilia brasileira na provincia elo Rio Grande do Sul, situada á mar
gem esquerda do rio Uruguay. Um pouco ncit11!l, na margem opposta, está a po
voação argentina S. Thomé, na provincia de Corrienles.
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todo povoado por bra ileiro . Portanto em cU!llprimento do que V. Ex. me or
dena mandei o fornecedor geral que tomasse as providencias necessarias afim
de relWletter para Paysandú porção de viveres, porque daquelle ponto é facil e
breve a coudUCÇãO destes para onde ror acampar esta força. O arroio Negro
não of!'erece commodos para deposito dos referidos TIveres, e por isso em
Paysandú me parece mai proprio e eguro o depo ito ou seja o acampa
mento sobre o Dayman ou sobre o Queguay ou mesmo sobre o arroio re_
gro. Creio. porém, que se ror este Exercito para alg= daquelles pontos,
deve marchar para lá reunido, em dispo 'iÇãO de acudir a nossa fronteira do
Urnguay, se ella fôr invadida pelo Exercito plU'aguaro TI to como se diz
que >1 isto se di punha, e flue do Cerro Leão tinham marchado força a
unu'-se Íls que e tavam na Encarnação com o fim de atra,essarem o Paraná.
e o Urugllay. Esta noticia póde não, or exacta, ma a prevenção manda
guardar. __ Parecendo-me que Lopez receiará dar-nos tempo á formação do
nosso Exercito, e me mo que do seu orgulho tudo se dev e peral'. - toda
a prevenção será pouca." Emquanto i to. o GO"erno Imperial re"olyia a
sub tituiÇão do seu Mini tro Plenipotenciario no Rio da Prata Con elheiro
José Maria da ilva PlU'anho , I}ue de facto foi sub tituido pelo Deputado
Franci co Octaviano de Almeida Ro a. ( )

O Sr. Con elheiro Octaviano embarcou a 26 do dito mez de Março do
Rio de Janeiro; em lo de Abril chegou a lIontovidéo e no dia 4 apre entou
ao Goyernador Provisorio . ua carta credencial. Com este UOYO representante
do Governo Imperial no Prata, ,iflram as e perada instrucçõe, de sorte
que no dia 10, o r. Vi conde do Tamandaré dedal'ou officia1mente que a
força do eu commando pa a,a111 a operar contra o PlU'aguay. e em con
sequencia iam bloflueiar o ho tili ar os porto e li torai do me mo paiz até
I}ue. cedendo á pres:ão d'ellas cIP, se o GO"erno Paragua~'o completa ati
fação por toda a, of!' n a e damno qu hom'e, e cnu ado ao Bra. iI. Feita
osta de ]aração, o Ministro Octaviano depoi, de notificaI-a ao agentes diplo
matico. e con ulares ostrangeiro ,partiu a 15 para Bueno AJTe com o
"Viscoude de Tamandaré. Cheaou a 16 pelas 10 hora da manhã I}ml i ao
me mo tempo com a noticia que ahi appareceu de haverem o Pnraguayo

(8) O Governo Imperial approvou " Convenio de 20 de Fevereiro, mas jul
gando'o de(ficlente demiLtlu o i\1ini tro Paranhos. Este eminente diplomam justifi
COU per(eitmnente o Conv~ni,) e con lderando-se desairado pelo Governo defenden
se brilhantemente no Senado. 'onsulte- e a respeito o discursos proferido' em
Junho de 1865 pelo Vi conde do Rio Branco; o folheto denominado .-l COllvellçiio
de 20 de Fevere;,'o demo/lstrada á llls dos debales do ellado e dos sllccessos da
Urllgllayalla por José :\1al'ia da Sih'a Paranho_ ; e mais, o opusculo publicado em
1871 por Alvareug-a I'eixoto, obre o titulo de O Viscol1de do Rio Bral/co, Aponla
mell/os pal'a a Historia. _ O Gcne,al Osorio foi dos que 10m-aram o Convenio e
julgaram acertado o procedimento do Ministro Paranho , tanto que, no dia td de
Março, ass! lindo cm ~lontevideo aO banquete dad,) peJo referido ilIinlstro para fes
tejar o anniversal-io llatalicio da Imperatriz do Brasil, fez um brinde dizendo ao
Sr. Paranhos : Tellha V. E.". cO/lfiallfa 110 bOIl/ se1lS0 dos seus compatriotas : o
Brasil illteiro applal/dirá o acto de 20 de Fevereil'o. Ao retirar- e de ilIontevideo
foi o Sr. Paranhos alvo de grandes pro,a- de apreço. Te,e honro as despedidas.
Ouviu m litosdiscursos laudatorios entre elle os cumprimentos do .ecretario mili
tar do General OSOI ia, o Capitão Francisco Bibi:ll1o de Casu·o.
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atacado e se apoderado traiçoeiramente do vaporl's de guerra arO'ontinos
Gttaleguay e 25 de Maio em frente á cidade de Corrientes e qu'e tentavam
atacar tambem a me. ma cidade. A noticia era exacta: fiel ao seus plan~s, o
dictador Lopes não tendo conseguido a permissãO que antes solicitára para
passar tropas pelo territorio argentino, como anteriormente foi exposto re
solveu pratica}' aquella ,iolencia despachando no dia 13 cinco mpores que
sUl'prehenderam, abordaram, aprisionaram e conduzimm os 2 vapores argen
tinos para Humaytá. Realisada a em preza, os vapores paraglluyos dirijiram-se
ao Passo da Patt'ia de onde levantaram 3 mil homens de infantaria p, raguaya
ao mando do general Robles, os quaes de. embaroando no dia 14 tomaram
sem resistencia a roferida cidade de Corrientes tendo LagraJ1a, ,eu gover
nador, se retirado dizendo que ia chamar á anuas as milicias provinoiaes.
Senhor da oidade, Robles installou um governo provisorio em Corrientes,
incumbido de - «proclamar a sua independenoia de Buenos .A.ires, adiando
entretanto a declaração de annexação ao Paraguay até á completa occupa
ÇãO da Provincia inteira.'

Berges, mini tI'O de Lopez, veiu depois ass1lDlir e se governo e Ro
bIes deixando na cidade o major Martinez com 2 batalhoes e 2 boccas de
fogo seguiu para o sul da Provincia com o intuito de dom-inal-a completa
mente, á frente de maior numero de força.. Logo o Vi conde de Tamanda
ré, communicou de Buenos Ali'es a occol'l'enoia ao General Osorio, dizen-

do : - «O Governo da ConfederaçãO .A.rgentina considera e te attentado
como um cas~'s belli ; é portanto necessaria a alliança desta Republica com
o Imperio oontra o inimigo commum. Em consequenoia temos de marohar
em defeza da Província de Corrientes, á tOllla1'mo alli uma POSiÇãO vanta
josa diante das forças paraguaya i pelo que rogo á Y. Ex. que tenha o
Exercito do seu commando prompto a marchar, sendo prinoipalmente 3
mil homens de infantaria que serão embarcado nos vapores que ohogarem
da Côrte com tropas l.fim de ubirem o Paraná. Para a' entarmos sobre
esta operaçãO, conto partir depois de amanhã para ahi, á conferenciar com
V. Ex.• No dia seguinte tornou a esorever-lhe: .ExOlo. Sr. General Oso
rio. - Hontem escrevi a V. Ex. dando-lhe as ultimas noticia que temos
de Corrientes, e prevenindo-o que tivesse nosso Exeroito prompto para
pôr-se em movimento. Agora faço esta para noticiar a V. Ex. que acabo
de conferenciar oom o General Mitre, seus Minish'os, o Sr. Ootaviano e
Leal sobre o movimento de nossa força, e que foi deoidido que adoptasse
mos a ideia de V. Ex. de reconoentrarmos nossas forças em Urugllayana
para d'alli se moverem de aooordo com as elo General Mitre que se vão reu
nir na Concordia (10) e que devem marchar em dil'ecção paralléla ás nossas
quando se dirijam a atravessar o Paraná. O movimento de nos a infantaria
será por mar até o Salto. O mesmo sucoederá oom a artilharia ele campa
nha e bagagem. Peço a V. Ex. tenha prompta para embarcar a Brigada de
infantaria que deve auxiliar a Esquadra que bloqueia o Paraguay. Depois
ele amanhã estarão ahi os navios em que deve ella se embaroar, para sahi
rem immediatamente para seu destino. Espero aohar-D'~e ahi tambem com

(9) Cidade argentina, da provinci~ de Entre.Rios, situada á margem diIeita
do rio Uruguay, e quasi em frente á cidade do Salto, da Republica Oriental.
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estas embarcaçõe para tratarmos dos muitos as umptos que no, interessam.
De V. Ex. AmO. e venerador e certo criado. - Visconde de Ta;mandaré.
Bue~os Aire 17 de Abril de 1865.

Apenas recebeu estas communicações o General Osorio vendo que os
acontecimentos se precipitavam cuidou de pôr todo o Exercito de prompti
dão para marchlll'. Ao mesmo tempo lembrou- e de mandar aviso do que
occorria ao General Dand Canabarro e ao General Antonio da Souza Netto.
Canabarro estam no Rio Grande do Sul, á frente de uma Dinsão compo. ta
de Guardas acionae, para defe a da frontei.ra do uruguay. Netto achava
se na Republica Oriental, com a sua Brigada de Voluntario , di olvida. (10)

Declarou-lhe que ainda nãO tinha recebido do Go,erno orden para
as operações do Exercito apezar de ha\"al-as pedido. A Canabarro manue 
tou seu desagrado por se acharem tão separados apezar tambem de haver
indicado ao Governo a con\"eniencia de marchar o Exercito de illonte,ideo
para a bana do Quamhim. A. etto pre,eniu que e ti,e e prompto para
reunir de novo a sua Brigada logo que obtive se do Go,erno a autori ação
que tinha pedido. Enb'ementes ohegaram do Rio de Janeiro os ,apore 
.Apa., .Pri.ncez~ e .lmperatl'iz», conduzindo tropa, porém accommetti
das do sarampo e nlriola de que aliá n'uma da anteriores reme a de 01
dados, já tinham apparecido enfermo. Por es a occa iãO o General O orio
recebeu o seguinte Aviso do Mini terio da Guerra:

.Rio de Janeiro om 8 de Abril de 1 65.- S.M. o Imperadora quem foi
pre ente o otEcio de 28de l[m:ço ultimo, ,er ando sobre o ponto que \. Ex. jul
gaproferi"elpara e tacionamento do Exercito, e conformando- o com aopiuião
de V. Ex., ha por bem determinar que V. Ex. faça e tabelecer o deposito de vi
veres em Paysandú, e que o Exercito ,á marchando pamDayman. Como agora
igam para llontevidéo o ,apore .tipa, Prince-a e Imperatrix. ará conve

niente que a forças que elies b'an portam, 0111 ,ez de de embarcarem em
MOIl tevidéo, sigam para Pay andú nos mesmos vapores uma vez que a força
ja vá enconb'ar o precisos generos de alimentação i ficando V. Ex. autorisado
a modificaJ.· esta ultima disposiçãO, e entender mais cOUl-eniente que a força
de embarque e siga rOllllida ao Exercito. O me, mo Augusto Sr. manda de
clarar a V. Ex. que ainda a tropa nãO \"ae provida con,enientemente de
equipamento, abarracamento, etc., e então \. Ex. fica autorisado a mandar
apromptar ponchos capotes moxilas, blu a ce panno de baeta e linho,
camisas, calças e barracas i podendo empregar no fabrico d'esse artig-o o
que o quizerem, pagando-se-lhes o feitio por uma tabelia ra~oavel que V.
Ex. organisará. Lembl'O ainda de ordem de Sua Mage tade o Imperador fi
V. Ex., que os 3 corpo que ora seguem não le,ando barraca podem aquar
telar-se d'entro de Paysandú. ou na suas immediaçõe , uma vez que não e -

(\0) Após o combate de Pay andú, marchando o Exercito contra Montevi
deo, o General Netto e sua Brigada sahiram em perseguição do General Muiioz que
invadiu a Provincia do Rio Grande do Sul, por Jaguaril.o. Repellldo. o caudilho
oriental repassou para o seu paiz. onde energicamente perseguido submetteu-se e
foi desarmado pelo General Netto. Ao as umir o Commando do Exercito o General
Osorio prdenou-lhe que se to se po tal' ao norte do rió Tegro e acampas.e por Salsi
puedes ou Queguay, devend" porem fazer marchar o Corpo ao mando do Tenente
Coronel Caroillo Mercio Pereira para ir reunir-se ás cavallarias do Exercito em
Santa Luzia. Depois disto o Governo tinha mandado dissolver a referida Brigada.
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tejam expo tas ao rigor da atmosphem ; e bem as im que aquelles (lue exis
tem ja no Exercito, lllas e acham de preyenidos d'e- e artigo deYCrllO SOl'

dos ultimos a deixar o acampamento em frenb de ~onteyidéo. CommUl}.ican
do a V. Ex. as imperiaes de erminações cumpre-me declarar-lhe que o Governo
e. pera do zelo e intelligencia de V. Ex. que se empregarão todos os meios de
conciliar o maior commodo dos soldados com a precisa rapidez nos movimen
tos do Exercito sob o seu commando, Deu guarde a V. Ex. - Visconde de
Gamamú.»

O Sr. Tamandaré, como prometteu veiu de Buenos .Aires a 11:on
tevideo para conferenciar com o General Osorio. Combinado que o movi
men to do Exercito seria I ara a barra do arroio S. Francisco perto de Pay
sandú, seguindo a infantaria e :llti1haria embarcada, e a cavallm:ia por
terra, sendo a cidade de Uruauapna, no Rio Grande do 'uI o ponto obje
ctivo da marcha, e que o Exercito .Argentino e formaria na Concordia
para operar de accordo com o Brasileiro contra o Paraguayo, - o General
Osorio deu as precisas determinações para a marcha das forças, de sorte que,
a 27 de Abril. eguiram as primeiras (3 mil, levando 6 boccas de fogo) em
barcada. sob o cOlllll1ando do Brigadeiro Antonio de Sampaio a quem O orio
ordenou que de chegada fosse cuidando da instrucção da trova. .As cavalla
rias que .'e achavam em Santa Luzia receberam ordem de marcha. O 70
BatalhãO que ahi esta,a recolh u-se a 1Iontendeo trazendo em carre
tas os enfermo. Ao Pre idente da Pro\"incia do Rio Grande do Sul o
General O 'orio officiou pedindo mandas e conduzir para a cidade do Ale
grete o armamento e o fardamento que o 40, (jo, e 120 Batalhões de infun
taria e o 30, 40 e 50 Regimentos de cavallaria tinham deixado em diversas
localidades da mesma Provincia. Ao Tenente-Coronel Camillo Mercio Pe
reira, cOlllmandante do :!o Corpo Pron orio do Guardas Nacionaes que
fizeram parte da Brigada do General Netto, e que na occasião cstav,\ por
Durasno no Estado Oriental, determinou que segui 'se tambem para S. Fran
cisco a reunir-se ao Brigadeiro Sampaio. Fez embarcar a Brigada de infan
taria que o Visconde de Tamandaré l'eclamava para am:iliar a Esquadra no
bloqueio ao Paraguay. (11) Por ultimo offieiou ao Ministro da Guerra;
«Illmo. e E=o. Sr. Visconde de Camamú. - Quartel General em Monte
vídeo 27 de Abril de 1865. - Hoje estãO embarcados 3 mil homens e 6 boc
cas de fogo que ao mando do General Sampaio vão desembarcar na barra de
S. Francisco, junto a Paysandú, e logo que ,oItem os vapores irá outra
expediçãO. Creio que só com mna terceira terei n 'aquelle ponto toda a In
fantaria e Artilharia. A Cavallaria que est.e'Í em Santa Luzia, deve marchar
para o mesmo destino no lo de Maio entmnte, por terra. A' requi iÇãO do
Sr. Visconde de Tamandaré estão hoje embarcados na ESl1uadra com destino
ao Paraná o 90 Batalhão, o de Policia de Jictheroy e o Corpo da Guarnição
do Espirito Santo que formam a 9a Brigada, commandada pelo Coronel
Bruce. A.ssim ficam na Esquadra 1.430 praças e officiaes com os que já
estavam a bordo, do lo de Fuzileiros o lo de Artilharia. V. Ex. saiba que
ainda não recebi as munições que se dignou communjcar-me ter dado as

(11) Embarcou a 9" Brigada commandada pelo Coronel Bruce, formada pelo
9° Batalhão de infantaria; o de Policia de Niclheroy e o Corpo da Guarnição do Es·
pirito Santo.
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ordens para me serem remettida pelo Arsenal ue Guerra; a im é que,
tendo triplicado a força do Exercito, e. se artigo esca eia. Depoi de reu
nido Exercito em Paysandú marcharei para o norte do Dayman, segundo
as no icia~ que tiver do moYiJnento do inimigo. Hoje embarcarei com o Sr.
Visconde de Tamandaré para Buenos A.ire· e alli me entenderei com o
no o Enviado ExtraordinaTio não Ó obre as operaçõe , como obre noya
reunião dos bra 'ileiro re. identes no E. tado Oriental e que deyem ser com
mandados pelo distincto parriota Brigadeiro-honorario .Antonio de ouza
Netto - força que erá a flôr das no sa cayaUaria. Preci o de autorisa
ção para aproveitai-a, orgauizal-a como força do Exercito ou de ob eryaçãO.
Talyez seja exrranha a V. Ex. e. ta linguagem, Yi to como o eryiços deste
General e da Brigada que commandou nllo apparecemm em nenhum docu
men o official, ma . affianço :l V. Ex. que foi e a força, da. no. a caml
laria , a que mai importantes erviços fez na campanba concluida no Es
tado Oriental em 20 de F 'ereiro. (12) O numero de doente do Exercito
tem augmen ado, pelo arampo alguma yariola e bronchites que acommet
teram a ultimas forças vindas da Corte. - Deus Guarde a V. Ex. - Ma
noelliuis O O1'io, Brigadeiro.»

Nada mais tendo que providenciar sobre a marcha do Exercito paTa
S. Franoisco, e havendo terminado esse officio, o General Osorio no me
mo dia, dirigiu-se á corveta ~NictheroJ», onde o aguardava o Visconde
de Tamandaré ; e com eUe, com o seu A.judante de Campo .Alferes Fnm
cisco de Assis Trajano de Menezes, General An onio de Souza Netto Coro
nel Fideli Paes da Silva, Geneml D. Venaneio Flore, Goyernador da Re
publica Oriental e um dos seus Mini tros, partiu em direcçãO a Bueno
me .

O fim pTineipal dessa viagem era a confecção de um tratado de al
liança entre o Bra ii, o E tado Oriental e a Republica ..:b'gentina. conrra o
Governo do Paraguay.

A' 11 horas do dia seguinte de embarcaram em Bueno .à.ire.

(12) De facto, n sim foi. A Ordem do Dia n. 17, do Marechal Propicio dei
xou em completo olvido os seu serviços. Enlretanto, em marchas forçada,;, de dia e
noute, dirigiu- e ao assedio de Paysandú i intentando o chefe inimigo Juan Saa salvar
a guarnição de Paysandú, marchou contra este e o afugentou; tomou parte no ataque
desta vllIa, represenlada por 400 dos seus voluntarios que apeados dos seu cavalIos,
pediram elavinas e combateram valorosamente, morrendo 10 na batalha e sahindo 20
feridos; marchou contra as forças de Aguirre ao sul do rio Negro i reconcentrando-se
estas denlro de Montevidéo, e correndo a noticia de intentar Muiíoz invadir a fron·
teira do Rio Grande, por Jaguarão. para ahi marchou do ponto di tante em que se
achava em direcção a Cerro Largo i tal foi o impeto da marcha, que cansou mais de
3 mil cavalIos, vendo-se forçada a montar em ,",olros e eguas bravia i enconlrando o
inimigo já de volta de Jaguarão, avançou sobre elIe, o perseguiu tenazmente até que
o desarmou, vislo haver elIe e submellido ao governo do General Flores. Uurante
toda a campanha, sobre ella pesou todo o serviço de vigilancia da margem direita ao
norte do rio Negro, e quer durante esse tempo, quer nas marcbas forçadas alé ao
Cerro Largo, o Governo Imperial na Nação não lhe forneceu um sé eavallo; ella fez
uso dos seus proprios, dos pertencent~s aos amigos, inclusive dos das invernadas do
General Nelto.
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Aqui narra o Aliere Francisco de AS is Trajano de Menezes, Aju
dante de Campo de Osorio. (13) ;

~O mólhe, ruas e praças proximas, estavam apinhada de po;o que
reGebeu os recem-chegados com manifesta satisfação. Os vivas - al Gene
7'al Osorio - partidos do centro da massa popular, eram repetidos até pe
las familias na saccadas. dos edilicios. O ministro Octaviano, o General
Mih'e, outros illush'es personagens, todos vieram receber os ho pede. O
General Osorio, o seu Ajudante e o General Netto hospedaram-se no «Ho
tel La Paix. onde re idia o Ministro Octaviano. "o me. mo dia e nos se
guinte foi o General Osorio ,i itado pelo Presidente da ConfederaçãO ÂJ.'
gentina, mais pe soa do go,emo e muitas do povo. A impren a de Bueno.
A.ü:es nos ultimos dias havia annunciado a chegada dos Generaes estran
geiros, falava sobre o Tratado da Triplice A.lliança e até di se que só era
e perado o CapitãO General Governador de Entre Rios D. Justo Jo é de

. Urquiza para a celebração do referido Tratado. De facto, Urquiza havia sido
convidado para fazer parte do Conselho, ma , do seu comparecinlento a inl
prensa duvidava por causa das suas relações amistosas com o Dictador do
Paraguay. A.. vinda de UrQuiza a Buenos Aires e traduziria como affeição
á causa da Triplice A..lliança ou neutralidade. na au encia como ini.m:i:
zade ou liga com Lopez. No dia 30 de Abril ou lo de Maio, chegou a Bue
nos Aires o Capitão General Urquiza que, apezar de esperado, bastant SUl'

prehendeu. Immediatamente reuniu-se o Conselho de Generaes, Ministros
e Presidentes das Republicas Â.l·gentina e Oriental. O' jornaes nos dias im
mediato a essa reunião que foi ecreta. diziam que a ConfederaçãO ÂJ.·gen
tina, o Estado Oriental e o Brasil, por seu repre entante, logo se uni
ram contra o Paraguay, porem, que Urquiza mostrou-se ambiguo, sempre
fugindo de com prometter-se e esquivando-se de manife 'tar-. e até que o
General O. orio alçando a voz no Conselho dis e que, .por seu voto cria
ent1'eg~te o c07n171ando da vamgllarda do Exercito Alliado ao p1'e timoso e
heróe de tantos feitos Cctpitão General Urquüa.> - propo iÇãO esta que
foi apoiada com fervor pelo Conselho e que obrigou Urfluiza, agradecendo
a honra, a dizer que aeeita\Ta. De, ta forma foi que a AUiança alcançou a
declaração de apoio do Governador de Entr Rios, que bem longe c tava de
fazeI-a .•

(13) Exposição, cit.



CAPITULO XXXII

SUAlMARlO : - o Trarado da Triplice AlIlança. - ProrocoUo addicci"nal. - Depois da
da celebração do Trarado os Generaes Osorio, Urquiza e Flores retiram-se
de Bueno Ai! es. - Chega o Brigadeiro Osorio a Montevidéo. - Seus rra
balhos n'esra cidade. - Imporrante oílicio de 5 de ;\laio em que dá conra
ao Governo Imperial do resulrado da conferencia que assistiu em Buenos
Aire , relativo ao plano de operações e mcdidas que convinha romar-se. 
Communicações aO Pre idente do Rio Grande do Sul. e indicação de provi
dencias. - Atiradores a cavallo. - Outra.. providencias. - O artigo da
-Tribuna. e o Aviso de 26 de Abril. - A Ca;ta do Mini tro Octaviano e a
n 'posta de Osorio. - Conrim\a este em scus trabalho3 relativos ao Exer
clro.. - Noticias da COrre; queda do 'VIinisterio. - O novo Gabinete. - O
M lnis:ro Ferraz, O orio e o feu secretario. - E""Po'ição de Osorio sobre o
estarlo do Exercito. - Parte para S. Francisco com o resto das forças
acampadas em lIIontevidéo.

o tratado celebrado no dia lo de Maio de 1865 em Bueno Aire,
entre o Imperio do Bra il, a Republica Argentina e a Republica Oriental do
Urnguay, mais conhecido pela denominaçM de Tratado da Triplice Al
liança, foi o seguin te :

« O Goyerno de . Magestade o Imporador do Brasil, o Governo da
Republica Argen ina e o Governo da Republica Oriental do Uruguay; os
dois primeiros em auena com o Goyerno da Republica do Para!!1lay por lh'a
ter C~ 'l declarado de facto, e o terceiro em estado de ho tilidade e vendo
am açada a na egurallça interna pelo dito Governo o qual nolou a fé
publica, tratados 'olemne e os u os internacionaes das naçõe ci\-ilisada
e commetteu actos inju tificavei. depois de haver pertmbado as relaçoes
com os seus vi inhos pelos maiores abu os e attentados ; per uadidos que a
paz, segmança e prosperidade do suas respeotivas nações tornam-so impo 
siveis emquanto eri til' o actual Governo do Paraguay e que é uma nece 
sidade imperio a reclamada pelos mais elevado interesse fazer desappare
oer aquelle Governo, re peitando-se a soberania, indepcndencia e integridade
territorial da Republica do Pa.l'aguay j - resolveram com e ta intenção,
oelebrar um o'atado de alliança offensiva e defen iva e para esse fim nomea
r~m seu Plenipotenoiarios, a ~aber : - . Magestade o Imperador do Bra
sil ao Exmo. Sr. Dr. Franci. 00 Ootaviano de Almeida Rosa, do seu Conse
lho, Deputado á A sembléa Geral Legislativa e Omoial da Imperial Ordem
da Rosa; - S. Ex. o Presidente da Republioa Argentina ao EXUlO. Sr. Dr.
Dom Rufiuo Elizalde, seu Ministro o Seoretario de E tado dos egooio Es
trangeiros j - S. Ex. o Governador Provisorio da Republica Oriental do
Urnguay ao EXUlO. Sr. Dr. Dom Carlos de Castro, seu Minisb.'o e ecretario
de Estado dos Negooios E trangeiros ; - o quaes, depoi de terem troca
do seus respectivos poderes, que foram achados em bôa e devida forma,
ooncordaram no seguinte:
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.8..xt. lo - Sua Mage tade o Imperador do Brasil, a Republica Ar
gentina e a Republica Oriental do ruguay se unem em alliança offen iva e
defensi,a na guerra promovida pelo Go,erno do Paraguay.

Art. 20 - Os Alliados concorrerão com todo os meios de guerra de
que possam dispôr, em terra ou no rios, como julgarem necessario.

Art. 30 - Devendo começar a operações de guerra no territorio da
Republicf> Argentina ou na parte do territorio paraguayo, que é limitrophe
com aquelle, o commando em chefe e direcçào do Exercitos .Alliado ficam
confiados ao Pre idente da mesma Republica General em Chefe do Exerci
to Argentino Brigadeiro General D. Bartolom' Mitre. Embora as altas
partes contl'actantes estejam convencidas de que nãO mudará o terrcno das
operações da guerra, todavia para salvar os direitos soberanos das tres na
çõe , firmam de de já o principio de reciprocidade para o commando em
chefe, ca l) as ditas operações se hom"erem de tra. pas ar para o tenitorio
brasileiro ou orien tal.

As forças maritimas dos alUados ficarãO sob o immediato cOlllmllndo
do vice-almirante Visconde de Tamandar', conunandnnte em Chefe da E 
quadra de S. M. o Imperador do Brasil.

As forças terrestres de S. 1[. o Imperador do Brasil formarão um
exercito debaixo das immedintns ordens do seu General em Chefe, Briga
deiro Manoel Luis Osorio.

As forças tcrrestres da Republica Oriental do ruguay uma di\·i. ão
das forças brasileiras e outra da. força arcrentinas. flue de. ignarem eu
re pectivo chefes superiores, formarãO Ulll exerci to á. orden immediata
do Go,ernador Provisorio da Republica Oriental do Uruguay, Bricradeiro
General D. Venancio Flores.

Al't. 40 - A ordem e economia militar' dos Exercitos AUiado. de
penderão unicamente de seus proprio Chefe.'. .à' despeza de soldo ub
sistencia munições de guerra lU'malllPnto ,e. tuario e meios de mobili a
ÇãO das tropas alliadas serão feita. a cu ta do re~pceti voo' E tados.

Â1't. 50 - A..s altas partes contractante. pre. tar- e-ãO mu uamente,
em caso dc necessidad ,todos os auxilio~ ou el mentos de guerm do flue
disponham, na forma que ajustarem.

.Art. 60 - Os .AlIiado se comprometterão solemnelUC'nte a nãO de
porem as armas senãO de comnmm accordo e omente depois de derribada
a autoridade do actual go,erno do Paraguay ; bem como a não negociarem
separadamente com o inimigo comU1UDl nem celebrarem tra ados de paz,
tregoa, ou armisticio, nem convençãO alguma pnra susp nder ou findar a
guel'l'a senão dc perfeito accordo entre todo:.

Art. 70 - Não endo a guerra contra o PO\'o do Paragua,v, e im
contra o seu Governo, os AUiados poder[lo admittir em uma legiãO para
gl1aya os cidadãos dessa nacionalidade que flueíram concorrer para derribar
o dito Governo e llies dariio 'l. elemen tos neces 'arios, na forma e com a.
condiçõe' que Sfl ajustr,rem.

A.rt. 80 - Os A..lliado se obrigam are. peitar a indepcndencia, _0
herania e integridade territorial da Repuhlica do Para!),'uay. Em con. equen
cia o povo parab'uayo poderá e colli l' o Go\'er:no in. tituiçõe1> que lhe
aprouveroUl, não podendo incorpomr-. c a nenhum do' alliados e nem pedir
o sen protectorado como conserluencia de. ta guerra. .

A..J:t. 90 - .A indepellLlencia. Rober, nia c integridadc da Repllblica
do Paragllay. erão arantida' collectinlluente de accordo com o artigo
anteceden e pela. alta. parte~ conh'actante dUl'l1.nte o pcríodo de cinco
:mnos.



57

.A.rt. 10 - Concordam enh'e i as altas partes contractantes que as
franquezas, privilegio , ou concessões que obtenham do Governo do Para
guayl' hãO de ser communs a todo elies, gratuitamente se forem gratuitos,
ou com a mesma compensação ou equivalencia se forem condicionaes.

Art. 11 - Derribado o actual Governo da Republica do Paraguay os
Alliados farãO os ajustes necessarios com a autoridade que alii se consti
tuir para assegumr a livre navegação dos rios Paraná e do Paraguay, de
sorte que os regulamentos ou leis daquella Republica nãO possam e. t01'var,
entorpecer ou onerar o transito e a navegaçãO directa dos navios mercantes
e de guerra dos E tados .A.lliados, dirigindo-se para seus territorios 1'espe
ctivo ou para teuitorio que não pertença ao Paraguay ; e tomarão as ga
rantias convenientes para eifecti,'-;dade daquelIes ajustes, sob a ba e de
que os regulamentos de policia fluvial, quer para aquelles dous rios, quer
para o rio Uruguay, serão feitos de COnllllUm accordo enh'e o .A.lliado e
demai ribeirinhos, que denh'o do praso que aju tarem os ditos .A.lliados,
adherirem ao convite !lue lhes será dirigido.

Â.l't. 12 - Os Alliados re ervam- e combinar entre i O" meios
mais proprios para garantir a paz com a Republica do Paraguay, depoi. de
derribado o Governo actual.

.A.rt. 13 - Os .A.lliados nomearão, opportunamente, os plenipotencia
rio para a celebraçãO dos ajustes, convenções ou tratados que se tenham
de fazer com o governo lJ.ue se estabelecer no Paraguay.

Â.l't. 14 - Os .A.lliados exigirãO desse governo o pagamento das de 
pesas da gllerra, que e viram obrigados a aceitar bem como reparação e
indemnisação dos damnos e prejuízo' á sua propriedades publica e parti
culare e ás pes oas de seus concidadãO em expressa declaraçlio de guer
ra . e dos damnos e prejuizos ,erificados po teriormente com violação dos
principios que regem o direito da glleua .

.A. Ropublica Oriental do Urllguay exio-iJ'á tambem Ullla indemni. a
Ção proporcionada aos damnos e prejtúzos qlle lhe call Oll o governo do Pa
raguay, pela guerra em que a obriga a en h'ar para defender ua segurnnça
ameaçada por aquelle Governo.
. . Â.l't. 15 - Rllma convençãO especial. e marcará o modo e form:l de

liqmdar e pagar a divida procedente das causas mencionadas.
Art. 16 - Para evitar as lissenções e guerras que trazem comsigo

as questoes de limites, fica estabelecido que o .A.lliado. exigirãO do Gover
no do Paraguay que celebre com os respectivos governos h'atado dafiniti
vos de limites, sobre as seglúutes ba e :

O Imperio do Bra il se dividirá da Republica do Paraguay: do lado
do Paraná, pelo primeu'o rio abaixo do alto das ete Queda, que sernndo
a recente Cru·ta de Manchez é o IgUl'ey, e da fóz do IgUl'ey e por elIe acima
a procurar a suas nascente ; do lado da margem e querda do Paraguay
pelo rio .A.pa ; de de a fóz até as sua na flente ; no interior, pelo cimo
da Serra de Maracajú, sendo as vertentes de Leste do Brasil e a de Oe te
do Pal'agllay, e tirando- e da me ma erra linha a mai rectas em dire
CÇão ás nascentos do Apa e do Igtuey.

. A Republica Argentina será dividida da Republica do Paragtlay pe
l?s nos Pamná e Paraguay, a encontraT os limites com o Imperio do Bra
sil, sondo estes do lado da margem direita elo rio Paragtlay a .Bama J egra .

.A.rt. 17 - Os Alliados se garantem reciprocamente o fiel cumpri
mento dos convenios aju tes e h'atados que e dev m celebrar com o go
verno que se tem de estabelecer na Republica do ParagulIY em virtude do
que foi concordado no pre ente h'atado de alliança o lJ.ual ficará empre em
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toda a sua força e vigor para o fim de que e ta e tipulações sejam respei
tada e executada pela Republica do Paraguay. PaTa con eguir este re ul
tado concordam que no ca o em que uma da altas partes conhac~ntes

não po a obter do Governo do Paraguay o cumprimento do a:iu tado, ou no
ca o em que e te Governo tente annulJar a estipulaçoes ajustadas com os
Alliados, os outros empregarãO activamente sous esforços para fazei-as res
peitar. Se e tes esforços forem inutei os Alliados concorrerãO com todos
o seu meio para fazer effectim a execução d'a.quella estipulações .

.A.rt. 1 -- E te tratado se consermrá secreto a.té flue e con iga. o
fim principal da AUiança..

Al't. 19 - 4.s e tipulações d'este tratado que niLo depondam do po
der legisla.tivo para 'erem ratificada começarão a vigorar desde que seja
approvado pelos Governo re pcctivo. , e as ou ras de de a troca. das ratifi
ções que terá lugar d'entro do praso de 40 diaq a contar da data do mes
mo tratado, ou antes se lor passivei que se fará na cida.de de Buenos
Aires.

Em testemunho do que nós abaixo as ignados, Plenipotenciarios de
S. M. o Imperador do Brasil, de S. Ex. o Sr. Pre idente da Republica .A.rgen
tina e de ,'. Ex. o Go,ernador Provi orio da Republica Oriental do Uru
guay, em virtude de nossos plenos poderes, assignamo o presente tratado
e lhe fizemo pôr o no o ellos. Cidade de Bueno Aires, lo de Maio do
Anno do Nascimento de Josso Senhor, de 1 '65.

(L. S.) Fmncisco Octaviano de Almeida Rosa; (L. S.) RztfiJno de
Eli'Xalde; (L. S.) C(trlos de Cast?·o .•

A esse tratado foi addicionado este pro ocoHo :

.Reunidos na Secretaria d'E tado das Relações Exteriore da Repu
blica Argentina os Exmos. Bnrs. Plenipotenciarios de S. M. o Imperador
do Brasil, do Governo da. Republica Argentina e do Governo da Republica
Oriental do Uruguay, abaixo assignados, concordaram no seguinte:

lo - Que em cumprimento do tratado de alliança desta data se fa
rão demolir as fortificações de Humaytá, e não se permittirá levantar para
o futuro outra de igual nat1ll'eza, que possam impedir li fiel execuçãO das
estipulaçues daquelle tratado.

20 - Que sendo uma das medidas necessarias para garantir-se a ]Jaz
com o Governo que se estabeleça no Paraguay nãO deixar armas nem ele
mentos de guerra as que se encontrarem sejam divididas em putes iguaes
pelos Alliados.

30 - Que os trophéos e presas que forem tomados ao inimigo, se
dividam en tre aquelles dos .AJliados que tenham feito a capt1ll'a.

40 - Que os Chefes superiores do Exeroitos Alliados combinem
nos meios de executar estes ajustes. E assignaram em Buenos Ayre , em
lo de Maio de 1865. - Francisco Octaviano de Almeida Rosa, Rztfino de
Elisalde, Cados de Castro.»

Formado o Tratado da Triplice Alliança, Urquiza partiu de Bue
nos AiJ:es paTa reunir suas m:iJicias em Entre Rios. Flores e Osorio volve
ram para Montevidéo no dia 2 tr!l.zendo este autorisaçãO provisoria, que
solicitou do Ministro Octaviano (mais tarde approvada pelo Governo) para
chamar a serviço e reorganisar a Brigada de Voluntarios do General Netto.

TIesembarcando a 3, em Montevidéo, teve Osorio, de chegada, o des
gosto de saber que o serviço de transporte das tropas para S. Francisco
(paysandú) estava sendo feito com morosidade, porque os navios da Esqua-



59

dra luctavam com a baixa das aguas do rio Uruguay. Inquietúu-o sobretu
do a noticia de ter a variola se desenvolvido em S. Francisco, nas primei
ras ft1rças que para lá foram. Entretanto, confiando em que o serviço do
transporte das infantarias e muniçoes e fo e fazendo nos nano, com
mais ou menos demora foi apressando a marcha da cavallaria de Santa
Luzia, por terra. Enviou-lhes fardamento de que nessita'a. E foi cuidando
de outras providencias. Determinou o pagamento aos corpos do soldo do mez
de .Abril. Nomeou a officialidade para o corpo auxiliar estrangeil"o (com
posto de italianos) á ordens do Coronel Fldelis Paes da ilva. Solicitou e
obte,e do Ministro da Fazenda da Republica Oriental 260 arrobas de pol
vora para preparar muniçoes. De pachou no dia 6 para Paysandú o vapor
•.Apa» levando 2 Batnlhoes e meia bateria de artilhalÍa. Ordenou ao Briga
deiro Sampaio que tivesse a força em mobilidade desde o desembarque. .Ao
Ministro da Guena officiou no cUa 5 :

.nlm. e EX1l1. r. Em meu officio de 27 do Abril ultimo cU e a V.
Ex. que ia á Buenos Aires, aonde effecti,amente e ti,e, regres ando á e te
campo no dia 3 do corrente. .A.lli me entendi com o no o Emiado EX'
h'aordinario, que me deu autorisação para reunir e reOl'gani ar a força que
commandou na finda campanha nesta Republica o General Antonio de Son
. a Jetto a quem dei a nece sarias ordens e foi proceder á reunião. Confe
renciando com o Gen raes Mitre, Flore Urquiza e Mini tro da Guerra
argentino resultou de a conferencia que o ponto objecti,'o da operaçoe
contra o Paraguay deve er HU.1l1aytá que ]Jara alli e con idera e o ca
minho militar - o Paraná. Que a in,a ão ao Parao'uay pela Candelaria ou
S. Cosme ainda flue fo e mai facil seria enorme o trajecto, em vt1.nta
gem d ci i"a para dOlllinal"- e aquelle ]Jaiz, que POI' i o, e tes pontos
deviam er apro,eitado para chamar sobre etles a attenção do inimigo por
forças enviada das Mi Oe. atacando o Exerc:ito .Alliado de accordo com
a E quadra - o Humaytá que ó dista do Passo da Paéria - legua. O
General Urquiza declarou- e obrigado pela ua palana de honra a conser
var como base d operaçoes os territol'ios entre-riano e corrientino. Enh'e
tanto, chegava 11 occa iãO de reconcenh'ar-, e em Corri nte a infantaria e
artilharia do, .A.lliados pen trando pelo Uruguay a ca,alIaria bra ileira e o
Exercito Ol"iental, logo que no acharmos em e tudo de abrir a campanha,
p~ra cujo fim e neces ita de algum tempo para e di ciplinarem o Volw~ta

nos Brasilúro e para fOl'necer de arma o batalhOe argentino . preci. ando
este de 5 mil armamento' completo, e finalmente logo que a E quadra Im
perial 'eja habilitada para emprehender operaçO mais decisi,a : com maior
n.um 1'0 de força de desembarque. Tudo isto não impedia a marcha do Exer
CIto Brasileiro pelo Uruguar acima até a immediaçOes da fronteira do Rio
Grande, e, para o eiIeito continuou transportando o Exercito para Paysandú
porque, ainda mais do norte des. e ponto pode ,oltar a infantaria e a.rtilhal'Ía
~ .en~barcar para o ponto objoctiyo. ante do que, chame a attenção do
Imnllgo para o lado do UruguRr ; e, n'e. ta marcha dará lugar a reunrr
se as força!: de cavaHaria necessarias para a inv.a ão do Exercito, pois
d'es; a arma, para essa operaçõe, ãO preci os de 5 ?. 6 mil homen .
ASSllll, convem que o Governo Imperial ordene ao Pre idente dO Rio Grande
do uI, mande apresentarem- e a este Exercito 4 mil homen e coIbidos,
da cavaHaria da Provincia, para esta importante operacãe militar porque
com o. que já aqui tem completar-se-ia o numero de 6 mil. O resto da
cavallaria do Rio Grande ficariam aparentando na linha do Uruguay, até
que o Exercito, reunido sobre o Passo da Patria lhe permittis e fazer l1ll1a
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diversãO sobre Itapúa ou Candelaria, visto como, as fronteiras de J'aguarãO,
Livramento e Quarahim, bastaria conservarem uma guarnição reunida de
1'50 a 200 homens cada uma. Creio tambem de summa importancilt que
toda a infanteria que se acha na provincia do Rio Grande do Sul se í'euna
ao Exercito com a maxima brevidade, pois, é d'esta arIua o maior numero
que o inimigo tem e os batalhões brasileiros, quasi todos novos, São dizima
dos pelas enfermidades. Assim tambem, a qualidade da guerra e a facilidade
de entreter esta arma, demandam a maiOl' força d'ella. Releve V. Ex. aqui
dizer que ignoro qual é a força que temos no Rio Grande, e tambem, quem a
commanda, e em que relações possa ella est!U: com este Exercito para as ope
rações de guerra do exterior, sobre o que, tambem não tenho nenhuma ordem
de V. Ex. para pôr em pratica. Estava hoje embarcando força deste Exercito
para Paysandú, quando uma carta particular que mo foi confiada, datada de
26 do passado, da Uruguayana, diz que 20 mil paraguayos e tavam em S. Tho
má sobre o Uruguay. NãO sei si se verificará esta noticia, porque, a realisar
se, é de receiar-se a invasão por S. BOlja, e entllO o Exercito depúis de
reunido em Paysandú deverá marchar na direcçãO do Livr!Ullento buscando
ImcorpoTar-se com as nossas forças do Rio Grande do Sul, para repellirmos
a invasão. O General Mitre que toma o Commando em Chofe do Exercito
Alliado manifestou desejos de que o Exeroito Brasileiro levasse maior nu
mero de boocas de fogo, e na actualidade só temos 24, e essas oom pouoa
munição, como a infantaria, por oujo motivo encommendei ao nosso En
oarregado de Negocias em Bllenos Aires 400 mil cartuchos de infantaria e
as espoletas de n:icção para Artilharia, de que já falei a V. Ex.; e hoje
mandei oomprar polvora para cartuxos e para carregar as bombas, que não
tinham, estas, espoletas. Até o dia 10 do corrente penso ter prompto o
fardamento mais neoessario para a tropa. Os doentes tem crescido de nu
mero, tanto pelo frio como pela péste da variola e sarampos, que foi im
portada pelas forças vindas ultimamente da Cõrte, e tem produzido algtuna
mortandade. Deus Guarde a V. Ex. - Quartel General do Commando em
Chefe em Montevideo, em 5 de Maio de 1865. r11m. Ex. Sr. Visoonde de Ca
mamú. - Ma;noel Luis OsO?·io .•

Assim oomo offioiou ao Ministro, esoreveu tambem ao Presidente do
Rio Grande do Sul, no dia 7, dando-lhe notioias do que ia occorrendo ; isto
é, que o Exercito se transportava para Paysandú ; que a Brigada de Netto
se reunia; que o Tratado da Triplice Alliança estava feito; que a Esquadra
subira o Paraná a proteger as forças da ConfederaçãO AJ:gentina que deviam
sustentar Corrientes oomo base de operações, tendo nella ido 1.400 praças
do Exeroito para guarniçãO.

,Parece, portanto, accresoentou Osorio - que todas as forças que
se aoham no Rio Grande devem reunir-se nas immediações de S. BOlja ou
Alegrete, não só para guarnecerem a fronteira do Ul'Uguay, oomo porque,
a infantaria dessas forças e 6 mil homens de cavallaria escolhida devem
reunir-se ao Exercito para a guerra do Paraguay. Pareoe, pois, que as
fronteiras de Chuy, Jaguarão, Bagé e Quarahim, tendo a primeira 100 ho
mens, e as outTaS 200 em cada tuna, reunidos, não preoisam de maior guar
niçãO ; V. Ex. porém fará o que entender. O Sr. Ministro da Guerra orde
nou-me em Aviso de 21 de Abril que mandasse pagar pela Pagadoria d'este
Exercito a força que nessa Provinoia está sobre o Uruguay logo que eu me
aproximasse á fronteira, mâs é incerto que eu possa aqui obter os fundos
necessarios e para evitar falta, conviria que V. Ex. remettesse fundos para
aque11a força. Previno a V. Ex. que não se deve aoampar forças na costa
do Uruguay de Botuhy para o nórte, para evitar-se as sesões e inte?'rnit
tentes .•
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Sendo o terreno das operações no Parnguay, cortado por montes, pan
tanas e rios, e sendo as cavallarias inimigas compostas mais de atiradores
dp. qt. de lanceiros, asaria, de accordo com Mitre e Urquiza, reclamou do
Governo Imperial armas de fogo para armar de atiradores a metade ou a
maior parte das cavltl1arias do Exercito. (1)

Na mesma data solicitou a remessa de mais medicas e lembrou ao
Ministro da Guerra a conveniencia de virem os soldados vaccinados da Côrte
ou das suas Províncias. Depois, ainda escreveu ao referido Ministro dizen
do-lhe: .Na actualidade em que estamos com um Exercito de recrutas, te
mos alguns Batalhoes de veteranos com pouco mais de metade da sua força.
Y. Ex. sabe quanto é facil e prompta a instrucção de alguns soldados novos
que entram para um corpo de veteranos, mas, como os Batalhoes de recru
tas que veem da Côrte, veem já organisados pelo Governo, eu não posso
augmentar Olt completar aquelles corpos de veteranos com e tes Batalhões,
e por isso peço a Y. Ex. que, ou dos Yoluntarios ou dos recrutados que
vierem para este Exercito, um numero de SOO a mil seja destinado para
engrossar estes corpos velhos, porque assim eu o dividil'ei proporcional
mente pelo. Batalhões do quadro e com muito proveito para o erviço.•

Neste tempo, quando o General asaria achava-se atarefadissimo, em
penhando todos os esforços para concluir o transporte do Exercito para S.
Francisco; quando nãO pensava sinão no serviço e não descançava de dia
e de noite para poder dar vencimento ao trabalho que o assoberbava; eis
!lue recebeu, com data de 26 de Abril, um Aviso do Ministro da Guerra cha
mando sua attenção para um artigo da .Tribuna., jomal impresso em Mon
tevideo, relativo á sahida d'esta cidade do ex-Mini tro Conselheiro José Ma
ria da Silva Paranhos, quando foi demittido pelo Governo Imperial por moti
vo do Convenio de 20 de Fevereiro. Como em nota de anterior Capitulo ficou
exposto o Convenio foi muito applaudido nãO só pelo Exercito Brasileiro
como pelo povo montevideano, etc., e o Sr. Paranhos, ao retirar-se para o
Rio de Janeiro, foi alvo de ovações, discursos honrosas despedidas. O Ge
neral asaria, por doente, nãO foi ao embarque do Sr. Paranhos, mas tendo
este se despedido de sua pessoa e do Exercito, com toda a urbanidade e as
mais agradaveis expressões escriptas, mandou dar publicidade a tudo no
detalhe do serviço, pennittindo que os officiaes que qllizessem fossem pes
soalmente despedir-se do referido ex-Ministro, para cujo acto podiam levar
uma das musica dos corpos que estavam em Montevideo; mas, não man
dou pessoa alguma em caracter official representar o Exercito. Por essa
occasiãO, o CapitãO Francisco Bibiano de Castro, seu secretario, compare
cendo fez como seus camaradas, cumprimentos ao Sr. Paranhos, cujos me
ritos apreciava. Ora, o Governo que tinha demittido o Sr. Paranhos, em vez
de vêr nessa manifestaçãO uma demonstraçãO particular de méra cortezia,
viu pelo contrario um acinte ou luna reprovação ao seu acto que o exone-

(1) Officio de 16 de Maio. Pela organisação vigente havia no Exercíto Bra
sileiro s6mente para cada corpo um esquadrão de atiradores.
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rou, e manifestou ao General Osorio descontentamento. (2) O General ex
plicou-se, narrando implesmente os factos como se passaram, deixando
patente que não houve segunda intenção ou prova de hostilidade pohtica,
no procedimento do seu secretario. Entretanto. de Buenos Â.ire o tini
tro Octaviano dirigiu-lhe a eguinte carta:

«Buenos Ail'es, 20 de Maio de 1865. - Meu caro Amigo. lia de ter
recebido um oflicio do Camamú a re peito do discurso que o ecretario de
V. Ex. dil'igiu ao Paranhos e que este mandou publicar no «Jornal do Com
mel·cio•. Os Ministros qua i todos me escrevem a e te l·espeito. Esse dis
curso foi justamente publicado no dia em que se assignava a nomeação de
V. Ex. pam General em Chefe. O Sr. Furtado que era o mai sympathico
campeão de "' .. Ex., aquelle que disse ao Imperador quc V. Ex. era tl!.o
]Jom como o Caxias, o Furtado mesmo ficou frio e cabiu das nuvens com o
tal disclUso. Manda-me perguntar se V. Ex. desapprovou e se já demittiu o
secretario. Meu caro Amigo. Sabe que o aprecio extraordinariamente e lJ.ue
de ejo-llie todas a venturas. Portanto abra-se cOUlmigo e me mande dizer
confidencialmente tudo quanto llie occorrer sobre este assumpto Dosde que
o Almilante esteve comll1igo em Monte,idéo, tinhamos combinado quo alie
falaria com V. Ex. sobre isso e que se entenderiam a re peito da medidas
necessarias para tirar o máo efi'eito do disclUso. :Não sei o que se fez. Man
de-me pois, quanto antes uma infol1llação confidencial para que ou possa es
crever com seglUança ao Governo. Cumpre diser-Ihe que o acto do secreta
rio foi por lllÍ1U e por todo os homen de certa ordem repeli ido como offen-

i,"o da di. ciplina militar. Seu am. O obr.o - F. Octaviano .•

O General OsoTio lamentou quo o Governo se preoccupa e com i. 'o,
quando tinha tanta cousa importante de que cuidar; o. ,"erdadoimmente
de gostoso, mas com a dignidade que o caracteri'ava, respondeu:

«Montevidéo, 22 de Maio de 1865. ExUlO. Am. Sr. Dr. Octaviano.
No devido tempo recebi a sua confidencial de 20 esoripta de Buenos Aire e
respondo. No mesmo dia 20 recebi pelo ,apor «Faraen e. o offiaio do r.
Ministro sobre o tal phanta iado di ClUSO do meu secretario. Quando e
despediu ele MonteYidéo o Senador Paranhos ou estava de oama no Cerro.
NãO assistindo a e e acto não \-i o que lá se pa ou. Dia depoi , soube
do discurso a quo e allude, e, interrogando ao meu secretaTio, re londeu
me o que ,"erá da cópia junta. (3) Paranhos escreveu-me dcspedindo- e de
mim e do Exercito em termos urbanos e agrada,eis. Eu mandei publicar

(2) De facto, foi uma - eespontanea o innocente. demonstração de apreço
a que recebeu o Sr. P'-Iranhos ao despedir-se do' militares em Montevidéo ; não foi
um - edesvio da subordinação do soldado., sim uma justa prova - .de estima a
um alto funccionario do paiz, quando este _e retirava do solo estrangeiro, onde
fOra companheu'o dos compatriotas que a,sim o honravam, onde multas vozes os
visitára nas suas tendas de campanlla, e com elles extremeci!ra accordemonte so
bre os grandes interesses da Patria I E isto quando os proprios e,trangeiros. já
pelo impulso das relações pes oaes, já pejos preceito3 da conezia internacional
davam iguaes testemuu1los de caval1leirlsmo ao ex-Repre entante do Brasil, que
aliás ainda naquelle momento tinha direito a regalias do honroso cargo que deixara
de e..xercer.' (A Convel/ção de 20 de Fevereirb demollstrada á /1113 dos debates do
SeI/ado por José ilIm·ia. da Silva Paranftos. pg. 60).

(3) ào foi encontrada no Archivo Particular de O~ol'i~, nem fOra d'elle,
por L-:so deixa de ser publicada.
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no detalhe es~a de pedida ; facultei ao officiae que quizes em li' pe oaI
mente de pedir-se de S. Ex. e mandei qüe da força que e tava em 1ronte
video.se usas e n 'esse acto da mu ica. Nem ·ou homem IMra augmentar a
afilição ao affiicto nem podia crêr flue o GO\-erno se offende e d'este meu
proceder hoje adulterado' portanto podcm vir as consequencia. Devo
embarcar para Pay andú n'e te doi dia com o res o do Exercito, e lá,
vou esperar o meu succes oro Tem havido grande demora, pelo encalha
mento dos vapores no ITruguay. .As bexiga ostão fa endo nãO poucas vi
clima no Exercito. De V. Ex. .AmO. P. ObrO . .Manoel Luis Osorio.

P. . Tenho pa ado mal com o l'heumatisrno em 1tllla perna.» (4)

E cu ado é dizer: com a resposta de O orio o incidente ficou termi
nado e elle continuou a cuidar do Exercito com a mesma solicitude.

No dia 22 fez embarcar para Par andú no vapor oinville» o Corpo
de Guarniçao do Ceará. Requi itou no dia 23 do Minish'o Camamú 500 cara
bina de infantaria ligeira com o competente accessorio para armar o Ba
talhão de rolzmtal'ios EstrangeiJros do commando do Coronel Fideli P. da
ilva, que fôra organi ado. (5) Collocou e to BatalhãO á orden do General

Flores. Cogitando de, logo que chega se ao acampamento de . Franci co,
começar a mudança do Exercito, para o norte da barra do Dayman, contra
ctou vapores de pouco calado com o Sr. .Arteaga . .A Esquadra bra ileira nãO os
tinha. No dia 26 fez o embarque do re to da tropa que e tava no acampa
mento do Ceno de lIontevidéo e foi tambem pam bordo. Levantava feno o
vapor, com de tino :í Paysandú, quando chegava á tarde, vindo do Rio de
JaneÍl'o, outro "apor o .Recife». Devendo trazer-lhe a corre pondencia
official, O. orio adiou a viagem por algumas horas para recebeI-a e informar
se do conteúdo. Com effeito a iru foi. Nella veiu a importante noticia da
quéda do Ministerio Furtado e de haver sido organisado, em 12 de Maio, o
novo Gabinete presidido pelo Marquez de Olinda, do seguinte modo: Mar
quez de Olinda pre idente do Con elho, Mini tI'O do Imperio; enador Jo
sé Thomaz Nabuco de .Araujo da Ju tiça; Deputado Francisco Octaviano
de .A.1111rida Rosa, de Estrangeiros i Senador José Pedro Dia de Carvalho,

(4) O Ministro Octaviano confes.ou tempos depois haver admirado a res
posta de Osorio que a todo deixou desapontados. Disse Octaviano: .Que bella
resposta 1 Simples, natural, concisa, clara, franca, altiva, respirando a indepen-

. denc1a de caracter do homem, manifestando o desapego que tinha á posições ele
vadas: Fiquei querendo mai bem ao nosso Osorio, se ainda era posslvel quere1-o
mais. Quando talvez parecesse a muitos que viria com satisfações ao Governo,
sustenta pelo contrario o seu acto; refere-se com mu1to espirito a Paranhos reve
lando ao mesmo tempo um grande coração; sujeita-se ás consequenc1as, e espera
o succeSSor! E para facilitar ao Governo o pretexto pat a demittil-o, ainda por d
ma, declara-se enfermo! Grande homem, Osorio. Deixou-nos a todos n6s politicos,
tristes com as nossas exigencias e contrariados ,de o termos ir aborrecer no meio
das suas tão selias occupações.> (Referencia do punho do Dr. Fernando Lu1s Osorio).

(5) Varios cidadãos brasileiros residentes em Montevideo, a convile do Con.
sul Geral Melchior Carneiro de Mendonça e de oulros, reuniram-se e subscreveram a
quantia de 3.572 pesos e 76 centecimos para o fardamento dos primeiros 200 volunta
rios que se apresentavam.
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da Fazenda; Deputado José Antonio de Saraiva, da Marinha; Deputado
Antonio Francisco de Paula e So~a, da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas; Senador Angelo Muniz da Silva Ferraz, da Guerra. (6) Ó' pri
meu'o oflicio que foi aberto era do Sr. Ferraz. Communicava-lhe haveI' as
sumido a pasta da guerra. Osorio respondeu:

.rum. e Exm. Sr. Recebi o Aviso Circular de 12 do corrente em
que V. Ex. se dignou communicar-me que houve por bem S. M. o Impera
dor nomear a V. Ex. por Decreto da me, ma data Ministro e Secretario d'Es
tado dos egocios da Guerra. Tenho por i so a satisfacção de dU'igu' a V.
Ex. minhas felícitaçoes, e os meus sinceros votos de obediencia e respeito.
Deus Guarde a V. Ex. Quartel General do COllllllando em Chefe do Exor
cito em operações contra a Republica do Paraguay. BÓ1'do do vapol' Frin
cex,a de Joinville, no porto de Montevidéo, 27 de Maio de 1865. - Illm,
Ex. Sr. Consoo A. M. da Silva Ferraz. l1fanoel lAtis Osorio .•

Havia outro Aviso do Sr. Ferraz, nestes termo :
_..•Sendo a missão principal do actual Governo, a defe a do paiz e

vingar as afi'rontas fcitas aos dil'eitos e sobretudo, á dignidade do Imperio,
não pode o mesmo Governo deixar de contar com a inteira e leal coadjuva
Ção de seus subordinado, qualquer que seja sua posiÇãO quaesquer que
sejam seus principios politicos ; e lJ.uanto a mim me julgarei feliz se o
conseguu', etc., etc .•

A esse Avi o respondeu Osorio :
.Illm. e Exm. Sr. Estando hontem li bordo com a ultima tropa que

tÍllha no acampamento do CerrJ, e com destino á Pay~andú chegou á tar
de o .Recife. com o Coronel Pagador e o dinheu'o, que por scr noute, não
poude ser transpoltado para cste vapor, resolvendo então demorar-me até
hoje para receber o dinheiro, e tomar outras providencia' em relação á for
ça que para este destino V. Ex. avisou-me que marchava a 21 do oorrente.
Aproveito esta oluta demora para ligeira e talvez inoompletamente rcspon
der ao Aviso Confidenoial de 19 do presente mez. V. Ex. diz-mo lJ.ue a
missão especial do actual Ministerio é a defesa do Paiz e vingar a, affron
tas aos direitos e dignidade do Imperio. E eu respondo a V. Ex. que a mi
nha missao e a d'este Exercito, é cumpru' as ordens do Governo, e, pos
suido dos mesmos sentimentos, prestar ao me mo Go\erno, franca e leal
coadjuvação, como V. Ex. com justiça e pera. Desdc o Convenio de 20 de
Fevereu'o, nenhuma operação ou marcha tem feito este Exercito que aqui
esperou as ordens que agora estou cumprindo, de tmnsportal-o para Paysan
dú ou barra do Dayman. Tenho clúdado de vestir a tropa, de dar-lhe ins
truOÇãO necessaria scgundo pormitte a má estação em que estamos, e o mo
vimento que por fracçoes comcçou a fazer o Exercito, desde 20 de Abril
para Paysandú aonde o Genoral Sampaio não se tem descuidado da instruc
ção das forças que vão alli chegando. A cavallaria do Exercito em numero de
2.600 homens, que estavam acampados em Santa Luzia, marcholl com 70
carretas de transporte a atravessar o Rio Negro no passo do Navarro, sen
do esta columna commandada pelo Brigadeiro José Luis Menna Barreto.
Partiu d'alli a 8 do corrente. A tropa foi fardada e paga de pret. Levou for
necimento para a marcha. Infelizmente tambem levou como 100 doentes, a

(6) -O Sr. Ferraz na pasta da ~uerra f O ad versario politico de V. Ex. no Rio
Grande do Sul! O homem que perseguiu a V. Ex. e o deportou da Provincia!. ex
clamou para ° General Osorio, ° seu secretario, ao ler essa noticia. O General fez
qlre não ou\·iu. Dis c: •Está bem. Vejernos agora ° que rezam os olficios.• (Referen
cia do punho do Dr. Fernando Luis Osorio.)
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maior parte de typho, que se desenvolvia em'2 corpos da cavallaria. Aquel
la columna tem marchado lentamente, porque as cavalhadas estavam em
máo estado, pelo facto notavel de nãO haver pasto ao sul do Rio Negro,
consequencia da fatal secca que houve no ver!lO e do frio e chuvas que re
pentinamente substituiram o immenso calor. Quanto ás necessidades do
Exercito, creio remediadas as que dependem dos homens, isto é, o Exer
cito está pago; tem 1.600 contos em reserva; os corpos que ainda não
receberam fardamento completo, receberãO logo que eu chegue a Pay
sandú, porque o tenho :í bordo j está armado e já tenho algumas mu
nições e espero outras que V. Ex. me annuncia virem já em viagem
para cá, e conto receber mais algumas que encarreguei ao nosso Ministro
em Buenos .A.ires. Porém, este artigo deve abundar como todos os mais
necessarios para o Exercito, e, creio que o meio é haver em depositos em
navios, para esse fim destinados, nos portos de Buenos Aires e Montevi
déo, ou na Provincia do Rio Grande do Sul. Os nossos .A.lliados tem falta
de armas e munições, o que V. Ex. já saberá pelas competentes vias. A
falta sensivel do nosso Exercito é a cavalhada, o que me tem dado grave
cuidado. O meu antecessor tinha contractado 11 mil cavallos, mas falha
ram. Eu contractei mais 7 mil que ainda não recebi, de maneim que,
poucos cavallos temos obtido, e esses são destnúdos na marcha para
Paysandú, aonde espero receber cavaHos, mas não com a prompti
dãO que talvez as cil'cumstancias exijam. Outro mal que soffre o
Exercito, é a péste da variola e do sarampo importada pelas forças navaes
que vieram do Norte, mal este que não foi possivel evitar, e que sUl'pre
hendeu-me sem os meio de inutilisar eus effeitos nos primeiros momen
tos de sua appariç!lO, porque tinhamos menos de 3 doen tes por cen to, em
principios de Abril quando eu esperava ordens para levar o Exercito a ou
tra parte. Esta ordem demorou j chegou primeiro a pe te, e foi preciso
crear 3 hospitaes á um tempo; só nM faltavam medicamentos; nesta si
tuação chega a ordem para remoçl\O do Exercito, e então, tive de mudar os
doentes do Cerro para Montevideo, e, um novo hospital foi preciso procu
rar, ao pa ·so que a tropa nÓva tranSlJOrtando-se a Paysandú, para lá tam
bem levou a péste. Eu não vejo outro recurso senão offl'er os seus effeitos
e tratar com assiduidade os atacados della. Neste estado, não poupo esforços
ainda que não produzam todo o bem, n'uma occasião em que o movimento do
Exercito augmenta o enfermo. e o mesmo movimento o prejudica, mais que
tudo. ão é exacto o que ahi se diz de serem mal alimentadas as praças
do Exercito, porque desde Março tem o Exercito sido alimentado na rasão
de uma rez de conta, para 60 praças na cavallaria, e de 80 na infantaria;
café 1 onça, a sucar 2 onças, bolaxa 4 onças, farinha de mandioca meio
decimo, e mais uma raçãO diaria de aguardente, para cada praça. A sim é
que, ainda não tive uma represeutação, nem da tropa e nem dos
commandantes sobre este delicado assumpto, e eu em pessoa tenho inter
rogado algumas praças, as quaes se dão por sati feitas. (7) Da minha parte
afianço a V. Ex. que, em mais de 42 annos de serviço militar, não vi por
aqui dar-se tanto para alimentação da tropa. Porem, se V. Ex. quizer
mandar mais algum genero ou augmentar a quantidade de ouh'os, será

(7) N'a verdade, Osorio percorria os acampamentos para indagar dos pro
prios soldados quaes as suas necessidades. Os commandado., que viam no seu Ge
neral dedicação e solicitude, ficavam satisfeitos e redobravam a affeição que lhe vora
vamo De começo deram-se algumas irregularidades no fornecimento, mas foram insi
gnificantes e facilmente removidas pela vigilaocia do Generai e actividade do forne
cedor que se tOrnou digno de todos os elogios.
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promptamente obedecido. A repartição do fornecimento, portanto, não me
tem incommodado, e é de justiça dizer que tem servido muito bem. Attri
búo esses infundados clamores, á tactica de interessados, por qualquer mo
tivo, e mesmo pelo logar que desejam. Deus Guarde a V. Ex. - Gúartel
General do Commando em Chefe do Exercito em Operações, á bordo do
vapor «!'rinceza de Joinville., 27 de Maio de 1865. - mm. Ex. Sr. Cons.o
A. M. da Silva Ferraz. Manoel Luis Osario, Brigadeiro.•

Terminando este officio nada mais tinha que attender em Monte
vidéo ; deu-lhe o conveniente destino; ordenou ao Commandante do vapor
que podia partir, e levando a bordo o resto das tropas foi a rumo do acam
pamento de S. Francisco.
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CAPITULO XXXIII

S11MMA.RIO : - Chegada de Osorio ao acampamento de S. Francisco. - Como encon
trou as tropas. - Suas primeiras providencias. - Remoção do Exercito para
Dayman. - Mais providencias. - Omelo ao Presidente do Rio Grande do
Sul. - Otricio ao General Canabarro. - Estado sanitarlo das tropas. - Oso
rio é nomeado effectivamente Commandante em Chefe do Exercito Brasi
leiro. - O Ministro Octaviano o felicita e envia instrucções. - Parabens do
Depu.tado Martinho de Campos. - Informações de Oliveira Nery. - O dito
do Imperador. - Nova remessa de tropas e munições. - Parte Osorlo para
Dayman. - Cartas de Urqulza, Octaviano e Canabarro. - Resposta de Oso
rio a este General. - Chegam as primeiras tropas de Buenos Aires á Con
cordia. - Participações de Tamandaré á Osorlo. - Noticias do inimigo.
Invasão do Rio Grande do Sul pelos Paraguayos. - Officios de Canabarro.
- Primeira parte official sobre a invasão. - Consideração sobre a attitude
de Osorio. - Consulta este o Chefe dos Exercitos Alijados e responde a
Canabarro. - Onde estava o General Flores. - Justificação da sua ausen
cia. - Ideias do Vice-Almirante Tarnandaré. - Combate do Riachuelo : vi
ctoria das forças navaes brasileiras. - Parte official do Chefe Barroso. 
Movimentos po terlores. - Passagem de Mercedes. - Osorio participa ao
Exercito a nova do lriumpho no Riachuelo. - Ordem do Dia n. 42.

Partindo de Montevideo no dia 27 de Maio de 1865, o General Oso
rio desembarcou em S. Francisco a 30, no aoampamento do Exercito Brasi
leil'o. Â. epidemia da variola ceúava nos batalhões e mais inten amente
nos Voluntario da Patria que, vindos do clima caUdo das Provincias do
norte do Brasil, extranhavam no ul o frio, a aUmentação e ainda por este
lado muito oJiriam.

De chegada, remetteu de 800 a 1.000 cavallos para auxilio das forças
de cavallaria que vinham marchando de Santa Luzia j para prevenir qual
quer falta, mandou ordens ao commllndante dellas Brigadeiro José Luis que
fosse comprando os cavallos e bois mansos que encontra~se pelo caminho,
fosse passando recibos declarando aos donos que nes em ao Exercito re
ceber a importancia. cE' porém necessario, - disse - que não demore a
marcha .• Ofliciou ao Major JOãO Luiz da Costa Lerina, commandante de um
corpo de cavallaria de Guardas Nacionaes, que se achava sobre a fronteira
do Rio Grande do Sul, chamando-o a incorporar-se ao Exercito, e autori
sando-o igualmente a fazer compra de cavallos para eJiectuar a marcha. No
dia 31 começou a remover o Exercito para a barra do Dayman, ao norte.
Fez embarcar o Brigadeiro Sampaio com os primeiros 2.500 homens.

Depois ofliciou ao Brigadeiro Netto participando haver deixado ordem
em Montevideo ao Consul Geral Brasileiro que remette e para Paysandú o
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fardamento para sua Brigada. Na mesma data enviou-lhe o Capitão Lau-
reano Gutierres encanegado de forneceI-a de carne. <-

Continuou em l° de Junho a pas agem do Exercito para
Dayman.

- .No vapor que vae, - escreveu Osorio a Sampaio - para abi se
gue gente que nll.o tem instrucção alguma; é preciso de chegada ir procu
rando instruil-a. Deixou as barracas no vapor «S. Francisco», mas vão outras
no «Apa» que mandará distribuir e assim tambem muniçoe . Mande prepa
rar no Salto casas para hospitaes. Qualquer despeza que tenha de fazer,
faça, que será. pága, e pode recorrer ao chefe politico do Salto para qual
quer cousa que precisar .•

Dirigiu-se ao Presidente do Rio Grande do Sul, olicitanelo-lhe que,
com as baterias de artilharia á. cavallo que d'essa Provincia deviam vir para
o Exercito conforme o Aviso de l0 de Maio do Ministro ela Guerra, man
dasse tambem além das muniçGes que lhes competem, mais muniçGes para 4
obuzes que estavam já no Exercito com falta absoluta d'ellas. Ao Exer
cito faltavam carretas para o transporte. Providenciou a compra de 40. Falta
vam praticos da navegaçao até a barra do Dayman. Contractou-os. Solicitou
do Ministro da Guerra, no di[l, 3 auctorisação para nomear mais 2 ajudantes do
Commando em Chefe, pois o quadro nãO permittia j e bem assim pedio o au
gmento de empregados subalternos classificado como adjuntos, especial
mente para o serviço que nãO era propriamente de oscripturação, mas de
campanh[l,. Declarou ao Ministro que aind[l, nãO havia recebido o mTeamen
to, armamento e mais objecto que requisitara. Tornou a lembrar a con ve
niencia do Governo mandar para o Exercito, de 800 a 1.000 homens para
serem distribuidos pelos Batalhões veteranos que tinham vagas. E accres
centou :

.Esses recrutas mesclados em pequeno numero com soldado velhos,
brevemente aprendem todo o mechanismo do serviço e os meios de se pro
curarem as commodidades. Esta medida, portanto, vale mais que dous Ba
talhGes reunidos, de paisanos, que por muito tempo são mais encommodos
que uteis•.

O Ministro enviou-lhe a autorisação que pediu para crear companhias
de transporte, e preveniu-lhe de que havia ordenado ao Presidente do Rio
Grande que m[l,ndasse reunir ao Exercito as cavallarias que reclamou para
o completo de 6 mil homens. Sabendo Osorio que estava attendido este
seu pedido e que esses cavalleiros deviam ser enviados do Rio Grande
pelo General David Canabarro, officiou-lhe :

illeclaro a V. Ex. que preciso de 4 mil hom!lns de cavallaria. Esta
.força deve ser composta de homens de 20 annos para acima e dividida em
10 corpos de 400 cada um, embora não venham completos de officiaes. Os
que vierem, devem ser officiaes capazes para a guerra etc. A cavallaria deve
trazer 2 cavallos por praça. Este Exercito vae marchando com direcção á.
Umguayana.•

O estado sanitario das tropas no dia 5, não era lisongeiro. Escreven
do nessa data ao referido Ministro, Osorio disse:

Já vim encontrar aqui mais de 900 enfermos, dos quaes temos
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perdido 140. A variola, o typho, o sarampo e a diarrhéa de sangue conti
nuam.l e os commodos que marcham no Exercito não favorecem aos
doentes.'

N'este ponto chegou ao General O 'orio a noticia de que estava con
firmada a sua nomeaçãO para o Commando elfectivo do Exercito Brasileiro
em operações contra o Governo do Paraguay. (1) Quem lh'a mandou de
Montevidéo, em 5 de Junho foi o Ministro Octaviano, que nessa occa iãO
felicitou-o o ao Exercito por es a confirmação, e enviou-lhe ao mesmo tem
po as eguintes instrucções sobre a po iÇãO que occupava em face dos Ge
neraes Alliados. Disse-lhe o Sr. Ministro Octaviano:

.V. Ex. em virtude do Tratado nãO tem que obedecer a nenhum
sub tituto de Mitre. .Ao General Mitre tem de attender como General em
Chefe dos Exercitos Alliados, mas V. Ex. tem voto antes no Conselho de
Guen-a com elle e Flores ó~ente e o .Almirante. Os oub'o Geneme po
dem ser omido mas não tem voto. O Exercito BrasileiTo nãO e dividi
rá nunca para se incorporar as partidas ou columnas argentinas, excepto
se a V. Ex. aprouver i. o como Vank'l.jo o. Nenhum official argentino pode
exigir dar ordens ao nossos offioiaes. Quero dizer a V. Ex. que a lealdade
do General Flores no recommenda todas as attenções para com elle. .Ao
General Mitre todas as attenções, honras, regalias e sujeição. A seus offi
ciaes, ainda as maiores cortezias e auxilios. Com estas informações
ordene V. Ex. que a victoria venha cormu:-nos. - Seu am.Oobr.O - F.
Oetam·ano .•

O acto da nomeação de Osorio foi a ignado pelo Mini tro Ferraz
em 19 de Maio e o illu tre homem politico, membro do paTtido liberal, Dr.
Martinho A1vare da Silva Campos Deputado por Mina á Assembléa Geral
Legislativa do Imperio do Brasil, e antigo opposicionista a Ferraz dirigiu á
Osorio, a proposito, a seglún te carta :

.Exmo. AmO. e Sr. General. Rio 23 de Maio de 1865. - .A justiça
que o Governo Imperial acaba de fazer enb'egando o Commando elfectivo
do Exercito a V. Ex., é tão grande, que nem o nosso bom Ferraz (2) lh'a
poude negar. .As eguro a V. Ex. que nos a sati fação foi igual li e peran
ças que temo de vêr o nome ele V. Ex. ligado aos grande feito das armas
brasileiras. Ficamo, r. GeneTal, com inveja do Ferraz; de ejavamo que
mão mai seguramente amiga tivesse assignado a sua nomeação, e nàO de
peu.deu da nossa vontade o não ter a. ignado-a. Ma.', creia V. Ex. que é
nnuto grande e sincera a minha satisfação lanelo-lhe cordeae parabens e
asseg~rando que faço sinceros votos para que a Fortuna lhe proporcione
occaSlões de immortali ar o nome brasileiro por feito dignos de V. Ex., do
nosso bravo Canabarro e emfim do Exercito Brasileiro. De 'ejando a V. Ex.
perfeita saude, sou sempre, como devo a V. Ex. Amo. muito afeiçoado. 
MOIrtinho de Campos .•

O General agradeceu tão grande gentileza. Um dedicado amigo que
tinha em Montevideo, o Sr. José B. de Oliveira Nery, escreveu-lhe então
narrando o que occorreu na Côrte relativamente a sua nomeaç!tO :

(\) O General lfIanoel Luis Osorio, cujo nome para o Brasil é synonymo
de gl01'ia militar, tem nessa data <Junho de 1865. 57 annos de idade e 'll2 annos
de serviços á Patria. (Tenl.-Cel. E. C. Jourdan. Historia das Campanhas do U",,
gtlay, Matto Grosso e Paraguay 30 vaI. pg. 4.)

(2) O grypho é do aúctor da carta j está no original.
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.Dizem-me do Rio que na nomeação de V. Ex. teve parte o Conse
lheiro Octaviano, pelas observações feitas a este pelo General Mitre. A não
dar-se isso, o Presidente do Conselho Marquez de Olinda opinava pelO' Mar
quez de Caxias, outros pelo BarlíO de Porto Alegre, e poucos pelo Camamú.
Soube-se depois que o Imperador dissera ao Presidcnte do Conselho de Mi
nistros : - O Commandante effectivo do Exercito deve ser o Osorio. Já es
tá no lugar e prestando serviços relevantes. No Exercito todos o querem.
Preciso é contentar as tropas. Chegará a vez de outros se o Osorio adoecer.•

No dia 7 apartaram a S. Francisco, muniçoes e mais tropas do Rio
de Janeiro que foram enviada para o novo acampamento de Dayman, para
o qual tambem partiu o General Osorio no dia 10. A.hi chegando recebeu
cartas do General Urquiza, do Ministro Octaviano e do General Canabarro.
Dizia o 10 em data de 6, do seu Quartel General em Basualdo, qlle os para
guayos estavam sobre Santa Luzia pela costa do Paraná e entre os Cuaisis
pelo Uruguay ; que o General argentino Paunero, desembarcado com suas
forças na Esquina, buscava incorporar-se ás h'opas d'elle Urquiza (3) ; que
não era de opiniãO que o inimigo tratasse de reunir uas columna sobre a
Uruguayana, pois, nll.o podia emprehender operaç06s d'essa classe, em vir
tude das forças que ameaçam a sua frente. Dizia-lhe o 20 na lIlesma data,
de Mon tevidéo :

.Escrevo para cOillmunicar-Ihe que a 17 e, tarão na Concordia, Flo
re, e Mitre, com seus contingentes (cerca de 8 mil homens). O Almirante
ha de ir nestes tres dias entender-se com V. Ex. para fazer passar o Exer
cito do Salto para a Concordia. (4) Neste sentido respondi hoje ao nosso
Governo e vamos tmbalhar para a juncÇãO das forças porque chegou o dia
de se dar um golpe me tre e o Brasil não póde e peral' mais tempo .•

Quanto ao General Canabarro, opinava pela conveniencia de lhe se
rem fornecidos dous batalhOes afim de com esse reforço transpor o Uruguay
e U· operar sobre a força paraguaya que estava em S. Carlos. OS01'lO re pondeu
lhe que seria boa essa operação, porém acreditava que não se faria emquan
to não fosse rechassado o Exercito de Robles que ele. cia pela costa do Pa
raná. Communicou-lhe entãO, que a infantaria e a artilharia já a tinha en
tre o Salto e Dayman mas a cavallaria ainda estava passando o Queguay e
eram apenas 2.200 homens, quando necessitava de 6 mil.

.Lucto com grandes difficuldades, - disse, - por falta de cavallos e
bois mas, emfim, já recebi 3 mil cavallos, e pera mais, e conto com cava
lhadas em Entre Rios. As infantarias novas quo tenho tom extranhado tan-

(3) O General Paunero linha sahido de Buenos Aires á [rente de uma Divisão, e
em combinação com Barroso, Chefe de uma Divisão Naval Brasileira, levou no dia 25 de
Maio um ataque á cidade de Corrientes de que os paraguayos estavam de posse. Prolegi
do pelo bombardeio da Esquadra e [orças da in[anlaria imperial, tomou a cidade pondo o
inimigo em fuga. Oilenta prisioneiros, 3 peças de canhão, grande 'luanlidade de armamen
to, de carvão e uma bandeira cahiram em poder dos vencedores. Sendo, porém, insus'
tentavel sua posição, relirou-se Paunero ela cidade e os paraguayos volveram a occupal·a
Pauneru foi desembarcar na Esquina. Os navios da Esquadra fundearam pouco
abaixo de Corrienles para fazerem effectivo ú bloqueio.

(4) A' margem esquerda do Uruguay na Provincia Argentina de Entre-Rios.
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to a estaçãO que conto 1.600 doentes desde Montevidéo até aqui onde vou
deixar um grande hospitaL .. Entendo que qualquer das forças do inimigo
que s~a ba.tida, importa a retirada da outra, mas que não convem dividir
mos as forças, como succedeu na campanha de 2ó. - P. S. São 9 horas da
noite quando me informam que chegou o vapor .Rio da Prata" á Concordia
com tropa de Buenos-Aires."

De facto, chegaram os primeiros 600 homens dessa Capital e
assim começou o transporte das tropas argentinas para aquelle ponto. No
dia 11 o General Osorio recebia carta do Sr. Tamandaré n'estes termos:

•.A.migo General. - Buenos Aires 10 de Junho de 186ó. Das com
binaçoes aqui feitas com o General Mitre e em Montevidéo com o General
Flores, julgou-se que deveríamos reunir não Ó no sas forças e as Orien
taes, como as de Buenos Aires, em Concordia, como até chamar todas as
que estão de observação na fronteira de nossa Provincia sobre o Uruguay.
Hoje partem para ab.i 2 canhoneiras levando a reboque as forças argenti
nas que estão aqui promptas e depois de amanhã seguirei eu no vapor .Re
cife» levando mais óoo a bordo e a reboque O' que aqui houverem. Em
Montevidéo deixei ordem para que se faça subir para ab.i toda a força
que chegar da Côrte, bem como se dê transporte em nos os vapores a 3 mil
orientaes que comsigo levará o General Flores. Como pretendo ahi estar até
o dia ló, ao mais tardar, reservo para então tratarmos dos meios de facili
tar a conducção da bagagem pezada do Exercito por agua, Paraná acima,
acompanhando a marcha que fizer por terra. Comprei o vapor .Em" e 3
cbatas de ferro para auxiliar este serviço e das ambulanrias. De V. Ex.
Am.o coll. a e obrigm.o cr. O - V. de Tamandm·é .•

A noticia ultima que havia no Exercito Imperial era que a força ini
miga que vinha descendo pela margem do Paraná attingia a40 mil homen ,
tendo ficado um resto em Santa Luzia. No dia ló desagradavel nova che
gou ao acampamento: - uma forte columna paraguaya transpondo o Uru
guay invadü'a a Provincia do Rio Grande do Sul pelo passo de S. BOIja.
O acontecimento estava previsto por Osorio. A confirmaçãO veiu-l1Ie a 18
por officios de 12 e 14, do General Canabarro trazidos pelo Tenente Cypria
no Ferreira. No primeiro, datado de Ibirocay, Canabarro dizia:

.0 Paraguayos sempre invadiram S. BOlja e se não é uma correria
pela costa, devem reforçar-se. Elies sãO massa de infantaria, por isso, sem
um reforço de 4 mil infantes, que peço, nãO os poderei atacar, com certeza
do triumpho, e em elle, por certo que não devemos arriscar. Se agora fôr
para junto d'elles, virãO invadil' a Uruguayana, por conseguinte, na fron
teira da Uruguayana é necessario uma ob ervação capaz de obstar e mesmo
de batel-os. Meu amigo, delibere e veja o que fôr mel1Ior j precisamos de
força bastante, porque os Paraguayos andam em Corrientes e pelo que vejo
não ha quem os aperte; podem calill' sobre as nossas fronteiras. As nossas
massas sãO bastantes mas estão disseminada. Oh ! meu .A.migo e General j
espero seus promptos soccorros para desaffronta de nossa Provincia.•

Podesse Osorio forneceI-os, que todos dl1;ria, inclusive a propria vida
para a salvação de sua terra I No segundo officio, Canabarro dizia:

.Pela copia do oflicio incluso dou conhecimento a V. Ex. das occor
renc!as na entrada dos Paraguayos em S. BOIja, a 10 do corrente. O valor e
herOIsmo dos bravos da la Brigada, que sustentaram vivo fogo com tal co
losso, sobretudo a retirada em ordem, sãO merecedores de uma mençãO hon
rosa. De dia a dia urge o auxilio de 4 mil ou mais homens de infantal'ia,
que a 12 do corrente pedi que V. Ex. adeantasse .•
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Esta era a copia :
cIllmo. e Ex. Sr. - Os PllragullYos tentaram e levaram a efi'eito a

pas agem no passo de S. Borja, empregando para isso grande nuotero de
lanchas. Chegou a força paraguaya a'quelle ponto em numero de 8 a 10
mil homens ás 10 hora da manhã no dia la, e ao meio dia já se achava
d'este lado a metade da força que no seu total é composta de 3 armas, sen
do comtudo o maior numero de infantaria. A passagem da força paraguaya
foi disputada com toda a energia pelo 30 BatalhãO de infantaria de Guarda
Nacional, o qual teve de formar em 3 divisões para atacar os difl'erentes
pontos em que os Paraguayos desembarcavam e nãO puderam privar a pas
sagem por causa do grande numero do inimigo e ser o mesmo protegido pe
la al'tilharia que tambem ultimamente passou para e te lado. Com esse
moti,o intercssou-se o fogo tendo o 30 Batalhão feito 1un fogo activissimo
sobre o inimigo principalmente a 2a companhia cOJllJllandada pelo bravo Ca
pitão João Clemente Godinho causando-lhe grande prejuizo, e retimndo-se
em seguida perseguida debaixo de fogo. Foi então que o Tenente Coronel Tris
tliO de Araujo Noblega mandou um esquadrão do Corpo 220 que cOll1ll1anda a
proteger a referida 2a companhia que nnba se retirando em bôn ordem de
baixo de um fogo mortifero e fasendo tambem fogo em retirada. Tendo-. e
travado assim o combate, o 90 Batalhão da reserva tomou parte n'elle, e o
esquadrão de cavaUaria acima referido tendo- e entreverado na infantaria
inimiga, causou-lhe grande damno tendo tambem tido alguns mortos. N'es
te ínterim chegou o lo Batalhão de Voluntarios da Patria e em seguida o
Coronel JOãO Manoel Menna Barreto, cOll1lllandante do mesmo tomou o
cOJllJllando e direcção do combate e mandou carregar de lança o
bre a linha inimiga e fazer fogo pelo 10 BatalhãO de Vo1LUltarios.
O lanceiros carregaram e fizeram bravura, por'm o 10 Batalhão de
Voluntarios deu a primeira. descarga e fugio abandonando até o estan
darte que nãO ficou em poder do inimigo devido unicamente a coragem do
respectivo Alferes porta-bundeim que com quatro ou cinco prnças se reti
rou depois, conduzindo o estandarte. Temo a lamentar prejuizo de 20 a
30 praças de pret, sendo do Batalhão de Voluntarios 9 mais ou menos, I:l

os mais do 220 corpo provisorio e 30 Batalhão de infantaria, ficando m1titos
feridos e algun extraviados, bem como muito armamento que foi extra
yiado. Do ininligo consta que foram mortos mais de 100 bomen.. O Coro
nel JOãO Manoel Menna Barreto consta-me quo portou-se com valor e sall
gue frio j assim tambem o Tenente-Coronel Tristão de Araujo No
brega, Major José Rodrigues Ramos, Major José Fernand s de SOllza Doca,
Capitães Fl'ancisco da Silva Lago, JOãO Clemente Godinho e Franoisoo José
Cardoso Tico, Tenente Felisbino Cardoso de Souza e Alfores Joaquin1 Viei
ra de Oliveira; todos os mais oumpriram com as suas obrigaçõe. A
vista do desamparo que fez o lO Batalhão de Voluntarios a força de caval
laria e o 30 Batalhão tiveram de se retirar no passo e em bôa ordem fican
do o inimigo no campo do combate em perseguir no sa força. Hoje acharn-
e acampado o. Paraguayo de. te Jado, junto á VilIa de S. BOlja até o

passo do mesmo nome. Eu estou n'este pOlltO com o corpo 220 em obser
vação do inimigo esperando que. e me reuna o 280 corpo que ficou corta
do para o outro Jado do rio Camaquam protegendo a retirada das familias e
animaes da co ta do Uruguay. Qualquer marcha que tente o ininligo pre
tendo mal'ohar na frente d'eUe. Tenho por desconfiança que eUe tente
a marcha para Itaqui por que tem passado muita cavalhada do outro lado.
Na costa do Botuhy no passo do Capitão Rufino, tenho 3 Corpos de caval
laria e o 50 Corpo do Passo Fundo que hoje chegou, mandei-o juntar-se com
os 3 acima ditos afim de aUi receber lanças, visto vir completamente des
armado. O primeiro BatalhãO de Voluntal'ios da Pau'ia, o 30 e o go, este da
Re erva e aquelle da Activa, fiz segui!' a acamparem um pouco distante
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deste ponto com receio de alguma sUl·presa. O 1c porque está completa
mente desmoralisado e os outros por ficarem completamente nús porque
perde!am alguma roupa que tinham. Assim peço a V. Ex. autorisação
para comprar ao menos baeta para vestir estas praças. Deus Guard~ a V"
Ex.-Commando da la brigada, acampamento volante no CapãO do Açouta
CavalIo a legua e meia de S. Borja. 12 de Junho de 1865. TIlmo. e Exmo.
Sr. General David Oanabarro, D. Commandante da la Divisão Ligeira.
Antonio Fe1'1~andes Lima, Coronel Commandante. (5)

Ora, estes factos da,am-se no Rio Grande do Sul, e o General Osorio
estava no Estado Oriental organisando o Exercito que devia passar ao PIk
raguay. E tava preso pelo Tratado. da Triplice Alliança. No ponto em que
se achavam as cousas não podia resolver discrecionariamente sobre opera
ções. Era-lhe impossivel marchar em auxilio de Canabarro embora o desejasse,
pois, não se conformava com a invasão, e havia lllais de tres mezes que por
estas palavras aconselhúra o GO\'erno : - Convem gua1'dar melkm' aquella
pa1·te da frontei1'a (Missões) que póde ser invadida de um momento pa1'a
OUt1·O . .à.gora a invasão estava reali ada. A resistencia podia ser oppo ta só
com as forças que existiam no Rio Grande do Sul, mediante um plano. To
davia, o General Osorio não quiz responder ao General David Canabarro,
sem pôr-se de accordo com o General Mitre que era o chefe e director dos
Exercitas Alliados. Foi facil isso, porque Mitre, tendo embarcado em Bue
nos Aires a 17 já estava na Concordia. Omido por conseguinte lllitre,
Osorio respondeu a Canabarro :

.TIlm. e Ex. Sr. Recebi os seu oflicios de 12 e 14 de Junho corren
te que chegaram no mesmo dia, todos em referencia ao as alto levado pelo
inimigo ú nossa Villa de S. BOlj&.. Fico sciente da posiÇãO que occupava o
Coronel Fernande á frente d'elIe retirando-lhe os recurso, bem como
achar-se V. Ex. obre o passo de Santa Maria em Japejú attendendo aos
movimentos que o inimigo possa fazer. V. Ex. é bastante habilitado para
manobrar como as circumstancias aconselharem, emquanto não póde ir
deste paiz lillla força que o ajude a derrotar o inimigo, a qual, espero será
commandada pelo Sr. General Flores. Entretanto, penso que com o assalto
a S. BOlja tem por fim o ininligo desviar a attenção do Exercito Alliado
que se reune para prOCUl'ar cOlllbatel-o em Corrientes onde tem a ba e de
todas a suas divisões e o devemo procurar. Consta que estava ha pouco
em S. Roque. Creio que a esta hora já tenha se retirado de S. Borja; em
t~do o caso, V. Ex. comprehende que preciso ter amiudadas partes dos mo
vunentos que elIe fizer e do da sua força, porque, se elie se entranhar
conseguiremos destruil-o. Creio que o Sr. Commandante das Armas e o
Presidente dessa Provincia terão feito marchar todas as tropas e reunido
todos os homens uteis para o lado onde está o inimigo, com o fim de batel-o
ou sitiaI-o. A infantaria deste Exercito tem sómente 5 Batalhõe aguerri
dos, e com pouca força é a maior parte de recruta mluto moderno. Com

(5) A narração exacta e minuciosa d'este acontecimento está feita pelo Co
nego João Pedro Gay, vIgario collado da freguezia de S. Borja, em nm opuscll1o
historlco que publicou em 1867, no Rio de Janeiro, sob o titll10 de - Invasão Pa
"agHaya na fi'ol/leil-a b"asileira do UrHg1tay desde seu principio ati! seu fim. - O
chefe da força que invadiu (oi o Tte. CeI. Antonio de la Cruz Estigarrabia acom
panhado por um frade de nome Santiago Estevão Duarte Lopez.
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esta força contamos, para atacar o General Robles. Do Corpo do Major Le
rina que estava no Livramento e pertencia a este Exercito, póc1e V. Ex.
dispôr d'elle, bem como das armas de cavallaria e infantaria que deverãO
estar no Deposito de Alegrete, pertencentes aos 4 corpos de Linha e a 4
Batalhões do Exercito, bem como do fardamento. Considere-se autorisado
por mim para comprar a cavalhada necessaria, bois, etc., passando recibos
os Commandantes de Corpos que receberem, devendo estes ser rubricados
por V. Ex. Se este Exercito marchar para Corrientes, é natUl'al que deixe no
Salto um grande hospital e algtill1 fil'mamento que talvez fique embarcado.
E' o que posso d'aqui dizer a V. Ex., por agora, de accordo com o General
Mib'e, Commandante em Chefe dos Exercitas Alliados. Quanto ás operações
d'ahi, penso que a esta hora as estará praticando o Sr. Commandante das
ATmas. O portador que é o Tenente Cypriano Ferreira informará a V. Ex.
sobre o ponto em que estão difl'erente. forças do Exercito convergindo a
um cenb'o, operação que se crê bastante para desconcertar o inimigo. A
nossa Esquadra está nas Tres Boccas, acima da Capital de Corrientes. NãO
parece passiveI que os invasores de S. Borja se internem pelo nosso paiz
onde se devem perder. Deus Guarde a V. Ex. Quartel General junto á bar
ra do Dayman, 19 de Junho de 1865. Illm. Ex. Sr. General David Cana
barro. - Manoellilâs Osorio, Brigadeiro.•

O General em Chefe dos Exercitas Alliados estava conscio, pois, em
que o General Flores levasse a Canabarro osoccorro de que necessitava, mas,
Flores ainda não tinha podido sahir de Montevidéo por falta de tTansporte :

.A demora dos transportes - assim escreveu a 18, de Buenos Aires,
o Ministro Octaviano á Osorio, - a demora dos transportes no Uruguay
tem impedido a subida de Flores. Combinei com o Almirante mandarmos
um bom vapor que nos veiu do Rio, a Montevidéo, para recebeI-o, embora
o nosso Govemo nos ordene que façamo, voltar logo para o Rio o dito
vapor.•

O Almirante Tamandaré em carta da lllesma data e lagar confirmou
lhe o motivo da demora, e disse-lhe:

«A falta de vapores para transportar 3 mil homens do general Flores
faz com que eu não esteja ahi já com esse amigo para deliberarmos o plano
a seglúr-se, que será infallivelmente o de subir Uruguay acima com todo o
Exercito a encontrar Canabarro e arrostar os paraguayos qualquer que seja
o·numero. Veja se me despacha os vapores para Montevidéo, para não se
perder tempo em reunir-se a gente do amigo Flores e marchm'mos pam
nossa Provincia, Eu recommendo a Flores que marche com o primoiro va
por, e amanhã subo para ahi em um vapor pequeno, e conte commigo como
seu Ajudante ou Orden:wça para o ajudar a servir em tudo o que possa con
correr para a força de que dispõe, possa desde já mover-se para livTar o
solo sagrado da patria do opprobio que lhe causa o peso dos paraguayos e a
afl'ronta que com isto nos irroga.»

Nos dias 20 e 21 uma outm noticia de grande importancia chegou
aos acampamentos de Concordia e Dayman : - a derrota da esquadra para
guaya, no dia lI, em Riachuelo, por forças navaes brasileiras ao mando do
Chefe Barroso. Noticia verdadeira: no dia 2, o Dictador Lopez publicára
em Assumpção uma proclamação dirigida ao paiz, dizendo que o desenvol
vimento que ia tomar a guerra não lhe permittia já continuar fazendo o sa
crificio de permanecer longe do theatro das operações e de seus companhei
ros em campanha, quando a ordem publica solidamente afiançada no Para-
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gua,y e o unanime enthusiasmo da nação o habilitavam a concorrer para
onde o dever do soldado o chamava. Partiu, a 8, para Humaytá com o pro
posit~ de atacar a Esquadra Brasileira. Ahi organisou uma expedição com
posta de 8 vapores e 6 chatas a reboque; confiou O commando ao Capitão
Meza e deu-lhe ordem de no dia 11 entrar no Paraná e cahir sobre os na
vios brasileiros qile estavam fundell.dos um pouco mais abaixo da cidade de
Corrientes. Meza obedeceu. Feriu o combate e foi vencido. «NãO fizemos
tudo quanto desejavamos, mas fizemos tudo quanto podiamos>, - assim co-
meçou o Chefe Barroso a parte official que do combate deu ao Almirante
Tamandal'é. E continuou: «No dia 11 do corrente, Domingo da Santissi
ma Trindade, foram tomados pelas duas divisões sob meu commando quatro
vapores de guerra paraguayos e seis chatas ou baterias fluctuantes com ro
dizios de calibre 80. Passo a expôr a V. Ex. rapidamente o occorrido, pois,
fatigado como fiquei, não me é possivel desde já dar uma parte circumstan
ciada. Pelas 9 horas da manhã, á hora do almoço, fui avisado de que se
avistamm vapores paraguayos. Dei logo ordem de safa geral em toda a di
viSãO e fogos despertos. Desciam esses vapores aguas abaixo, e, com a cor
renteza do rio, faziam provavelmente 12 milhas. Dentro de um quarto de
hora passavam em frente a nós. Eram 8 com 6 chatas ou baterias fluctuan
tes a reboque. Logo lhes fizemos as continencias que mereciam e elies nos
responderam por igual modo. Chovjam de parte a parte balas e metralhas.
Era uma chuva de respeito. Seguiram aguas abaixo e foram coliocar-se
proximo ao Riachuelo, pouco ao sul de Corrientes, protegidos pelos barran
cos occupados tambem pelo inimigo. Como chefe destas diviSões, preparei
me para fazer respeitar o nosso pa\'ilhão. Tive de attender a mil circums
tancias, e de vencer as difficuldades do nosso confuso regimen de signaes.
Ou devia ficar estacionario ou descer com a esquadm sobre os vapores para
guayos; mas esta descida podia malograr-se, porque elies podiam subir,
dando volta por detraz de duas ou tres ilhas entre as quaes ha um canal
de agua esca sa. Resolvi todavia u'-lhes ao encontro aguas abaixo, indo na
frente galhardamente a Belmonte com o seu commandante interino Joa
quim Francisco de Abreu, nãO seguindo logo os outros nossos vasos, POl'
que nãO podiam acompanhar a bôa marcha do Amaxonas, onde eu me
achava. O inimigo nos esperava e não fugia; mas esperava-nos debaixo dos
barrancos, tendo coliocado as baterias fluctuantes convenientemente, e ha
vendo na parte de cima dos ditos barrancos, baterias com 20 a 22 boccas de
fogo que os protegiam. Além disto, estas boccas de fogo eram apoiadas pela
mosquetaria de mais de mil espingardas que faziam incessante e mortífero
fogo, sobre os nossos navios, ao qual correspondiamos com a melhor von
tade e energia. N'esta descida contra o inimigo encalhou infelizmente o Je
q~dtinhonha onde o chefe Segundino Gomensoro tinha a sua insignia. A
pouca largtU'a do canal n'aquelie ponto não me permittia fazer as evoluções
com a presteza desejavel, porém, tendo eu a bordo o pratico Bernardino
Gustavino, ha 10 annos está ao serviço nosso, e qne se póde chamar chefe
dos praticos, subi com a resolução firme de acabar de UIl1a vez com a es
quadra paraguaya, o que eu teria conseguido se quatro dos seus vapores
qU;e e~tavam mais acima não tivessem fngido. Assim, puz a prôa sobre o
pl'lmell'o que mais proximo me ficava, e com tal· impeto, que o inutilisei
completamente, ficando de agua aberta e indo pouco depois ao fundo. Se
gui a mesma manobra contra o segundo, que era o Marquex de Olinda, e
contra o terceiro, que era o Salto, e a todos elies inutilisei. O quarto va
por, contra o qual me arremessei, o Pa1'aguay, recebeu tal rombo no cos
tado e caldeiras que foi encalhar em UIl1a ilha em frente, para a qual fugiu
a sua gente, abandonando-o. Em seguimento aproei a uma das baterias flu-
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ctuantes que foi logo a pique com o choque e um tiro. Todas estas mano
bras foram feitas pelo Á9naMnas, debaixo do mais vivo fogo, quer
dos navio e chata, quer das baterias e mosquetaria de terra. A
minha intenção era destruir por esta forma toda a esquadra paraguaya, antes
que encalhassemos em movimentos de subida e descid.a. Mas, os quatro res
tantes, vendo a minha manobra e resoluçãO de aproaI-os a todos, trataram
de fugir rio acima. Concluida esta faina pelas 4 horas da tarde, tratei de
tomar as chatas, as quaes eram logo abandonadas assim que eu d'eLlas
me approximava saltando suas guarnições ao rio, e fugindo a nado
para terra que estava proxima. A Belmonte recebeu taes rombos abaixo
do lume d'agua, que teve de encalhar para não ir a pique. Já estou tratan
do dos primeiros concerto necessarios. Infelizmente, o Jequintinhonha
ficou encalhado em lugar onde da bateria de terra se lhe fazia vivo fogo,
que foi correspondido. Só ao pôr do sol diminuiu o fogo, talvez por terem
acabado as munições do inimigo. Ordenei que a Ig~taterny fosse coadjuval·o
a de encalhar, que o Ipiranga permanece se junto de um vapor paraguayo,
que o AmaMnas ficasse ao lado da Belmonte, que a Mearim fos
se rebocar a PCllrnahyba que tem o leme perdido para vir para a li
nha onde está a esquadra. Depois destas disposições veiu um escaler
da Jequitinhonha com o l0 Tenente Monte Bastos, o qual me informou que
o chefe Gomensoro precisava mais uma canhoneim porque o Ypiranga que
o 10ra ajudar, tambem encalhára e a Iguatemy por si só nada podia fazer.
Ordenei que para alli seguisse a Mearim, depois que de bordo sahisse o
Dr. Antunes, medico do AmaMnas, que lá 10ra prestar os soccorros da
sua arte. O Parnahyba está com o leme partido. Quando este vapor descia,
quatro dos vapores paraguayos procul'aram a um só tempo abordaI-o. Seu
commandante, o Capitão-Tenente Aurelio Garcind0 Fernandes de Sá, como
vinha de aguas abaixo, aproou sobre o Parag~tay e disparou-lhe um dos
rodizeos, com o que o inutiIisou j dos outros tres vapol'es inimigos um
não o pôde abordar pela grande resi~tencia que encontrou; mas dous, pela
popa, poderam operar de modo que uma grande porçãO de paraguayos occu
param a tolda do Pan'W,hyba, mataram a nossa gente que allj se achava, e
que lhe oppunha resistencia, entre a qual o Capitão do 90 Batalhão Pedro
A.ffonso Ferreira e o guarda marinha Greenhalg, que com grande bravura e
coragem defendiam a bandeira nacional, e morreram no seu posto de honra.
Avançaram então os reforços, que tinham repelJido a abordagem de prôa, e
puniram os paraguayos da ousadia de terem pisado um navio brasileiro,
pois todos os que alli se achavam foram batidos e mortos. Antes deste con
flicto uma bala tinha vindo partir o leme. Na Parnahyba tivemos 33 mor
tos, 28 feridos e 20 extraviados, que se suppõe terem cahido ao rio na de
fesa que fizeram. Tivemos em toda a esquadra, entre mortos e feridos de 180
a 190 homens. Os mortos, officiaes, marinheÍl'os e soldados, hão de regular
de 80 a 90. Que direi a V. Ex. dos Commandantes? Que todos se portaram
bem e me ajudaram mais ou menos como eu o esperava. Não faço distin
cções, pois que, entretido com o desejo de aniquilar a esquadra paraguaya,
não pude fiscalisar attentamente cada navio de per si, e ás vezes até os
perdi de vista nas voltas do rio. Com mais vagaI' transmittirei a V. Ex. as
informações que 10r colhendo. Sei com evidencia, porque sempre se achou
commigo, ao meu lado, em seu posto de honra, sobre <> passadiço do vapor
Amaxonas, que o seu commandante, o Capitão de fragak't Theotonio Ray
mundo de Brito, portou-se com bravura e sangue frio, dando sempre as dis
posições que no caso eram precisas. Seus officiaes se portaram como de
viam e, entre elles, o l0 Tenente José Antonio Lopes, encarregado da ba
teria de prôa. O Coronel João Guilherme Bruce, commandante da brigada,
já conhecido por sua bravUl'a, me coadjuvou, fazendo dirigir a frota aos la
gares que mais convinha para offender o inimigo. Logo que receba, remet-
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terei as participações dos diversos commandantes. Deus Guarde a V. Ex.
- Illm. Ex. Vice-.Almirante Visconde de Tamandaré, commandante em
chefe'lia força naval do Brasil no Rio da Prata. - Commando da 2a e 3a
divisões da Esquadra do Brasil no Rio da Prata. - Bordo do vapor Ama
xonas, abaixo do Riachuel0, em Corrientes, 12 de Junho de 1865. - Fran
cisco Manoel Barroso.»

Os navios paraguayos que puderam escapar volveram para Humayt.'Í.
onde chegaram a 12. Barroso vencedor, desceu pelo rio Paraná no dia 18
em que forçou a passagem de Mercedes guarnecida por 36 canhões e 3 mil
atiradores e foi fundear no Ohimbolar. O General Osorio levou ao conheci
mento do Exercito Brasileiro a noticia de tão brilhante triumpho pelas
seguintes palaY1'as em sua Ordem do Dia n. 42 :

.0 General em Chefe felicita-se com seus camaradas por successo
tão explendido e conta que se a uma das Divisões da nossa EsquadI'a, cou
be primeiro mostrar ao inimigo e ao mundo o valor das nossas armas, não
faltará ao nosso Exercito occasião de patentear o enthusiasmo, patriotismo
e valor que o animam na importante e gloriosa missão que lhe cabe, de
vingar os ultrajes feitos aos brios de nossa nacionalidade, pelo governo
oppressor do infeliz povo da Republica do Paraguay.>





CAPITULO XXXIV

SUlrnAllJo: - Chegada das cavallarias e transportes á Dayman - Seu trajecto 
Trabalhos de Osorlo nos acampamentos de S. Francisco e Dayman - Sua
correspondencla com o General Caoabarro - Nova remessa de Voluntarlos
do Rio de Janeiro - Transporte do Exercito para Concordia - Regras de
conducta para as forças brasileiras - Impresclndivel digressão - A co)um
na paraguaya no Rio Grande do Sul - Derrota de uma parte no banhado
de Botuhy - Co=uuicação de Canabarro - Resposta de Osorlo - Officio
deste ao Ministro Octaviano - Chegada do Vice-Almlrante Tamandaré á
Curralltos - Conferencia dos Generaes - Expedição pelo Uruguay - Seu
malogro.

Estando o General Osorio com o Exercito Imperial acampado em
Dayman, sómente no dia 22 (Junho de 1865) chegaram as cavallarias e
transportes, que anciosamente esperava, e que em principias de Maio ha
viam partido de Santa Luzia, Seu demorado b'ajecto foi devido ás muitas
chuvas, aos arroios cheios e á fraqueza das cavalhadas .

•Sahimos de Santa Luzia (1) na direcção do Uruguay no dia 8 de
Maio. Transpondo o rio Neglo no Passo do Navarro, doeu-me n'alma ver
morrerem afogadas duas praças da 3a Brigada em consequencia da forte
correnteza e magreza dos cavallos em que montavam. Protestei que na mi
nha Brigada não decorreriam semelhantes desgraças e convidando algu
mas praças do 10 Esquadrlio do 70 Corpo, formamos uma parede de 10 ho
mens pelo lado de baixo e assim salvamos alguma praças e muitas lança
de s~rem levadas pelas aguas. Fiquei com a consciencia satisfeita desse
serVJço e contente da boa vontade com que me acompanharam n'elle, por
tempo de 2 horas e expostos a rigoroso frio, o sargento Gaspar e mais pra
ças do bravo 70 Corpo e bem assim os soldado de meu Regimento Lauriano
Ramos e Alcides Pinto, que empregados na respectiva cavalhada, vendo-me
e?1 ~ão rigoroso serviço, expontaneamente me foram coadjuvar. Passou o
no Isenta de qualquer desgraça a 6a Brigada que, sendo a cauda da colum
na era sempre a ultima em Ber fornecida, especialmente de cavalhadas, que
recebendo sempre o refugo era por isso a mais mal montada e desprezada
pelo Çommandante da força o Sr, Brigadeü'o José Luiz Menna Barreto, que
pareCIa ter prazer em ver desfilar a Guarda Nacional e especialmente os

(1) Memon'as ined:'tas do Tenente Manoel Jacintho 0501';0, Ajudante de
Campo do General Osodo, Commandanle em Chefe do 10 Corpo d'Exercito Brasileiro.
Na occasião da marcha era o Tenente Manoel Jacintho Osorio Assistente interino do
Deputado do Ajud'l11te General junto ao commando da 6" Brigada commandada pelo
Tenente Coronel Diniz Dias, composta dos Corpos 7°. 8° e 90 Provisorios da Guarda
Nacional de CavalJaria, pertencentes aos municipios de Santa Maria o 1°, da Cruz
Alta o 2° e do Passo Fundo O ultimo. Esse Tenente era sobrinho do General Osorio.
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serranos da 6a ... A prova está em acamparmos debaixo de temporal com
a cavalhada á sóga por 3 e 4 dias n'um mesmo ponto e sem mudar de cam
po, em começar a desfilar da sahida á entrada do sol nas passagens <deste
passo, na do Arroio Grande, etc. ; em andarem as Divisões para a di.reita
e para a esquerda procurando campo para pouso, etc., etc. E a celebre pas
sagem do Guabijú ! Jacto-me de haver neste arroio posto aguas abaixo,
muito calculadamente, o gado do fornecedor, que cançado, havia muitos
dias, começava a causar diarrhéa nas tropas. O resultado foi ser-me incum
bida a pesada tarefa de agenciar gado para a força, de entào em deante j
no que fui feliz, porque, em 3 dias que faltavam de marcha para nos reu
nirmos ao grosso do Exercito na barra do Dayman, foi a tropa a tempo e a
hora bem forne()ida de carne. A 20 de Junho, invertida pela primeira vez a
columna, passamos o Dayman e nos enCOI'poramos ao Exercito. Pedi exo
neração do serviço de assistente, e fui empregado no Quartel-General em
Chefe.•

Diligente no cumprimento do seu dever, providenciava Osorio nos
acampamentos do Exercito, sobre todos os I'amos do serviço, descendo a
minudenciaI', fiscalisando tudo - -para não ter do que queixar-se. - dizia:

Em S. Francisco tornando-se summamente penoso aos medicos de
seI'viço no acampamento, passaram revista ás enfermaI'ias e em segui.da aos
corpos, mandou cessar o systema, determinando que as praças que appare
cessem enfermas nos corpos a que pertenciam fossem remettidas ao l0 me
dico do hospital ou ao cirurgiãO de dia para dar-lhes o conveniente destino.
Mais tarde revogou essa ordem, tendo cessado os motivos que o aconselhá
ram, volvendo os medicos a passar a revista nos corpos. Uniformisou o
trabalho relativo á qualificação das c.eserções das praças de pret, pois ado
ptando alguns corpos os Conselhos de Disciplina, outros adoptavam os de
Investigação. Ordenou, portanto, que pI'evalecessem estes como regra ~e

ral (praxe antiga) devendo ser iniciados logo depois das 24 horas contadas
da la revista a que houvesse faltado a praça. Creou o cOTl'eio no Exercito,
isto é, encarregou o Tenento do Estado Maior de la Classe José Simeão de
Oliveira de receber a correspondencia particular das tropas, de fazeI' a dis
tribuiçãO e da remessa para o Brasil em mala especial.

Em Dayman estaboleceu a distincção completa para os toques, por
que a Ordenança de Cornetas, em vigor, não possuia signaes que distinguissem
Brigada de artilharia, BatalhãO de Engenheiros, Corpos de cavalIaria e de in
fantaria, de Guarda Nacional e de Voluntarios da PatI'ia, todos os quaes ti
nham numeração especial, e a dita Ordenança marcava em llma tabel1a, notas
para a numeração das Divisões, Brigadas e Corpos sómente até o numero
20, quando possivel era que a nllUleração de Corpos passasse além. Por actos
de energia, manteve a ordem e a moralidade. Assim, ainda em Dayman,
soube que no hospital estabelecido no Salto, muitas praças e até alguns of
fieiaes, apezar de SãOS, ahi se aecumulavam, fugÍndo ao serviço; poio bem j

ordenou que se lhes désse alta e fossem elIes addidos ao Batalhão que esta
cionava na referida cidade. Sabendo que oecorriam irregularidades quanto
a esse serviço e ao do referido BatalhãO, officiou ao eu Comlllandante :

<Illmo. Sr. - Consta-me que existe desleixo na tropa que ahi tem
sahido com alta do hospital, e que mesmo soldados do seu BatalhãO nãO
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têm revistas, nem os addidos, e que andam sómente de passeio pela cidade
entupindo as tabernas. Recommendo-lhe, pois, que empenhe todo o seu
cuidaoo e autoridade em evitar estes inconvenientes. Convém a tropa em
disciplina, em arranjo e que esteja prompta para marchar ao primeiro avi
so, que deverá ser para embarcar á reunir-se ao Exercito, onde lhe ror or
denado.»

Remediou a falta de enfermeiros, tira!?-do-os dos Voluntarios da Pa
tria. (2) Determinou a expulsliO de um individuo das fileiras da 2a Divisão
por estes termos :

.Exmo. Sr. General Andréa. - Mande V. Ex. exclUÍl' do estado
elIectivo do Batalhão 13a de infantaria, o estrangeiro Francisco Angelo que
no mesmo Batalhão tem praça de cOTneta-mór, e que só serve de peso ao
Exercito, porque nliO sabe as suas obrigações; é ebrio e desordeiro.»

Ahi no Dayman verificou a falta de espoletas ou capsulas para as
armas da infantaria. Da remessa feita da Côrte, além de incompleta, duas
caixas vieram arTuinada . Devolveu 4 peças de artilharia com seus pertences
e a pouca muniçliO que tinham - -para não sobrecarregar o Exercito 
disse - com armas de pouco alcance e munições deterioradas.» Recebeu
um officio do Ooronel Fidelis Paes da Silva, commandante do 160 Batalhão
de Vo1tmtarios da Patria, em que se exprimia:

_Tenho a honra de representar a V. Ex. que achando-me com o Ba
talhão sob o meu commando prompto para marchar á campanha, este tem
todavia um lU'mamento que para nada erve, estando a maior parte a des
manchar-se, e sendo completamente inutil. Peço, pois, a V. Ex. que se di
gne mandar trocai-o por outro que possa prestar serviço na actual guerra.»

Foi attendido.
No meio destas contrariedade. e do seus variados affazeres, Osorio

não se olvidava da invaslío trazida pelos Paraguayos á sua Provincia do Rio

(2) .A falta de enfermeiros é uma causa de nossos embaraços; meus, por
que V. Ex. sabe e muito bem, qUe sem elles nada se pode fazer; e dos de V. Ex.,
porque, realmente se desfalcam os corpos de onde elles sãem.> (Trechos de uma
carta do Dr. José Ribeiro de Souza Fontes, Chefe de Repartição de saúde, ã Oso
1'10). Na Contingencia de procurar enfermeiros, pois que o Exercito não os tinha, o
General lançou mão do Batalhão de Zuavos da Babla, compost? exclusivamente de
homens negros escolhidos. An[r1slo Fialho, distinclo officlal, que serviu no Exercito
Brasileiro, publicou um conjuncto de episodios e <te factos de sua vida sob o tilulo
de Recordações, e fez referencia no volume 20 ao citado Batalbão de Zuavos ao
chegar ao Exercito. Disse: - .0 aspecto dessa gente causou-me uma tal impres
são, direi mesmo um tal enthusiasmo, que fui immediatamenle ao Quartel-General
pedir ao General Osorio que me encarregasse de instrull-os na esgrima de bayo
neta e consentisse que os commandasse na primeira acção em que tivessemos de
entrar. O General accedeu ao meu pedido; mas, ess(- Batalhão, que tanto promet
tia, depois de receber apenas duas licções de esgrima de bayoneta, foi distrahido do
serviço das armas para empregar-se no dos hospltaes, onde s6 se empregavam sol
dados menos aptos para as fadigas do serviço activo. Ainda hoje ignoro O motivo
dessa deliberação do General em Chefe.>. O motivo era obvio. De alguma parte
havia o General tirar os enfermeiros, e justamente por ser o de Zuavos um Bala
Ibão de pessoal escolhido e apto para tão ardua empreza nas enfermarias, foi por
Isso preferido para esse serviço.
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Grande do Sul. Sentia verdadeiro pezar de não poder ir enfrentaI-os, nem
mandar as infantarias pedidas pelo General Canabano. N'este senttdo já
havia respondido a este Geneml, mas de novo tornou a escrever-lhe:

illayman, 21 de Junho de 1865. Pelo Tenente Cypriano que salllu
hontem deste campo, lhe respondi aos oflicios anteriores relativos ao inimi
go que invadiu S. Borja, e ao reforço que V. Ex. pede, resposta essa que
dei, depois de entender-me com o General em Chefe dos Exercitos Alliados
a quem estou sujeito para as operações da guerra pelo Tratado da Triplice
Alliança que o Governo Imperial recommenda executarmos como lei. (3)
Se os movimentos do inimigo modificarem o plano da campanha, V. Ex.
saberá brevemente, como tambem sabe, quanto é perigoso, mudar o plano
de campanha fi. vontade do inimigo. Entretanto lhe rogo continúe a dar-me
noticias dos movimentos d'ene, pois, me cliz o General em Chefe que, nos
que fizer com o Exercito Aliiado, attenderá aos do inimigo por esse lado.
O referido General teve parte que as forças inimigas que passaram a S.
BOlja sãO de 5 a 6 mil homen , tendo ficado do outro lado como uns 4 mil.»

Dois dias depois deste oflicio, mais um BatalhãO do Voluntarios do
Brasil desembarcava em Dayman. Voluntarios!

- «Chegavam ao campo, logo encontravam o frio que os congelava,
a differença na alimentaçãO, outra maneira de vida, a variola que assolava
as febres; emfim, muitos nào sobreviveram a taes rigore. Um Batalhão
do Pará que o Ministro da Guerra recommendára ao General como de nada
dores e mesmo de um pessoal robusto, em poucos dias tão dizimado ficou,
que o General teve de dissolveI-o, mandando para. outro BatalhãO o seu com
mandante que era um Tenente commis ionado no posto de Tenente-Coronel
e alguns poucos ofliciaes que resistiram as intemperies.» (4)

O transporte do Exercito, de Dayman para a Concordia, dava-lhe
especial cuidado. Tinha de ser realisado por agua. Era preciso fazer a tra
vessia do rio Uruguay. Mas, como? Faltavam os meios! Teve Osorio que
ananjal-os, pois, quanto a vapores só contava com o Era, pequeno e que
havia sido comprado em Buenos Aires pelo Vi 'conde de Tllmandaré. Es
creveu para o Salto, pedindo todas as embarcações pequenas que houves
se no porto. Desse vaporsinho assumiu o commando o l° Tenente da
Al'mada Brasileira Edual'do Wandenko1k, que se apresentando prompto a
receber as ordens do Genel'lll, pli.ncipiou este, no dia 24, a passagem do
Exercito no porto chamado CUlTalito, um pouco abaixo da Concordia. Dez
dias depois, e 'crevia ao MinistTo Octaviano que estava em Buenos Aires:

(3) O General Osorio já havia conferenciado com Mitre acerca da invasão do
Rio Grande do Sul. Mitre dizia que n'aquelles momentos era difficiJ desmembrar-se
qualquer força do Exercito, porque 4 mil Paraguayos marchavam contra o Exercito
Alliado pela Provincia de Corrientes : as enfermidades tinham nos hospitaes do Salto
acima de 3 mil homens; os Entrerianos ou o Exercito 'de Urquiza manifeslavam já,
occullamenle, hostilidades para com os Argentinos; emfim, graves eram os motivos
que obrigavam o General aso rio a não acudir a sua Provincia invadida por Esligarri
bia, O que tanto o magoava. (Exposição, cito do Alferes Menezes, Ajudante de Campo
de Osorio.)

(4) Esposição, cito do AJf~res Francisco de Assis Trajano de Menezes. Aju
dante de Campo do General Osorio.
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.Entre Rios, junto á Concordia, 4 de Julho de 1865. Ex. Sr. Con
selheiro. Ainda estou luctando na passagem das carretas, cavallos e bois
no U.uguay, que está muito cheio, e se não fosse o vapor .Era., nem em
um mez concluiria a passagem, porque os meios são improvisados e sem
capacidade para o elieito. A lucta que aqui temos ha de reproduzir-se no
Paraná, se não se mandar ahi fabricar barcas a proposito para embarque e
desembarque de animaes e artilharia. Hontem me chegaram dois Batalhões
que trouxeram-me mais bexigas. Eu no campo nM tenho onde an1lD1ar
doentes dessa classe. Já vê V. Ex. qual será o fim desses infelizes. Em
marchando o Exercito, que não tardará, atravessaremos o centro de uma
campanha quasi deserta e que se pode considerar um chamo neste tempo.
NãO é conveniente que venham pelo Uruguay :utigos de guerra que eu não
tenha pedido, porque ficarão extraviados ou inuteis, sem que eu possa man
dal-os conduzir como de facto nM posso. Quando se tratou da pa~sagem

deste Exercito para este ponto, se me disse que aqui havia mtútos bois,
carretas e cavallos, porém, ha dez dias ainda não pude obter destes artigos,
senão mui pouca cousa, o que me obriga a estar passando bois, carretas e
cavallos no Uruguay, porque sem taes artigos nãO se pode conduzir muni
çõe doentes e botica para um Exercito destes. Veja V. Ex. quanto me
nilo custa tantas contrariedades, que só a força de vontade e trabalho, de
dia e de noite puderam superar; mas, afinal, é muito provavel que para
acompanhar aos nossos alliados, tenha de perder muitos homens enfermos,
até mesmo abandonados. Entretanto, os SãOS, me parecem dispostos a tudo,
felizmente. - Sou de V. Ex. amO. e crO. - Manoel lAds OS01·io .•

Assim que as forças desembamavam, iam acampar á margem do Ju
query-grande, a um quarto de legua da referida povoação entre-riana. De
zesete dias gastou o Exercito Brasileiro, numeroso e pezado, em transpôr o
Uruguay para Entre Rios. Concluiu!l passagem no dia 11 de Julho.

•Muito luctou o General Osorio com o transporte da gente e da ba
gagem para a Concordia. Poucos meios encontrou no Uruguay. Tave de
improvisar tudo. Se nãO !ora o vapor .Era;., de pequeno calado, nem em
um mez se concluiria a pa sagem.. (5)

Osorio transpoz o Uruguay a 26. Ainda nãO estavam reunidas na
Concordia toda as tropas argentinas, nem o Exercito Oriental. Parte deste
pequeno Exercito só chegou alli e desembarcou a 27. Do que se conclúe
que, apezor de todas as di:fficuldades com que luctou, apezar de conduzir o
maior e o mais pesado Exercito da Triplice Alliança, nem por isso OExer
cito Brasileiro se fez esperar. No dia seguinte ao em que pisou o territorio
entre-riano, o General Osorio, methodico e precavido, tracton logo de fir
mar a regra de conducta para as forças do eu cOllllllando pela Ordem do
Dia n. 4ó concebida n' estes termos :

.Os Srs. COll1ll1andantes do Corpos de Infantaria passem revista de
armamento, empregando todo o cuidado para que as armas se conservem
em ~stado de entrar a qualquer momento em combate. Ficam prohibidas
as lic~nças para fóra do acampamento Nenhum official ou praçfl de pret
podera apartar-se do acampamento, senão até onde possa ouvir o toque de
corneta ou de caixa do seu l'espectivo corpo. E' inteiramente prohibido an-

(5) Trecho de um officio do Ministro Octaviano ao Minislro da Guerra Fer
raz, datado em Buenos Aires a 8 de Julho de 1865.



dar no ·acampamento á cavallo, salvo em objecto de serviço. À' noute ne
nhum Sr. oflbial ou praça de pret poderá sahir do recinto de seu Corpo sob
qualquer pl'etexto que seja; de maneira que o Exercito quer de dia,' quer
de noute, se ache em ostado de l'eceber o inimigo e fazer a resistencia de
que é capaz. O cuidado das munições de guerra e do armamonto, a disci
plina em geral, e sobretudo a prompta e fiel execuçl!.O das ordens superio
res, são objectos que devem merecer toda a solicitude dos Srs. Comman
dantes de DiviSões e de Brigadas, cumprindo-lhes velar para que os solda
dos novos adquiram o gráo de instrucçãO precisa para que possam entrar
em linha de combate. O faoto de tel' o Exercito feito um tl'ajecto penozo,
embarcando e desembarcando 6 vezes com máo tempo, não pode deixar de
tel', de alguma maneira, afrouxado os élos da disciplina e as regras do ser
viço, que cumpre sejam de prompto restabelecida. Continúa na inspecção
geral dos exercicios de infantaria o Sr. Brigadeiro Antonio de Sampaio.•

Cabe aqui uma impl'escindivel digressãO que tornará patente um dos
mais importantes serviços prestados por Osorio á Patria :

.0 fornecedol' geral do Exercito Brasileiro desde Montevidéo era o Sr.
José Luis Cardoso de Sailes. (6) Apezar de cuidar da sua conveniencia,
bastante auxiliou o Genoral Osorio, com a sua franqueza, bôa vontade e
patriotismo. O fornecimento, foi o ramo de serviço que menos encommodou
o General quando em Montevidéo luctava com as ordens limitadas do Go
verno, com os especuladores e oom o pessimo estado em que recebeu o
Exercito. Cardoso de Sailes era um homem talhado paTa servir com O Gene
ral Osorio, porque não conhecia difficuldades para cumprir suas ordens.
Se via o General embaraçado para attender a este ou aqueile fornecimento
logo se apresentava e se estivesse ao seu alcancA resolver a difficuldade,
offerecia-se e a resolvia. Emfim, Cardoso de Sanes lucrou como fornecedor,
porém, independente disso, prestou bons serviços ao Exercito, não abusan
do da confiança em si depositada .• (7)

Pois bem; quando o Exercito tTanspoz o ITruguay, emqnanto a tro
pas começavam a movel'-se para a sua margem occidental, um dia apresen
tou-se Manoel Soares Lisbôa, procuTador de Cardoso de Salles, ao General
Osorio, declarando não lhe convir continuar o forneoimento pela impossibi
lidade de obtel' em Entre Rios carretas para o transporte. Mais uma diffi
culdade paTa Osorio venceI'. Como dominaI-a? Era boato espalhado em 1864,
no Rio da Prata, que o Dictador do Pardguay trazendo a guerra ao Brasil,
contava com o apoio do Governador de Entre Rios, General Urquiza. Mas,
deste boato, dia a dia crescente, ninguem ousava tomar a responsabilidade.
Osol'io quiz desvendar o mysterio. Tendo em lo de Março de 1865 assumido
o Commando do Exercito, escreveu-llie participando que por uma circums
tancia imprevista se achava n 'essa posiÇãO; fez-lhe amistosos cumprimen
tos e declarou-lhe que estimaria ter occasiões de lhe ser agradavel. Urquiza
respondeu, enviando-lhe a carta que no Cap. XXX deste volume é publica
cada. Felicitou-o, offereceu-lhe por sua vez seus serviços, confessando-se
amigo sinoero. Osorio e Urquiza conheciam-se desde a campanha contra o

(6) Mais larde leve o lilulo de Barão de Irapuá.
(7) Exposição, cit., do Alferes Francisco de Assis Trajano de Menezes, Aju'

danle de Campo do General Osorio.
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tyranno Rozas em 1852. Juntos compartilharam da victoria em Monte Ca
seroso Póde muito bem ser que Urquiza tivesse mancommunação com o Dicta
dor d~ Paraguay para fins politicos (8), mas a verdade é que tambem tinha
uma grande paixãO que o avassalava - a O'ltbiça.

- cA. sua paixãO dominante não era o poder, eram sempre os nego
cios; sua ambição politica era subordinada por assim dizer ao seu negocio,
aos caloulos do mercador. Para Urquiza, o mais claro de cada expedição
feliz eram ~s milhares de cabeças de gado que accrescentava ás que pasta
vam ji nos grande campos que havia adquirido por baixos preços. Tornou
se promptamente o maior proprietario torritorial de Entre Rios, de cujo
tenitorio inteiro parecia querer se apropriar; porém isso não impedia de
continuar seus negocios de mercador e não tinha escrupulo alO'um de u ar
do seu poder em favor de suas especulações. Foi a sim que resolveu um
bello dia matar a concunenoia e assegurar-se o monopolio dos negocios de
detalhe. Eis como praticou: sob o pretexto que as lojas e as tavernas eram
contros perniciosos para a moralidade dos seus administrados, que abi se
reuniam para beber ou jogar, probibiu toda a ca a de negocio, á menos que
o proprietario não possuísse UIDa autorisaçãe por elle as ignada. Ora,
comprehende-'e faoilmente, elie não dava autorisação senãO a creaturas
suas que se achavam portanto mais obrigadas a servil-o, ou mais ainda
áquellas que lhe propunham uma assooiação geralmente assim baseada: o
Governador dava por sua parte autorisaçãO de estabelecer a loja o com
merciante fornecia o capital neoessario e dividiam-Re os luoros. E te mui
to simples metbodo de fazer o comlJ1ercio trouxe a Urquiza muita piastra ,
e explica seus negooios em lJarticipaçãO oom mais de 300 commerciantes
da Provincia. NãO pal'll.va abi sua sêde de lucro. A.ssim, resolveu- e uma

(6) Anno depoi~ de terminada a guerra, o Sr. ]acintbo V. Venancio, em seu
livro que tem por tilulo Dictadllra deZ 11lfal't!;caZ Lopes, 01< sea 11'11/. clmm/o de ept
sadios 1listOM'COS deZ Paragllay, IhTo que recebeu informação (avoravel da Coromi 
são nomeada pelo Governo Parllguayo em 1871, e, que sahiu á luz em Buenos Aires,
em 1874 (Imp. dei Ordes, Taquari, 45) - revelou plauos combinado' do Dictador do
Paraguay com o general Urquiza. Consistiam no seguinte: <o Dictador alargando
os seus domínios pela conquista da provincJa brasileira de a'lalto Grosso e da Ar
gentina de Corrientes, far- e-ia por fim coroar Imperador. Urquiza, seria elevado a
Presidente da Republica Argentina, deposto Mitre. Uma columna militar invadin
do a provincia do Rio Grande do Sul, abi proclamaria com a sua independencia a
Republica. Outra columna paraguaya de acc~rdn com os entre-rianos penetrada
no Estado Oriental para rep6r o partido blanco no Governo da Republica. - Diz
]acintbo V. Venancio quc estes planos lhe foram transmittidos por varias pessoas,
entre eUas - um senbor paraguayo que presenciou o conveWo, e que então, era se
cretario privado do Ministro Berges. Depois, declara que o General paraguayo
Resquin referiu-lhe a mesma cousa. - Jorge Tompso/t, no Cap. IX de Sua obra es
cripta em inglez e traduzida para o bespanhol por D. Lewis y A. Estrada - La
guerra dei Pal'agtlay - corrob6ra em parte a exJstencia desses planos dizendo: 
<Lopez tenla sin duda alguna la idea como se decia, de hacerse coronar Emperador
dei Rio dei la Plata. SI hublera marcbado hasta Entre Rios, es muy posible que
Urquiza si bubiera plcgado á eI.> - JVashbllYlt, e:x;-ministro dos Estados Unidos em
Assumpção, n'uma carta que publicou em 16 de Novembro de 1669, confirma que a
intenção de Lopez, era fazer-se proclamar Imperador do Paraguay, se sarnsse vic
torioso; que tinha creado uma Ordem de Merito, imHação perfeita da Legião de
Honra franceza, e entre varios objectos que mandou fabricar em Paris foi achado
um modelo de corOa imperial j que esta ela a que provavelmente devia figurl!I no
acto da sua COroação.
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vez a semeiar trigo, e para o vender mais vantajosamente, prohibio a en
trada das farinhas, sob o pretexto de proteger a agrioultura. Porém, O
trigo reduzido a farinha e a pão dando ainda mais benefioios que a fprinha
vendida aos padeiros, reservou para si o privilegio da padaria. E assim o
mais. Terminaremos este esboço por um traço que aoabará por pintar o
homem e o paiz. Urquiz!l presidente da Republioa, tinha mandado edifioar
uma grande e belia oasa de oampo, onde residia, e á pouoa distanoia de
sua habitação havia estabeleoido um oampo onde exeroitava oonstantemen
te de 1.500 a 2.000 homens que oompunham seu exeroito de linha. Ora
elie via em seus soldados, não o que um ohefe de Estado em'opeu teria
visto: sustentaoulos da ordem no interior, da honra do paiz no exterior,
ou pelo menos uma guarda para sua pessoa, porém, consumido'res. Tinha
pois ooliocado sobre um dos lados de sua residencia uma grande loja em
que se vendia nãO sómente o pão das suas padarias, o queijo das suas
granjas, os fruotos de seus jardins eto., mas tudo aquillo de que se podia
fazeI' dinheiro. E, oomo a tropas não recebiam para raçãO, senão carne,
seu soldo passava inteiro parR a algibeira dO' presidente, que não se des
prezava de visitar cada manhã sua loja e de infol'mar-se minucio amen te
dos resultados da venda da vespera. (9).

O General Osorio não ignorava o quanto era Urquiza ambicioso.
Chegou mesmo a pensar que, interessando-o no fornecimento do Exercito
Brasileiro, poderia prendeI-o por esse lado, e afastai-o do Diotador Lopez, se
por ventura estivessem alliados. Por isso foi que esoreveu-lhe partioipando
a sua nomeação de General em Chefe e deolarou-lhe que estimaria ter oooa
siãO de lhe ser agradave!. Parece que Urquiza oomprehendeu bem a inten
ção de asorio, pois, passados dias ohegou á sua presença ma Sr. Franoisco
Xavier Brabo propondo-se a forneoer oavallos de Entre Rios paJ:a o Exer
oito Brasil\Jiro, e dizendo-se assooiado oom o General Urquiza. Osorio o re
oebeu amavelmente e contraotou logo o forneoimento de algun mi!. Apl'o
veitou a opportunidade para informar-se da opiniãO dos enh'e-riauos sobre
a guerra. Javier Brabo foi Íl'alllJo ; affirmou quo em Entre Rios o Exeroito
estava muito trabalhado a favor do Paragl.lay j que alli, Urquiza, era vel'
dadeimmente o unico anúgo e alliado do Brasil, mas, que asaria, oonquis
tando-o, oomo estava fazendo, por tão bôas maneiras, podia ficRr desoansa
do, que o Exercito entre-riano nãO tomaria parte na luota j bastava o pros
tigio pessoal de Urquiza para oontel-o. Esta era a oonvioçãO de Osorio.
Franoisoo Javier Brabo oontente retirou-so de Montevidéo e foi ter oom o
Governador de Enh'e Rios. No dia 10 de Abril (1865) esoreveu da Conoe
poion deI Urugl.lay (Entre Rios) :

«Muy apreoiable Sr. Gra!. D. Manuel Luis asorio. - _., Si V. Ex.
oonsidera que le es oonveniente reoibir en algun punto espreso la caballa
da, dignese mandarle avisar aI Coronel Castro pues de lo oontl'ario, segui
rá dereoho para Sta. Lucia. El portador, que es el Dr. D. Diogeues Urqui
za dirá a V. Ex. ouanto desee las noticias que le iuteresen de estas mundos,
y algo relativo a su Sr. Padre y partioularmente de su amistad. - Su
affmo S. S. Q. B. S. M. - Fmncisco J. Bmbo.•

(9) La Plata, étude historique, por Santiago Arcos, pg, 478.
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Muito agradou ao General Osorio a conferencia que teve com D.
Diogenes, filho de Urquiza. Se duvidas ainda pairassem em seu espirito
depoi; da entrevista que tivera com Javier Brabo, a respeito dos sentimen
tos de seu Pue, ellas ficaram extinctas por completo, pelos reiterados pro
testos de amizade de D. Diogenes. Com data de 20 do mesmo mez de Abril,
Osorio recebeu outra carta do a sociado de Urquiza, e esta então de uma
importancia manifesta. Dizia:

«Snl'. D. Manoel Luis O orio ... Roy marcho por eI paso de Pay
sandu recien, y maiiana pasaron los primeros cabaJlo ; de alJi mandará
un chasque por medi o deI Coronel Castro a V. Ex. pediendole ordenes. EI
Snr. GeneraL Urquiza fiel a sus opiniones que V. Ex. conocia por mi con
ducto, ha mandado poner en armas toda la Provincia y V. Ex. deve contaI'
en eI uno de los mejores amigos y compaiieros de c::unpafia. Su di po icion
hacia V. Ex. cada dia es mejoI' y espeI'a encontrar en el Brigadier Osorio
el amigo que el se ha ideado. Esta maiiana he hablado largamente cen eI
obre lo que conviene al Ejercito Imperial. Su opinion e que el Ejercito

Brasilero debe marchal' por la via deI Paraná a Corrientos, y la caballeria
aI Salto para de alli obrar en conbinacion con el Ejercito .Á.J'gentino. No le
escribe por que no quiere que le crehan que el quiere abrogarse derechos
de direccion para la /?;uerra ; con este motivo me dijo que escrebiese a V.
Ex. sobre los cabalLos : que orehe que lo cabalios que yo passe deben de
quedar dei otro lado para que los tomen descansados y estean capaces de
servir para todo; y no inutilisarlos haciendolos seguir a e a Montevideo,
que despues para volver talvez no estubiesen muy buenos. in mas por
hoy, me repito de V. Ex. affmo. amigo, etc., eto. - Franmsco J.
B?·abo .•

Osorio foi bastante di creto para guardar todas as reservas destas
snas relações com Urqtúza. Quando todos suppunham o Governador de En
tre Rios oppo. to ao Exercito Brasileiro, - eUe se annunciava como um
dos melhores companlteú'os de campanha e alimentava a esperanf>G, de ell,
cantm'r no seu Chele o amigo que. e havia ideado. Quando o suppunham
creando ob taculos aos Exercitos Alliados, - eUe dava o plano de marcha,
qlte foi afinal o preferido. Quando. o 11pPllnham finalmente cortando ou
annullando os rectu'so' ou meios de mobilidade do Exercito Bra ileiro, elie
contractava o fornecimento de cavallos e indicava o modo de serem estes
aproveitados. Osorio, pois, tinha conseguido muito. Quando depois reuniu
se em Bueno A.iJ:es o ConselilO pant a celebração do Tratado da Triplice
A.Uiallça, a opiniãO publica continuava a manter duvidas obre a attitude
de Urquiza. Só Osorio não as tinha. Por i so, e para seI' fiel ao eu plano
de prendei-o cada vez mai á cau a da Alliunça, alçou a voz no Conselho e
propoz que lhe fosse confiado o Commando da Vanguarda dos Exercito
AlIiados, proposta que foi approvada.

Chegou, emfim, o dia em que José Cardoso de Salles, fornecedor do
Exercito BrasiLeiro annunciou nãO lhe convir 'continuar a fornecer, ao pas
sar o Exercito para Entre Rios. Osorio entllO appeliou para Urquiza; es
creveu-lhe j fallou-lhe em Javier Brabo para saber se entre ambos ainda
continuavam as Mas relações; consultou-o sobre mais compras de cavalha
das, e até sobre o fornecimento de viveres. Urquiza respondeu:
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.Illmo. y Ex. Sr. Brigadier General D. Manuel Osorio. - Distingui
do General y Amigo. Basualdo 14 de Junio de 1865. - He tenido el gusto
de recibir su apreciable carta haciendome el favor de consultarmo rsobre
compra de cabanos. Si el Ejercito va á entrar ya en operaciones, es necesa
ria 8U immediata compra. De otro modo conviene que V. Ex. asegure el
contrato, pel'O haciendo dejar las cabaUadas en la querencia hasta el ultimo
J;llomento, para que no se inutilisen como puede sucoder facilmente en esta
estaciono La persona deI Sr. Brabo la considero mui apta y que serviria a
V. Ex. bien, tanto en eso, como en el abasto. Por mi parte yo le prestaria
todas las facilidades que estubiesen en mi mano. De V. Ex. con todo afecto
y consideracion affmo amigo y S. V. - Justo J. de Urq~biw .•

Javier Brabo foi o portador mesmo dessa carta. Repetiu a Osorio
que era associado com Urquiza. Contractou o fornecimento de cavalhadas e
de viveres, dando interesse n'este a D. Mariano Cabal e D. Apolinario Be
nites, capitalista de Entre Rios, sem duvida para facilitar o serviço. E'
certo que o nome de Urquiza não figurou em contractos, mas, teve n'enes
quem o representasse para a colheita dos lucros. Corrobóra o exposto o
trecho que segue :

«Achava-se o G:eneral quasi scm fornecedor quando, no mesmo dia
em que passou o Uruguay, apresentou-se-lhe o individuo Francisco Brabo
(que já tinha negocios em cavaUos com o Exercito) trazendo uma carta do
General Urquiza em que o recommendava em todo e qualquer sentido, di
zendo o mesmo ind.ividuo, porém, secretamente, que todo e qualquer nego
cio que fizesse seria de sociedade com Urquiza. Então, o General encarre
gou-o do fornecinlento do Exercito contractando a cavalhada que Brabo
podesse obter, nãO limitando o numero.' (10)

Francisco Xavier Bravo ganhou uma fortuna. Depois de seus tra
balhos na America do Sul, foi a Europa, e em Madrid publicou um livro
em 1872 denominado «Expulsion de los Jes~bitas de la Republica A1·.genti
na y del Pa1·aguay.. Nesse livro, assaz curioso, escreveu como prefacio
a sua propria biographia. N'eUe não se olvidou de descobrir uma ponta do
v~o da historia de seus negocios com o Exercito Brasileiro. Disse á pago 39 :

"...Ysin vacilar marché á Paysandú, d' onde cinco dias desptíes recibia
aI vapor U1'uguay cargado hasta los topes. Imediatamente me fui a ver aI
General Osorio, á quien habia conocido cuando la campaniia de Caseros y
aI que presenté adernas una carta de recornendacion deI General Urquiza: hi
zio immed.iatamente namar á los abastecedores, que me compraron mi car
gamiento con cuah'o mil duros de ganancia, y me encargó en seguida lo
proporcionase dos mil cabanos de Entre-Rios .. _ Marcho á Montevidéo, vuel
vo aI Urugllay, ordeno la compra de caballos y los entrego, piden-me más,
y tambien mulas j EI ejercito brasilero comenzó sus operaciones por la
provincia de Entre-Rios, y en eLIa fui nombrado abastecedor. A los diez
dias de estar abasteciendo, firmóse la contrata,'y cumpliendo una deuda de
gratitud, uni á ella como socio á D. Mariano Cabal, y a D. Apolinario Be
nitez .•

NãO faUa em Urquiza. Mas, a pago XL do sim citado livro, depois de
historiar seus negocios com o Exercito, diz:

(10) Exposição cito do Alferes Francisco de AssiR Trajano de Menezes, Aju
dante de Ordens do General Osorio.
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.No es éste lugar de que yo refiera sucesos de todos conocidos,
ni emita juicios que la historia en su dia pronunciará sin apelaoion : he vi
vido, iJi, y he visto bastante para persuadirme de que las grandes cosa'i
dependen á veces de pequenas causas, y esta misma persuacion y la parte
que en diferentes ocasiones tomé en la politica me hiLn ensenado los respe
tos que deben guardarse á las cosas y á las personas, y el mi1'amiento que
requieren los sec'retos de Estado y 'los asuntos elevados de Gobierno.
No se estrane, pues, si aI Ilegar :í. este punto de mi vida, abandono
algun tanJo la expansiva f1'anquexa con que he escrito cuanto antecede,
y reduzco á muy pocas lineas uno de los puntos capitales en que
descansa la base de mi fortuna actuai.>

Ora, ahi está a razão, sem duvida, pela qual não quiz Javier Brabo
dar publioo testemunho de que rora associado de Urquiza, comquanto o
houvesse confessado reservadamente. Hoje, que a Historia pronuncia jui
zos, sem appeIlação, affirma o facto, deixando com eIle explicado o modo
por que foi o General Urquiza attrahido á causa da Triplice Alliança, ou
pelo menos nelitralisado com o seu Exercito durante a guerra do Para
guay. Foi attrahido ou neutralisado pelo General Osorio, que com eIle abriu
relações quando todos o apontavam como suspeito; que usando de tino e
tactica o prendeu pela sua paixão preponderante-a cubiça. Vencendo, por
tanto, dominando mais uma difficuldade na guerra, eis ao mesmo tempo co
mo poude Osorio prestar um dos seus melhores serviços fi, Patria - privan
do o Dictador do Paraguay da cooperaçãO da cavaIlaria entre-riana. .Den
tro de poucos mezes, o Exercito Brasileiro havia desfalcado Entre Rios de
cerca de 30 mil cavallos numero extraordinario para o pait. Os Entre Ria
nos montados, eriam uns leões .• (11)

Terminando as. im a digressão, voltamo a dizer: Emquanto o Ge
neral Osorio encetava a passagem do Exercito Brasileiro no rio Uruguay,
pa.ra a Concordia, a columna paraguaya que ao mando de Estigarribia, tinha
invadido o territorio rio-granden e por S. Borja, vinha diIigindo- e para
Itaqui, flanqueada pela Brigada do Coronfll Antonio Fernandes Lima; e
como constasse ter aquel1a columna o plano de invadir Uruguayana, trazia
o referido Coronel o pensamento de atacaI-a pela rectaguarda no momento
em que estivesse ella passando o rio Ibicu.hy. Outra columna paraguaya
vinha parallelamente desoendo pela margem direita do Uruguay, com o
destino de passar para Itaqui e ahi juntar-se oom aquella. No dia 26 (Ju
nho) destacando-se da columna de Estigarribia uns 500 homens de infanta
ria montada e alguns de cavallal'ia, e sendo apercebidos pelo Coronel Fer
nandes, este, em combinação com o Tenente-Coronel Sezefredo A. Coe
lho, Conllllandante da 4a Brigada, atacou-o., derrotou-os e dispersou
os no banhado de Botuhy, junto á estanoia de Fortunato AssumPÇãO,
causando-lhes mais de 100 mortos, tomando-lhes muito armamento
e toda a cavalhada com a perda de 29 mortos e tendo 86 feridos.

(lI) Exposição, cit. do Alferes Francisco de Assis Trajano de Menezes. Aju
dante de Campo do General Osorio.
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(12) Canabarro communicando o foito a Osorio insistia pedindo-lhe auxilio
do infantaria para dar um golpe sobre os Paraguayos se elles ten
tassem passar o Ibicuhy. A columna inimiga que margeava a direita
dó Uruguay, e que era composta de 2 a 3 mil homens, tendo muitos
velhos e rapazes, passára ao sul do Aguapehy e já estava no antigo po
voado da Cruz.

A seu turno, o General Mitre teve communicações que o Exercito
Paraguayo que manobrava em Corrientes, e que se havia retüado para Em
ped1"ado, tornára a avançar para o Sul e estava em S. Lourenço.

A's communicações de Canabarro, o General Osorio, depois de con
ferenciar com Mitre, General em Chefe dos Exercitos Alliados, l'espondeu,
dizendo que a opiniãO deste era que elle Canabarro, com as forças de que
dispunha, fosse hostilisando o inimigo, quanto podesse, mas sem arriscar
um combate decisivo, que poderia prejudicar a força tão importante do seu
commando. Ao Minisb'o Plenipotenciario Octaviano, que continuava em
Buenos Aires, o Geneml Osorio dirigiu-se por este modo, depois de enviar
lhe aquellas noticias que tinha:

.mm. e Ex. Sr. - O General Mitre considera de grande importan
cia a reunião do Exel'cito AlJiado n'este ponto, e sua mUl'cha quando seja
possivel, sobre o centro da linha inimiga; o que me parece l'Usoavel, porque,
é fÓl'a de duvida, que os nossos Alliados não teem tanta força moml e phy
sica que dispensem o nosso concurso, e, pl'ecisamos sustental' ep:! Enb'e
Rios e COlTicmtes um poder que gamnta os movimentos futuros. O General
Canabal'1'o insta por uma força de infantaria deste Exel'cito que o ajude,
pOl'que !;em falta dessa arma, porém, consultando eu ao Geneml em Chefe
a respeito, presinto que este não se quer desprendeI' de forças brasileiras,
e, pl'Opõe que o General Flores com alguns Batalhões faça esta expediçãO
em navios que, aproveitando a cheia do rio Uruguay, cheguem até Uru
guayana. Neste estado, esperamos anciosamente a vinda do Sr. Tamandaré,
se é que pode VÍ:\', ou então dizer-nos que não vem, porque, o COllllllandan
te da Uruguayana (13) cumprindo ol'dens do General Canabarro b'ata
de armal', ou já o fez, dous lanchões e um pequeno e fraco vapol' que alli
existe, e está de observaçãO para os lados de ltaqui. (14) Eu ainda luto
com as difficuldades que me ofIel'ece a passagem do Ul'uguay, e, a não sel'
o pequeno vapor .Era., nem espemnças teria de concluil' esta opel'açãO,
aliás tardia, pois, entendo, que as vistas do inimigo não São entranhar-se
para o Rio Grande, porém, sim dispôr de todo o seu Exel'cito, contm os
Alliados, enb'e o Paraná e o Uruguay. Dando eu sciencia ao Genel'al em Chefe

(12) -Os Paragnayos são no combale uns leões. E' a força de mais disci
plina e ordem que tenho visto. l\'lorrem nO seu posto, Não se rendem e já ve,
que só um prisioneiro se fez. Morreram cento e tantos. Não se pode facilitar com
o Exercito Paraguayo, Está bem armado, e o Chefe contra quem brigamos tem
muita capacidade. Ignoramos quem elle seja. Dizem ser Oriental.. (Trecho de
uma carta de ?:7 de Junho, do Tte.-Cel. Sezefredo ao General Canabarro.)

(13) Major Joaquim Antonio Xavier do Valle.
(14) O commando dessa esquadrilha foi confiado ao la Tenente do 10 Ba

talhão de Artilharia a pé - Floriano Vieira Peixoto, que depois, por Decr. de 3 de
Janeiro de 1866, foi nomeado Cavalleiro da Ordem de Christo pelos relevantes servi
ços prestados.
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do quanto tem occorrido com as nossas forças em Missões, elie me indicou
que o General Canabarro, reunindo todos os elementos de força de que pu
desse.dispôr, hostilisasse o inimigo sem arriscar um combate decisivo o
que lhe comnmniquei. Fica porém entendido que a Provincia do Rio Grande
deve correr ás armas, em massa, e que é preciso ahi um General capaz de
desenvolver-se segundo as occorrenoias, isto é, quanto aos meios em geral,
porque, nenhum outro disporá melhor das operações, que o mesmo General
Canabarro. Pelo que fica dito, V. Ex. ficará entendendo que os poucos sol
dados velhos e os recrutas que compoem o Exercito que commando, são a
base das operações subsequentes, e II 'este sentido é o meu comportamen
to. Lastimo não poder voar á parte do tenitorio de minha Patria invadida
pelos barbaros, porém, entendo que devo primeiro que tudo sustentar os
compromissos nacionaes da Allümça e o centro de onde devem partir as
operlições com segurança. A falta de tempo faz-me pedir que dê ao nosso
Governo sciencia destes acontecimentos. Se ainda estiver o Sr. Tamandaré
ahi, V. Ex. se dignará tambem communicar-Ihe tudo quanto venho de tra·
tal'. Deus Guarde a V. Ex. Quartel General em Juquery, junto a COllcordia
5 de Julho de 1865. - Manoelliuis OS01'ÍO, Brigadeil'O.•

A' tarde deste dia chegou á Curralitos, a bordo do vapor c11 de Ju
nho., o Sr. Almirante Tamandaré, anciosamente esperado. Sua demora
disse ter sido motivada pelo serviço em que estava, tratando de reforçar
a Esquadra e de outras medidas necessarias. Apenas chegou, houve
a bordo do cll de Junho. conferencia dos Generaes dos Exercitos
Alliados. Ficou assentado que o Almirante partiria pelo Uruguay acima,
levando tropas de desembarque para se communicarem com o General Ca
nahano. De facto, a 13, seguiu a expedição, levando nos vapores de guer
ra 'l'aqual'y e Tramandahy e outro, o BatalhãO de zuavos da Bahia, e mais
tropa: ao todo 1.500 homens de infantaria. Infelizmente, tev.e de voltar a
14, á Curralitos, porto da sahida, pela baixa das aguas do Uruguay, que
não permittiu a navegaçlio.
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CAPITULO XXXV

SUlO4ARIO: - Ultimos dias de Junho e primeiros de Julho de 1865. - Voluntarios
da Patria. - Insurreição no Exercito Entre-IDano. - Carta do General Ur
quiza ã Osorio. - Respost.ll.. - Conclnsão da passagem do Exercito Brasi
leiro pelo rio Uruguay. - Sna approximação ao acampamento Argentino. 
Passagem pelo Juquery. - Acampamento no Ayuy-Chico. - Obsequlos do
General Mitre. - Primeira marcha elfectuada pelos Voluntarlos. - Provi
dencias do General Osorio quando esteve no acampamento em Juquery. 
Suas communicações ao General Canabarro do acampamento de Ayuy
Chico. - Marcha da Vanguarda. - Prevenção ã Canabarro. - Ida do Gene
ral Urquiza ã Concordia. - Parada de revista dos Exercitos Brasileiro e
Argentino em 24 de Julho. - Noticia da promoção de Osorio a Marechal de
Campo. - Maulfestações escriptas. - O General Osorio perante o Exercito
Brasileiro. - Seus habitos. - Noticia da viagem do Imperador ao Sul.
Communicação dos Ministros ã Osorlo. - Vencimentos, despezas secretas e
autorisação. _. Exigencias tolas. - Correspondencia de 3 de Julbo publicada
DO cJomal do Commercio>. - O Ministro da Guerra pede informações. Oso
rio informa.

Foram de rigoroso inverno os ultimos dills do mez de Junho e pri
meil'os de Julho de 1865, e10 que o General Osorio transpoz com o Exercito
Brasileiro o rio Uruguay para Juquel'Y, nas pro:ll.imidades da Concordia.
Temporaes successivos. O frio intenso, ol'udelissimo, quasi insup0l'tavel!
Quanto não soffreram os Volunta?'ios dct Patr'ia - paisanos al'mados á
ultima hora no Bra ii, desacostumados ás intemperies do Sul! Que de in
commodidades não experimentára Osorio paTa organisal-os, instruil-os, con
teI-os mesmo nas fileiras, animados e cheios de enthusiasmo !

.EstanlOS a 9 e á 1 hora da tal'de, - disse elle em oflioio do mez de
Julho ao Ministro da Guerra Ferraz, - a má estação dcstes ultimas dia
tem augmentado as enfel'midades. Faz sete dia que mandei crear uma en
f~rmaria no acampamento (Juquery) e já oonta 600 doentes. À variola oon
?n~a oeifando, principalmente nos tres Batalhoes por ultimo chegados. E'
IOdispensavel que no ponto em que se começa a reunir as tropas que vem
pa,ra o Exel'oito se vá logo prooedendo á vaccinaçlío. À peste é o maiol' ini
nugo que temos .•

N'esse mesmo dia, uma noticia inesperada ohegou á Concordia. a-
da menos do que a de uma insurreiçãO no Exercito de Urquiza. Recordou
se então Osorio do quo lhe havia dito o fornecedor Francisco Jllvier Brabo,
isto é, que no Exercito entl'e-riano, o Gener~l era o UDico alliado com
que podia contar o Brasil. Mas, como tambem estava oerto dos compromis
sos de Urquiza para comsigo, e da força do seu prestigio para destruir o
effeito da insulTeiçãO, aoreditou que o facto em si nãO acarretaria grave
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resultado. Dirigiu-se ao acampamento do General Mitre e d'elle soube o se
guinte: - que realmente houve uma insurreição; que partindo o,Gene
ral Urquiza do seu campo de Basualdo para vir á Concordia, e achando-se
já distante 15 leguas, foi alcançado por um proprio com a noticia de que
800 homens das Divisões Nogoya e Victoria haviam-se ausentado; voltan
do Urquiza, arengou á tropa e esta lhe deu vivas; porém, na noite seguinte,
continuou a deserçl'íO e então elle resolveu licenoiar o Exercito. Urqu.iza es
creveu a Mitre, manifestando o seu sentimento por essa occorreucia, e af
firmando que, «ainda que fosse só ou sacrificando sua pessoa, o acom
panharia.» Nesse dia ainda chegaram ao acampamento de Mitre, o Gene
ral Vimssoio, os Coroneis Carvalho e Victoria, este genro de TIrquiza, para
explicar a occorrencia. Logo depois, o General Osorio recebeu tambem ex
plicações de Urquiza sobre o incciden te :

«lllmo. y Exmo. Seüor Grãl D. Manoel Luis Osorio. - San José, 15
de Julio de 1865, - Mi estimado Grãl y Amigo. Antes de ponerme de
nuevo ai freu te de las fuerzas de esta Provincia me propongo ir personal
mente á Concordia com objeto de satisfacer a TId. sobre el sucesso que há
motivado ellicenciamiento dei Ejercito. No quisiera que la mas ligera om
bra de duda molestasse su animo, cuando me consta que la lllayor amistad
me profesa Ud. y tiene en mucho mi concurso. Nada ha habido de hostil,
como se quiere dar á entender á la .AJ.ianza : lejos de eso, por mi parte, yo
desearia que en las operaciones funuas de la guerra, me tocase combater ai
lado de las bizaras infanterias que en Caceros se cubrieron de gloria. Está
Ud. tranquilo, antes que las operaciones dei enem.igo lo hagam necesario
yo estaré con el Ejercito Entre-Riano, donde sea necesario defender la her
mosa causa que nos ha armado. Entretanto disponga TId. de su aliüo ami
go y S. Sr. - Justo J. de U?"qui%a .•

Osorio respondeu em termos habeis e de aprimorada finura, como se
váe ver.

«Exmo. Sr. Capitão-General D. Justo José de Urquiza. Ayuhy, 17
de Julho de 1865. Li com summo prazer sua carta de 15 do corrente. Mui
to estimarei vel-o em breve como me promette. E' verdade que tenho em
muito valor o concurso de V. Ex. na causa que nos armou como Alliados.
Senti bastante que o vulgo tivesse mais ou menos motivo para exagerar o
licenciamento do bizarro Exercito Entre-Riano. Quanto á mim, fui logo
informado pelo General Mitre dos bons sentimentos de V. Ex. Esperando
pois, dar-lhe um abraço, espero tambem, com justiça, que aquelle' que fo
ram por uma vez guiados á victoria por V. Ex., ainda juntos tornarãO a
combater pela honra da Patria e da palavra que tanta confiança sempre me
ba inspirado. E' porém verdade meu General e amigo, que homens peque
nos e mesqtúnhos, fazem o mal que podem aos grandes homens, e princi
palmente pela espalda. Talvez isto desse desgosto a V. Ex. e aos seus am.i
gos. Receba V. Ex. um abraço e até á vista. - l\tlanoel lAtiS OsO?"io .•

Apezar da insurreiçãO entre-riana, asorio e Mitre continuavam pre
parando-se para marchar o mais breve possivel para as alturas de Uruguaya
na. Mitre entendia ser necessario algum sacrificio que neutralisasse a im
pressão moral que a occorrencia naturalmente haveria de produzir. O
General Osorio esperava concluir a passagem do Exercito pelo Uruguay no
dia 9. Concluiu-se a 11, e já a 12 deu ordem de marcha, para ir acampar
mais proximo ao Exercito Argentino. ~Tinha para isso de transpôr o Juque-
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ry que o separava d'este Exercito. Sobrevindo o mao tempo, não se pou
de realisar a marcha. Além d'isso estavam augmentadas as aguas do Ju
query4 e só por meio de uma ponte poderia o Exercito eifectuar a passagem.
Tratou-se de fazeI-a. O fornecedor Xavier Brabo apre entou o material
preciso, como vigas, tirantes, taboas e pregos, de que se apoderaram os
engenheiros e sobre pequenas embarcaçoes conso'uiram a ponte. Sobre
elIa passaram no dia 15 as infantarias e a artilharia, e, n 'um ponto acima,

as cavalIarias e carretas do transportes, bois, cavallos, etc.
Após uma CUlta marcha de menos de 2 leguas fez o Exercito Brasi

leiro acampamento á margem do Ayuy-Chico, apenas distando meia legua
do .A.rgentino. - .0 General Mitre com o seu Estado Maior acompanhou o
General Osorio até acampar, e depois retirou-se, dizendo: - B~teno, q~teda

Ud. en Slt casa con su família. Ao anoitecer mandou tres bandas de mu
sica de seu arraiaes, tocarem em fi'ente á barraca de O orio que obsequian
do muito ao musicos agmdeceu tão manifestante prova de bôa harmonia
entre os .A.lliados .• (1)

Na marcha do Exercito para .A.yuy-Chico, não poderam muitos com
mandante de Corpos guardar a ordem rigorosa. Era a primeira vez que mar
chavam os Voluntanos da Patria, e elIes não tendo tirocinio algum militar
deviam necessariamente incorrer nas consequencia dis o. De orte que,
officiae e praças - a pretexto de descansfil'em, apartavam-se da fileiras,
ao 20 e ao 30 homen. , sentavam- e ou deitavam-se pelo caminho; extra
viavam-se j andavam sem rumo, de tal modo lJ.ue verdadeiramentc, só no
30 dia de marcha foi que todo o pessoal do Exercito ficou reunido no acam
pamento novo. (2)

Ainda quando esteve o Exorcito no Juquery, muitas providencias
deu o General O orio relativas ao Exercito: Para a Brigada do General
Netto que ainda DãO tinha. pa sado do Estado Oriental, autorisou a compra
de cavalIos e ponchos, de que necessitava j abendo que o armamento de
positado em Monte,ideo se e tava enferrujando, de pertou por meio de offi
cio a solicitude do encarregado do Deposito. RelJ.uereu do Mini tro da Guer
ra 500 mil cartuxos de carabina para a infantaria ligeiTa. ResJlondeu á
consulta do Go,-erno sobre o ponto da Provincia do Rio Grande do Sul, em
que devia o Governo crea.r um Exercito de Reserva afim de poder sa.ti fazer
toda e qualquer requisiçãO de pessoal ou material para o Exercito de seu
Commando. Indicou a barra do Quarahim, ao Norte, porque ficavam a com
municaçoes francas, por terra, para .A.legrete, Porto .A.legre e todos o pon-

(I) Exposição cit., do Altcres Francisco de Assis Trajano de Menezes, Aiu
danle de campo do General Osorio. - No mez seguinte o General Mitre fez presente
ao General Osorio de uma excel1ente espada. Escreveu-lhe, (9 de Agosto) pedindo-lhe
que a aceitasse <como recordaçãú de amizade pessoal de um companheiro de armas,
e da Alliança entre o Brasil e a Republica Argentina.• A espada levava o escudo da
Republica e o boldrié as cores nacionaes do Imperio.

(2) Memorias cito do Tenente Manoel Jacintho Osorio, Aiudante de Campo
do General Osorio.
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tos da fronteira rio-grandense, como tambem pelo rio Urnguay, pois, o
obstaculo do Salto-grande, quando impedisse a navegação, era bôa a e~trad&

por terra d'am para Quarahim, até para carretas, podendo ir tanto de Mon
tevideo como da Uruguayana ao Salto, tudo o que se podesse transportar em
embarcações. Emquanto, porém, o inimigo estava occupando as margens
do Uruguay, opinou que devia o Exercito de Reserva ser reunido no Ale
grete; mas assim que desoccupasse o territorio rio-grandense, devia ser
fortificada a cidade de Uruguayana e Cl'eada uma Esquadrilha no Alto Uru
guay, que se apoiasse sobre as guarnições da referida cidade e S, BOlja. (3)
Resolveu deixar nas immediações do Salto um pontão com alguma artilha
ria, por nãO poder conduzil-a por terra. E, officiou ao Ministro :

«Quando digo a V. Ex. que deixo um parqüe em deposito, é porque
não tenho artilheiros para o servirem, nem tempo para os crear e instruir.
PaTa ter 32 boccas de fogo em linha, foi-me preciso tirar conductores e ar
tilheiros de diversos Corpos para as baterias do lo Regimento d'Artilharia
a cavallo e 120 praças da Guarda Nacional para eonductores da artilharia
do lo, e 30 Batalhões desta arma. Já vê V. Ex. que nãO está bem servido
o Exercito com estes artilheiros novos. A estação tem sido muito má, os
frios e as chuvas, com a passagem do Uruguay muito crescido, têm preju
dicado a saúde das tropas, o material, bois e cavallos, mal que o inilIÚgo
nãO deixará tambem de ter soffrido, devendo ser essa a razãO de suas mar
chas lentas e mesmo contra-marchas que tem feito. Continúa o Exercito
sendo pago mensalmente. Está vestido e não lhe tem faltado abundantes
rações .• (4)

Reclamou do Governo Imperial armamentos para a infantaria e a
cavali aria .

•Este Exel'Cito não tem em reserva a necessaria munição para a in
fantaria de linha e caçadores de que. e compõe. Empenhando batalhas, ha
de resentir-se dessa falta. NãO tenho armamento para as cavallarias que se
devem reunir á este Exercito. Entendo que 2 mil armamentos completos,
não são demais, sendo mil para atiradores e mil para lanceiros. O cartuxa
me de infantaria principalmente de caçadol'es, é indispensavel, porque,
deste, é pouco o que ha, e os caçadores sãO os que de mais mlmiçãO pre
cisam.. (5).

Ao Consul Geral em Montevideo, M. Carneiro de Mendonça Franco
autorisou a mandar fabricar bonets de que necessitavam Corpos do Exer
cito, ou a pedil-os ao Governo do Rio de Janeiro. «Eu quiséra evitar, disse,
que os bonets fossem fornecidos pelo Arsenal, visto que, é o artigo de far
damento mais mal fabricado que dahi se tem fornecido. (Officio de 14 de
Julho de 1865). Reco=endou-lhe tambem que remettesse para o Salto não
só o fardamento como toda a forças que da Côrte viessem com destino ao
Exercito. Nessa Villa encontrarão o nosso Deposito, fornecedores e o hos-

(3) Foi nomeado commandante do Exercito de Reserva no Rio Grande do
Sul o Marechal de Campo Francisco Antonio da Silva Bittencourl, em 10 de Ju
lho de 1865.

(4) OBicio do General Osorio de 7 de Julho de 1865, ao Ministro da Guerra
Ferraz.

(5) Oflicio do General Osorio de t4 de Julho de 1Soc., ao Ministro da Gnerra
Ferraz.
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pitaI com mais de mil doentes .•. (citado officio). Mandou que o official que
deixava. na Villa do Salto, o commandante Coronel Vicente de Se9.ueil'a
LeitãO', se puzesse de accordo, em tudo o que fosse relativo a embarques e
desembarques. com o Capitão-Tenente Joaquim Guilherme de Mello CarrãO
.que ficava a bordo da canhoneira Araguay, no porto da mesma Villa. Fez
seguir para Montevideo um encarregado de conduzir d'ahi para o Exercito
o dinheiro necessario para o pagamento do soldo das tropas e de outros de
bitos contrahidos. Especialmente ligava muito cuidado a que as forças esti
vessem pagas em dia.

De chegada ao Ayuy-Chico officiou ao General Canabarro dizendo
.que ainda nãO sabia o dia em que continuaria a marcha, tanto pelo enchar
cado dos campos, como porque todas as forças alliadas ainda não estavam
reunidas. Mitre esperava mais forças de Buenos Aires. Communicou-lhe
que o Sr. Tamandaré não tinha podido ainda subi!' com a Esquadrilha por
que o Uruguay abaixára repentinamente, porém, continuava prompta, aguar
dando a opportunidade. Entretanto, que o General Flores já estava mais
adiantado, emquanto pelo outro lado do rio, em direcçãO a Santa Rosa iam
Goyo Suarez e Caraballo .•

Com effeito, em consequencia de accordo enhe os Genemes Alliados
foi combinado que marchasse a Vanguarda sob o commando do General
Flores, margeando a direita do Uruguay, até a Villa argen~ina da Restau
racion, quasi em frente á Villa de Uruguayana, para entrar em commu
nicação com o General Canabarro que o aguardava. (6) Flores partiu a 18
de Julho. Devia em marcha realisar juncção com o General Paunero e ba
ter a columna paraguaya que ás ordens de Duarte vinha descendo pela
mesma margem em combinação com a de Estigarribia que descia pela outra
em territorio rio-grandense. Quando esta Vanguarda partiu, Osorio mandou
prevenção a Canabarro, cuja forças no Rio Grande do Sul, aliás, não esta
vam em bôas condições, e tanto que, no dia 18, respondendo a officio deste
General rio-grandense disse-lhe: .Notei com espanto o estado em que se
aoham na Província as tropas que estão combatendo o inimigo, fazendo tão
relevantes serviços, sob o seu cOlllmando, - sem medicos, sem remedios,
sem fardamento, e o que é mais, até com falta de munições I NãO ha des
culpa para estas miserias.» Como promettera, o General Urquiza, veiu á
Concordia, onde chegou a 24, para dar as satisfações promettidas pela in
surreição e licenceamento de tropas entre-l'Íanas. Recebido com todas as
attenções por Mitre e Osorio, lhes repetiu suas declarações de amizade'
protestou que a Provincia de Entre Rios se levantaria forte e unida para
combater com as outras provincias argentinas suas irmãs até arrancar do
Governo Paraguayo as reparações que lhe eram devidas pelo ultraje san
grento feito á houra argentina. Pediu alguns dias de espera para levantar

(6) A Vanguarda ficou formada com o Exercito Oriental (3 Batalhões de
infantaria, 1 esquadrão de artilharia com 8 peças, 2 brigadas de cavallaria, e a
eScolta do General Flores) j com 4 Batalhões de iniantaria do Exercito Brasilei
ro e 1 regimento de cavallaria argentino. Total: 1.450 Brasileiros, 2.440 Orientaes
e 300 Argentinos. Somma : 4.190 homens.
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o Exercito. Acompanhando Osorio e Mitre assistiu, n'esse dia de sua che
gada, á grande parada de revista das tropas brasileiras e argentinas. Os
Brasileil'os apresentaram 17 mil homens das tres armas, com 32 peçaÍl. Os
Argentinos 4.500, tendo 9 boccas de fogo. As forças, em geral, mostravam
um bello aspecto. As argentinas, com o seu pessoal escolhido, estavam
bem fardadas e equipadas. As brasileiras luziam. Via-se nelias o cuidado
do General. A sua artilharia apresentava uma novidade: seu ajaezamento
estava substituido por material de couro crú, bem arranjado, e mais forte
que a sóla. As cavallarias, por causa do inverno, não tinham os cavalios
bem gordos, porém patentearam os cavaUeiros ser peritos na equitação. As
infantarias estavam a não haver o que desejar; exhibiu-se bem fardada e
com o armamento polido. Essas tres armas fizeram suas manobras com ra
pidez e precisãO. Mitre e Urquiza louvaram o General Osorio. Depois da
revista sepal'aram-se os Generaes. Urquiza despediu-se e partiu para ir dar
cumprimento ás suas promessas.

Osorio recebeu, á tarde, uma agradavel noticia : a de estar promovi
do ao posto de Marechal de Campo. (7) Seus officiaes saudaram-n'o com
alegria, e do Salto lhe prestaram a seguin te homenagem :

.Os abaixo assignados, Commandante da Força estacionada no Salto
do Uruguay, seus Officiaes, Officiaes do Corpo de Saúde, da Repartição Ec
clesiastica, e de outros corpos aqui em exercicio - possuidos da mais grata
satisfação pela feliz inspiraçãO que teve S. M. o Imperador elevando ao
posto de Marechal de Campo o exímio e nobre General Commandan
te em Chefe do Exercito em operações - não podem deixar de congratular
se e de felicitar ao digno General por semelhante facto. Sem duvida actos
d'estes são os que mais engrandecem o Soberano e a Nação, porque não só
revelam a justiça e sabedoria do TIll'ono, como tarubem servem de estimulo
aos brios e heroismo, dando o merecido premio áqueUe que por seus bons
feitos e valor tem direito a eUe. Eis os sentimentos que animam os
abaixo assignados, e que estes respeitosamente levam lÍ. presença do nobre
Marechal. Salto do Urllguay, 26 de Julho de 1865. - Tenente-Coronel
V. de Sequeira LeitãO, Chefe da RepartiçãO de Saúde, Dr. J. R. de Fontes,
Major Dil'ector do Hospital, Manoel da Cunha Barbosa, Cil'urgião de Briga
da de Commissão, Dr. M. A. da Silva Pontes, los Cirurgiões Dr. A. V. A.
S. Blake, Dr. Ayres d'O. Ramos, Dr. Segismundo E. A. BeltrãO, 20s Chur
giões Dr. F. A. Fernandes, Dr. J. de M. Telles de Menezes, Dr. A. de S.
Dantas, Dr. Luis F. de Murinelli, Dr. José M. de S. Fernandes, Dr. T. N.
Sarmento, Dr. José Benselum, Dr. PlatãO J. A. Rigand, Dr. A. P. da S.
Guimarães, Dr. J. A. da S. Marques, Dr. M. da S. RomãO, Dr. A. D. P .
.Aleixo; Dr. A. C. P. d' Albuquerque, CapeUães Alferes Padre Braulio L. do
R. Monteiro, Padre José das D. Barata, Padre José Thomé de Castro, Alfe
res .Almoxarife do Hospital, Candido d'A. Vieira, Capitão encarregado doDe
posito F. C. da S. AIÍ:1aral, Tenentes J. F. V. de Cerqueira, Justo J. Coelho,
Dionisio Amor, A. B. R. Sanches, Alferes E. R. dos S. Monteiro, Capitães
R. J. Sandim, C. A. dos Santos, Alferes Secretario A. F. Passos, Alferes

(7) D. Pedro etc. Tendo em consideração ao merecimento e mais partes que
concorrem na pessoa do Brigadeu'o do Exercito Manoe1 Luis Osorio, hei por bem promo'
vel·o ao Posto de Marechal de Campo. Carta dada e passada n'esta COrte e cidade do
Rio de janeiro, aos 17 de julho de 1865. Decreto de8 de julho de 1865.
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Pharmaceutico do Exercito Pedro Severiano, Alferes Pharmaceutico con
tractado Marcolino José, Idem B. C. Utingassú.>

~ A' essa manifestação collectiva, outras iudividuaes succederam-se,
como esta :

.Saudação ao IUm. e &. S1·. Marechal de Campo Manoel Luis
Osol"io, pela sua promoção a esse posto.

Debalde a vileza nodôe teus actos
A inveja debalde se mostre mordaz,
E's forte no animo, qual cedro vetusto
Tu'alma tão pura, qual flôr dollilaz.

A aureola de gloria que cinge-te a fronte
NlIO pode a calumnia de certo ofiuscar ;
Em breve na lucta - futuras victorias
SãO loiros que a enas se vão ajuntar.

A prova tens dado nas fortes refregas ;
De muitos combates em marcia furor
Encaras impavido a morte - o perigo
Referve-te o sangue! recresce o valor !

Se o triste soldado tu vês abatido,
As dôres curtindo de amargo soffrer,
Com phrases de Pae - assaz commovido
Minoras as maguas do seu padecer. (8)

Quem k"lntos serviços ao Throno ha prestado,
Quem traços ha dado de um bom Genel'al
A turba da fama apregôa seus foitos
Seu nome brilhante, seu nome illlmortal.

Alfim j era tempo I o nosso Monaroha
Com toda a justiça te soube julgar.
Que escolha feliz! Te fez Mareohal !
Pagou-te uma divida - brasão singular.

'Villa do Salto, em 21 de Agosto de 1865. - Manoel da Ounha Ba1'
bosa, Major de Engenheiros .•

Havia no Exercito Brasileiro uma grande estima pelo General Oso
rio. EUe tinha oaptivado os corações dos soldados. Estes sabiam que ainda
nllo estavam habilitados a dar batalhas, nem pelo numero, nem pela ins
trucção, fi 30 mil soldados do inimigo que pela Provincia de Corrientes, vi
nham sobre o seu acampamento j sabiam que se achavam em territorio en
tre-riano onde os desaffectos á Alliança pullulavam j sabiam que Comentes
em grande parte dominada pelo Exercito Paraguayo, sympathisava com a
causa do Dictador Lopez j sabiam que mais de 10 mil Paraguayos margea
vam o rio Uruguay, já quasi á sua rectaguarda j que o partido' blanco no

(8) 'Refiro-me a um acto que vi em Montevldéo>. - 111. da C. Barbosa.
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..Estado·Oniental a-noiava por prestar auxilias a estes uma vez que pisassem
o:territorio do referido Estado j sabiam que o Exercito Brasileiro flstava
oom cerca de cinco mil doentes ;nos hospitaes, onde morriam' aos 20, aos
30 e aos 40 homens quasi diariamente; nada disto ignoravam, mas depo
sitando uma confiança illirnitada no seu General, mostravam-se esperança
dos e convencidos de que ene affrontando todos os obstaculos os levana.á
victoria.

«Os obstaculos não faziam desanimar o General Osorio. Antes pelo
contrario, instigavam-n'o a venceI-os dando ao seu espirita superior uma
actividade e energia admiraveis. No Ayuy, ao amanhecer do dia, atravez
do gelo, da chuva, do vendaval, era encontrado percorrendo o acampamen
to a mandar recolher as praças que, hirtas de frio, jaziam fora dos respe
ctivos Batalhões; a distribuir elle em pessoa aguardente pelos soldados,
para reanimaI-os. Recolhia-se á sua barraca quando já era alto dia e então
preoccupava-se com outros trabalhos. Muitas vezes mostrava-se impaciente,
mesmo imprudente quando via que as faltas dos encarregados do serviço
eram muitas e effeitos da preguiça e do desleixo. Nem elie, nem seus
Ajudantes tinham tempo sufliciente de dia ou de noite para repou
sar, já executando trabalhos que o Quartel. Mestre General não ti
nha feito, já recebendo cavalhadas, já assistindo a desembarques,
já finalmente examinando munições, etc., etc. Aqui começou a soffrer de
uma perna; e o facto de pisar continuamente na geada, do muito exercicio
que fazia a cavalio, da falta de tempo para curar-se lhe aggravn.va o soffri
mento. O General dormia quando todos estavam despertos, isto é, ao anoi
tecer, deitava-se, mas já das 10 horas da noite em deante era visto escre
vendo notas dos serviços que mandaria realizar no dia seguinte; abrindo e
lendo sua correspondencia, etc. A's 3 CJU 4 horas das rigidas manhãS de
inverno viam-n'o aquecendo-se junto a uma fogueira. Mandava acordar seus
AjudantAs e com elies logo depois conia o acampamento. Elie mesmo inda
gava dos commandantes o que precisavam; se a necessidade podia ser logo
satisfeita encanegava d'isso um dos Ajudantes, do contrario, tomava nota
na sua carteiJ:a para providenciar opportunamente. A's vezes, em serviços
do momento despachava todos os Ajudantes, até a sua ordenlLnça, e entM,
ficava só e assim percorria o acampamento. Sua modestia era extrema.
Despresava as galas da sua posiÇM, para apresentar-se com toda a simpli
cidade aos seus commandados. Era benigno para com os soldados a quem
perdoava muitas faltas. Quando se dirigia ao lugar em que se achavam os
presos, á Guarda, assoo chamada, havia alegria nos detidos, pois o Gene
ral mandava logo soltar os de leves culpas, e os outros logo após ligeiro
castigo ou sem elie. Em conclusãO; quando o General Osorio percouia o
acampamento, era recebido como Pae estremaso que abençoava a familia
incutindo a resignação no soffJ:er, a esperança no porvir.• (9)

N'este acampamento de Ayuy-Chico, soube o General que o Impera
dor D. Pedro II tinha resolvido ir á Provincia do Rio Grande do Sul para
animar com a sua presença e prestigio, e com o seu exemplo, a defesa des
sa heroica porçãO do Imperio, e tambem para levantar gente afim de tomar
parte na lucta em que estava o Brasil empenhado. Nos oflicios dessa com-

(9) Exposição, cit. do Alferes Francisco de Assis Trajano de Menezes, Aju
dante de Campo do General Osorio.

•
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municação os Srs. Ministros da Guerra e Marinha (10) manifestaram a Oso-
. rio,qVfj continuava o Governo a depositar toda a confiança em sua pessoa j

que a vinda do Imperador ao Sul, em nada alterava as suas attribuições de
General' em Chefe. O Ministro da Guerra mandou ordem á Repartição Fis
cal do Exercito para que lhe fossem abonados além de todos os vencimen
tos como Brigadeiro commandando DivisãO, mais a gratificação de 500$000
mensaes, e assim tambem mandou pôr á sua disposiçãO a quantia de 6
contos ce réis para despezas secretas; autorisou-o para isso a despender
maior quantia - sem limite - e a pedir ao Governo tudo que precisasse,
pois que seria immediatamente attendido ; devendo, porém, dar contas, em
reservado, á Secretaria d'Estado, trimensa1mente. (11) Dias depois, o Sr.
José Antonio Saraiva occupando interinamente a pasta da Guerra, corro
borava essas disposições do Sr. Ferraz. Dizia-lhe em Aviso reservado de 21
de Julho:

-Fique V. S. na intelligencia. de que, tendo o Governo Imperial a
maior confiança em V. S. o autorisa para fazer tudo quanto achar a bem do
Exercito, e mesmo para quaesquer despezas de representação e outras in
dispensaveis á descoberta dos movimentos do inimigo, certo V. S. de que
serão seus actos approvados pelo Governo, -que está certo de que correspon
derlio ás vistas do mesmo Governo.•

Esse Aviso lhe veiu acompanhado da seguinte carta :
-rumo. e Exmo. Sr. General Osorio. - Rio, 22 de Julho de 1865. 

Communico a V. Ex. que me acho interinamente na pasta da guerra, e que
nutro o maior desejo de auxiliaI-o efficazmente no desempenho de sua im
portante tarefa. NãO se prenda com receio do Governo Imperial. Dê á sua
acção toda a amplitude que as circumstancias exigem. Se o nosso Exercito
f?r victOl'ioso, deverá V. Ex. ter tanta gloria quanta será a sua responsabi
lidade por qualquer desastre. E por isso nãO podemos, e nlio devemos di
zer-lhe, senão que conlie no Governo, e prepare a victoria por todos os mo
dos. - Sempre de V. Ex. Patricio, Am. O e Cr.o - J. A. Sarai'Oa .•

O .Minish·o Fenaz que por um lado dava provas de confiança ao Ge
neral Osorio, por outro aborrecia-o com exigencins tolas, mandando-o que
informasse sobre quanta correspondencia ou artigos anonymos appareciam
nos jornaes fazendo inh'igas, levantando aleives conh'a a administração do
Exercito. Ora, por melhor que fosse o General Osorio, não podia contentar
a toda a gente, pois, ha individuos que sãO incontentnveis. Uns, porque

(10) G"erl'a: Angelo Muniz da Silva Ferraz. Marinha: Francisco de Pau
la da Silveira Lobo, que em 27 de Junho tinha substituido o Sr. José Antonio Sa
raiva.

(11) O Ministro Octaviano, muito affi1gJu-se, vendo que o Governo até en
tão não se havia lembrado de attender para esse ponto relativo às despezas pes
soaes do General em Chefe. Em 10 de JUMO já havia escripto, de MontevJdéo, ao
General Osorio, dizendo : .Xão sei se já o Governo lhe mandou instrucções a res
peito de suas despezas pessoaes de General em Chefe. Mande-me dizer quaes são
os seus vencimentos e as ordens que tem. Não consinto que V. Ex. se arruine ou
faça mão papel (já se sabe, quanto á despezas, porque, no mals, ha de sempre fa
zer brilhante.) -- O General Osorlo não se utilizou senão dos vencimentos do posto.
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eram contrariados em suas estultas pretençoes, outros por que eram repre
hendidos pelas faltas que commettiam, e finalmente, alguns, pelof'habito
inveterado de falarem de tudo e de todos, não tendo como desabafar as pro
prias magoas, appellavam ás vezes para a imprensa e lá escreviam o que
sentiam sem comtudo assumir a responsabilidade de seus actos.

No Exercito, sem duvida, a vida não se deslisava commodamente
para ninguem. Os que pensaram encoI)trar nas fileiras ou nas barracas, e
em toda a parte, durante a guerra, as commodidndes que no Brasil gosavam
em suas casas, viram uma por uma cam todas as suas illusoes e lamenta
vam-se amargamente. Já em carta de 10 de Junho o Ministro Octaviano
tinha-se dirigido de Montevideo a Osorio, dizendo:

.Meu caro General. Acabo de escrever ao Ferraz que nãO dê ouvi
dos a intrigas e mexericos, quer das folhas d'aqui, quer dos meninos do
Exercito que esperavam encontrar tapetes de velludo e perus r'echeados de
tubaras ... Já disse ao Governo que V. Ex. era o melhor fiscal possivel,
pela sua humanidade e zelo pelo soldado. - Seu Amo. obro(). - F'. Octa
viano .•

NãO obstante estas indicaçoes do Ministro Ootaviano, não resistio o
Ministro da Guerra ao desejo de mandar que o General Osario informasse
sobre uma das taes correspondencias que dizia: ninguem podo calcular as
miserias, os horrores que se tinham dado com os soldados doentes; que em
S. Francisco houve dia em que encontraram-se 18 cadaveres mettidos na
lama, sendo atacados pelos porcos j que se alugou por 800$000 mensaes
uma casa para hospital; que os enfermos estavam mal accommodados ; ex
postos á intemperies ; morriam muitos; que deu-se atropello no u'ansporte
pelos vapores; que se faziam com elles grandes despezas; que um vapor
encarregado do serviço era argentino; que as banacas não prestavam; que
as bagagens estiveram separadas dos corpos; que o Exercito devera logo
ter sido transportado para o Dayman, etc. etc.

O General Osorio respondeu pelo seguinte ofricio que merece ser
transcripto na integr'a : é um especimen no genero :

.Illm. e Exm. Snr. - Com o Aviso de 3 de Julho corrente, recebi
um exemplar do .Jornal do Commercio. da mesma data, no qual se faz ac
cusaçoes sobre pontos de administraçãO deste Exercito e V. Ex. manda que
eu responsabilise os culpados se as accusaçOes são verdadeiras. Infor
mo a V. Ex. ser verdade que diversas pestes tem ceifado a vida de nãO poucos
officiaes e praças deste Exercito. Tenho por isso me visto algumas vezes em
circumstancias desesperadas, como na actualidade, em que este Exercito
conta 3.200 doentes inclusive 7 medicos. N'este estado, ha muito que las
timar, e os que escrevem e exageram, nãO são os que ajudam a salvar os
enfermos. Sr. Ministro: tenho gasto muito dinheiro para procmar os me
lhores commodos para os doentes; ninguem mais do que eu deseja soldados
robustos e vêr-se livre do peso enorme que tantos doentes causam; porém,
não acho remedio, e, quando as operaçlles começarem seriamente, ainda
perderemos mais gente, porque haverá menos meios e tempo de attendêl-a.
Vamos, pOTém, á explicação: - é veTdade que foi alugada uma casa no
Salto por 768$000 mensaes, antes que eu ali chegasse. A questãO, porém,
é de commodidade dessa casa, pois, tendo o Exercito mais de 1.000 doentes
no Salto, nella está a maior parte se tratando, e o Hospital está bem atten-
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<lido. Temos aUi outras casas menores alugadas j foi feito ainda um galpão
para enfermos j sem embargo, nãO posso ter aUi todos, por falta de commo
dos; () estou em vesperas de marcha com 1.200 enfermos nas banacas. Um
dos 4 batalhoes que marchou para a vanguarda, acaba o seu Commandante
de participar-me que já tem 28 enfermos. Fará V. Ex. idéa da commodi
dade que se poderá proporcionar a esses infelizes! E' falso que em S.
Franci co estivessem 18 cadaveres na lama devorados pelos porcos. E' uma
novidade aqui ignorada j e o General Sampaio, solicito como é no cumpri
mento dos seus deveres, não podia consentir n'isso; este General que, ape
nas alli chegando, mandou fabricar dous grandes barracoes do palha para
abrigo dos doentes, e um outro para deposito de muniçoes j mas, o escre
vinhador de correspondenoias, embirrou como V. Ex. vê, até com os saca
rolbas e isqueiros lJ.ue trazem as ambulanoias para a qualquer hora da noite
ou do dia poder-se fazer luz e applicaçliO dos medicamentos necessarios. E',
porém, certo que, quando chove, nãO se póde evitar que a chuva humedeça
ou alague o campo onde estlio os sãos e os enfermos, porque, o Exercito
nM traz comsigo casas. Os contingentes que se foram transportando de
Montevidéo para S. Francisco, eram acompanhados de ambulancias e medi
cas. Por terem encalhado tres vapores que vinham com tropa, se fez en
ti! a falta de alguns poucos medicamentos, pelo que tiveram de ser com
prados em Paysandú pelo General Sampaio, a quem mandei embolsar. Pay
sandú estava á vista do acampamento de S. Francisco j quando desembar
quei naquelJe porto nelle se achavam muitos caix06s de medicamentos com
a competente guarda. Entretanto, sou o primeiro a reconhecer que as cil"
cumstancias ão penosas para os doentes e tambem para os slias, porque, a
estaçM augmenta o mal, e é tambem verdade que tivemos muitos dias de
perder até 20 doentes diariamonte. Começando a de embarcar o Exercito
om Dayman II legua e meia do Salto, foram logo alugadas e compradas
as carretas para irem conduzindo os eoiermos para essa cidade, em cujo
serviço foram empregadas tambem as galéras da artilharia, sendo que, igual
mente por agna, se transportaram alguns. NãO sei que lucro tem o forne
cedor n'este negocio; o que ei, é quo não tenho uma ó queixa sobre a
alimentação da tropa; pelo contrario, n 'este ramo de serviço talvoz se po,
~a notar até disperdicio, Todavia, é bem po sivel que em outro gonero, se
Ja em occa iõe o fornecimento distribuido mai tarde ou eja impossivel
fazeI-o. A hom do desembarque ou do acampar, inflúe n'isto. Para um
Exercito de recrutas I]ue I assam das sua. ca a á campanha, não ha far
d~mento que chegue, não ha commodo passiveI. E e recrutas qne vieram
n~s de suas casas, como diz o corresponden te vos tiram uma cami a rece
bIda na Côrte! o Exercito, quantas quoriam receber em muno de um
mez ao desembarcarem? V. Ex. vê o impossivel destas idéas. As barracas
nM prestam, ma', é porque aos temporaos de chuva e vento, nilo resistem
nem nunca resi tiram. A.inda n'uma noite d'estas, a minha barraca voou,
e eu amanheci á chuva, sem um fio enxuto; mas, oomo a banaca custou o
meu d~heiro, nilo me queixo de ninguem. Em 1823 o Exercito que sitian
Montevldeo, muitas noites e dias pordeu o seu abarracamento. E' pois na
tural, n'estes paizes, soffrerem-se as tempestades e esperar-se pelo bom tem
po, porque, os Genemes nãO dominam os elementos. Sem embargo, já as
barracas foram substituidas por outras que tem vindo da Côrte, de muito
?0I? pa.nno, porém que pouco devam dumr, porque, a humidade con tante
as 1D1ltili [Irá em breve. Esteve uma p[lrte da. bagagem separada de 2 cor
pos por alguns dias, é verdade. Essa bagagem vinha em um pon tilO
a reboque de um vapor; encalhou o pontão, e niíO era justo que
parasse o vapor com a tropa mal acco=odada á bordo e que em 8
horas .de viagem devia estar desembarcada. Diz o correspondente que o
ExerCIto devera ser logo transportl\do para o Dayman. Assim é j porém era
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preciso que os nossos vapores de maior calado podassem chegar alli, como
eu exigia; só em ultimo caso deram desembarque em S. Francisco; desde
a primeira viagem não aoharam agua para ohegar a Dayman. Isto s\YJcedi
do, me vi obrigado a oontractar com o unico vapor da .oarreira, o Uruguay,
o transporte da tropa de S. Francisco para o Salto. Esse vapor rebocava
outras embarcações. NãO considerei nem perguntei se o dono do vapor era
amigo ou inimigo do Brasil, porém logo que o rio teve 3.oo-ua, foram empre
gados conjunctamente nesse trabalho os vapores da Companhia Brasileira e
os de Guena que alli existiam. E' o que posso informar a V. Ex. a quem
Deus Guarde. - Quartel General, em .Ayuy, 27 de Julho de 1865. - mm.
Exmo. Snr. Conselheiro .A. M. da Silva Ferraz.-Manoel Luis Oso1·io .•
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CAPITULO XXXVI

Sl1l1MARIO : - Cuidados dispensados pelo General asaria ao Exercito Brasileiro nas
proximidades da Concordia. - Soldo. - Reunião de Brasileiros. - Brigada
Nello. - Fornecimento ás tropas de C'lnabarro. - Felix Dufourg. - O forne
cimento de viveres. - Idem, de cavalhadas. - Organisação da la Brigada
Ligeira. - Preenchimento de vagas de officiaes. - Intervenção inconvenien
te. - Vigilancia do General. - Trecho de uma carta do Consul Geral do Bra
sil em Montevidéo. - Tentativa de exterminio da Brigada Nello. - Noticia
dos Paraguayos que invadiram o s6lo rio-grandense. - Marcha do Exercito de
Osorio para Ayuy-Grande. - Subida da Esquadrilha Brasileira pelo rio Uru
guay. - Victoria em Jatahy. - Ordem do Dia n. 82. - Consequencias da
victoria. - Dia funesto. - Sabida frustrada dos Paragnayos na Uruguayana. 
A Vanguarda de Flores. - Barão de Porto Alegre. - Sua correspondencia
Com Osorio. - O vapor U.lião. - - Mulheres no Exercito. -- Pistolas raiadas. 
Almirante Tamandaré. - Cuevas. - Marcha do Exercito para Gualeguay-Chi
coo - Ordem do DÜl 11. 88. - Visita do General ao Hospital Ambulante. 
Compra de medicamentos. - Instrucções para as marchas do Exercito. 
Outras medidas. - O Almirante Tamandaré vai ao Exercito bnscar infan
tarias para o sitio de Oru~uayana. - Pormenores a respeito. - Marcham 3
Batalhões, Mitre e Tamandaré. - Chegam ao scu destino. - asaria assume
o commando do Exercitas Alliados. - Marcha para Mandisobl-Cbico. - Or
dem de engajamento. - Marclla para Mandisobi.grande. - O Imperador chega
á Uruguayana. - Communicações de Ferraz e Tamandaré á Osorio.

Emquanto por determinaçãO do General em Chefe dos Exercitos .A.llia
dos, não levantavam estes os seus acampamento da COllcordia (1) o General
Osorio empenhava-se em attender ás necessidades das tropas do seu comman
do,e em preparai-as convenientemente para ocaso de um movimento repentino.

. .Pelo que respeita (\ força do meu commando - officiava elie !lO Mi-
DlStrO Octaviano - devo dizer a V. Ex. que o eu estado sanitario melho
r~, bem COmo se nota mais desembaraço nas infan!;,1.rias de moderna orga
lllsação, c.om excepção de alguns Voluntarios renússos que com o tempo e
prOVIdencIas adequadas se desenganarão e portanto, tomarão o habitos do
verdadeiro soldado.»

Tendo em muita con!;,'l o possivel bem estar de seus commandados re
clamou do referido Ministro todo o empenho para que nãO faltasse o nume
rario preciso para o pagamento do soldo e outras despezas imprE' cindiveis

(I) O Sr. General Mitre, entre as razões que tinha para justificar a permanen
cia prolongada deste acampamento, apresentava a de estar ainda o Exercito Argenti
no recebendo o trem de guerra de que precisava e a necessidade de dar-lhe instrucção,
pois, eram as forças argentinas em sua quasi generalidade de recruras, que, como os
brasileiros, não sabiam manejar as armas nem formar na fileira
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e de occasiãO. Encarregou o Capitão Acosta, da Guarda Nacional do Rio
Grande do Sul, de reunir os BrasileiTos capazes de pegar em armasf. resi
dentes entre o Unlguay, Mocoretan e o rio Corrientes.

Em 29 de Julho ordenou ao General Antonio de Souza Netto que,
com a sua Brigada de Voluntarios Rio Grandenses, viesse reunir-se ao
Exercito, atravessando o Uruguay, no Salto, onde encontraria já prevenidas
embarcações que lhe facilitariam a passagem. Assim fez, para acautelar-se
com mais forças de cavallaria vendo que faltavam as entre-rinnas depois
da insurreição de Basualdo, e que dessa arma nãO havia su.fficiente no
Exercito Brasileil'o nem no Argentino, e que a má vontade do povo entre
l"iano, contra a Alliança, era manifesta.

Em 30, autorisou o fornecimento de fardamento ás cavaUarias do
General Canabarro ; não o que bastava, mas o que foi passiveI (2) pois, do
Brasil, nãO era prompta e facU a remessa; por isso teve o General asaria
de contl"actar o fornecimento com o francez Felix Dufourg, que serviu mui
to bem. Este homem de maneiras polidas era dotado de grande actividade
e honradez, o' que lhe valeu conquistar a estima de Osorio que aproveitou
seus serviços tambem para que fornecesse chapeos, talins de espada, ban
doleil'as, espoleteil'as, cartucheiras, sapatos, lanças e outros mistéres de
que precisava o Exercito, com urgencia.

Quanto ao fornecilnento de viveres, as tropas nãO tinham queixas.
Era feito com regularidade. Estava entre os fornecedores, Marianno Cabal,
homem de tradiçoes politicas. «Dizia-se que era sacio de Urquiza e seu
intimo amigo, e que tendo possuido uma fortuna extraordinaria, a dissipám
com a politica.» (3)

Relativamente ao forne::ilnento de cavalhadas de Entre Rio, 
«mandadas por Urquiza, pOl' intermedio de seu genro o Coronel Santa Cruz,
por conta do contracto Javier Brabo, diariamente eram eHas recebidas, com
menor escrupulo do que outras, pelo mesmo preço - como se houvesse o
proposito de acabal" com os cavaHos da Provincia Entre-riana. Entl"egue$
em Julho, quando o inverno eTa mais intenso seguiam os cavallos paTa as
invernadas e lá morriam ás porções, ás veze , antes de prestar serviço.» (4)

Tendo o General etto passado o UI'uguay e se l"eunido ao Exercito
trazendo 993 Volun tarios, o Genel"al Osorio, formou com essa força a la
Brigada Ligeira; dividia-a em 3 corpos, tendo cada corpo 4 companhias
de afuadOl"es, 2 de lanceil'os e o correspondente Estado Maior e Menor. A
Bl"igada foi destinada para fazer a vangual"da das tl"opas brasileiras.

Muitas vagas de officiaes existiam nos diversos corpos do Exercito.
Para preencheI-as, asaria procedeu com discernilnento. No dia 10 de Agos
to reuniu no Quartel General os Commandantes e com eUes conferenciou a
respeito. Só tratou de nomear officiaes aptos e dignos dos postos. a Go
verno, a principio, quiz ter uma intervenção inconveniente no assumpto

(2) 1.700 ponchos, 2.000 blusas de panno encarnado, 2.000 calças de pan
no azul e 2.000 camisas de algodão.

(3) Exposição, cito - do Alferes Francisco de Assis Trajano de Menezes, Aju
dante de Campo do General Osorio.

(4) Idem, idem.
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relativo á transferencias dos officiaes em commissãO. a Ministro Ferraz
observou ao General que elias dependiam da approvaçãO do Ministerio da
Guerra. asorio rcspondeu em justos termos disendo : - «se antes de orde
nar as transferencias, não consulto o Governo é porque a urgencia do ser
viço não permitte esperar. As alterações que faço são filhas da necessidade
e da conveniencia da disciplina. Se o Governo não as approvar, fará, sem
querer, um mal bastante sensivel á ordem que as circunstancias aconse
lham.. (5) Nada mais razoave!. Era por ventura o Ministro au ente,
mais habilitado que o General, para conhecer o que mais convinha ao Exer
cito á cuja frente estava.? Certo que não. a Ministro julgou prudente não
insistir. Mais adaante, deu-lhe autorisação plena para fazer as nomeações,
modificações, demissões e substituições necessarias no Estado Maior do
Exercito, mas sempre com a exigencia de que submette e tudo á ua ap
provaçãO. (6) Applicava o General a. orio o seu precioso tempo na. organi
sação do Exercito. (7) Era extraordinaria a vigilancia que clespendia para
manter a moralidade nas tropas. Exemplo: Um dia deu ordem terminan
te para que as praças e officiaes que tivessem alta dos hospitaes de Monte
vidéo e Salto, fossem logo remettidas para o Exercito. Foi isso bastante
para que muitos militares que estavam em Montevidéo, bons e promptos
para o seviço, dessem de novo parte de doente e e recolhessem ás enfer
marias! a que fez asorio? Mandou removeI-os para o Salto onde não
achariam os mesmo gozos que a Capitalllies proporcionava.. A' vista d'es
ta medida preferiram apresentar-se aos eus corpos. Em relaçãO aos que
nas mesmas condições estavam no Salto em ociosidade, apezar de silos teve

(5) Oflieio de 19 de Agosto de 1865, ao Ministro da Guerra Fe'Taz.

(6) 'uma das veze em que Osorio usou dessa autorisação e deu contas
ao Governo, dis e-lhe: <Ex. Sr. Ministro. Eu me tenho achado muito embaraçado
com estas duas repartições (Deputado do Ajudante GelU!1'al e Quartel Mestre Ge
neral) - sendo-me preciso pensar em tudo e fazer tudo, com prejuizo de cousas
bem sérias que reclamam a minha attenção, porque, infelizmente, o nosso Exercito
tem muitos recrutas em altos postos, e de chofre não se pode ensinar a tanta gen
te. Muitos officlaes velhos e enfermos estavam espalhados por todo O Imperio quan
do foram chamados a serviço de campanha, de sorte que no Exercito vieram ser
vir de peso. Tenho me visto na necessidade de os substituir pelos mais modernos e
sãos, usando da autori ação de commissionar aos que melhor servem.> (Omcio de
31 de Agosto de 1865 ao Ministro da Guerra.)

(7) <lllm. e Ex. Sr. - Tenho feito tudo quaoto humanamente é passivei para
preparar este Exercito composto em sua maior parte de recrutas que, além disso
tém sido perseguidos pela peste, mas espero em Deus que poderei conseguir o fim
que todos almejamos. O Exerclto conlinúa a ser bem alimentado; sua instrucção
tem lagar duas vezes par dia; está fardado e pago; a cavallaria, regularmente
montada, porém, a estação tem sido má. Esteja certo o Governo de que eu conti
nuarei a obrar com toda a decisão. So sinto que não depende da sua boa vontade o
poder enviar-me avultado numero de soldados veteranos de infantaria, porque, os
r~crutas, na verdade, não inspiram confiança. Devo informar a V. Ex. ql\e estou
na melhor harmonia com o General Mitre, e todos os outros generaes dos Exer
citas ALHados. - llifanoel Lf'is Osorio.> (Ofticio ao Ministro da Guerra, datado
de Ayuy, em 9 de Agosto, t865.)
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de usar de sun'una energia. A's primeiras ordens os recalcitrantes não obe
,deceram cuidando em que o General se esquecesse d'elias. Engano; pso1'io
de nada se olvidava. ~uando elles menos pensavam o Commandante do
hospital recebia do General este officio :

'-V. S. parece que não comprehendeu as minhas ordens. Em contra
rio a elias, consta-me que n 'essa Villa se conservam praças em completa
vadiação, e até cadetes que vivem cantando modinhas pelas casas, o que
depôe contra o interesse que· am deve haver no fiel e exacto cumprimento
das obrigações. Fique V. S. na intelligencia de que o Exercito, não está no
Salto. Ahi só devem estar os doentes e empregados. Nenhuma tolerancia
deve haver com passeadores e madraços que, por falta de brio, abandonam
o seu posto na fileira .•

NãO foi preciso mais nada. Os recalcitrantes, assustados por estas
palavras, recolheram-se ás fileiras. Bem custava ao General o uzar de phra
ses taes com tanta aspereza, applicando-as a companheiros de armas. Mas
é que, se assim não procedesse, se tivesse contemplações, teria naufragado
na sna difficilima missão. Quantos não disseram, contrariados em seus ca
prichos : - .Osorio é lill1 grosseiro, é um homem rude, insupportavel ?
Felizmente, quantos outros não lhe fizeram a defeza que merecia, contra
tão injustos quali'ficativos ? O Consul Geral do Brasil, em Montevideo, o
Sr. M. Carneiro de Mendonça, era um destes. Conhecia bem o General, da
va-lhe o valor devido, vendo-o solicito, occupando-se incessantemente, e em
pessoa, de todas as cousas, para que o serviço nãO soffresse. Tanto que,
em 11 de Agosto (1865) escreveu-lhe ;

«Sei, meu General, que lucta com gTandissimas difficuldades, por
não ter quem o ajude convenientemente. E' doloroso que o General em
Chefe que deve ter a cabeça livre e descansada para pensar na disciplina
e planos de batalha, seja obrigado a occupar-se de coisinhas, de bagatellas,
por falta de quem o auxilie .•

Outro dia, como se já não bastassem para trazel-o inquieto, as diffi
culdades que tinha de vencer, para formar soldados e organisar exercito,
apresentou-se-lhe um facto que muito o aborreceu, porque' den-Ihe a prova
decisiva do espirito de oppOSiÇãO que havia contra os Brasileiros. Foi nada
menos do que uma tentativa de extermínio contra a Brigada do General Net
to, por meio do vidl'o moido posto no pãO. Dous individuos mancommuna
dos com outros da Concordia entraram pelo acampamento do Ayuy venden
do esse pãO noscivo que vinha conduzido n'um carretllo. Todos os soldados
que o comeram adoeceram gravemente e foram medicados pelo 20 CirurgiãO
da Brigada, o Sr. Dr. U1ysses Pontes. Os vendedores perversos, foram o
corrientino PeciJ:o Galazza e o entre-riano Eloy Medina, que seguiram presos
para Buenos Aires. (8)

(8) Afinal foram 'Soltos porque o Dr. Molina, Cirurgião do Exercito Argentino,
declarou que tendo feito 'cxperiencias não encontrou no pão apprehendido nenhuma
substancia prejudicial á saúde. Entre a affirmativa do Dr. Pontes e a negativa do Dr.
MOlina, salvaram·se os rêus.
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No dia 11 de Agosto recebeu o General Osorio noticias da colUDlna
paragpaya que ao mando de Estigarrabia vinha descendo pela margem es
querdo do rio Uruguay, perseguida sempre pelas forças sob o commando do
General Canabarro. A 5, eua tinha entrado na Villa de Uruguayana, e des
de então ahi se conservava sitiada. Canabarro não lhe dera ataque formal,
até esse ponto, pela razãO que apresentou a Osorio em oflicio da mesma da
ta de 5, escripto do seu acampamento á margem do pequeno anoio do Sal
ço: - «porque era uma massa de 5 a 6 mil homens de infantaria contra a
qual a nossa muito boa cavallaria nM podia combater sem aventurar-se a
um revez.> Após esta noticia o Exercito Brasileiro, co=andado pelo Ge-
neral Osorio junto á Concordia, levantou acampamento Marchou duas le
guas, e foi bivacar a margem do Ayuy-Grande onde o General creou mais
uma DiviSãO (a 4a) e entregou a direcçãO ao velho Brigadeiro Jacintho Pin
to de Araujo Coneia. Ahi teve noticia que o Exercito inimigo havia avan
çado até Beila Vista, cuja povoaçãO saqueára, e tendendo depois sua linha
de operações desde ahi até Ensaiadas, enviando uma força a Caacati. Soube
tambem que Robles, seu General, estava sub tituido pelo Coronel Resquin, e
por ordem de Lopez fora conduzido preso para Humaytá. Dois dias depois (a
18) crescendo as aguas do Uruguay, conseguia a Esquad.rilha Brasileira que
estava detida pela vasante, subir o rio, á rumo de Uruguayana, compo ta
dos vapores Tagua1'Y e 'l."ramandahy, rebocando duas chatas. Foi ao man
do do Capitlio de Fragata Victorio José Barbosa da Lomba, que ficara sub
stituindo o r. Tamandaré que ante havia eguido para B. Aires.

ão 3 horas da tarde. 0 Exercito Brasileiro socegado no seu cam
po, vê chegar ao Quartel General um individuo apressadamente que vinha
dos lados de Uruguayana, e que em sua passagem por uma guro:da do
acampamento diz a uma sentineila - vencemos em Yatah.y .' Isto foi moti
vo para rodear-se o Quartel General de uma multidãO enorme, avida por
saber circumstanciadamente o que havia acontecido. Com effeito, o pro
prio mostra-lhe uma carta que l!'lores dirigia ao General e a Mitre e
refere-lhe que a Vanguarda dos Exercitos Alliados que marchára com o dito
General Flores, tinha no dia 17 den'otado completronente a columna para
~aya, de mais de 3 mil homens que, ao mando do Major Dllarte descia pela
dIreita do Uruguay em combinaç1íO com a de Estigarribia pelo lado op
posto.> (9)

Quasi em seguida, a bôa nova é confirmada por este oflicio de Flores
á Osorio :

.Quartel Grãl. en Yatahy, Agosto 18 de 1865. Exmo. Sôr. Mariscai
D. Manuel L. Osorio. - Tengo el honor de poner en conocimiento de V.
Ex. que los valientes á mis imediatas ordenes, se encontraron ayer a las
10 1/2 de Ia manana con los esclavos dei despota Lopez, que non bajaban
de tres mil hombres y a Ias doce dei dia quedaban nuestros prisioneros sin
e~capar quiza ni cincoenta hombres. Lo felicito a V. E. y su bizarro Ejer
CltO. La Brigada Brasilera ha uenado su deber como· era de esperur-se, me-

{9) E:';posição cito do Alferes Francisco de Assis Trajano de Menezes, A:ju
danle de Campo do General Osorio.
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reciendo por mi parte hacia V. Ex. una alta y digna recommendacion para
que lo eleve aI conocimiento dei Gobierno Imperial. Dias Guarde a V. Ex.
etc. - Venancio Flores.. (10) ...

Á.o oflicio de Flore succederam os de Mitre, que Osorio recebeu,
bem como o do Coronel Fidelis Paes da Silva, e do Tenente Coronel Joa·
quim Rodrigues Coelho Kelly que era o Commandante da tropa brasileira
que entrou na acção (12a Brigada do Exercito). Manda\Ta este a sua parte
oflicial, confirmando a bravura dos seus commandados. Á. vanguarda, victo
riosa, ficou senhora da Villa da Restauracion, de grande numero de arma
mento, inclusive a bocca de fogo, 4 bandeims, munições, 8 carretas, caval
los e bagagens. No dia 19, do seu Quartel General no Á.yuy-Grande, Osorio
dava ao Exercito a sua 01'dem do Dia, n. 82 :

«O General em Chefe tem grande prazer em publicar ao Exercito a
parte dada pelo valente General em Chefe do Exercito de Vangual'da D.
Venancio Flores datada de 17 do corrente no campo de batalha em Yata·
hy: - «Exmo. Snr. Presidente D. Bartolomé Mitre. - Um triumpho com
pleto acaba de obter o Exercito Á.lliado. Todos preencheram o seu dever. 
Venancio Flores.. Congratulo-me com o Exercito de meu Commando por
tao feliz successo, que se completou com a apprehensãO do proprio Chefe
da força inimiga que descia por esta margem do Uruguay. - Manoel liuis
Oso1·io .•

Á. victoria no Yatahy levou o enthusiasmo aos acampamentos dos
Exercitas Brasileil'o e Á.rgentino. Foi de importantes consequencias, pois,
os amigos do Paraguay, que formigavam em Entre-Rios j os principaes
orientaes blancos emigrados que ahi conspiravam, de animaram, ora ven·
do Urquiza perseguu' e assassinar os motores da insurreição do Exercito
entre-riano, ora recebendo intimação do Goyel'llo Á.l'gentino de baixarem a
Capital de Buenos Á.u·es.

O dia 17 foi funesto para os Paraguayos, pois, em Corrien te, a
avançadas do General Caceres se encontraram COIU llma partida paraguaya
de 56 homens nas immediações do 01'atm'io de Ojeda, desfazendo-a, ma·
tando-lhe 40 soldados e um official, e aprisionando o restantes.

(10) Effectuando marchas forçadas, o General Flores fez juncção com o Ge
neral Paunero a 13 de Agosto, ficando as iro as tTopas elevadas a 8.500 homens da~

tres armas, com 32 boccas de fogo. Era o inimigo, pouco mais de 3 mil homens cr,m
1 bocca de fogo. Aceitou o combate meia legoa ao norte da Restaltraciol1 sobre a
margem direita do arroio Yatahy. Deb;:ou nO campo 1.700 mortos, 300 feridos e
1.~00 prisioneiros. Das forças brasileiras ficaram fOra de combate: Brigrtda Kelly
-1 morto, 8 feridos e 6 contusos. Batalhão de Voluntarios do Coroncl Fidclis Paes
da Silva - 17 mortos, 20 feridos e 1 extraviado. Das partes officlaes enviadas a
Osorio pelo Tcnente Coronel Kelly e Coronel Fidelis, coJlige-se que os Alliados cm ge
ral tiveram fOra de combate 263 homens, entre mortos e feridos. Flores, tinlla calcula'
do em 250. Reconheceu-seldepois que csse numero atUngiu a 340. Grande foi amor·
tandade entre os Paraguayos, porque, vencidos não se queriam entregar. A maior
parte delles eslava em completa nudez. Poucos traziam calças. E~tavam mortos de
fome. Os prisioneiros pediam comida aos vencedores. .Hall combatido como bm'ba

-1'05,> - é a phrase de Flores em sua paI te official a Mitre.
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No dia 18, a columna paraguaya que se achava dentro de Uruguaya
na, te.Qtou a marcha para iI' ao Salto. Sabiu ; caminhou meia legua, quan
do o General Canabarro pondo-se com a sua Divisão, na frente, impediu
lhe a passagem, e obrigou-a a voltaI' para a VilIa. Estava assim, completa
mente encerrada e perdida. Quanto ao General Flores, após o combate
de Yatahy, aproveitou-se da chegada da Esquadl'ilha BI'asileira ao mando
de Lomba para transportar-se com as tropas para auxiliaI' o sitio de Uru
guayanu. Executou a travessia do Uruguay a 21 e concluiu a 29. .A' Uru
guayana, havia chegado nesse dia 21, o Barão de Porto Alegre que no
meado pelo Governo Imperial General em Chefe do Exercito em Operaçoes
na Provincia do Rio Grande do Sul, assumiu, nessa mesma data, o comman
do, e continuou a ter em sitio os Paraguayos. Fazendo essa communicação
a O orio, disse-lhe :

<Julgo ocioso asseverar que V. Ex. deve contar com a mais leal coo
peraçãO d'este commando, em tudo o que tiveI' por fim facilitaI' o desempe
nho da honrosa commissãO que a V. Ex. foi confiada.•

Era a primeh'a vez, depois de alguns annos, que o Barão de Porto
Alegre, reencetava correspondencia com o General Osorio. Estavam sepa
rados por motivo de luctas politicas no Rio Grande do Sul, onde se haviam
tornado adver arios. Osorio coUocou-se na altura do seu patriotismo e res
pondeu-lhe a 26 :

- .Agradeço a V. Ex. sua boa disposiçãO em pról do melhor erviço
de no sa Patria, e, por minha vez, olIereço a V. Ex. todo o concurso que
de mim dependa para a consecuçãO do resultado qu todo desejamos
obter. Creio que V. Ex. julgará acertado qne, depoi da operaçãO concluida
em Uruguayana, pas. em para e. te lado do ruguay a fazer parte d'e te
Exercito, 3 a 4 mil homen de cavallaria, os Batalho s de Linha e as praças
que devem ahi estar dos outros Batalhões que já se acham sob o meu comman
do e do Corpos de Cavallaria de Linha; porlJ.ue, não Ita a'inda motivo para
contarmos com as eava.llm·ias Ent1'e-Rianas, e o Exercito que commando
tem pouca cavallaria e 3 mil infantos onfcrmos em Montevideo, Buenos
Aires, Salto e n'este acampamento. Só no Salto existem 1.100. Por estas
razOe, não pude cumprir a ordem do Governo, aqui recebida ha dois dias,
para conservar ao norto do Rio Negro, no E tado Oriental, a Brigada Ligei
ra. do Commando do General Netto. Entretanto, dizendo eu ao GenerDI
Mitre que ainda e tavamos muito longe, e perguntando-lhe quando espera
va que chegasse eu h'mão o General Emitio Mitre, respondeu-me que o ti
nha demorado por havor receios de aquella gente, isto é, de Buenos Aires,
segundo entendi. (11) Eu tenho apenas promptos, 12 mil homens.•

A 27 fretou o vapor nacional .UniãO. para conduzir á Ulllguayana
armamento, muniçOes e fardamento para o Exercito da Vanguarda. Resol
veu fazer seguh' para Uruguayana, logo que abi se desse a capitulaçãO dos
Paraguayos - que j~61gá1'a inevitavcl - o grande numero de mulheres que

(11) Referia-se a um partido que havia na Republica Argentina, mOrmente
Da Capital, Como havia tambem em Monlevidêo. Esse partido, não so não sympalhi
sava com a T'-iplice Alliallça como conspirava contra ella.
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acompanhavam o Exercito, e ordenou que fossem soccorridas de etapa as ca·
sadas, até que o Governo Imperial resolvesse a respeito. ,

A 28 officiou ao Ministro da Guerra declamndo-lhe que ainda não
tinha podido obter pistolas raiadas - <uma que faz grande falta, aos lan-'
ceiros espedalmente, porque estes não podem dar signal antecipado do
inimigo, sem ter a.rma de fogo. Por isso, torno a pedir a V. Ex. ao menos
1..500 pistolas do mesmo adarme das carabinas que a cavallaria usa e a in
fantaria ligeira. A cavaUaria que marchou do Rio Grande para a guerra de
Montevideo, já se resenha da falta das pistolas. A Brigada do General Netto
não recebeu nenhuma, e tenho por provavel que a me ma falta se dê na
cavallaria que está no Rio Grande e que tem de ,ir a pertencer a este
Exercito.»

Neste dia, o Almirante Tamandaré, que na vespera viera de Buenos
Mes, partiu embarcado para Uruguayana, depois de conferonciar com o
General Osorio. Havia o Sr. Almirante se demorado em Buenos Aires pua
dar nova posiçi'iO ás forças navaes. no Paraná tendo em attençM o movi
mento do inimigo. Com effeito. do Chimboral onde estivera fundeada longos
dias, acima da Beila Vista ponto este occupado pelos Paraguayos, tiveram
eUas ordem de descer para baixo de C16evas. Principiando a marcha no dia
lO, ás orden do Chefe Barroso, todos os navios bra ileiros e o vapor argen
tino (rua?'dia Nacional, forçaram e realisaram a I assagem de Ouevas, com
grande heroismo, a 12. Em sua parte oflicial disse Bal'l'oso :

.Tudo disposto como convinha, no día 12 á 9 e tres quartos sus
pendemos co111 algumas escunas mercantes a reboque, por ser o vento do
lado do Sul, e seguimos aguas a baixo. Com a demora dc se dar volta pela
estTeiteza do canal me retardei, avançando por isso os da vanguarda leva
dos pela corrente. As 10 rompeu o fogo a canhoneira Ivahy que ia na
vanguarda, por se achar o inimigo ao alcance da sua gro. a artilharia.
Approximando-nos todos, fiz o signal de - navegar a toda a força. Co
meçou o fogo de parte a parte emquanto a POSiÇãO do ininugo permittia
occuHando a gente para evitar desgraças que necessariamente soffrel'Íam e
com a metralha e mosquetaria feita 'a cavalleiro, por espaço de 15 a 20 nu
nutos, que levaria cada navio em passar toda a linha das baterias, colloca
das de distancia em distancia. Julgo que seria de 25 a 30 boccas de fogo

a fuzilaria pua mais de 2.000 homens. Pelas bala apanhadas â bordo
deste vapor, onde me achava, que só no casco recebeu mai de 40, haviam
de calibre 6, 9, 12 e 32, e tambem raiadas, de que nlíO 8e pode conhecer
o calibre por apparecerem em fragmentos. Parece incrivel que os Para
guayos tenham transportado até estas alturas peças maiores que 9 e 12,
nãO só pelo peso dellas, como das munições que são preci as. Sustenta
mm um fogo nutrido e tenaz, o qual era bem observado antes de se chegar
a altura de o soffrer, palo que praticavam com o que iam na frente. Fe
lizmente não houve desgraça alguma a lamentar a bordo deste vapor;
apenas um soldado que estava na enfermaria sofn:eu uma pequena contu
sãO. O mastro grande foi varado de Jado a lado com bala, creio que de
9 ; o de traquete tambem soffreu quasi o mesmo. As partes dadas paIos
commandantes dos outros navios explicarao a V. Ex.. as avarias por eUes
recebidas. Ha em toda a Esquadm fóra de combate 41 praças, inclusive 13
mortos, entTando n 'estes o Alferes Marcolino Barbosa Leal do 140 BatalhãO
de Voluntarios da Patria (Cachoeimnos) e o aspirante de mal'inha Joaquim
Candido do ascimento. Ha que notar, que uma bôa parte dos feridos e
morto. , o foram estando de cohertas abaixo. Consta-me que no vapor de
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guerra argentino Gua1'dia Nacional, onde se achava o chefe Muratori, tive
ram 1 official e 2 guardas marinha feridos, dos quaes estes morreram depois;
da mariuhagem 2 mortos e 4 feridos. Soffreu tambem avaria no casco e ap
parelho. Passou este vapor com toda a bizarria, sem cessar de fazer fogo
com a sua artilharia, correspondendo por esta forma ao que lhe faziam, com
o que me deixou muito satisfeito. Os nossos navios todos elies passaram
contestando ao fogo que das baterias lhes faziam, cumprindo por esta forma
com o seu dever. - Deus Guarde a V. Ex. Commando da la DivisliO da Es
quadra do Brasil no Rio da Prata. Bordo do vapor Amazonas, no Rincll.o do
Soto, 13 de Agosto de 1865. - F1'anmsco .Manoel BalToso.»

Effectuando esta passagem, foi a Esquadra para o Rincll.o do Soto
reparar as a\"arias. O General Osorio recebeu a noticia daquelie feito a 29,
dia em que le\"antou o acampamento do Ayur, e depois de 2 1/2 leguas de
marcha, foi deter-se com o Exercito á margem do Gualeguay-r,hico. Abi,
de chegada, publicou a Ordem do Dia n. 88 annunciando a brilhante vi
ctoria alcançada em Guevas pela Esquadra. Declarou nutrir a e perança de
que não longe estaria a occasião de mostrar-se quo a briosa esquadra tinha
no Exercito do seu co=ando numerosos imitadores da sua bravura.

Estando acampado em Galeguay-Cbico, Osorio visitando, como era de
seu costume, o Hospital Ambulante viu no dia 31, alguns doentes atirados
ao descuido; soccorreu-os illlmediatamente dirigindo palanas de censura a
mais de um medico dos encarregados do serviço, chamando-os de alliados de
Lope,.,. Não teve outra ph.rase mais precisa e mai propria para despertar
no desidiosos a idéa do cumprimento do de\"er. Doeu-lhe o l).ualificativo.
Varios medico julgando-se offendidos, murmuraram entre si queLxa con
tra o General, mas por fim o desculparam lembrando-se de quanto era ra
zoavel e necessaria a energia do Geneml, e de como . e intEore sava elle
pelo bom tratamento dos enfermos. Dias antes O orio tinha feito seguir pa
ra Buenos Aires o proprio Chefe da Repartição de Saude Dr. Manoel Adria
no da Silm Pontes I ara proceder l\ compra de medicamentos para as am
bulallcias do Exercito e botica do Hospital Militar da Villa do Salto. Essa
compra importou em mais de sete contos. Até Gualeguay-Cbico, pouco tinha
marchado o Exercito Brasileiro, mas esse pouco convenceu ao General Oso
rio da neces idade de instruil-o sobre o modo por que deviam ser feitas as
marchas. Assim é que, no dia 2 de Setembro, elaborou e mandou publicar
as seguintes instrucções reveladoras do tino e experiencia que o caracte
risavam:

«Ordem de 1na?·cha. - O toque de alvorada é o de apromptar. A
este toque, desarman-se as barracas, coliocam-se os bois e cavalios nos di
versos vehiCll10s e na artilharia; ensilham-se os cavallos e cargueiros, e os
Quarteis-Mestres reunem as bagagens e mulheres. As guardas do campo e
ordenanças de infantaria e os piquetes recolhem-se a seus corpos, menos
as guardas da Pagadoria e Principal. Esta, marcha a, retaguarda da ultima
batena. A bagagem marcha no flanco reverso da columna, a distancia de
50 a 80 passos, se o terreno permittir, e nos passos e desfiladeiros passa á
rectaguarda das Brigadas a que pertençam. As cavalhadas marcharliO ain
da.no flanco da bagagem á distancia maior de 100 passos, e tocados de ma
neml que se não juntem tanto os oavallos, que se estropeem. Os Corpos e
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Brigadas guardam uns dos outTos a distancia de 24 pas os, além da que de
ve occupar a sua primeira fracçãO. As Divisões guardam 100 passos de
distancia entre si, na marcha. O transporte segue a cRuda da columna' e em
primeiro lugar as carretas de munições de infantaria, tãO reunido como o
permittir a estrada. Seguir-se-ha o Hospital; ficando para atraz da guarda
da recta"ouarda o Commercio, que não se permittirá pas, aI' nenhum desfila
deiro sem que todo o Exercito o tenha passado. Pelo Quartel General será deta
lhado o Corpo de Cavallaria que faz a vanguarda, e o que faz a retaguarda.
O 10 dará meio esquadão de flanqueadores para o flanco piãO da columna. O
20 dará meio esquadrão para o flanco reverso. A vanguarda tem por fim
explorar o campo, e não deixar entrar pessoa alguma na colUlllna sem ser
.reconhecida, e será conduzida uo Quartel General. Os flanqueadores e a
guardu da retaguarda tem o mesmo dever, e todo, o de não deixarem sabir
do Exercito ninguem sem portaria, salvo sendo acompanhado de um Aju
dante do Quartel General. Aos individuas que entrarem, nãO se permittil'á
ser intelTogudos senão pelo commandante da vangLlarda, até serem apre
sentados ao Quartel General. Quando no acampamento se ouvirem mais de
2 tiros seguidos, o Exercito tomará as armas e se formará, mandando logo
os Co=andantes das Divisões receber ordens do General em Chefe. Nas
marchus, nem os officiaes nem as praças de prêt podem sahir dos seus loga
res, na formatura; e acampados, náO podem sahir dos seus acampamentos
sem licença, senão até onde possam ouvir o toque de chamada do seu cor
po; e com licença, indicarão o lugar para onde, d'entro do acampam l1to.
Não é permittido na murcha, chegarem-se e agglomerarem-se os individuos
do Exercito ás casas por onde passem. Para evitar isto, o Commandante da
Cavallaria que fizer a tésta da columna, mandará pequenas guardas com
mandadas por officiaes para essas casus, até chegar a /i,uarda da retaguardu.
Esta guarda reunirá os cavallos e bois que forem ficando cançados, o ao
reco1l1er-se, entregará ao COD1mandante do transporte .•

OutTas medidas tomou o General Osorio : - Vendo por experiencia
os inconvenientes que resultavam para a bôa administraçãO, fiscalisaçfLo e
economia do Hospital Ambulante, da grande accumulaçãO, em um só pon
to, dos muitos doentes que então existiam no Exercito, resolvcu dividir o
mesmo Hospital em 5 secções separadas e correspondentes ás 4 Divisões do
Exercito e á Brigada de Artilharia, ficando paI' isso aquellas collocadas na
rectaguarda das mesmas Divisões e Brigada, cujos doentes deviam receber.
Para o serviço dessas secções do Hospital, estabeleceu igualmente 2 secções
de pharmacia, cOlTespondentes cada uma a 2 Divi ões, comprehendida a
Brigada de Artilharia no grupo que lhe ficasse mais proximo, devendo ser
situadas a juizo do Deputado do Quartel Mestre General, de muneim que,
cada uma, podesse servil' mais convenientemente ás Divisões que ficassem
contiguas, segundo a ordem em que acampasse o Exercito. Fez distribuiçãO
dos medicos que deviam servir nas secções de Hospital das Divisões e Bri
gada de ATtilhuria. Ao lo medico, Dr. f'Hlillga, encarregou das rcvistas de
fiscalisaçfLo em cada uma das secções devendo procedeI-as o mais frequen
temente que lhe fosse possivel e em dias indeterminados, de modo a poder
informal' o Quartel General sobre o detullie da marcha do serviço medico.
Determinou que o Director do Hospital exercesse a sua acção fiscal e ad
ministrativa ~obre cada uma dessas secções, tendo por seus agentes o al
moxarife e escrivãO e 3 inferiores em cada secção qne servil'iam de ama-
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nuense, fiel e enfermeiro. Dispoz ainda que as Divisões e a Brigada de aI
tilliaJ1a prestassem o pessoal necessario para o serviço de fachina e de ser
vente das secções de Hospital correspondentes.

Finalmente, deliberou que os serviços espirituaes nas secções de
Hospital ficassem á cargo dos Capeliães dos Corpos das respectivas Divi
soes, os quaes, os executariam por escala, devendo entretanto ficar residin
do na primeira secção o Revmo. Frei Fidelis d'Avola, por não pertencer a
corpo algum. Eis que no dia 3 do referido mez de Setembro chegou, vindo
por terra da Fede'racíon, ao acampamento, o Almirante Tamandaré, que
voltou de Uruguayana a buscar infantarias para apertar o sitio em que ahi
continuavam os Paraguayos. Tendo conferenciado com Osorio, seguiu depois
a entender-se com Mitre na Concordia. A' Mitre Osorio escre\"eu :

cExmo. AmO. - 4 de Setembro de 65. - Tive hoje duas visitsls
inesperadas: do Coronel Saldanha e do meu camarada Tamandaré. Este
me pediu 1.500 infantes. Respondi que não dava um, sem ordem de V.
Ex., porque, é cá, a base de operações e deve estar segura para o caso de
vir sobre nós o Exercito inimigo. (12) Parece que os nossos Generaes em
frente á Uruguayana estãO discordes: uns, demasiado humanos, outros
querem poupar os edifioios. E o tempo urge a operação. Com o nosso oama
rada Flores, tambem não estão oonformes, e antes, já houve palavras in
convenientes. Pense V. Ex. e faça o melhor. - Seu amO. Manoel Luis
Osario.•

Mitre respondeu no mesmo dia, que nãO estava de todo oonforme
com o pedido de forças, porém, que depois, tendo pensado, re olveu fazer
duas cousas: l0 enviar á Uruguayana tres Batalhões, endo 2 Brazileiros e
1 Argentino j 20 ir pessoalmente oom o Almirante á Uruguayana para de
terminar alli o melhor. Portanto, já tinha disposto quc o General Geliy
mandasse para o porto da Fede'racíon o Batalhão Argentino (13) e que Oso
rio enviasse immediatamente os Brasileiros. (14) Di se-lhe mais que, sen
do possivel haver qualquer oousa séria na Uruguayana e.oolhesse 2 Bata
lhões fortes e que, no dia seguinte, estaria no campo do Ayuy-Grande para
conferenoiarem. Tamandaré depois da sua oonferencia oom o General Mi
tre, escreveu :

.Exmo. Amo. e Sr. General Osorio. - Conoordia, Õ de Setembro
de 1~65. - Aqui oheguei hontem pelas 4 1/2 horas da tarde, e meia hora
depm.s estava tudo definido sobre o que devemos fazer por Uruguayana. Mi
tre disse-me que lhe esorevia immediatamente sobre a remessa de 2 Bata
lhões fortes Brasileil"os e 1 Argentino, bem como lhe oommunioava que elie
passava commigo para Uruguayana, e que V. Ex. ficava oommandando em
sua ausenoia as forças brasileiras e argentinas. Dou-lhe por isso os para
bens, pois, é dobrada honra oommandar neste paiz as forças delie e ter sob
seu commando o Ministro da GuelTa que deixou a pasta para empunhar a

(12) Era a noticia que havia nO Exercito. Dizia-se que Robles vinhll á
frente de 30 mil Paraguayos.

(13) Foi o de Santa Fé.

(14) Foram ° 110 de Caçadores e ° 40 de Voluntarios.
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espada. Hei de citar este exemplo ao no.sso Genm'al Fenaz, a ver se apro
veita. NãO me foi passiveI arranJar carretas para conduzir até
Federaeion os artigos bellicos que preciso levar para Uruguayana~ Vou
ver se os po so arranjar na Villa do Salto para irem até Oonstit~teion.

Agradevo-lhe os allimaes, escolta e bon compauheÍl'os quo me deu uos dis
tinctos officiaes que me acompanharam. Amanhã pretendo vêl-o de passa
gem para Federaeion. Adeus. De V.Ex. amO. obro. crO.-V. de Tamandm·é.>

A bordo dos vapores brasileiros On:::.e de J~mho e Inieiadm', o Ge
Deral Mitl'e e Almirante Tamandaré seguil'am para Uruguayana conduzindo
os Batalhões .

•Chegamos no dia la-disse o Almirante em carta de 12, de Uru
. guayana, a a orio,-e logo nos puzemos com Flores, Paunero e Barão de
Porto Alegre na melhor intelligencia sobre as nossas cousas de guerra .•

asaria ficára exercendo o Commando interino dos Exercitas Allia
dos, e o General Gelly particularmente o do Exercito A.l'gentino.

A 8, asaria coutinuou a marcha do Gualeguay-Chico e foi acampar
com o Exercito 2 leguas adeante. A 9, avanvou mais legua e meia e acam
pou a margem esquerda do arroio Mandisobi-Chico, transpondo-o pelo passo
do Cabrera. afficiou ao encarregado da forva brasileira em Montevidéo, Co
ronel Felippe Nery, mandando-o que procedesse a engajamento de indivi
duas para o servivo dos corpos e os fosse remettelldo ao Exercito, depois
de fardados e eqlúpado . Communicou-lhe que no Salto existiam em depo
sito bôas armas de fuzileiros, cavadores e cavallaria, pOI·ém... vieram essas
armas, da Côrte sem os cinturões, cartuxeiras, e espoleteiras, e ató sem bai
nha para as bayonetas e sabres bayonetas! que portanto, désses ciellciadis. oao
Ministro da Guerra e lhe pedisse tambem com urgencia500 correiames com ple
tos para fuzileiros, igual nunlero para cavadores j o qlle tudo era necessa
rio, nãO só para armar os Voluntarios engajado, como para reparo das fal
tas que se dessem no Exercito, por qualquer motivo. NãO lhe determinava
que armasse os engajados, porque sabia que em Montevidéo nãO havia ar
mamento, e mesmo porque, para eUes, tinha armas no Exeroito,
as dos mortos e enfermos, que eram muitos. Em Mandisobi-Ohieo, parou o
Exercito até o dia 14, em que marchou, para ir acampar depois de légua e
meia além, Da margem esquerda do Mandisobi-G-rande. Alli, nesse referido
dia, asaria recebeu carta de Uruguayana, do Almirante Tamalldaré e Avi
so do Ministro Ferraz, com data de 12, partioipando que o Imperador do
Brasil, o Snr. D. Pedro 20 , tinha no dia lI, pelas la horas da manhã, che
gado a Uruguayana oom seus genros Conde d'Eu, Duque de Saxe e o seu
Estado Maior. (15)

(lf.) O Imperador trou.''Ce do Rio de Janeiro em sua comitiva, além de seus
genros, o Ministro da Guerra Ferraz, os Generaes Caxias, Cabral, Beaurepalre
Bohan e outros. Chegou á cidade do Rio Grande em 16 de Julho. onde publicou
uma proclamação á Provinda dizendo que vinha presenciar os nobres feitos dos
rio-grandeoses. O Ministro Ferraz a fez espalhar em profusão por toda a parte coo
vid~do em circular O povo a seguir o exemplo dado pelo Monarcha e reunido em
torno delle marchar a vingar a honra nacional. Do Rio Grande o Imperador se·
guio para Porto Alegre onde chegou a 19. A 28 partio para o Rio Pardo. Depois
para Cachoeira, Caçapava, S. Gabriel, Alegrete e por fim Uruguayana.
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o Ministro comnmnicava que as forças que sitiavam os pamguayos
em Uplguayana estavam possuidas de verdadeiro entb.usiasmo. O Snr. Ta
mandaré dizia: - .Caxias está desesperado com o estado de nudez da tro
pa, sem attender que é tropa improvisada e remettida a tt'oxe-moohe, sem
ter tido tempo de parada para se prover de uniforme e instrucção militar.
Todos tem razãO e as faltas mais que tudo. E' uma bôa liÇãO. Oxalá se sai
ba aproveitaI-a.» (16)

(16) A's tropas que sitiavam Uruguayana faltavam: fardamento, es~adas,
barracas e medicamentos. O Ministro da Guerra supprlo as necessidades mandan
do levar da Vll1a do Salto, o pouco que ahi existia em deposito.





CAPITULO XXXVII

SUIDIARJO: - Em Setembro de 1865. - Consequenclas do Aviso de 1°. de]ulho.
Chega ao Exercito a noticia da rendição dos Paraguayos em Uruguayana. 
Grande contentamento. - Pormenores da rendição. - Procedimento com o
General Canabarro. - Sua carta de 19 de Setembro á Osorio. - Proclamação
do Imperador.- O plano dos AlUados.. - Carta de Mitre â Osorio. - O Exerci
to em Afalldisobi. - Diario da marcha. - Em Mercedes. - Em Cuellca. - Os
Paraguayos retiram-se para o seu paiz. - O General Caceres e a Esquadra
brasileira. - A cidade de Corrientes eâe em poder dos Alliados. - Carta e offi
cio de Barroso á Osorio. - Continuação da marcha dos Exereitos Alllados
para o norte, em direcção â cidade de Corrientes. - ota de Lopez; respos
ta de Mitre. - Proséguem as marchas até o Riachuelo.

General em Chefe do Exercito Era ileiro em marcha no mez de Se
tembro de 1865 pelo telTitorio enb'e-riano, oontinuava O orio em aotivida
de desempenhando os sous devores. Satlsf:da o pagamento dos oldos ven
cidos e dos fornecimento de ve tuario, equipamento e armamento, feito ás
tropas; não e deixava illudiT pelos e pecu.ladore ; examinam pes oalmen
te os generos o devolvia os que DãO prestavam (1) ; emiava ao Ministro da
Guerra o mappa monsal das força do Exeroito relativo ao mez de Agosto .
prompto , eram apenas 12.260 homens j mandava remover do ho pital do
Salto para o de Montevid' o os invalido ou doente que demanda em largo
tratamento; ordenava o transporte, do Montovidéo para o alto, do farda
mento, balTaea , honet , alli fabrioados ; de oolehõe lençóe o outros obje
ctos neces Mio ao ho pital a im como de sapatos e botin - I am a tro
pa j organi ava um 40 Corpo Provi orio da Brigada LigeiTa do General
Netto, oom 6 companhias, sendo uma de caçadores á oavallo j nomeava os
officiaes e dava o commando ao Capitão Mancol Rodrigues de Oliveira, rio
grandense offioial de longos e di tincto erviço e que se havia apresen
tado ao Exeroito com grande parte do pessoal, por el.le reunido e que ficou

(1) Levava tão longe o seu escrupulo, que uma vez, deu-se o seguinte fa
eto: Sendo rigoroso o inverno pensou em mandar construir blusas de baeta para
o Exercito; recebendo a mostra tralou elle mesmo de tirar a· prova da qualldade
da factura Depoi, oUiciou ao remettente, Consul Geral do B ra ii em Montevidéo :
·rumo. Exmo. Snr. Tenho re~olvido que V. Ex. não mande con truir as blusas de
baela felpuda, vi to que, tendo eu dormido duas »u trC3 noites com a que veio para
amostra, reconheci que não prestava. - Gl/alegllasito 2 de Setembro de 1865. 
Mal/l'el L1Iis Osorio.>
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formando esse corpo. Entretanto, cuidando de tudo e de todos, soffriam os
seus interesses particulares.

Como se sabe, foi nomeado Commandante em Chefe, interi~o do
Exercito, em 18 de Fevereiro (1865) ; assumiu o commando em 10 de Mar
ço; a Pagadoria do Exercito abonou-lhe as vantagens de tal 'Jommando,
até que foi nelle confirmado em 19 de Maio; em 10 de Julho o Ministro
da Guerra expediu um Avi o á Pagadoria do Exercito, para que lhe abo
nasse além de todos os vencimentos como Brigadeiro conllllandando Divi
SãO, mais a gratilicação de 500$000 rs. mensaes, mandando entregar mai

·6 contos para despezas secreta. Em consequencia, a Pagadoril1 descontou
lhe a vantagens que recebia antes como Comlllandante em Chefe, e, por
esse mesmo Aviso continuou o desconto apezar da sua promoção a Mare
chal de Campo, licando reduzido ás vantagens de Commr.ndante de Divisão
iguaes ás dos Coroneis e Brigadeiro que as commandavam de facto. Ora,
soffrendo essa reducção, isto é, licando reduzido ás gratificações de COl1l
mandante de Divisão, como Marechal e aliás Commandante effectiyo, o
seus yencimentos diminuiram consideravelmente, porque, as vantagens de
Commandante em Chefe eram superiores a tal gratificação especial de. _...
500 000 rs. A autorisação dos 6 conto tinha o seu fim determinado' nlíO

lhe pertenciam.
Teve, portanto, de reclamar, levado pelas necessidade' que o asso

berbavam em paiz estrangeiro pois, o soldo da sua Patente, elle havia con
signado para o sustento da família que ficara ausente, na cidade de Pelo
tas, Rio Grande do Sul. (2)

Estava o Exercito no seu acampamento do Mandisobi-G?'ande, quan
do, á 10 1/2 homs da noute, reinando em toda a parte o silencio, chegou
ao Quartel General de Osorio um official Argentino trazendo-lhe uma carta
de Uruguayana do Ministro Ferraz, que dizia assim:

- «TIlmo. e Exmo. Snr. General Manoel Luis Osorio. Uruguayana,
18 de Setembro de 1865. - Escrevo-lhe á pressa, e apenas duas linhas para
participar-lhe que hoje entramos n'esta cidade, tendo-se o inimigo entre
gado por capitulaçãO, sob as seguintes condições: - poderem os ofticiaes
escolher para sua residencia qualquer ponto que não seja do territorio pa
raguayo. Entregarem-se todos como prisioneiros de guerra, chefes, officiaes
e soldados. Não tenho tempo para ser mais minucioso. De V. Ex. AmO. e
attento venerador. - Angelo Munix da Silva Fe?Tax.»

Osorio exultou de contentamento. Dos louros da victoria, algun lhe
pertenciam, pois, tivéra elie parte no plano que trouxe em resultado a ca
pitulação dos Paraguayos.

•No dia seguinte (20) já o sol tinha miado, quando a corneta do
Quartel-General tocou por segunda vez a alv01'ada. O Exercito estava

(2) Em 22 de Setembro d'esle mesmo anno de 1865, o Ministro Ferraz, atten
dendo á reclamação mandou abonar ao Gentral Osorio os vencimentos e vantagens
de General em Chefe do Exelclto, revogando para esse effello ° Aviso de 10 de Julho.
allegando que, - esó por equivoco fOra expedido.>
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desde antes prevenido que o toque da alvomda partido do Commando em
Chefe~ fóra de horas, indicava triumpho. Portanto, soldados e officiaes cor
reram ao Quartel-General ávidos por saber o que se annunciava. Foi um
dia festivo para o Exercito. Com a noticia, os acampamentos cobriram-se
de bandeiras e arcos triumphaes. A musicas tocavam em muitos pontos
difl'erentes. Deram-se banquetes. Emfim, fizeram-se manifestaçoes de ale
gria em todo o Exercito Brasileiro. A' noute illuminou-se o acampamento
que offereceu assim uma vista encantadora. No dia 21 continuaram as
festas. A 22 o BatalhãO 130 deu um lauto banquete que durou até alta
noute. O acampamento ainda foi illuminado porém, com mais capricho
ainda. A 24 o Exeroito ouviu missa.. (3)

Após a oo=unioação do Mini h'o FelTaz, ohegaram os pormenores.
De facto, enoerrados em ruguarana pelo Goneral Canabarro, os Para
guaros am foram depoi sitiados por forças de terra e mal dos Exercitos
Alliados, sendo: 12.393 Brasileiros, 3.733 Argentinos, 1.220 Orientaes, das
3 annas. No porto tomaram po. içao 5 vapore brasileiros e 2 chatas com
12 bocoas de fogo, ao mando do Almirante Tamandaré. Em terra dispoze
ram os Alliados de 42 canhoes, endo 10 brasileiros, 24 argen tinos e 8
orientaes. Commandava o Exeroito Imperial o Barão de Porto Alegre j o
General Paunero, o Argentino; Flores o Oriental, fioando estes ultimas ás
ordens do Mitre. O Imperador estivera pre ente, acompanhada de seus
genros, Mini h'o FelTaz, seus ajudantes e mais oomitiva.

A's 7 horas da manhã do dia 1 moveu-se o grande Exercito ao som
das musicas. O oentro fôra ocoupado pela h'opa aTgentina a esquerda
pelas odentaes, a direita pelas brasileiras. Ao meio dia aoharam- o a tiro
de fusi! das trinoheiras feita na -Villa pelos Paraguayos. Collooada oonve
nientemente a artilharia bra ileira pelos serviço do Major Rufino Enéas
Gustavo GaiVãO Chefe da Comnússão de Engenheiros, e do Capitão Manoel
de Almeida Gama Lobo d Eça, tudo ficou prompto paTa o ataque. Então, o
Barão de Porto Alegre, em nome do Imperador e dos Chefes Alliados en
viou pelo seu Ajudante CapitãO Manoel Antonio da Cruz Brilhanto, a ulti
ma intimação á praça parn que se rendesse dentro do praso de 2 horas.
Antes de expirar o prazo, o ohefe paraauaro E tigardbia offereceu a rendi
Ção sob as seguintes condiçoe :

.1a - O Commandante da força paraguaya entregaTá a Divi ão do seu
commando, d'e de sargento inolu ive, guardando o Exercitas Alliados para
co~. elle.s todas as regalias que as leis da guerra pre crevem para com os
pnSlOnell'QS; 2a - Os ohefes, offioiaes e empregados de distincçãO sahirãO da
p~'~ça com suas armas e bagagens podendo esoollier o ponto onde queiram
dingIr-se; devendo o Exercito AlIiado mantel-os e vestil-os emquanto du
rar a pre ente guerra, se esoollierem algum lagar que não seja o Paraguay,
e deyendo ~er por sua oonta se preferirem o mesmo lagar j 3a - Os cbefes e
~ffiC1a~s. on~ntaes que estãO n'esta guarnição ao serviço do Paraguay, fica
rão pnslOnelros de guerra do Imperio, guardando-se-Ihel3 todas as oondiçoes
a que tenham direito. Feito em Uruguayana, em 18 de Setembro de 1865.
- A' S. Ex. o Sr. BarãO de Porto Alegre. Antonio Estigar'ribia.•

(3) Exposição cito do Alferes Menezes, Ajudante de Campo do General Osorio,
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Os Chefes Alliados re ponderam:

.Os Generaes Alliados concedem e admittem a la e 3a condiçÕEi\s sem
restricção alguma. Quanto á 2a, admitem-n'a com as seguintes restricções:
Os officiaes de qualquer cathegoria se renderãO, nãO podendo sahir da praça
com armas, sendo-lhes livre escolher para sua residencia qualquer lagar
que não pertença ao territorio do Paraguay. Uruguayana, 18 de Setembro
de 1865, ás 2 1/2 horas da tarde. - Pelos Chefes Alliados, o Ministro da
Guerra do Imperio do Brasil. - Angelo Moni% ela Silva Ferra%.• (4)

Estigarribia submetteu- e o com elie a guarnição, declarando, porém,
por escripto, que aceitava as proposições do Sr. Ferraz, desejando unica
mente que o Imperadordo Brasil fo se a melhor garantia do ajuste.

A evacuaçãO da Villa pelos Paraguayos, começou ás 4 horas da tarde.
A's 6 estava concluida. Renderam-se: 5.190 homens, segundo a Orelem
elo Dia elo Ministro Fer1'a%; 5.515, conforme o Dia,rio ele la campana
ele las fuer'Nas aliadas contra el Pm'aguay, pelo Coronel Oriental, D. Leon
de Palieja. Outros dissel'am que foi maior o numero. Anecadaram-se 6
boccas de fogo, 540 espadas, 850 lanças, 34 clavinas, llO pistolas, 3.690
espingardas de adarme 17 ; cinturões, 3.700 com pab'onas ; 231 mil cartu
chos, 7 bandeiras, 19 carretas, etc., etc.

O General Canabarro, o legendario rio-grandense, a quem pela ren
diçãO de Uruguayana coube maior qtÚnhão de gloria, não teve no dia do fei
to a consideração que lhe era devida. Foi-lhe dado o co=ando de uma das
3 columnas de reserva em que foram dividido os lanceiros e posto á dis
pOSiÇãO do General Mib'e que o collocou na reserva da DivislíO Paunero.

Canabarro, apósa victoria, dirigiu-se á Osorio, com data de 19. Depois
de descrever a posiÇãO das forças que marcharam con tra a Villa, disse:

- .Meu General e Antigo Osorio... Hontem (18) ao na cer do
sol, em marcha as tropas estenderam em linha. Teve o inimigo 2 horas
para render-so quando nlíO quizesse fazel-o a ferro e fogo. eiLt d'ahi a
pouco o parlamento do inimigo. S. M. o Imperador e os Presidentes da
Confederação Argentina e Estado Oriental, concederam render as armas,
que, de feito ensarilharam ás 4 da tarde e desfilaram em presença dos 3
representantes das Nações Alliadas, e em frente d'elies os ofl:iciaes enb'e
garam suas espadas. Sete mil e quinhentos paraguayos, tal foi o numero
dado por EstigalTibia, o que se entregou, sem custar um cartuxo e nem
uma gota de sangue. Assim, extingtúu-se a Divisão que audaz invadiu a
Província do Rio Grande. Nenhum só voltou dos que entraram em Uru
guayana ; nenhum dos que passaram o Yatahy; tanto não contava eu;
eram cerca de 12 mil os que vinham descendo as margens do Uruguay. SãO
cerca de 12 mil os que ficaram. Mais não podia colher o desenvolvimento do
plano combinado por V. Ex., Mitre, General Flores. Se tive parte n'elie, V.

(4) Esta resposta foi levada á praça pelo proprio Ministro Ferraz acompa
nhado pelo General João Frederico Caldwell, chefe do Estado Maior, pelo Major
Miguel Pereira de Oliveira Meirelles, secretario do Barão de Porto Alegre, e Capi·
'tão Antonio José do Amaral, ajudante de ordens e ofticial de gabinete do mesmO
Ministro. A resposta, o Sr. Ferraz a levara verbalmente, e a redigiu d'entro da
praça, a pedido de Estigarribia.
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Ex. o sabe j assim como, que fui aquelle que, reduzido na fronteira de meu
commando aos de tacamentos de S. JoãO Baptista, Uruguayana e Livramen
to, levantei a la Divisão Ligeira que obstou e trouxe encerrado o inimigo
em seus acampamentos e marchas, até que o veiu entregar ás forças dos
AlUados no Yatahy e Uruguayana. Persuado-me haver concluido o melhor
possivel a missão de que me incumbi levantando em armas as populações
das fronteiras. NãO podia ser melhor a abertura da campanha contra o Pa
raguay. Edi.fiquei, preparei a casa do baile, - déram-me um canto na cosi
nha para que ao menos ouvi. se o estampido dos fogos festivos. Não tinha
no combate representação; porém ninguem tambem a teve no triumpho
graude que se deu, senãO o Imperador e seu Alliados. Ha lances n'esta vi
da de oscillações, que se não apanham facilmeute : chegar o Barão de Porto
Alegre e atacar logo, era demonsh'ar que elle achou o jantar servido que
só veiu saborear. Demorou, pois, foi mais o 110 Batalhão, outros go aram,
e nada lhe tocou. Es e BatalhãO não era uma necessidade; veiu para dizer
se que alguma cousa fez porém, perdeu o jantar. Outra melhor não desem
penho j estou atisfeito, e estão apparecendo na scena tantas figul'as novas,
que me obrigam a retirar. O progrcsso in,adiu o scenario. Retiremo-nos
com a parte que acabamo de desempenhar. Sempre com a maior estima e
con ideração, eu Âm.o e Camarada - David Ganaba1To. - Junt.o á Uru
gmlyaua 19 de Setembro de 1 65.» (5)

"este mesmo dia 19, o Imperador dirigiu uma proclamação animll
dora ás tropa. declarando: que a tarefa ainda não estava terminada j a
honra e a dignidade nacional não foram de todo vingadas; parte da Proviu
cia de Matto Gro so e do territorio da Confederação Argentina jaziam ainda

(5) O General Canabarro (oi depois suspenso do Commando Superior da
Guarda Nacional, e sujeito á Conselho de Guerra para justllicar o procedimento
que teve de não atacar a columna paraguaya antes da rendição em Uruguayana.
Assim foi recompensado pelo Governo Imperial. Preparando o proce so, o Ministro
Fen'az que era adversario politico de Canabarro, e COIIL elle ti1lha cOlltas a ajl/s
tm', dirigiu um A \'iso em 24 de Setembro ao General Osorio ordenando-lhe que in
fonnasse Com urgencia <se houve algum plano combinado entre Osorio, Canabarro,
Mitre e Flores que desse em resultado a impassibilidade das (orças de Canabarro na
margem esquerda do Uruguay, quando as do inimigo, sem o menor embaraço na sua
marcha assoladora, encontrando livres todos os passos dos rios que atravessaram, en
traram na Uruguayana sem encontrar a menor resistencia.> A' e sa pergunta formu
lada capciosamente pelo lI1inistro, deu o General Osorio resposta clara e franca, co
mo segue: - <lUmo. Exm. Sr. Respondo a V. Ex. que houve plano combinado, e
lanlo que, em 17 de Agosto foi batido o inimigo em Yaiahy pelo Exercito AlUado
de Vanguarda, ao qual, e para o elfeito se veiu unir a Divisão Paunero que estava
no rio Corrientes; e V. Ex. ao chegar em Setembro na Uruguayana encontrou o ini
migo sitiado peJo mesmo Exercito de Vanguarda, unido ás forças do General Cana
barro. E' porém verdade que houve demora n'esta operação, porque, eircumstancias
muito sérias retardaram os movimentos. Quanto ás forças do Rio Grande, parece
me que o estado em que as encontrou a invasão, não lhes dava os meios de faze
rem com segurança mais do que fizeram. Finalmente, junto encontrará V. Ex. por
copia os meus officios de 9, 25 e 30 de Juuho e 7 de Julho, de ns. 1 a 4, dirigidos so
bre taes operações ao General Canabarro, a quem mandei ainda explicar verbal
mente pelo Tenente Cypriano da Costa Fen'elra, (actualmente Coronel e com posição
de destaque nO Exel'cito Brasileiro) o que a respeito eslava combinado, e elle Gene·
ral devia operar. Deus Guarde a V. Ex. Quartel General á margem do Mocoretan, 3·
de Outubro de 1865. 1I1m.o Exm.o Snr. Conselheiro Angelo M. da S. Ferraz. - 1Jfa
1l0e/ Luis 050",'0.>
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em poder do inimigo. .Avante, disse, a Divina Providencia e a ju tiça da
causa que defendemos coroarãO nossos esforços .•

Proseguiu a guerra.
Era agora o plano dos Alliados formarem juncçãO seus Exercitos

n'um ponto determinado de Corrientes e marchar contra o Exercito Para
guayo que se acbava n 'essa Provincia. Para isso, o General Osorio deve
ria apressar a marcba para vir encontrar-se com Flores e Mitre que, deixan
do Unlguayana, e repassando o Uruguay para Resta~wacion, tratariam de
pôr-se á caminho. N'esta conformidade o General Mitre escreveu á Osorio :

.Mi estimado amigo. - Cuartel Gral. Uruguayana, Set. 19, 1865. 
___ Próximo á pasar á Restauracion con este Ejercito, y cou nueva infan
teria que me ba ofrecido el Emperador, y deseoso de cael' sin demora sobre
el enemigo invasor por el Paraná, espero y recomiendo a V. Ex. la activi
dad posible en la marcha de ese Ejercito aliado á las ordenes de V. Ex.
para que nos incorporemo. Mi marcha por ahora, será en direccion á Cu
rusú-Cuatiá ó Mercedes; (6) en este mismo sentido escribo al General Geliy.
Una Iuerte columna nuestra de cabalieria, sigue hasta Itapua, y domiuará
muy luego todo basta la Tranquera de Loreto. (7) De V. Ex. affimo. amigo
y compafiero de armas. - B. Mit1·e.»

Essa carta encontrou o General Osorio acampado em Mandisobi .
.A.hi estava elie lutando com a falta de bois para puxarem as carretas do
transporte; os que haviam achavam-se enfraquecidos pelo serviço que já
tinham prestado. Fôra preciso dar-lhes descanço. Entretanto os soldados
brasileiros mostravam enthusiasmo. Davam provas de moralidade (8) e ins
traiam-se na fileira.

Mas tambem não era só de in h'uil-os que o seu General cuidava, era
tambem de salvaguardar os direitos das familias dos officiaes e praças de prêt
que vinham affrontar a morte contra o inimigo. Assim é que, pela Ordem do
Dia n. 99 ordenou que cada official e especificadamente os commandantes dos
corpos remettessem directamente ao seu Quartel General afim de ser envia
da ao Governo Imperial, uma lista com a declaraçãO dos nomes da eSJlosa
de cada um, e filhos, assim como do lugar da residencia, devendo os que

(6) O Imperador embarcou a 25 no vapor -Ollse de ]imito. e foi, Uruguay
acima, visitar as villas de ltaqui e S. Boria. Volveu á Uruguayana a 29 á noite. A 4 de
Outubro seguiu com sua comitiva caminho do Alegrete; d'ahi foi ao Livramento, Bagé,
Jagnarão, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande e regressou para o Rio de Janeiro onde
chegou no dia 9 de Novembro. Em Urugnayana ficou o Barão de Porto Alegre na qua
lidade de General em chefe do Exercito em operações na Provincia do Rio Grande do
Sul.

(7) Essa columna composta de 1.500 homens da cavallaria Oriental, ao mando
do General Henrique Castro, partira pela margem direita do Uruguay acima em missão
exploradora, ainda quando Uruguayana estava itiada.

(8) Um soldado brasileiro da 2& companhia do 100 Corpo de Voluntarios da Pa
lria,Octavio Monso Tourinho, achou uma carteira contendo valores e foi enlregaJ·a ao
seu Commandante. Osorio o louvou na Ordem do Dia na. 95, pelo bello exemplo que deu,
peja conducta digna do soldado de sentimentos nobres, e o dispensou do serviço de es'
cala por um mez.
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não fossem casados ou nãO tivessem filhos legitimados, fazer igual declara
çãO a respeito de suas mães e irmM viuvas ou .olteims que vivessem as
suas expensas.

No dia 25, tendo em attenção aquella carta de Mitre, o General Oso
rio pôz o Exercito Alliado em movimento (9) lutando sempre com a falta
.de bois para mover apressadamente as carretas do transporte, com o inver
no rigoroso, com os arroios cheios, com os temporaes, com a inexperiencia
das tropas que, pela primeira vez, faziam tãO largo trajecto por terra, com
um munero extraordinario de enormes difficuldades, emfim. (10) Seguiu na
frente, o Exercito Brasileiro, na retaguarda, o Â.l'gentino, ao mando parti
cular do General Gelly. Eis o Dial ia da marcha do Exercito Brasileiro:

- .Dia 25, avançou 2 1/2 leguas j 26, idem, e acampou á margem
direita da barra do arroio Mocoretan (11) j 27, começou a passagem;
continuou a 28; concluiu a 29. Aqui foi alcançado pelo Exercito de Gel
ly. 30 de Setembro, 1 o 2 de Outubro nlio marchou. .Ahi o General Osorio
organisou o 50 Corpo de Voluntarios da Brigada Ligeira, com 4 companhias,
e entregou o commando ao Major da Guarda Nacional rio-grandense João
8implicio Ferreira, a quem nomeou Tenente-Coronel em commissão j 3,
marchou uma legua j 4, duas j 5, marchou por duas vezes 3 1/2 leguas e
acampou em PedJ:itas ; 6, avançou 2 1/2 leguas até o passo de JoãO Pelin
XOj 7, legua e meia j 8, 2 1/2 leguas j 9, 2 1/2 leguas, ficou em Ohotú j 10,
marchou 3 leguas, acampou no Este1'ito ; 11, avançou 2 1/2 leguas, parou
nas Siete Arboles ; 12, marchou 3 até Ounlll'ú-Guat'iá; 13, percorreu 4,
até Vaccaycuá j 14, marchou 1/'2 legua até Guabiiú; 15, muita chuva, não
marchou j 16, caminhou 2 leguas até Agttahy ; 17, caminhou 2, ficou em
Guabijú; 18, avançou 2 até Itapocú; 19, muita chuva, não marchou;
20, percorreu 3 leguas e foi acampar junto á Mercedes.» (12)

Aqui reuniram- e o Exercitos Alliados sob o mando dos seu Chefes
pl'incipaes Osorio, Mitl'e e Flores. (13) As força argentinas já estavam

(9) Como sabe-se ~Iitre ao partir para Urugúayana havia lhe passado o Com
maodo em Ch efe.

(10) O Sr. Ministro Octaviano escrevendo em 29 de Setembro, de Bueuos
Aires, ao General Osorio, disse-lhe: .0 Jarbas me explicou a natureza do terreno
que V. Ex. e o Exercito teem de vencer lOque me dá esperança, é a constancia e
dedicação de V. Ex. Deus o guarde.•

(lI) Divide Entre-Rios com Corrientes.

(12) Exposição, cil. do Alferes Menezes, Ajudante de Campo do General
Osorio.

(13) Flores chegou a 15. O General Homos que andava na vanguarda em
observação aos paraguayos, com o General Caceres, chegou no dia 17, a chamado de
~tre.. Este, porém, chegou a 19 e com elle Paunero. As abundantes chuvas tinham
ImpedIdo o movimento dos Alliados, e ellas oS detiveram nas proximidades de Merce
des, sobre campns encharcados. No dia 20. em que se operou a concentração dos
Exercitas, choveu toda a noite ate o dia seguinte ao meio dia em que parou um pou·
co a chuva, continuando depois. A soldadesca andava c<lberla de lodo e obrigada a
caminhar descalça. A' noute muitos não dormiam atacados pela tosse. O que foi
esse acamp~mento de Mercedes, IJode-se ter lima ligeira Ideia lendo o Dim'ia de
Leo" de PalIeja. Os cavallos e bois se haviam anniquilado muito; morriam bhstantes
e cobriam o campo de ossamentas. No dia 25 desabou uma tormenta; continuou
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reforçadas pela incorporaçãO da DivisãO de D. Emilio Mitre que antes viera
de Buenos Aires. As brasileiras aguardavam alguns batalhões de infantaria
e corpos de caval1aria que deviam chcgnr do Rio Grande do Sul, trans
pondo o Uruguay, de Uruguaynnn [lU\ Restaumcion. Em Mercedes o Ge
neral Mitre reassumin o Commando em Chefe dos Exercitos .A.lliados.

Depois de acampar junto a Mercedes o General Osorio foi no dia 21
á povoação, conferenciar com o General Mitre que nhi, na '·espera, havia
chegado j e a 22, tendo cessado a chuva torrencial que cahi.ra, levantou o
acampamento com o Exercito Brasileiro, marchou 2 legua e foi bivacar á
margem do arroio Cuenca. Aqui teve demora. No dia 28, por causa dos
campos encharc;ldos, mudou o acampamento para meia legua além, á mar
gem do dito arroio. Emquanto permaneceu nas proximidade de Mercedes
(em Cuenca) o General Osorio de envolveu a sua acti,idade a bem do Exer
cito BrasileiI·o.

Pagou as contas dos diversos fornecimentos qlle lhe foram feitos j

assim tambem os soldos atrazados aos corpos 12a. Brigada e 160 • Bata
lhãO de Voluntarios que andaram no Exercito Oriental (14) j para a mesma
Brigada e Batalhão remetteu ambulancias (15) j agradeceu a Medalha de
Honrct concedida pelo Governo Oriental ás tropas brasileiras que combate-.
ram em Yatahy sob as ordens do General Flore j mandou preparar a mar
cha das cavalhadas que invernára em Dayman sob a ,igilancia dos Capi
tães Bica e Vaz que deviam conduzil-as para o Exercito opportunamente,
porquanto, a Provincia de Corrientes não tinha ca,allo (estavam conclui
dos pelo serviço das forças em seu territorio dumnte o in,erno) e a de En
tre-Rios estava fornecendo toda a cavalhada para o Exercito, desde Junho j

providenciou o fornecimento de viveres para as tropas brasileiras de infan
taria e cavallaria que, pela Uruguayana, tran pondo o Urngnay deviam vir

chovendo a 26 e?:l. Muitos soldadoS adoecem e varias doente_ morrem nos hospi
taes. A 31 cáe nOvo temporal. Em l0 de Novembro desaba tremenda borrasca
acompanhada de trovões e raios. O furaeão arrebatou as barracas. O campo nada
em agna. Conlinúa a chuva alé a manhã do dia 2. Seguem morrendo soldados de
diarrhea e sarampo. Faz frio nas noutes de 2 e 3. Afinal vem por alguns dias o bom
tempo.

(14) Quandn se fez o pagamento no campo, o o{flcial (Major José Groppi) ti
rou na folha vencimentos para o Cei Fidelis Paes da Sllva e seu secretario que esta
vam doentes e com guia. Immediatamenre Osorio officiou-Ihe: - - •V_ S. commetteu
esse ·abuso. N'esta occasião mando um officiaJ de Fazenda ajustar a conta do Batalhão
até o fim de Setembro, porque não quero e não devo faltar /lO contracto com os Voluu
tarios, e nem quero deixar prejudicar os cofres da Nação.•

(15) Recommendou aO Tte. CeI. Kelly. que as pozesse tambem com os medicos
á disposição das tropas orientaes, que precizavam, pois, não seria isso mais do que
uma retribuição de seI viços, porque, o General Flores mandou tratar em Montevidéo
400 doentes brasileiros, com toda a distlncção e não admirliu lndemnisação alguma.
Houve medico que manifestou pouca disposição de prestar os seus serviços aos Orien
taes. Osorio soube, e no officio que mandou a KeUy, disse: - .Se houver algum medico
(o que não creio) que se recuse a cumprir a ordem, forá V. S. recolher á Guarda da
freI/te, dando parte a este commando para resolver a respeito do seu ulterior destino.'
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para o Exercito; havendo-lhe o Ministro da GuelTa FelTaz lhe recommen
dado, em Aviso de 25 de Setembro, que fosse parco nas nomeações de offi
oiaes em commissãO para os corpos de linha deu-lho uma resposta cabal e
franca, condigna de sua experiencia e criterio (16) ; enviou ao referido Mi
nistro a relaçãO dos officiaes e praças que, por seus serviços ou merccimen
to real, lhe pareciam dignos de ser contemplados na promoção; nomeou o
Coronel Victorino Monteiro para tomar o commando da força de infantaria
e cavaliaria, vinda do Rio Grande do Sul por Uruguayana, e que transpon
do o Uruguay já se achava na Restatwacion ; indicou-lhe o modo da mar
cha até encontrar-se com o Exercito; sendo inuteis os hospitaes ou depo
sitos i margem do ruguay, que já so achavam livre do inimigo, e diri
gindo o Exeroito suas marchas para o Pamguay, ordenou a remoçãO para
Montevidéo de todo o material e pessoal existente no Salto e do que ainda
ahi fosse chegando com destino ao Exercito; para Montevidéo determi
nou que se fizessem a remessas para o Paraná, ponto objectivo da marcha;
lembrou, então ao encarregado do serviço em Montevidéo, nãO olvidasse a
prompta remessa de fardamento e armamento de cavallaria para suppril' as
forças que deviam chegar do Rio Grande do Sul, porquanto, segundo avi o
do Ministro Ferraz, elias iam com falta de uma e outra cansa! Estabele
ceu tambem grandes invernadas de cavallos e bois a cargo dos Tenente-Co
roneis JOão • implicio e Camilio Meroio. Finalmente: não poupou cuida-
dos com o Exercito e tanto que o . eus proprios commandados o reconhe
ciam. (17)

(16) Nestes termos; - Peço licença a V. Ex. para e>.-plicar o meu proce
dimento. OS COI pos de cavallaria do Exercito marcharam para a campanha deixan
do muitos olJiclae em diversos logares do Brasil, por differentes motivos. Dos que
vieram nos Corpos, não poucos foram empregados nos Estados-Maiores ; outros fo
ram collocados como instructores, ajudante e fi caes nos corpos da Guarda Na
cional. E assim ficaram os corpos de linha com muito poucos offlciaes para o pro
prio serviço; e eu não poclia esperar do Governo - que tllo longe se acha - o re
media para tão grave mal. As mesmas razõe militavam a respeito dos corpos de
infantaria que, além dos officines que debmram em differentes pontos do lmperio,
não poucos inutilisado vieram para o theatro da guerra, e por isso, voltaram ou
morreram ou ainda estão nos hospitaes ; antros foram commisslonados pelo Gover
no para os numerosos Corpos de Voluntarios, e outros por mim para instructo
res. Assim, estes Batalhões. de linha percliam na sua força moral e disciplina sem
que os de Voluntarios ganhassem muito. A decadencia era inevitavel na ordem do
serviço, e eu não podia cruzar os braços, sem remediar o mal. Fui então dando,
como e."periencia, algumas comm.issões, e a sua conveniencia se foi manifestando.
Mais tarde um Aviso do Sr. Ministro Saraiva me autorisou a faser tudo quanto
cOllviesse ao Exe"cito, e pois, tratei de completar a principal das medidas de con
veniencia. Em pouco tempo o Exercito tornou-se outro; e para mim ficou provado
que, nas circum~tancias em qne me achei e me acho, é preciso· aproveitar o mere
cimento dos que bem servem, porque a força moral do soldado augmena, quando
é bem cO=andado. - Cuenca, 2 de Novembro de 1865. - Malloel Luis Osorio.'

(17) Creando o Governc Imperial uma Commissão de Engenheiros e con
fiando a chefia ao Dr. Jose Carlos de Carvalho, teve por fim - <colher o maior nu
mero de dados para se poder escrever com exactidão a historia da guerra e facili-
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Ahi, no acampamento de Cuenca, viu-se o General Osorio obri
gado a praticar um acto de extrema energia para exemplo das tropas.

Eis o caso: em 30 de Setembro, estando o General Mitre na Res
taumeion, publicou um Bando em que declarou que todo o individuo
dos Exercitos AlUados que, em marcha ou no acampamento, exercesse vio
lencias sobre os visinhos do paiz por onde transitasso, se apropriasse das
cousas contra a vontade do seu dono, ou commettesse qualquer desordem
desse genero contra as pessoas ou as cousas, seria immediatamente fuzila
do, justificado que fosse o delicto em processo verbal e sU!Illllario. Aconte
cElU qne llin cabo e um soldado do 30 Regimento de Cavallaria Ligeira do
Exercito Imperial, atacaram n 'um lugar solitario a um official Al'gentino
para roubar. Logrando escapar-se dos assaltantes, o officiaI foi dar parte ao
General Osorio. Este mandou prender incontinente as praças. No dia se
guinte formou o Exercito e na sua fren te mandou castigaI-as.

O General assistiu a punição de sobr'olho carregado, patenteando
no rosto a expressão de severidade. Bem custon ao General Osorio dar
esse exemplo, aliás necessario na occasião, porque já começava:lo lavrar
entre os soldados brasileiros e argentInos uma certa discordia que precisava
morrer no seu nascedolU'o. A verdade é que o General Osorio conseguiu
suffocal-a com esse energico procedimento. Desde então não se reproduzi
l'am factos semelhantes; pelo con trario perdlU'ou a concordia até o final
da guerra.

Segundo os dados obtidos, colhidos nas 1l1emo?'ias ineditas do Tenen
te Manoel Jacintho Osorio, Ajudante de Campo do General Osorio
os Exercitos Alliados reunil'am ahi nas proximidades de Mercedes
35 mil bomens, sendo : 22 mil Brasileu'os, 4 mil Orientaes e 11
mil Argentinos. Faltaram os Entre-Rianos, porque, reuniudo-os Urquiza
pela segunda vez, como havia promettido, elle se tornaram a in
surgu', mas agora, em Toledo, e nunca mais Urquiza tratou de reunil-os,
mas tão sómente de ganhar dinheiro com o fornecimento de cayalhadas e
viveres para o Exercito Imperial. Foi quando ainda pairavam em tomo de
Mercedes que os Genemes Alliados tiveram a noticia de que as tropas para
guayas destacadas em Corrientes abandonavam apressadamente essa provin
cia e se retiravam para o seu paiz. De facto, assim foi. Os desastres de

tal' a execução das ordens do General em Chefe do Exercito BraRileiro.> - Preci
sando o Dr. Carvalho de mais um auxillar, requisitou a nomeação deste ao Gene
ral Osorio, e disse: .Conto com o deferimento desta pelição; porquanto, sendo esse
official da confiança de V. Ex. poderá tambem, sem risco da reserva que no correr
da guerra deve sempre haver a respeito de certos documentos, ir com vagar el<
tractando-os, tornando notas e colhendo dados preciosos para o preenchimento das
vistas do Governo Imperial, e para honra. e gloria de V. Ex. que, "O cent"o de um
pais, pelo menos suspeito, com elementos informes ou incongruentes tem CO'1se
[!;1âdo organisar talves o melhor Exercilo que tem pisado a Ame1'ica ll'feridiollal.
(Carta de 31 de Outubro, 1865, datada do Acampamento em Cuenca).
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Jatahy e Uruguayana, a perda emfim da DivisfiO Estigarribia, moveram Lo
pez a mudar de plano, a deixar a offensiva para tomar a defensiva. Com
este proposito, o Dictador ordenou ao General Resquin que operasse a reti
rada para o Paraguay visto nada mais ter que fazer em Corrientes onde não
havia encontrado o apoio que esperava. Resquin depois de reunir todas as
tropas avançadas, principiou a retirada. Com muitas difficuldades chegou
á margem do Paraná e o atravessou em duas balsas, rebocada, uma, por
um vapor, e a outra levada a remos. Cada balsa comportava um Batalhão.
O Exercito paraguayo empregou 5 dias na passagem, deixando na margem
esquerda do Paraná uma força de 3 mil homens ao mando do Ténente-Co
ronel Diaz, com as carretas, bois, cavalios e 6 p ças de artilharia. Esta
força tinha por objecto, recolher alguns animaes e só passou o Paraná ao
fim de 12 a 15 dias. Ao chegar ao Passo da Pat?'ia o Dictador Lopez reas
sumiu o commando de todas as forças ficando Resquin como Chefe do Es
tado Maior. (18) Por onde paSSal'aID os Paraguayo em retirada de Cor
rientes, foram tudo saqueando e de,astando e convertendo em ermo. Na
phra e de um escriptor, - «o que a Historia conta das in,asões dos Hunos
ou dos Sarracenos, é pouco, ao pé do que Paraguayos praticar:1m.• - Só
mente o General Caceros com a cavaliaria corrientina foi acompanhando á
curta distancia a retÍl'ada do inimigo, e o navio brasileiros, de accordo
com elie foram subindo o rio com grande difficuldade, porque de 9 a 20
de Outubro as aguas baixaram 36 poliegadas, a ponto de chegar o Amax.o
nas :1 ana tal' ua altura do Peguajó. (19)

A 23 de Outubro os Pamguayos evacuaram a cidade de Corríentes, e
u'ella penetroll Caceres. (20)

A 25 a Esquadrilha Brasileira ancorou n'este porto de onde o
chefeBanoso escreveu ao General Osorio, um:1 carta em 9 de Novembro,
dizendo:

«Exmo. Sr. General M. L. O orio. - Desde 25 do mez findo aqui
me acho em frente a esta cidade, dando nesse dia um prazer immenso a toda
população que, amontoada nas margens nos recebeu com todas as demons
trações de regosijo. Houve um passo, que só arrastando, o vapor Amax,onas
conseguiu h'anspol-o, e isto me permittiu a chegada até aqui. Ha todavia um
pas~o de pouca agua mais acima, que não tem a sufficiente para que os maiores
DaV10S o transponham. Assim é que, em algumas eXCUl'slles que tenho man
dado fazer até proximo ao Passo da Pat?'ia, tem sido com as canhoneiras
pequenas, que não me convém que alli fiquem sem o apoio das maiores. As
operações da Esquadra teem que estar mais ou menos em combinaçãO com
o Exercito, para poder colher bons resultados. A Esquadm só, fica sujeita,
como esteve por vezes, em logar de bloquear, estar bloqueada pela forças

(18) Declaraçllo do General Francisco Isidoro Resquln, prestada no Qnartel
General Brasileiro em Humaylã, em 20 de Maio de 1870.

(19) AfraniO Celso, A Esquadra e a Opposlção Parlamentar.

(~O) O Governador Lagraí'la entrou em 31 e restabeleceu as autoridades.
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inimigas que, com fi campanha livre, collocavam em pontos dominantes a
sua artilharia que não nos permittia subisse o menor auxilio, fosse do que
natureza fosse, e isto, nos obrigava a descer para não ficarmos bloqueados,
e mesmo cortados por falta d'agua. Estando o nosso Exercito em
combinaçãO, qualquer operação se praticará com bom exito. Estimo
que 'V. Ex. tenha gosado saúde, para que assim, com mais resignação
possa supportar e vencer tan tas difficuldades que a cada passo lhe hãO
de apparecer.~

Além dessa carta, Barro o enviou na mesma data um officio ao Ge
neral Osorio, no qual accrescentava o seguinte:

.Por falta de praticas daquelle rio nada se poude tentar sobre o
Passo da Pat1'ia e como tãO pe luena DiviSãO alli nM poderia permanecer,
em nada obstaria a passagem das tropas paraguayas que estavam apoiadas
por baterias de muitas boccaR de fogo, e que muito acima a praticavam sem
que podessem ser encommodadas. No dia em que aqui cheguei, já quasi to
do o Exercito Paraguayo tinha feito a sua passagem, e só contava que uma
força de 5 mil homens, é que existia por passaT. O baixo em que tem esta
do o Paraná, e que ha 2 dias demonstra subir, tem obstado qualquer ope
ração que se tenha a fazer com navio de tanto calado.~

Por isso foi que o resto das tropas paraguayas que ao mando do
Tenente-Coronel Diaz, ficaram por passar, realisaram tambem fi passagem
para o territorio paraguayo sem que a Esqua(b:a tivesse podido obstai-a. De
pois que os Exercitas Alliados se julgaram preparados e cessaram as chuvas
continuaram nos primeiros dias do Novembro suas marchas de Mercedes,
para o norte, em direcção á capital de Corrientes.

Osorio moveu o Exercito Brasileiro depois de haver providenciado
para que nãO faltasse o fornecimento de viveres, pois tinha de entranhar-se
pelas mnttas do Payube e mesmo caminhar por tenenos devastados pelos
Plll'aguayos quando se retil·aram. .A.deante mandou o Corpo de Engenheiros
preplll'ar os passos nos arroios e a Brigada de Netto que constituia a van
guarda.

eNa dia 11 marchou. Após 21 eguas de canlÍnho acampou em Sermno
cué. (21) A' tarde avançou mais 2 leguas. A 12, outras duas até junto ao
rio Corrientes. Os Exercitos .A.lJiados, que marchavam adeante, já tinham
transposto esse rio no Passo Novo. O Exercito Brasileiro, neSSA mesmo dia
começou a passagem no passo do l/usei1'o, abaixo daquelle, e a concluiu no
dia 15. Neste passo morreram 13 praças afogadas, por ter ido ao fundo uma
ponte volante das que serviam; e na impetuosa correnteza das aguas desap
pareceram bois e cavallos. Do rio Corrientes tratou o General Osorio de
abrir communicação com. o Chefe Barroso que achava-se com a Esquadrilha
na capital de Corrientes ; organisou uma partida e fez seguir para esse pon
to OCapitão Cunha Mattos e outros officiaes que dirigiram-se ao porto de
Goya, embarcaram e foram na missãO de trazer dinheiro para o Exercito.

(21) cEI Ejercilo Brasilero hace la guerra con toda comodidad j se encuentra
en el campo un Hotel d'onde se sirven comidas, refrescos y bebidas, hasta tambo hay
d'onde se vende leche fresca diariamente... (pg, 304) - Reina en el campo de aquellos
(brasileiros) grau simetria y concierto... (pag.305 - Dz'Qrio de la campmja de las fi/er·
sas aliadas cOl/tra el Paragttay, pelo Coronel Oriental D. Leon de Palieja.)
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Desde então licaram estabelecidas as cOllilllunicações entre Osorio e Bar
roso.• (22)

O General Flores com o Exercito de Vanguarda, depois de passar o rio
Con'Íentes seguiu por entre este rio e o Batel em direcção a Jaguarété-Gorá
por onde lhe seria mais facil obter cavallos e bois de que muito carecia,
para descer pela margem do PllJ:aná até o Pas o da Patria. Sofireu grandes
transtornos n 'essa marcha por causa dos máos caminhos e grandes banhados
que encontrou. Todavia fez incorporação com o General Castro que durante o
sitio de Urugnayana havia marchado pela direita do Uruguay com uma co
lumna de 1.500 homens como anteriormente licou dito.

Concluindo a passagem do Corrientes no dia 15, o Exercito descan
sou a 16, e a 17 marchou 2 1/2 leguas em direcção ao arroio Batel que
transpoz a 18 e 19, havendo nos dous dias anteriores, 16 e 17, o General
Mitre com o Exercito Argentino passado primeiro o mesmo arroio .

•A 20 avançou uma legoa. A 21 o General Osorio fez seguir o
General Netto e sua Brigada com o Batalhão de Engenheiros para o
passo do Espindola, no Santa Luzia alim de prepararem a passagem do
Exercito. A 22 marchou 2 leguas. A 23 outras duas. De 24 a 27 occu
pou-se em passar o Santa Luzia.. (23)

Aqui Osorio teve participação do General Mitre, que o Dictador Lo
pes lhe enviara de Rumayam, com data de 20, uma nota accusando-o como
Chefe dos Exercitos Alliados de haver iniciado a guerra com excessos e
atrocidades contra os cidadãos paraguayos, e pecialmente os prisioneiros de
guerra, já forçando-os li servirem nas lileira alliadas contra sua Patria, já
reduzindo-os á escravidão no Brasil ou á ervidãO nas Republicas Oriental
e Argentina; - ao passo que elie Lopez tratava com consideração os pri
sioneiros que fazia. Convidava, portanto o General Mitre a renunciar a
esses actos barbaros, na certeza de que, a continuaçãO d'elies, ou a falta
de resposta á sua nota, levaria o Governo Paraguayo a sujeitar a mais ri
gorosa represalia, todo os argenfino , brasileiros e orientaes, fossem ou
Dão prisioneiro de guerra que cahissem sob o seu poder. (24)

(22) Expos:ção, cil. do Alferes Menezes, Ajudante de Campo do General Osorio
- Osorio escrevendo a Barroso, disse-lhe que a marcha do Exercito vinha sendo

penosa por causa dos temporaes e falta de pasto para as cavalhada , etc., m~l este que
devia augmentar, porque o Exercito ia peneirar por lugares devastado~ pelo inimigo. Pe·
diu-lhe que fosse tratando de alugar casas que servissem para hospitaes na cidade de
Corrientes, para uns 1.500 doentes mais ou menos e depo ito de guerra, que alli pretendia
estabelecer.

(23) Exposição, clt.

(24) No Exercito Brasileiro deu·se com elles o seguinte que se pode ver do offi
cio que o General Osorio em data de 29 de Novembro, de Sal1ta L:esia dirigiu ao Minis.
Iro do Guerra Ferraz: - .... Dos 175 prlsioueiros que me foram enviados, empreguei ai.
guns nas carretas do transporte, outros nos hospitaes, e uns poucos na Corpo de Artilha·
ria para tocarem as carretas. Não tenbo confiança nestes homens i alguns delles tem de'
sertado, sem embargo de serem bem tratados, vestidos, e de se haverem prestado voo
luntariamente áquellcs serviços.•
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A esta nota baseada sobre factos, alguns .falsos e outros de figumdos,
Mitre respondeu a 25, da Belia Vista, de um modo brilhantissimo comba
tendo as accusaçlles, lembrando os attentados commettidos pelo Governo
Paraguayo, qualificando-os de padrão de eterna ig-nominia para os seus au
tores, mostrando que os paraguayos eram tratados com consideraçlLO entre
os Alliados e recebidos nos hospitaes ; a uns foi dada a liberdade, outros
foram transladados a povoaçlleS, outros foram destinados a serviços passi
vos nos Exercitos, sendo certo quc os que tomaram lugar nas fileiras com
batentes, o fizeram por sua liyre vontade, tendo solicitado essa graça.

Concluiu n 'estes termos :
.Declaro formalmenle a V. Ex. como General em Chefe do Exerci

tas Alliados, que como salvaguarda da vida dos Argentinos, Brasileil'os e
Orientaes de que V. Ex. se tenha podido apoderar casualmente ou por trai
ÇlLO - e não em lucta aberta e leal em que V. Ex. não teve ainda a fortu
na de apoderar-se de um só soldado, - que por qualquer acto que V. Ex.
ou as autoridades paraguayas por sua ordem possam co=etter com viola
ção dos principias reconhecidos, que são leis para os povos cultos, além
das satisfaçlles e reparaçlles que deverão ser dadas em occasiãO opportuna,
V. Ex. será responsavel pessoalmente e submettido ás mesmas regras que
invoca e estabelece.•

Mitre remetteu a Osorio a copia de ambas as notas manifestando o
prazer que teria se a resposta que deu a Lopes tivesse a sua approyaçãO.

Osorio respondeu que estava inteiramente de accordo com elia .
•A 30 o Exercito Brasileil'o levantou acampamento de Santa liuxia

e foi bivacar á margem do anoio Pelado, onde o General deixou uma in
vernada de cavalios, marchando depois fi. tal'de 2 1/2 leguas. (25)

Deste ponto - disse Osorio em officio ao Ministro da Guena - fiz
adeantar-se o Chefe da Co=issàO de Engenheiros, Dr. José CarIo. de Car
valho, afim de examinaI' com a precisa antecedencia, lugares proprios para
acampamentos nas proximidades do rio Paraná e a costa desse rio nas im
mediaçlles do Passo da Pat?'ia, pois é provavel que por alli tenha de er
I'ealisada a passagem dos Exercitos .A.lliado .

•Em 10. de Dezembro o Exercito marchou 2 1/2 leguas c acampou
em Gaxxos. AqlÚ encontramos muitos cadaveres llÚrrados, de paraguayos,
que ahi ficaram por occasião da retirada de Resquin .

•Dia 2 j annos do Imperador; salvou a artilharia imperial pela ma
nhã. O Exercito marchou 4 legu:ls e foi deter-se junto ao arroio Arnbrosio
onde ficou até o dia 3. A 4 marchou 2 1/2 leguas e transpoz sobre uma bôa
ponte o arroio S. Lourenço, onde acampou. NãO marchou a 5. A 6 adeantou
uma legua. Soube o General Osorio que uma columna paraguaya de 800
homens com 3 boccas de fogo tinham de novo atravessado o Paraná para o
territorio correntino. A 7 marchou 2 leguas e foi acampar junto á povoa
ção do Jj}rnped?'ado. A's 11 horas do dia, o General teve noticia de que
essa columna paraguayajá havia voltado para o seu paiz. A 8 avançou uma
legua até o arroio Empedrado. A 9 marchou 2 1/2 leguas. A 10 cami
nhou tres e acampou em Somb,·e?·o-Ohico. A 11 tendo uma chuya tOITen
cial inundado o campo, proseguio na marcha e foi parar á margem do Ria
chuelo, onde se deteve para preparar os meios de effectuar a passagem.. (26)

(25) Exposição, cil.
(26) Exposição, cit.



CAPITULO XXXVIII

SUMl1ARlO : - Acampamento do Exercito Brasileiro á margem do Riachuelo. - Acti
vidade do General Osorio. -O Avi o de 21 de Novembro do Ministro da Guer
ra. - Resposta frisante, - A birra. - Fardamento de verão. - Providen
cia quanto a fornecimento de viveres. - Autorisação ao Chefe Barroso e
Tenente-Coronel Coutinbo. - O(ficio do General Osorio de 15 de Dezembro
de 1865. - Homenagem ao Chefe Barroso. - Marcha do Exercito para a
LagOa Brava. - Communicações de Osorio ao Ministro Octaviano. - Em
Corrientes e seus arredores. - Providencias anteriores. - Informações de
Barroso e Carvalho. - OfUcina de construcção em Corrientes. - Requisições
necessarias. - Ida de Osorio á Corrientes. - Sua visita aos hospitaes e ou
tros pontos. - Carta de 25 de Dezembro ao Ministro da Guerra. - Cincoen
ta e um dias de acampamento. - Exposição do Ajudante Menezes. - Actos do
General Osorio. - - Exemplos. - Officio de l0 de Janeiro de 1866. - Força do
Exercito Brasileiro em 15 de Janeiro de 1866. - Ultimos officios do General
Osorio no acampamento da LagOa Brav•.

ove dias este\'e o Exercito Brasileiro acampado fi margem do Ria
ohuelo, quando em Dezembro de 1865 marchou em direcção á cidade de
Corrientes tendo por ponto objectivo o Passo da Patria., no Paranft.

ove dias levou o General O orio em grande actividade cuidando dos
interesses do mesmo Exercito.

A. 13 do referido mez officiou ao Ministro da Guerra, Ferraz. Infor
mou que os reforços esperados do Rio Grande elo Sul, por terra, compostos
da Brigada de infantaria sob o mando de A.rgolo, e da Brigada e Divi !tO de
cavallarias rio-grandenses ás ordens de JOãO Manoel Menna Bancto e João
..antonio da Silveira, já se achavam perto, e ao norte do Santa Jjuxia. Bre
ve reunir-se-iam ao Exercito. A.ffirmou que toda e sa gente havia sido lan
çada na vilIa da Restaumcion sem meios de poder marchar I Foi-lhe pre
ciso Socco1'1'el-a com bois e cavallos e viveres! Declarou que já havia es
cripta, requisitando ao .Almirante Tamandaré o h'ansporte para C01'1'ientes,
da força e material de guerra que se achavam no Salto, Montevidéo e Bue
nos .Aires, bem como, - meios de construir na cidade de Corrientes embar
cações pequenas para o Exercito transpôr o rio Paraná, pois, niíO os tinha
absolutamente para esse serviço, e contava com os re(:Ul'SOS quo a Esqua-
dra proporcionasse. .

- .SÓ dispõe este Exercito, disse de 4 pequenas chalanas,
duas canoas, um pequeno bote de gomma e tres pequenos pontões tambem
de gOillllla, com que tem passado 5 rios cheios I e taes objectos sãO inuteis
para o Paraná.»



134

InforUlou ainda ao Ministro, que já sabia haver desembarcado em
Corrientes um contingente de 1.600 homens, vindo do Rio de Janeiro j que
no passo de S. JoãO estavam dous vapores encalhados com mais gente; que
para estabelecer um hospital de que necessitava em Corrientes já tinha fei
to para ahi seguir o Chefe da Repartição de Saude do Exercito j que final
mente o Exercito marchava para as immediações da capital de Corrientes,
cuja cidade, já proxima, deixaria lUll pouco a esquerda para seguir sobre
Lagoa Brava, S. Lnis e S. Cosme.

O JI'linistro da Guerra assim como de uma parte mostrava confiança
em Osorio, de outra, o aboITecia. Fazia-o pre tal' informações obre verda
deiras leviandades que appareciam na imprensa, escriptas por inimigos da
Alliança. Assim por Aviso de 21 de Novembro mandou que informasse
sobre factos relatados n'uma correspondencia de Buenos-Aire., publicada
no J01"?~al do~Oommereio do Rio de Janeiro da mesma data do Aviso. O theor
dessa correspondencia, que desnecessario é transcrever, percebe-se da respos
ta frisante que Osorio deuao Ministro, da margem do Riachuelo,n 'estes termos:

- «Li attenciosamente a referida publicação, na qnal, o que acho
de mais importante, é ilizer-se que o Exercito Alliado passando o rio Corrien
tes, entrou em um paiz devastado pelos invasores. Mas, mesmo n 'este paiz
assim devastado, até hoje nlíO deixou o Exercito Brasileiro de ser fornecido
regularmente e até suppriu alguns centos de rezes ao Exercito Argenti
no. (1) N'Ulll unico dia o Exercito não carneou, e isso porque lhe ordenei,
por não haver lenha no lugar onde acampamos e não querer esperdiçar a
carne. Então mandei prevenir á tropa que trouxesse conrida feita. Acame
não tem sido de pessima qualidade, em geral, mas algumas vezes sómente,
porque onde não ha abundancia, não ha que escolher. Os fornecedores sM
na verdade argentinos; um, contrario em politica ao General Urquiza, ou
tro seu amigo pessoal, e o terceiro não sei a que credo pertence; mas em
todos elies tenho confiança, porque servem bem e empenhadamente. Ora,
se o General Urquiza, como é facto, me proporcionou as cavalhadas de suas
estancias para o serviço do Exercito i se lUll de sens genros (Santa-Cruz)
fez o mesmo; se um dos fornecedores, seu anrigo pessoal, me tem venilido
milhares de uavallos e bois para o mesmo serviço como posso eu ter em
má fé os fornecedores do Exercito? Sem embargo, conheço as difficuldades

(1) De Buenos Aires, a 21 de Dezembro (1865) escrevia á Osorio o Ministlo
Octaviano: <Exmo. Amo. Tanto o seu ofticio, como a sua carta me encherão de
vivo prazer: primeiro, porque vejo que V. Ex. tem sabido comprehender e manter
a Alliança no seu verdadeiro pé ; segnndo, porque V. Ex. responde cabalmenle as
recriminações e queixas que com injustiça se faziam a respeito do tratamento do
Exercito. Sobre este segundo ponto eu já estava meio convencido, porque todos os
que dahi vem declarão que ha até fartura no Exercito ! Mas, era meu dever de
funccionario publico proporcionar a V. Ex. os meios de officialmente e,,-plicar·se.
Quanto á Alliança, devo dizer-lhe que se desejo que o General brasileiro tenha a
mais elevada e independente posição, não quero com isto negar as deferencias e
respeitos que se devem ao General Mitre, não s6 por seu caracter publlco, mas ain
da por suas qualldades pessoaes, que o tornão digno de toda a estima. Eu
aprecio e venero o General Mitre e reconheço que elle está de bOa fé comnoscO. O
que recommendei a V. Ex. foi s6mente, como V. Ex. bem o entendeu, que <amigos
amigos, negocios á parte.>
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com que luctam; ninguem deixaria de tropeçar n 'ellas ; mas, o que ha
succedido é que o nosso Exercito tem marchado abastecido pelos fornecedo
res e por um commercio numeroso que o acompanha em carretas. Em ge
ral, todos procuram vender ao Exercito Brasileiro. lIo é de certo porque
pague peior. Hoje mesmo é o nosso, o Exercito que di põe de melhores ca
valios e bois. Para pagar o soldo vencido, o dinheiro estará já marchando
da capital de Corrientes para este campo. O fardamento nos vem alcançan
do no caminho, e algum não pouco, já está desembarcado em Conientes.
Tenho deixado á retaguarda 14 mil cavallos magros, invernados, ó7 mulas
e 1.800 bois, inclusive os que ficaram além do Uruguay, que devem estar
passando para este lado. Os que nãO tiverem morrido, serão conduzidos
para lugar azado, mais proximo ao Exercito. E' certo que havemos de pre
cisar de cavallo. e boi para pas. armos ao Pa.raguay, como preci amo de
meios para tran pôr o Paraná e do trem necessario para montar um ho pi
tal em grande escala em Corrientes. Isto, porém, não haviamos de ter em
deposito entregue aos Generaes de Solano Lopes. E' agora que devemos tra
tar de rennir os elementos n 'este ponto que começamos a dominar. Creio
haver respondido os principaes topico da correspondencia citada. Â.ccres
cento que até hoje tem exi tido harmonia entre os Exercito Alliados e
seus Generae que se auxiliam mutuamente, no que é possivel, e faço ,0
tos para que as intrigas do inimigo e dos correspondentes leviano ou mal
informados, não choguem a prejudicar a causa. Deus Guarde a V. Ex.-Ma
?loel Lwis Osorio .•.

Â. birra com os fornocedores vinha de interessado que desejavam
afastaI-os pura chamar a si os contractos. O orio não con entio ni o.
Serviram bem j ustentou-os. Lembrou, porém, ao Governo a creaçao de
uma commi São de confiança d'este, com exclu lIo do General em Chefe
para promover e regular o fornecimento do Exercito. Ficaria assim, o Ge
neral menos embaraçado para poder attender a outra. cou a igualmente
importantos. (2)

(2) Em as umpto de fOI necimentos, era o General O 01'10 de uma li lU'a é
de uma ex.igencia a toda a prova. por exemplo: Mariano Cabal contractou forne
eer camisas ao Exercito. e entregou-as em l\Iontevidéo. O General Osorio, escreveu
ao CorOnel Cabral Descbamps, chefe da Repartição Fiscal do mesmo Exrrclto, pe
dindo uma das cami as para examinar. .A camisa veiu. Osorlo fez O exame, e res
pondeu-lhe : - .As camisas ~ão incapazes de ser recebidas pela sua má qualidade.
Quer/) que se não recebam objectos inutels para o Exercito. Organise uma commls
são que proceda a exame em todo o fornecimento. Receba-se as camisas que forem
boas, e as má devolva a Cabal. Tenha vigUancla, pois deve-se suspeitar troca de
pois mcsmo de entradas para o deposito.> De outra feita, o General Osorio dirigiu
se ao Commandame das Forças Brasilei,as na cidade de Corrientes Tenente-Coro
nel Azeredo Coutinho : - lllmo. Sr. Con ta-me por pessoa bem informada, que as
gallinhas pedidas e fornecidas para o doentes do hospital dessa cidade, entram
pOr uma porta e sáem por outra para serem vendidas fOra do Hospital por maior
preço do que aquelle que custaram. A' vista pois, de tão revoltante procedimento,
sem duvida de alguns dos empre .~do subalternos do ho pital, V. S. tome todas
as providencias ao seu alcance para descobrir-se o criminoso, e isso feito, o man
dará castigar com 50 pranchadas de espada além da baixa do posto aos que forem in
feriores, Cabos e Anspeçadas. Fica estabelecida essa regra para outros casos iden
ticos, e d elles dará V. S. parte a este Quartel General, depois de cumprido o cas
tigo, aão tolerando por principio algum a impunidade de semelhantes crimes. D. G.
a V. S. - Mal/oel Luis Osorio.•
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Desde Mercedes vinha o General Osorio distribuindo pelo Exercito far
damento de verão que comprára, attendendo ao calor que se apresentava ex
cessivo e ao estar esb:agado pelas intemperies o antigo vestuario das praças.
Chegando ao Riachuelo, receioso de que faltassem viveres ás b:opas, nas futu
ras marchas, prestou auxilio aos fornecedores reclamando'do Minish'o Octa
viano, em Buenos Aires, a remessa de xarque, feijão, toucinho ou graxa, bola
cha, assucar, sal, café e farinha, conforme a nota que lhe enviou. Assim tam
bem autorisou ao Chefe Barroso e ao Encarregado das forças brasileiras na
cidade de Corrientes, Tenente-Coronel Azeredo Coutinho a alugarem casas
para deposito dos artigos bellicos, e para os hospitaes e na falta d'ellas,
consb:uirem barracões apropriados a esse fim, para o que remetteu ao Che
fe Barroso 50 carpinteiros do Exercito. Melhor explica os acontecimentos
passados o oflicio que em data de 15 de Dezembro (1865) do Riachuelo,
o General Osorio dirigiu ao l\finisb:o da Guerra. Depois de descrever o iti
nerario feito e prestar informações disse ao Minisb:o :

- .Não foi efl'ectuada a marcha do Exercito sem difficuldades. Além
da natureza physica do terreno, encharcado em sua maior parte, que
tambem contribuiu para retardarmos a marcha, tivemos grande perda de
boiada e cavalhada, mortos de peste, em consequencia dos excessivoll calo
res que tem feito, e que muito sentem os animaes vindos do sul de Corrien·
tes, e da grande quantidade de sevandijas dos campos; os cavallos sofl'rem
ainda em razão da má qualidade do arreiamento que se disb:ibue ílS forças
de cavallaria e artilharia. Assim é, que tenho sempre comprado, e conti
núo a comprar tanto boi. como cavallos, para supprir as faltas que se vãO
dando. .Â. pedido do General ~líh'e mando-lhe hoje auxilio de bois afim de
que possa passar os immensos banhados formados desde Peguajó pelas chu
,as torrenciaes do dia 10 do corrente, as quaes tambemfizeram encher o
Riachuelo, o que tem impedido a minha passagem, que só hoje pude come
çar, graças aos recursos de canoas e taboas que mandei vir de Corrientes.
As chuvas e oub:os h'opeços enconb:ados não impediJ:am, porém, as provi
dencias para que fosse como foi, mesmo em marcha, fardada a Divisão que
vem de Uruguayana e que está a duas marchas do grosso do Exercito, á qual
mandei tudo quanto era preciso para mobilisal-a e fazeI-a sahir da Restau
1'o,cion onde estava; cavalios, boi~, carretas, abarracamento etc., nada faltou.
Só lhe falta pagar os \'encimentos ah'azados (7 mezes) o que se fará, tão logo
como se e1fectue sua juncção ao Exercito. A' capital de Corrientes teem
já chegado 2 mil homens, pouco mais ou menos, dos que veem polo Para
ná, inclnindo n'esse numero os que estavam no Salto empregados nos hos
pitaes e os que tiveram alta. E informado de que ha no Paraná encalhados
14 vapores com tropa, officiei ao Sr. Chefe de DivisãO Barroso, pedindo-lhe
que fretasse vapores de pouco calado e grande capacidade, afim de irem
buscar essa h'opa a bordo dos encalhados, de onde é urgentíssimo tiraI-a
para impedir ou retardar ao menos, o desenvolvimento que a estação favo
rece, de algLUlla epidemia. Da que já desembarcou mandei marchar para
aqui o BatalhãO Provisorio do Tenente-Coronel Novaes e as praças, que ha
viam ficado enfermas nos hospitaes afim de distribuil-as pelos seus corpos.
Uma séria difficuldade YÍlll encontrar em Corrientes ; refiro-me á falta de
casas para hospitaes e depositas; de combinação com o Sr. Barroso trato de
removeI-a, do modo porque podemos fazei-o; isto é, mandando construir
barracõe8 de madeira paTa supprirem a falta das casas. As recommenda
ÇÕes de V. Ex. para a insh'ucçll.o das h'opas novas, e para a dissoluÇllO dos
Corpos qne, por sua peqnena força, são mais pesados que uteis ao serviço,
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e completando-se com as suas praças outros corpos, todas emfim serão cum
pridas. NãO será de certo por falta de trabalho e de bôa vontade d'este
Commando, que apparecerão difliculdades ao Governo i o serviço é feito tão
bem como é possivel; e as providencias para que não appareçam, ou se
destruam obstaculos, não se fazem esperar.

•Quanto a operaçOes 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 que
se fará .

•Logo que acabe de passar o Riachuelo, seguirei para as proximida
des do Passo da Patria ; e cabe aqui dizer a V. Ex. que, se a passagem
houver de effectuar-se no referido passo, sel-o-ha a viva força; que só po
deremos effectual-a com auxilio e sob a protecção da Esquadra pois que o
Exercito não tem as embarcaçoes de que precisa para tão importante como
difficil e arriscada operação. O General Flores vem descendo o Paraná para
as immediaçoes do Passo da Patria, e já está abaixo de Caacati. A cavalla
ria corrientina está sobre aquelle passo, na margem direita do rio. Deus
Guarde a V. Ex. Manoel Ituis Osario.»

Antes do nesse dia 15 começar a passagem do Riachuelo, o General
Osorio por aprimorada delicadezaj recordando a gloriosa victoria naval al
cançada por Barroso cm 11 de Junho, mandou pedir-lhe licença para effe
ctual-a. (4) O Chefe Barroso considerou-se bastante honrado com essa ho
menagem que recebeu do General. Transpondo o Exercito Brasileiro o
Riachuelo, o General Osorio marchou no dia 20 e tomando a direcção da
Lagoa Brava proxima á cidade de Corrientes alli e tabelecetl acampamen
to. li 21 escreveu desse mesmo ponto da Lagoa Brava ao Ministro Octa
viano em Buenos Aires :

- .Hontem acampei n 'este lugar e por e ta immediaçõe me con
servarei por alguns dia para receber a tropas que estão desembarcando
em Corrientes e preparai-as, e tratar do estabelecimento de hospitaes e de
posito que tenha de deixar aquém do Paraná. O General Flores deveria
ter chegado hontem ao Passo da Patria depois de uma marcha penozissima
por banhados de leguas, nos quaes estragou todo o material de sua força, e
~sta tambem. O referido General mandou-me um official para servil' de guia
a gente que tenho de mandar levar dinheiro e fardamento aos batalhoes
brasileiros sob o seu commando. A Divi ão que veiu de Uruguayana, fez
hontem juncÇão com este Exercito. O Exercito do General Mitre está
passando o Riachuelo ; é provavel que vá acampar além do nosso
acampamento, porque não ha por aqui, campo ufticiente para tanta
gente.»

Chegou o Exercito á Corrientes, pois, mas empre debaixo de copio
sas chuvas e tendo transposto, immensamente cheios, em balsas conduzi
das por elie, os caudalosos rios Mocoretan Corrientes e Riachuelo, e em

(4) O General Osorio tinha em grande conta a victoria alcançada pela Mari
nha Brasileira n'esse dia: cE" tenho profunda convicção que a Marinha salvou a
Cllusa dll Ai/lança em 11 de ./tmho. - taes foram as suas palavras no offielo
que em 6 de Fevereiro de 1866 dirigiu ao Sr. Almirante Visconde de Ta
mandar/:.
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pontes que construiu - os arroios Batel anta Lucia e Roque. Ne te
existia uma ponte que o inimigo na rctirada de tnüra e que Osorio man
dou reedificar. Na frente de Corrientes, acampado sobre a Lagôa Brava, o
Exercito Brasileiro, recebeu 12 mil bomen de reforço que ubindo o Para
ná, alli desembarcáram, e bem as im como participou o General ao Minis
tro Octaviano, recebeu as forças de cava1Jaria e infantaria ao mando de
João Antonio, João Manoel e .A.rgolo, que expedida de Uruguayana por
ordem do Ministro da Guerra, em Riachuelo fizeram sua juncçãO ao Exercito.
Em marcha, antes de chegar á Corrientes, como expuzemos, o General Oso
rio -tinha se dirigido com muita antecedenoia ao Chefe Banoso, prevenindo
o aluguel de oasas para ho" pitaes e depositas de artigos bellioos; tinha
tambem se diJ:igido n'este sentido ao Tenente-Coronel Azeredo Coutinho
enoarregado das forças e material em tran ito pela dita cidade, e fizera
adeantar- e até la o Chefe da Comrn.issàO de Engenbeil'o Dr. José Carlos de
Carvalho para oonsb:u.il' galpões na falta de oasas, e preparar pequenas em
barcações paTa au.'Cilio do Exeroito na pa sagem do Paraná. nas deternlÍ
nações foram oumprindo-se, mas oom muitas diffiouldades. Tanto lJ.ue, em
oarta de 16, disse o Chefe Barroso á O..orio :

- .A oada passo encontramos uma diffiouldade para a oidade de
Corrientes ; esta não e tava disposta nem para a centesima parte do que
d'ella se quer exigil', e que no é indi. pensave!. A. influencia de COll1l1ler
oio que debaixo tem vindo, tem feito oom que muito esoassas sejam as oa
sas, bem oomo o se1'Viço de eanetas, peões, eto., para oonduzil' os objeotos
vindos nos vapol'es. O trem que veiu do Salto, grande parte está todavia por
ser reoolhido, devido 11 falta de oanetilhas .•

Em oarta de 17, disse-lhe o Dr. Carvalho, Chefe da CommiSSãa de
Engenheil'os : - «Ainda aqui estou lutando oom mil diJ:I1.ouldades para
oumpril' as ol'dens de V. Ex., não ohstante a Ma vontade e diligenoia do
Sr. Chefe Bal'l'oso. N'e ta terra maldiota, tudo é embaraços, porque as
ympathias pelos paraguayos são quasi geraes .•

NãO obstante, foram-se venoendo os embaraço'. O Dr. Carvalho ten
do mon tado uma oflioina de construoçãO, a 17 csoreveu á Osorio : - .A
nossa offioina vae indo l'egularmente. Devem fioar promptos por estes dias
4 batéis do novo modelo franoez, geralmente adoptado para a passagem dos
l'ios. Se V. Ex. achando-os bon. , oonoordar em que outros iguaes se devam
fazer, e bem assim algumas balsas para a passagem de aniJnaes, mesmo al
gumas baterias iluotuantes para a defesa dos oomboios de tropas na tmves
sia do Paraná, ter-se-ha de requi itar ao Sr. Tamandaré ou ao Sr. Ootavia
no 15 a 20 mil pés de taboado de pinho de 1 1/2 poUegada de grossul'a, 10
mil pés de taboado do paiz tendo a maior extensão que ror passiveI obter,
e 10 mil de pranohões de pinho de 3 pollegadas de espessUl'a .•

Esousado é dizer que o General Osorio fez a requisiçãO logo .
• - A 22, sahindo do acampamento, foi á cidade de Corrientes aoompanha
do dos seus Ajudantes Tenente Manoel Jaointho O orio e Alferes Menezes.
Ao ohegar apeou-se á porta de um dos hospitaes ; peroorren-o todo; visi·
tau os enfermos de cama em oama ; mandou mudar a roupa a este, ourar
áquel1e, ouviu as representações de outros j emlim, oontrariou-se mui~o
oom as faltas que viu e oom o desleixo de alguns medioos. Sabindo d' este hOSP1
tal levou sua visita a todos os outros, bem oomo aos depositas de artigos bel-
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lioos e á alguns navios brasileiro. Emfim, todo o dia passou n'essa lida~

Desgostou-o sobretudo a desharmonia que encontrou entre o pessoal en
carregado do serviço, e entre este com as autoridades locaes. Interveio.
oom os seus bon officios; fallou-lhe em nome do patriotismo e da ne
oessidade que havia de se manterem unidas; e depois de restabelecer a
ordem retirou-se para o acampamento.. (5)

De chegada e creveu ao Ministro da Guerra:

.TUrno. e Exmo. Con elheiro Ferraz. Lagôa Brava, 25 de Dezembro
de 1865. Respondo a carta de V. Ex. de 7 de Novembro p.p. escripta de
Santa Catharina, e recebida pelo ultimo correio, via Paraná. Estou perfei
tamente de acoordo com o que em V. Ex. ordena, de completar os corpos
do Exercito, com os que vão chegando conservando d'estes os que parece
rem convenientes e mandar os officiaes que sobrem para terem o destino
que V. Ex. lhes quizer dar. . _ A. força que veiu de Uruguayana (6) se reu
niu a este Exercito, no Riachuelo, e da que vem pelo Paraná, pouca resta
a desembaroar. Hoje mandei transporte para a que já está em terra, e em
vapor de pequeno calado se foi conduzLr o Batalhão cOD1.Ulandado pelo Te
nente Coronel A.lbuquerque BelIo que está encalhado no pa so de S. João.
Tenho muito que fazer para reorganizar o corpos do Exercito, visto que
reoebo aqui uma mas a de infantaria igualou maior á que tinha. Na força
vinda pelo Paraná de envolveu-se a variola, o sarampo e a dianhéa, e a
oidade de Corrientes não se presta á commodidades que de prompto eram
preoisas pela falta de ca a . TambeUl ainda não me chegaram a cama que
erviram no hospital elo alto e portanto, teremos alguns dias mais o en

fermo sem a neces arias accommodaçõe . E' indispensavel a construcçãO
de galpões de taboas para. os doente ; porém não temos d'elJas o sufficiell
te, que aliás jf, encomll1endei ao Sr. Tamandaré. O trem de gu na que vae
ohegando, tambem difficilmente poderfl er recolhido a depositos, por falta
de oa as. A. h'opa que acaba de chegar (Voluntarios) carece de toda a in 
trueção. A. ca,alhada e boiada do Exercito continúa a e b'anhar muito o
e~a e a evandijas. Toda estas cou a . retardarãO as operações e prin
elPalmente a bab.:a das agua do Paraná, que não permitte que a Esquadra
opére, do que e tá bem ao faeto o Sr. Tamandaré, segundo me escreve. O
Gencral Flores já e tá em S. Cosme. O General Mib'e es1,'Í. hoje obre a mi
nha direita, e eu, a duas legua da cidade de Coniente , de onde não pen
so mover-me sem receber a tropa e material que alli desembarca e estabe
l~eer os hospitaes. Tenho apena o General Netto a legua e meia de distan
CIa, em Chaca1-ita. Mandei que as minhas cavalhadas invernadas em Mo
eoretan, Mereede. e Passo da Vaccas, no Uruguay, venham para este la
do de Santa Lucia e S. LOlU'enço para se approximarem do Exercito. __
Com empenho estou fazendo propagar a vaccina, porque receio que e sa
pest~ .no cause p;ra,e prejtúzo e á populaçãO de Corrientcs. Creio mesmo
que Ja não haverá remedio para evibr todo o mal principalmente na po
voação e nn infantaria, que trouxe a peste a bordo. Ainda nllo recobi o ar
m~n:ento de cavallaria de que preciso e cuja remessa me annunciou o r.
Mimstro Saraiva. O accrescimo que o Exercito tem, de infantaria, demanda
que se me enne grande numero de cartucho' de infanta.ria ligeira e pesada.
O augmento tambem da artilharia, torna necessaria a vinda de officiaes e
praças desta arma, porém, não sei se o Governo dispõe deste recm' o, por
ser pobre nosso quadro do uma arma tão neces aria e cujo mel"ito foi l'e-

(5) Expos'ção, cito

(6) ~.696 homens de infantaria, - 1.681 de cavallarla.
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pentinamente elevado. (7) O Exercito tem sido fornecido reguJarmente de
rações. Temos sobre o acampamento mais de 4 mil rezes. A tropa está pa
ga até fins de Outubro, e os officiaes e Batalhões da Vanguarda até fins de
Novembro. Já distribui fardamento de verãO a todo o Exercito e espero
brevemente dar-lhe outra muda da mesma roupa, porque não pode ser de
outra forma. Os calores neste paiz são excessivos, das 8 da manhã ás 4 da
tarde, a ponto de pouoo poder se fazer; sem embargo, os nossos in·
fantes parecem nM estranhar muito a estação, e nas marchas até
este ponto, se mostraram muito fortes, tanto os Batalhões velhos,
como os de Voluntarios; e, nem a marcha alterou o estado sanitario
do Exercito. .A. força que veiu de Uruguayana fez muitas marchas de
5 leguas, e· o Exercito, apezar de todo o seu peso, fez algumas
da mesma extensão. Para a passagem do Paraná, quando chegue o caso,
não disponho de meios. Espero tudo da Esquadra e outros recursos que
trará o Sr. Tamandaré, segundo me e creve. Eu tenho apenas 8 canoas de
taboas e esse serviço não se fará sámente a força de remos, e debaixo de
fogo como é provave!. Os fornecedores do Exercito, se propõem a forne
ceI-o no Paraguay com o augmento de mais 1001's. em cada etape diaria.
ACtlitei a proposta e, formulado o contracto, enviarei a V. Ex. .A.pezar d'is
to, pedi ao Conselheiro Octaviano rações para 8 dias de xarque, farinha
etc. para ter em deposito para qualquer emergencia. De V. Ex. amigo e
criado - Manoelliuis OSQ?·io.»

Cincoenta e um dias esteve o Exercito Brasileiro acampado na La
goa Brava, recebendo munições, armamentos, lévas de voluntario que
chegavam do Brasil, bisonhos, baldos de toda a instrucção militar. Dir-se-ia
que o General Osorio organisava um outro Exercito. Quanto tmbalho !
Fale o seu Ajudante de Campo :

- «O General á braços com o Exercito, para deixaI-o no caso de
passar o Paraná; os paisanos desembarcando e cada contingente com mui
tos officiaes commissionados no Brasil sem pratica da guerra e alguns sem
aptidão; uns até invalidos, oub'os completamente inexperientes e nmitissi
mos d'elles conduzindo cartas de reco=endação para o Gencral escriptas
pelos proprios Ministros e Grandes do Imperio que assim protogiam seus
afilhados, amigos e parentes, recommendando-os como pab'iotas exaltados I
Esses officiaes commissionados, em geral, não sabiam instruir as praças
que co=andavam ; eram tM recrutas como os propl'ios soldados. Emba
raços para o General Osorio! Para sahir d'elles, foi commissionando os
officiaes dos corpos mais antigos, já instruidos e disb'ibuindo-os pelos Ba
talhões de Voluntarios. Quanto aos officiaes paisanos encostava-os ao seu
Quartel-Geneml, até lhes dar o destino conveniente. A essa reunião de
inexpertos e calouros em torno do Quartel-General deram seus espirituosos
companheiros e veteranos a denominaçãO graciosa de - Pateo dos Bich.os.
Dos officiaes nomeados para os corpos de Voluntarios, pelo General, mui
tos mais tarde se distinguil'am, como .A.gnello Valente, Cavalcanti, Azeve
do, Côrte Real, Antonio Pedro, CezaJ.· da Silva, Figueira de Mello, Deodoro
etc. etc. Todo o acampamento brasileiro era um campo de exercicios. A in
fantaria com os seus fiscaes e commandantes novos cheios de influencia, qual
d'estes mais queria primar com o seu BatalhãO em disciplina e arranjo.
O Coronel Mallet era incansavel com a artilharia. Para os aprestos d'esta,
as ferrarias dia e noite b·abalhavam. .A. cavallaria fazia exercioios conseCU-

(7) O Sr. Ministro da Guerra respondeu que não dispunha de mais officiaes.
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tivos. o transporte preparava-se de todos os seus mistéres. Emlim; era
extraordinal'ia a animação no Exercito. Todos trabalhavam.» (8)

E Osorio, percorria todos os pontos em que estavam os seus soldados,
tudo vendo e fiscalisando, animando a todos com a presença e a palavra de
ohefe e amigo! Para o desembarque do pessoal e artigos bellicos e vive
res destinados ao Exercito Brasileiro, obtevo um porto á parte, no Salade
'1'0 de D. Mm·tino DagO'l'ret. Estabeleceu um laboratorio na cidade de
Conientes á cargo do Tenente .A.merico Roiz de Vasconcellos para o fabrico
de oartuchos e compustura de armas. (9) Chegando o taboado de que ne
oessitava, mandou construiJ.· barracoes para hospitaes e assumiu a direcção
d'estes o cinu'gião-mór Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho. Reforçou
os Batalhões de linha com soldados dos Corpos Provisorios e dos contin
gentes avulsos, e encorporou Batalhões pequenos a outros que chegavam.
Para a Esquadra remetteu uma bateria de m:tilharia com 70 prussianos e
alguns morteiros. De quanta paciencia não houve mistér, para supportar
contrariedades? Exemplos: Um negociante qualquer, para matar a con
correncia no fornecimento de algmn genero llecessario ao Exercito, mentia
e intrigava á vontade e obrigava o General a ir em pessoa proceder a exa
mes para evitar delongas e rixas interminaveis; - os medicos queixa
vam-se de falta de gallinhas para alimento dos enfermos, desavinham-se
com os fornecedores, estes allegavam a impossibilidade absoluta de forne
cer em Corrientes esse alimonto, surgiam as rixas, e o General tinha de in
tervir para restabelecer a harmonia alterada; - no Rio de JaneÍl'o o Gover
no mandava proceder o embarque de armas e munições: quando não demo
ravam muito tempo em Montevidéo por falta de embal'caçoes de transporte,
chegavam as remessas á Corrientes mal acondicionadas, incompletas ou
imperfeitas. Al'mas havia que chegavam estragadas j bayonetas e sabres
que nãO lhes serviam ou que vinham trocadas, e depois era um caro custo
desfazer a troca; (10) cartuchos, de calibre maior do que o das armas em
uso; peças de artilharia, desacompanhadas das respectivas munições e ou
tros artigos que lhes pertenciam. Um inferno para o General, que se via
na necessidade de lembrar ao Governo a conveniencia de fazer acompanhar
cada remessa depois de bem acondicionada por lun oflicial por ella respon
savel até o momento da entrega. - Uma vez chegaram e desembarcaram
em COl1'ientes contingentes de Voluntarios em completa desorganisação;
sem armas, sem fal'damento, sem equipamento, descalços e sem chapéus!
E no meio de tudo isso, lá tinha o General de passar pelo dissabor de exo-

(8) Até o dia 19 de Janeiro (1866) tinha fabricado 138 mil cartuchos de in
fantaria pesada, 178 mil de infantaria ligeira; 1 milhão e 41 mil cap~ulas fulmi
nantes e 410 mil cartuchos de cavailaria e 300 mil de pistolas.

(9) Exposição, cito

(10) O General Osorio, para obviar' esse inconveniente, viu-se forçado a
officiar ao Ministro da Guerra pedindo que ras armas já viessem com as suas
bayonetas collocadas.
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nerar do emprego ou de reprehender alguns dos seus subordinado , a bem
do sen'iço. Um destes, julgou-se um dia desautorado paI' outros emprega
dos e queixou-se ao General Osorio. Este depois de informar-se bem res
pondeu-lhe em officio :

- ~ ...NãO ha tal desautoração, a qual só vê o seu genio pretencio
so de dominar tudo, sem consideração aos direitos e deveres dos ouu-os
companheiros. Esta linguagem é de soldado franco, não se dixige a feril-o,
e V. S. já está maduro para casar a firmeza com a prudencia e ir direito ás
conveniencias do serviço, no caso extraordinario em que nos achamos.
Mantenha a disciplina e a ordem nas praças e officiaes que ahi se acham, e
proteja com a sua autoridade aos mais empregados e verá que se ha de ir
bem. V. S. deve resolver e cortar as difficuldades; é a principal serveutia
do seu commando. Se não tivesse a reputação de honesto e honrado, o Go
verno nãO lhe teria dado o emprego, que tinha no Salto e tem em Corrien
tes, a despeito do seu genio duro e desconfiado .•

Exemplar repl'Ímenda. Ena fez do empregado um modelo!
Entre todo os assumptos ligava o Geneml Osorio muita considera

ção á obtenção de meios para a passagem do Paraná. Assilll é que em 10 de
Janeiro (1866) repetiu em officio ao Ministro Octaviano:

-.0 Exercito precisa do recurso absoluto da ESfluadra, e.·pecial
mente dos navio' encouraçados (11) para a passagem do rio, e como se deve
esperar que esta seja feita á viva força e o Exercito não tem as embarca
ções precisas, requisito á V. Ex. as barcas, lanchas, c:môas e material
constantes da relação, cujos objectos não ha em C!)lTientes, onde apenas se
poude obter materiaes para a con h'UCÇãO de 10 canoas, e a compra de 4,
sendo 3 d'estas ultimas, de pequena dimensões. O inimigo tem fortifica
ções no Passo da Patria, e no de Ita.p·i?"lí, o que indica a pretenção de re
sistencia. O rio, é o mais largo que segundo minha ideia tenha tentado
passar um Exercito. O General Flores crê conveniente que tenhamos os
meios de por a um tempo do outro lado do Paraná, ao menos, 12 mil ho
mens. O Exercito poderia, costeando o rio acima, ir procurar outro passo;
I orém, então não poderia utüisar o concurso da Esquadra, e por consequencia
viria a preci ar maior numero de canoas, do que o pedido. Parece-me que
só em Buenos Aires e Montevidéo se poderiam fabricar as balsa. com pon
tes levadiças, que servem de prancha para o embarque e desembarque da
artilharia e animaes, ou quando menos, comprarem-se embarcações peque
nas, tirar-se-lhes a prôa e popa e convez, o coUocar-se-lhes as oalho ao
fundo e as pontes-pranchas. Sem o material (lue peço, a passagem, se nãO
é impossivel, ao menos é difficil e perigosa. Para melhor explicar o qne
venho de dizer, mando á presença de V. Ex. o Chefe da Commissão de En
genheiros Dr. José Carlos de Carvalho. Com estas minhas ideias estão de
aecordo os Srs. Brigadeu'o Antonio Manoel de Meno (12) e citado Dr. C:u
valho, com os quaes conferenciei a respeito. Ainda não fizemos conselho

. (11) O Governo Imperial tinha mandado construir 4 vapores encouraça'
dos: Tmnalldm'é e Bm'roso, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Brasil e
Bahia na Europa. O primeiro que chegou a Comentes foi o Tamandaré, no dia t1
de Dezembro (1865).

(12) Co=andante Geral da Artilharia, nomeado pelo Governo Imperial,
por Aviso de 27 de Dezembro de 1865, para substihlir o General Osorio nos seuS
impecUmentos.



143

de Genoraes para a sentarmos sobre os ponto. de passagem, porque ainda
não chegou o Sr. .Almirante Tamandaré, que é a opinião essencial para es
sa operaçãO. NãO é, porém, perdido o tempo que passa. Emquanto espéro,
estou organisando o Exercito e procluando alcançar alguma instrucção para
os la mil recrutas de infantaria que acabo de receber.»

No acampamento em Lagoa Bl'ava, os ultimas officio do General
Osorio foram dirigidos ao .Almirante Tamll.ndaré que ostava em Buenos .Ai
res o ao Ministro da Gllerra no Rio de Janeiro.

Ao Sr. Tamandaré notou om 6 de Fevereiro que, recebendo ahi o
Exorcito milhares do recrutas em tão pouco tempo, não podia já estar dis
ciplinado para emprehender a nova ampanba; so a primeira força que o
compunha, desde a Concordia, nãO tinha in. trucÇão ba tanto, muito menos
tinha a que ainda estava dividindo pelos Batalhõe , e que era absolutamen
te extranha ao erviço. Terminou dizendo: - .Eu penso que a guerra e
faz com muita refleXãO, e por isso, tanto eu, como os Generaes Alliados
anciamos pela vinda de V. Ex. para acertarmo sobre os sen;ços relativos
á pas, agem do Paraná, e oub'os que Ó com a presença de V. Ex. podem
ser decididos.»

Ao Ministro officiou em data de 8, dizendo : - que as b'opas novas
ultimamente vindas para o Exercito, tinham chegado maltratadas tanto pela
mú accommodação a bórdo como pela possima alimentação; e chegll.ram com
demora, por cau ll. dos encalhas do tran portes, que mais pareciam propo i
taesdo que ca. uaes ; que com i o fez que o numero de enfermos nos ho pitaes,
de SOO subis e a 2.700 e tantos j - que eram [reci os mai. medico . os que
havia não ba tavam j que tendo augmontado o Exercito convinha aUender
ao fornecimento de armas e muniçõe na denda proporção; que finalmen
te, na capital de Coniente con. ervaya os batalhõ s l0 de infantaria e o
do en enheiro fazendo o serviço do d13sembarque e d po ito do obj ctos
que o nano tran portavam, e o serviço de con trllcção de canoas e gal
pO s para hospitae. O Governo Imperial continuava approvando todos os
actos do General Osorio; o, particlllarll1euto o Sr. Forraz, Ministro da Guer
ra, dizia-lhe em carta do Rio de Janeiro, de lá do itado mez do Fevereiro:

. - «.á.ccuso a recepçãO etc. etc. e muito lho agradeço a noticias que
me da, e a franqueza com que me fala com o qll muito me pago, ficando
V. Ex. certo de que ua. cartas in piram-me. empre vivo intere. e qual
quer que eja o lado porque as encáre. Eu não me de euido j tenho man
dado tudo que é mistér a.o Exercito do eu commando e continúo na re
mes a. Approvei a impressãO que V. Ex. mandou fazer do folheto de in 
trucÇão para artilharia, bem como outro sobre fogos de infantaria, e tenho
dado as neces. arias ordens para a ua impressão aqui. Meu caro Sr. Gene
ral. A demora nas operações nos é fatal. Felizmente todos conhecem que
da ~arte de V. Ex. não vem essa demora ... No emtanto pode haver bôas
raz?~s para essa tardança; o que nãO obstante de nossa parte bom é que
solicitemos a rapidez das olJerações.»





CAPITULO XXXIX

SUIDIARIO: - Passagens do inimigo pelo Pw:aná, desembarques, escaramuças e ex
cursões de pequenos vapores. - Guerrilhas ás avançadas argentinas : sur
preza em Corrales. - Conducta de Osorio. - Mudança para Talá Corá. 
Regresso do Dr. Carvalho de Buenos Aires á Corrlentes. - Seu officlo de
13 á Osorio em que se lê o apreço do Ministro Octaviano ao General Brasi
leiro. - Ponderação de Osorlo sobre a Inconvenlencla do acampamento da
Vanguarda (Ex. Orientai) em Itatl. - Goyo Suarez resolve attender por
Intervenção de Mitre. - Realisa-se a previsão de Osorlo. - Juizo do Coro
nel PalJeja sobre o facto. - Retirada do Exercito Oriental para S. Cosme.
- Justificativa de Barroso a Osorlo sobre as arremettldas paraguayas pelo
Paraná. - Cheg-ada de Tamandaré e Flores á Corrientes. - Reunidos em
Conselho, os Generaes planejam a Invasão do territorlo inimigo. - Apres
tos para a invasão e nota do Dr. Carvalho a Osorlo. _. Noticias do inimigo
referidas por passados. - Enfermidades no Exercito Imperial. - Osorlo re
clama facultativos. - Montante do Exercito em 10 de Março (1866). - Oso
rio solicita Imprescindlveis munições dando outras providencias. - Visita
de Osorio e Netto á Flores. - Recepção festiva. - Ida de Osorio ao Passo
d. Patria. -- Visita á Mitre. - Em Conientes. - Volta ao acampameuto.

No. ultimos dia do mez de Janeiro de 1866, emlJ.uanto o Exercito
Brasileiro conservava o seu acampamento na Lagôa B7'ava e o Exercito
Argentino estava por S. Cosme e o Exercito Oriental por Hati, forças para
guayas em numero de 300, 500 e 600 homens, movendo-se do seu paiz,
transpunham em canoas o Paraná e vinham provocar as cavallarias corrien
tinas que, estendidas obre a margem d'aquelle rio, na proximidades do
Passo da Pau'ia, as hostilisavam v:iYamente.

No dia 30, ahi pelas 11 horas da manhu, o General Osorio ouvindo
muitas descargas de fu~ilaria na direcção do acampamento do Exercito Âr
gentino fez adeantar alguma tropa e escreveu o seguinte billiete ao General
Mitre:

- •.A. chuva. por aqui tem sido excessiva. Tudo é agua. Desde hon
tem ten~~ ouvido fogo na direcçuo do Passo da Pat1'ia; por isso, peço a V.
Ex. notiCIas da frente, porque é um desconsolo ouvir tanto barulho sem
saber o que importa .•

Mitre immediatamente respondeu no mesmo papel do bilhete:

- .0 fogo que V. Ex. ouviu hontem, foi causado por 700 Para
guayos que passaram em 50 canoas e chegaram até Peguajó. Nossa Van
guarda de cavallaria conientina os guerrilhou fortemente e os fez repassar
a trote o Peguajó, com 200 afuadores sómente e 300 lanceiros de reserva,
e ao c~egarem ao arroio, nossos atiradores deitaram pé em terra. Portaram
se mUlto bem. Os Paraguayos trouxeram uma estativa de foguetes a con-
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gréve e di pararam 16 foguetes que nenhum mal caUtiaram. .l: ãO tive tempo
para fazer entrar uma Brigada de infantaria que mandei á Vanguarda, po
rém, desde amanhã porei aIli uma em senTiço, e á primeim vez que os Pa
raguayos voltem, erão sériamente escarmentados' o espéro. O inimigo
levou 3 mortos, segunào eu vi, e como o fogo era a uma quadra àe distan
cia, deve ter tido alguns feridos. Nós tivemos só um soldado morto, um
major ferido levemente e tres soldados feridos dos quaes um gravemente.
Aqui faz 3 dias que chove. E' um bem para o campo e para a saúde do sol
dado. Não se alarme por causa de tiros. Quando houver algo sério, o avisarei
immediatamentc.'

Assim como o General Osorio mandára adeantar- e alguma tropa até
vir a resposta de Mitre, seguiu tambem para junto d'ella. Vindo e. a res
posta, retirou-se com a tropa pam o acampamento. No emtanto, o arrojo
dos Pamguayos, fêl-o estar mais vigilante, se era possivel. No dia 30 vol
veram os Paraguayos, tirotearam com a cavallaria corrientina ao mando de
Hornos. No dia 31 avançaram attrahidos por esta para o logar em que es
tava emboscada a infantaria argentina. Esta, enthusiasmando-se atacou
fóra de tempo, do que proveio travar-se um combate. O inimigo retirando,
fortificou-se no bosque de COITales contiguo ao Passo da Patria, onde rece
beu reforços que vieralll pelo rio, o que obrigou as tropas argentinas a reti
rarem-se para a di 'tancia de J quadras depois de uma luta sustentada cor
po a corpo. O inimigo ficou senhor da POSiÇão no Passo e os Â.l'gentinos, a
quem faltavam munições, retiraram-se para a costa de Peguajó. A princi
pio levaram os Paraguayos até dentro do Paraná, onde muitos d'elles mor
l'eram afogados e outros e caparam em canoas ou a nado. Houve grandes
perdas de parte a parte. Por esse feito das tropas Paraguayas, que o dicta
dor Lopez considerou victoria, o mesmo dictador concedeu-lhes uma Oru%
de Bronxe. Ancioso por saber do que havia acontecido, o General.Osorio re
cebeu essas noticias por um emissario que tinha mandado alli para saber das
occorrencias. Mitre, datando uma carta de Ensenadita em 8 de Feve
reiro b-anquilisou o General Osorio a respeito do acontecinlento. Repetiu
The que o avisaria logo que houvesse algo de sério. «Todavia, disse, me pa
rece bem que V. Ex. se approxime um pouco mais deste campo, pondo-nos
como a 2 leguas, quando menos, um do outro. Tala-Oorá é o ponto indi
cado. Está a essa distancia e V. Ex. ganha na mudança, pois, ha bôa agua,
pasto, lenha e extensão para tudo .• Coincidiu a indicação de Mitre com o
facto de estar já reunida ao Exercito Brasileiro toda a força desembarcada
em Corrientes, menos o BataThão do Paraná do qual só havia chegado uma
companhia; por isso, no dia 9 de Fevereiro foi o General Osorio á Tala
Gorá examinar o campo, e no dia 10 para ahi começou a mudança do acam
pamento, que terminou a 11. Aqui te,e o General cOlumunicação do Chefe
da Commissão de Engenheiros, Dr. Carvalho, de estar de volta de Buenos
Aires a Corrientes, com a sua tarefa desempenhada. O Dr. Carvalho en
tendera-se n'aquella capital com o Ministro Octaviano e com o AlmiJ'ante
Tamandaré, que lhe garantiu daria a Osorio todo o apoio da Esquadra para
effectuar a passagem do Paraná, e que poria a sua disposiçãO 4 vapores de
pequeno cahdo e 4 cbatas, capazes de bem servirem. O Dr. Carvalho COllJ-
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prou 3 vaporzinho além d'aquelle promettido, e fretou um quarto vapor
de boa marcha e de solida con trucção denominado S. Pa1~lo, com o fim de
pôl-o Íls ordens do General.

.Pareceu-me conveniente, dis e o Dr. Carvalho, em seu officio
de 13 dar aos 3 vapores comprados nomes difl'erentes d'aquelles que ti
nham, e tomei a resoluçãO de denonÚllal-os de modo que representas em
personalidades a quem oBra il, abrindo as pagina de ua historia, deve se
mostrar grato e com orgulho reconhecer os serviços; e com es e empenho
tomei a liberdade, do que peço ,enia a V. Ex., de. dar a um dos vapores o
nome de General Osorio' aos ouu·os 2 chamei Volunta?'io da Pat?'ia
e Coronel Fidelis.'

Depoi de occupar- e de outros assumptos relativos a , erviço a fa
zer em Corrientes, no sentido de attender-se as necessidades da. proximas
opemções do Exercito. accrescentou o referido Dr. Carvalho:

.Cumpre-me ainda informal' a Y. Ex. que o r. Conselheil'o Octa
dano tencionava partir de Buenos Aires no dia 12, com o fim de vir acom
panhar as operações do Exercito ao lado de V. Ex, e na mai inabalaveL re
SOlUÇãO de corroborar, no seu caracter de Mini tro Plenipotenciario, todos
o actos de V. Ex., manifestando pelo modo por que me disse semelhante
disposiçãO, de que está completamento satisfeito com a direcção flue V. Ex.
tem dado ao Commando do Exercito Imperial, e intimamente convencido
de que da pericia de V. Ex. e do acerto de uas orden e resoluções colhe
rá o paiz os mai enobrecidos louros na cruzada que sustenta em prol do
eus direitos nacionae e na remi. ão de um povo americano aviltado pelo

jugo de um despom. E'-me grato communicar a V. Ex. semelhante juizo
e apreço dos acto de . Ex. por uma da melhore. int lligenci>\s e illu 
h'ações do Imperio, e tanto mais quanto do meu gabinete de engenheiro,
tenho tido a fortuna de poder de perto ob. ervar e admirar a justiça com
que V. Ex. tem adquil'ido direito a juizo' d'aquella ordem .•

Desde o dia 7, a anguarda dos Exercito Aliiado·. i to é, o E erei
to Oriental, de que faziam parte força' de infantaria l)J:llsileira ao mando de
Kelly achava-se acampado na povoação de ltati, á margem do P:uaní\, e
as áz distante dos Exercito Â.!·O'entino e Brasiloiro. A \'anguarda, então,
e lava sob o commando do General D. ;rosé Goyo Suarez, por se haver au
sentado o General Flol'O que teve neco idade de ir por alguns dias á Mon
tevidéo. O General O orio e creyeu ao General Suarez mo trando a incon
veniencia de conservar-se acampado n 'aquella povoação, expo to a um ata
que formal do Pa1'llguayos que aili poderiam apresentar- e lU condições
de crem'-lhe grandes dilliculdades. Ponderou-lhe que, apezal' da sua vigilan
cia, o melhor eria afastar-se da co ta do rio, pois o inimigo poderia trazer
lhe um comhate desigual, transportando-se repentinamente nas nmita ca
noas de que di punha; e ao pas o que teria facilidade em receber reforços,
a Vangual'da sob o seu commando não a tinha pela di tancia om que . e
achava dos Exercitos Alliado . Goyo Suarez, valente e destemido, não acre
ditou que os Pal'llguayos tivessem o arrojo de vir a Itati. O General O orio
afRigiu-se nmito com a obstinacia do General Goyo, e diligiu- e ao General
Mitre, chamando sna attençllo para o ca.'o. Vendo que o General Goyo
Suarez persistia na idéa de manter-se em Itati, escreveu-lhe esta nova carta;
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.Illmo. Exm. Sr. General D. José G. Suareiol. Tala-Gorá, 18
de Fevereiro de 1866. Recebi sua carta de 13 do corrente, depois da de bon
tem, que respondi. Já fiz ver ao Sr. General Flores, Mitre e mesmo a V.
Ex. que esse Exercito nãO póde permanecer ~'~ss~ ponto, quando não do
minamos o Paraná por essa parte, e temos o llllllllgO na margem opposta.
Assim, ainda repito a V. EJç. e entendo que deve quanto antes retiTar-se
para S. Cosme. A nãO fazer isto, estimaria que me mandasl:'e os Bata~lles
de infantaria brasileira, que não os quero ver despedaçados por um emlllen
te ataque do inimigo, como ameaça. Desdo que nãO dominamos o Paraná, o
inimigo póde ataoal-o com a força que quiioler e quando lhe pareça conve
niente, cortando-o mesmo deste Exercito. Um combate desigual é sempre
perigoso, e peior, porque se o inimigo tentaI-o, será com forças escolhidas,
e uma retirada nem sempre é passiveI, principalmente por máos caminhos,
e quando V. Ex. diz que o inimigo está mai~ abaixo do seu acampamento,
isto é, ameaçando a sua linha de communicaçoes com este Exercito. Pense,
meu General, n'isto, e evite o mal que o ameaça ha muitos dias .•

Felizmente deante da insistencia de Osorio, afinal apoiada pela in
tervenção de Mitre, o General Goya Suarez resolveu afastar-se de Itati.
Mas, parecia que o General Osorio advinhava! Quando Suarez tomou essa
resoluçãO, no dia 17, uma força paraguaya já tinha apparecido desembarca
da a 1 1/2 legua abaixo de Itat't ; .um vapor mostrava-se deante da povoa
çllO ; pouco depois, apresentavam-se mais outros dous que dispararam al
guns tiros contra uma guarda oriental que estava postada á margem do rio.
Então o General Suarez resolveu abandonar a povoaçãO, recordando-se tal
vez das consideraçlles de Osorio. A's õ da tarde fez sahir as carretas do
Parque e demais rodados, e ás 8 da noite marchou o Exercito á smdina. O
Coronel Palleja, de quem colhemos estes dados relativos a Itati, accres
centa :

Muito pouco tempo depois de haver deixado nosso acampamento, en-
tramos em mn pessimo lamaçal em que se enterravam os infantes até o
ventre, vindo augmentar mais o embaraço e difficuldade da marcha a escuri
dão da noite: depois de 2 horas de amassar barro acampamos n'um albar
dão secco, distante 3 quartos de legua de Itati. .Alguns homens ficaram
perdidos no trajecto por falta da forças para continuar a marcha, apezar do
cuidado que se teve para que não se extraviasse ninguem... O inimigo tãO
logo desembarcou á noite no velho acampamento, se lançou a trote em di
recçãO ao rancho do General e do hospital, o que prova que trazia comsigo
vaqueanos das localidades; mas, levou logro, porque já não encon
trou o que buscava. Avisado da appariçãO do inimigo, o General Mitre
ordenou a 18 que o Exeroito Oliental se retirasse da costa em direcção a
S. Cosme. A.'s Õ da manhã, de 19, se põz o Exercito em marcha por um
campo de banhados e lama e ás 8 chegou em Enramada Paso, distante
1 1/2 legua do ponto da partida. A.hi acampou. Poucas horas depois disto,
ouviu-se lilll curto, porém, vivo tiroteio na direcção de lta.ti e repetidos dis
paros de artilharia: era o inimigo que effectuava o desembarque no porto
e mandava 2 BatalMes em ~olumna á povoação. O Major Sanchez com
uma patrulha de 40 homens á cavaIlo, oppõz-lhe guerrilha até á distancia
de tiro de fuzil da povoação; mas o inimigo desembarcou 2 peças e outras
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2 estativas de foguetes a congréve, com as quaes canhoneou incessante
mente essa patrulha, contundindo apenas um homem e ferindo um cavano.
O inimigo apossou-se da povoaçito, arremessou-se ao recente acampamento
uo Exercito Oriental e prendeu fogo aos ranchos abandonados, assim corno
a ranchos do povoado que saquearam e incendiaram. (1)

Ficou assim mais uma vez provado o espirito previsOl' de Osorio.
Se nito lora a sua insistencia pela retirada da Vanguarda para S. Cosme, c
se não se houvera elIa eJIectuado, ter-se-ia dado o ataque; e o que teria
suecedido? Responda o Coronel PaUeja em seu citado Diario :

.Ter-se-ia seguido um combate semelhante ou ao menos muito
parecido com o de 31 do passado mez no Passo da Patr·ia. Julgamo-nos
suffieientes para haver arrojado da povoação os 3 mil infantes que a assal
taram, porém estes contavam com reforços de tropas frescas que em 15 mi
nutos podiam passar os 3 vapores, do acampamento paraguayo em frente á
povoaçM, emfluanto que o Exercito Argentino, unico ponto de onde podia
vir-nos protecção distava 7 leguas de pessimo caminho, flue o reforço não
podia vencer n 'um só dia ; por consegn:in te, o combate se houvera tornado
em luta encarniçada na qual ficariam insensiveis para o resto da campa
nha nossos já reduzidos batallllles.»

Isto nada mais é do que a possibilidade de um mal que Osorio esfor
çou-se por evitar, e evitou.

Realisada a retirada do Exercito Oriental em direcçao a S. Cosme, e
tine do ataque do inimigo, o General M.itre, escreveu da EJ'tSe1"iaditeb ao
General Osorio, dizendo: - «Me par'ece que ahora quedará Ud. mas t1"QI1~

quilo respecto del Ejército de Vang'ltar·dia.»
Para evitar ou conter estas passagens do inimigo pelo PaTanÍl., seus

desembarques e escaramuças e continuas excursões dos pequenos vapores
paraguayos, julgou-se que o Chefe Barxoso que se achava com a E quadra
Imperial em COlTientes, podia ter intervindo e até se censurou a sua qt"lieta
ção no porto d'essa cidade quando parecia natru.'al que tivesse perseguido o
inimigo. O General O orio chegou a escrever a respeito ao illnstTe Barroso,
respondendo-lhe este:

.Nada po 'so fazer sobre esse ponto com o navios nossos; uas
vezes que com parte da EsquadI'a alli se tem ido, um ou dous do vapores
paragnayos flne alli existiam se Tecolheram para dentro do arroio que está
proximo á fortaleza, o que, cm qualquer outro caso farão o mesmo, sem
que ~e possa colher a menor vantagem. Pelas orden,s que tenho do Exm.
Alnllrante, só a Esquadm subirá quando definitivamente lor a operar, evi
tando qualquer encalhe que possa haver em tillla localidade d'onde não temos
bons praticos e inteiramente desconhecida por navios de muito calado.»
Depois tornou a escrever ao General :

. .Vapor Amazonas, 19 de Fevereiro de 1866. Exm. Sr. General
OsorlO. Fioo inteimdo de que os Paraguayos andam n' essas paragens,
entre Passo da Patr"ia e Itati, nM vendo utilidade alguma lJ.ue Lopez pos
sa saccaT delles n 'esses pontos, pois todas as suas correrias de passagens e

II) <Oiario de la Campana de las fuerzas aliadas contra el Paraguay, por
el Coronel Oriental O. Leon de Palleja. Montevidéo, 2 vols., 1866.
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lllai pus 'agell nada teTá com os taes vapores, e sim tudo com o graude nu
mero do canoas em que, com a maior facilidade, atravessam o rio em qual
quer ponto. Estou como já tenho dito: julgo que para o nosso Exeroito é
grande vantagem que eltes passem para cá, aonde de uma vez possam ficar
complel:..'1mente cortados e todos aniquilados. Sem se forçar por uó o Passo
da Pahia, certamento que elles hãO de ter e ses vapores que com toda a fa
cilidade atravessam do rio Paraguay para o Paraná; ma , iI' forçar um pas
so, não sendo para uma cousa completamente fOTmal, era. ir arriscar a enca
lhar um na,rio, e perdeI-o. sem se poder tirar o resultado que se quizesse.
Temos lUll grande conha, na navegaçãO de e rio, que é a falta do prati
cos : tenho só 2, do. quae. ainda está. a prova fi sua capacidade, porque,
para es e rio. não navegam senão pequenos bll1'co e isto no tempo das la
ranja. O nos o Almimnte conto com elie aqui amanhã; a 14 já estava na
cidade do Paraná tomando carvãO. Sou com toda a consideração de V. Ex.
.A.m.o e mt. o obr.o 01'.0 - Francisco Manoel Bar1·oso."

Jão chegou a 20, mas a 21, o Almirante Tamandaré á Corriente . A
22 voltou tambem de Montevidéo o General Flores áquella cidade. A 25,
Mib:e O orio, Flore. e Tamandaré reuniram-se no Qual tel General do pri
meiTo para hatarem da operações.

«Ao abrir-so a conferenoia declarou o General Mitre que, seudo a
Esquadra o princil aI apoio das operaçõos que temos de emprehender con
tra o inimigo, a mim competia a inioiativa do plano a adoptar i em vi ta
do que, oxpuz o e tado da força naval ob o meu commando e declarei que
o Governo Imperial tem posto á minha di POSiÇãO os meios nece arios para
deshuir- e por agua todas as fortificações inimigas comprehendidas desde o
Passo da Pahia até ASSUlllpção ; mas que semelhante ompreza não hazen
do senão um brilho improficuo para as armas imperiae , conviria mais, em
minha opiniãO estabelecer um plano pelo qual a Esquadm e o Exercito se

oadjuvassem, ou se apoiassem reciprocamente. EntãO, o Genoral Mitre
mostrou a convenienoia de fazermos com a Esquadra um 1'cconhccimenio
no Pa?"Ctná, acima d(ts T1'es Bocas, (t(1Im de escolhermos 'uma posiçãO na
?ltaTgern dil'eita do rio e no flanco do Exercito im'rnigo onde se possa effe
ct~taT com seguntnça o desembarque de nossa' forças. Ficando todos os Oe
nemes de Q,ccordo sob1'e os pontos l'eferidos, declarei que eu contava fazer a
passagem do Exercito sem perder talvez um só homem, empregando algu
mas canhoneiras, os vapores menores, as ohata, e toda as ombarcações
pertencentes á E quadTa, além das balsas e canoas de que dispõe o Exerci
to. As. egtu'ei mais que a pa agem de todo o Exercito Imperial e poderá
efl'ectuar em lUlJ ·ó dia. Concluimos a conferencia resolvendo que depois
de operada a invasão, o Exercito prolltll'arã bater o inimigo onde elie se
achar, emquanto a E. quadra se occuparú em deshuir as fortificações das
margens diI'eita do P~ranú. e da esquerda do Paraguay até Assumpção .• (2)

A seu turno, o General Osorio, dando conta ao Ministro da Guerra
do que e passou n'e 1:..1. primeira conferencia, disse:

«Ficou decidido que as operações doyiam começar logo que ,o cou
cluissem o aprestos para a pa sagem do Paraná, principiando a E, quadTa pe
lo reconhecimento da navegaçãO das immediações do Passo ela, Pat1'ia, para
assentar-se defini.tivamente no ponto de passagem que a isso melhor se pres
ta se. A inhevista do. Generaes foi cordeaI e amistosa.' (3)

(2) Of6eio de 10 de Março de 1866 do Almirante Tamandaré ao Minislro da
Marinha.

(3) Orfieio de 28 de Fevereiro de 1866, datado de Talá-Corá.
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NãO se descuidaram os aprestos.

«Em 11 de Fevoreiro oomeçaram a chegar os matel'iaes que foi bus
car em Montevidéo e Buenos Aires o Dr. José CarIo de Carvalho, chefe da
commisssào de engenheiros, trabalha-se em todo o necessario com a
maior actividade que se póde. Vieram os urtifices que V. Ex. mandou e o
serviço é feito de accordo com o Almll'ante Tamandaré que se mo trou bas
lante prudente e interessado em prestar sua coadjuvaçãO ao Exercito.~ (4)

No dia 24 do citado mez o Dr. Carvalho chamado pelo General Oso
rio a TalarCará para prestar-lhe conta de todas as instrucções que lhe dera
relativamente aos arranjos para a pa sagem que tivesse o Exercito do effe
ctuar, compareceu ao Quartel-General, e apro. entou-Ihe a eguinte nota:

.Para IJassar o rio Paraná existem no Exercito os seguin tos
meios: 43 l)anoas completamente equipadas podendo transportar 1.075
praças; 2 batelões que transportam 120; e 9 pontões de gomma ela tica que
transportam 225; ao todo 1.420. Existe mai um vapor de cxcellen
le marcha para l·ebocar. Estão a ohegar de Montevidéo e Bueno .Aires
mais 2 vapores destinados para o mesmo fim. O vapor . Paulo fretado
para o serviço do Exercito pode empregar-se tambem n'este mi. tér, e se
gundo sou informado póde transportar 400 praças. Devem vir tambem
brevemente do mesmos portos acima mencionados, pelo menos 10 bate
lhoes, cada um dos quae poderá transportar 40 praças. O Exmo. Snr.
Visconde de Tamandaré promotteu dar para o serviço da pus agem 4 dos
pequenos vaporos da E quadra e 3 ou 4 chata. A' vi ta. da aotividade
com que e trabalha em Canientes, ter-se-ha até o dia 10 do mez p. futuro,
mais 50 canoas para 1.250 praça , :.l batelões para 120, e 6 balsas para a
artilharia, carretame e cavalhada, além de meios de defesa que alli se estão
preparando. J: os pl'imeiros dia do mez de Março ficará prompta a gran
de chata que V. Ex. mandou construir em Coniente. Temo na cidade
de Corriente 00 remos, 120 ancorotes de 4 a 6 arrobas, 500 mil pés de
pmnchões de pinho, grando quantidade de abo de diyorsa bitola.. ferro,
pregos, e emfim, todo o material e materia prima de que e pode necessi tal'
para emprehender quaJquel' con trucção que o tempo permittir. .B.cam
pamento em Tala-COI'á, 24 de Fevoreiro de 1 66. - Dr. José Cm'los de
Carvalho, Chefe da Commi sãO do Engenheiro.._

As ttltimas noticia do inimigo, referidas por tre' pas. ados cram
que o Dictador Lopes se conservava com o seu Exercito no acampamento
do Passo da PCbtria, um pouco ao norte da fortaleza do Itapirú 
-a qual ainda hontem (27 de Fevereiro) estive observando (5) e que
nllo me parece importante. Sem embargo, o rio é largo, e qua i na
falta absoluta de praticos, precisamos reconhecer no seu leito, a linha que
no offerecer meios de atravessaI-o com vapores, rebocadore e transportes.
AlDda me nM chegamm a cavalhadas e bestas, mas espero que yu:ãO a

(4) Officio do Gencrdl Osorio ao Ministro da Guerra.

(5) Offlcio do General Osorio, de Tala· Corá, 28 de Fevereiro de .1866, ao Mi
nislro da Guerra.

Osorio percorreu ri margem do Paraná examinando as immediaçõe dos pas
~s de~. Anna, S. João e Passo da Patria, e enviou ao Almirante Tamandaré pelo

r. Hennque d' Avila, a descripção do terreno percorrido. Seu pensamento foi esco
lher campo para o Exercito sobre a barranca do Paraná quando tivesse de removel'o
para abi.
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tempo. Em todo o caso, a que temos, ainda que fmcas, nos hãO de , ervir
para a primeira. operação.. (6)

Ao findar o mez de Fevereiro o Exercito Imperial contava nos sellh
hospitaes em Corrientes e no acampamento mais de 3 mil doentes, sendo
poucos os medicos, pelo que o General Osorio officiou ao Ministro da Guer
ra, pedindo a remessa de mais facultativos afim de que podessc o serviço
ser convenientemente attendido.

Em lo de Março encetou o General uma revista á tropas de seu
conunando. Polos novos contingentes recebidos do Brasil o Exercito n'esse
dia estava elevado a 33.078 homens, como se vê do segtúnte mappa

Total

9
7
4

15
I

71
19
4

477
537
390
2ff7
522
473
304
380
200
159
216
274
322
:!92
189
298
280
204
251
237
229
~
178
75

680
548
340
530
659
546
533
456

446
503
364
270
491
446
267
330
225
145
200
250
303
271
168
274

259
191
227
214
207
188
154
62

655
S09
310
554
627
521
490
413

Officlaes Praças

9
7
4

15
1

71
19
4

31
34
26
17
3t
27
37
50
2~
14
16
24
19
21
21
24
21
13
24
23
22
21
24
13
25
39
30
26
32
25
43
43

«1Exe'l'{;ito em operações cont?'a a. RepubNca do Pm'aguay :

CORPOS

l
Estado-Maior General
Corpo de Engenheiros
Estado-Maior de Artilharia

Corpos Especlaes Estado-Maior de la classe
Jdem de 2a
Corpo de Saúde
Repartição Ecclesiastica
Commandantes Superiores

~
1° Regiment de Art. a Cavallo I

17a Brigada 10 Batalhão de Artilharia a pé
3° dlto

~
Batalhão de Engenheiros I

19" Brigada 70 Corpo de Volunt. da Patria
420 dlto

~
2° Reg. de Artilharia Ligeira I

a' 3° dilo
1 Bngada 10 Corpo Provo de Cavo da G. N.

20 dito

3a B' d l 4° Corpo Provo de Cavo da G. N. I
nga a ~ 60 dito

~
5° Corpo Provo de Cavo da G. N'I

4a Brigada 7° dito
8° dito

15a B' d l 3° Corpo Provo de Cavo da G. N'j
nga a ~ 90 dito

16a B' d l 10° Corpo Provo de Cavo da G. N'I
nga a ~ 110 dito

1
10 Corpo de Cavo de Voluntarios
2° dito

Brigada Ligeira 3° dito
40 dito
5° dito

~
14° Batalhão Provo de Infantaria I

2a Brigada tO Corpo de Volunt. da Patria
13° dito

1
40 Batalhão de Infantaria
6° dito

5a Brigada 12° dito
do Corpo de Volunt. da Patria

46° dito

(6) Um dos 'passados, Juan Galiano, declarou que Lopez tinha no Passo da
Palria 60 peças de artilha ia, 10 Regimentos de Cavallaria de 500 hnmens cada um, e
20 mil de infanlaria.
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CORPOS Offíciaes Praças Total!,....""', d< Infun<.ru. 39 735 774
13° dito 33 501 534

7a Brigada 6° Corpo de Vo[unt. da Pattia 48 513 561
90 dito Z7 494 521

110 dito 40 514 554
Companhias de Zuavos 11 117 128

~ 80 Batalhão de Infantaria 19 559 578
8a Brigada 160 dito 26 460 486

10° Corpo de Volunt. da Patria 33 535 568
~ 20 Batalhão de Infantaria 28 513 541

_10- Brigada 2° Corpo de Volunt. da Patria 33 497 530
26° dito 47 487 534

~ 10° Batalhão de Infantaria 24 517 541
lla Brigada 20° Corpo de Vo1unt. da Patria 40 46-t 504

110 dito 37 521 .'i58

~ 3° Batalhão de Infantaria 27 6-t9 676
13" Brigada 190 Corpo de Volunt. da Pateia 39 547 586

24° dito 47 588 635
~ 21 ° Corpo de Volunt. da Patria 52 40.. 456

14a Brigada ~ 300 dito 44 427 471
51° dito 33 486 519

~ 38° Corpo de Volunt. da Patria 30 375 405
18a Brigada 400 dito 39 440 480

4lo dito 35 363 398
Esquadrão de Transportes 12 257 269

Somma da força prompta 1812 <'2500 24312

lO' •.mI"', ',Inl~"d. 16 379 395
9" Brigada na Esqua- 12° C.orpo de Vo1unt. da Patria 18 351 369

dr ún " 15° dltO 20 259 279
a penal 430 dito 37 376 413

Contingente de Allemll.es Volunt. 7 112 119

12> BriA'ada no Exer- ~ ~o B.atalhão de Infantaria 31 551 583
. O' I 1° dito &l 543 573

Cllo nenta, 30 Corpo de Volunt. da Patria 37 590 6Z7
da vanguarda t60 ilito 16 283 299

Em Montevldéo e Corrientes 40 689 729
Doentes em Montevidéo, Corrieutes, Bue-

4281 4380no Aires e Hospital Ambulante 99
Sornma geral 2164 30914 33078

RESUMO
Corpos e peciaes . 130
Artilharia. . . . 2686
Cavallarin. 43<17
Infantaria. 16880
Tnmsporte .. 269
Na Esquadra 1575
Na Vanguarda. . . . . . 2082
Em Montevideo, Corrientes. 729
Doentes. . . . . . . . . 4380

Somma 33078

OBSERVAÇÕES

O Commando Geral de Artilharia era exercido pelo Brigadeiro Anto
nio Manoel de Mello e compunha-se das Brigadas 17a, commandada pelo
Coronel HHario Maximiano Antunes Gmji'iO, e 19a pelo Coronel Francisco
Gomes de Freitas, e do 10 Regimento de Artilharia á cavallo.

A la Divisão, ao mando do Brigadeiro .A.lexandl·e Gome de Argolle
Fe\'l'ão, compunha-se das Brigadas 7a, cOU1mandada pelo Coronel Jacintho
Machado de Bittencourt, e lOa pelo Coronel Salustiano Jeronymo do Reis.
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A 2a Divisão, ao mando do Brigadeiro José de Victoria Soares de
Andréa, compunha-se das Brigadas. la commandada pelo Brigadeiro gradua
do José Sanches da Silva BrandãO, e 4a pelo Coronel Manoel de Oliveira
Bueno.

A 3a DivisãO, ao mando do Brigadeiro Antonio de Sampaio, compu
nha-se das Brigadas, 5a commandada pelo Coronel André Alves Leite de
Oliveira Beilo e 8:1 pelo Coronel D. José Balthazar da Silveira.

A 4a Divisão, ao mando do Brigadeiro Guilherme Xavier de Souza,
compunha-se das Brigadas, 2a commandada pelo Coronel Joaquim Rodrigues
Coelho Keily e na pelo Coronel José Auto da Silva Guimarães, e 13:1 pelo
Tenente-Coronel Domingos José da Costa Pereim.

A 5a Divisão, ao mando do Brigadeiro José Joaquim de AndJ:ade Ne
ves, compunha-se das Brigadas, 3a commandada pelo Coronel Sezefredo Al
ves Coelho de Mesqmta, a 15a pelo Coronel TristãO José Pinto, e a 16a

pelo Coronel Demetrio RibeiTo.
A 6a DivisãO, ao mando do BrigadeiTo Victorino José CuneiTo Mon

teiro, compunha-so das Brigadas, 12a commandada pelo Coronel Manoel
Lopes Pecegueiro, 14a pelo Coronel Francisco Joaquim Peroim Lobo e lSa

pelo Coronel Evaristo Laclisláo e Silva.
A ga Brigada era commandada pelo Brigadeiro JOãO Guilhcrme de

Bruce.
A Brigada Ligeira, era commandada pelo Brigadeh'o honorario .ÂlJ

tonio de Souza Netto.
As munições de que o Exercito BrasileiTo dispunha eram estas:

«M:appas demonstrativos das muniçoes d' ~tilharia, Cavallaria o In
fantaria existentes nos corpos e em reserva no Deposito Ambulante do
Exercito. (7)

Para peças de ca- l Calibre 6 call~ FoguetesIIbre 12
",,,,

'" '" '" '" '"
~

'" "'o '" "'o '" "'o '" ~ ~oS'" oS" o õj
'" roln3 o ,9'3- o õj U

'"'" ~os os os ..:,
'" Ue ~to>

~ e '"
-to>

~ '"
.<:l c '" c os

CLIISSIFICIIÇiio os
õ~ "''' o. '" ~" '" ~" " o. " bIl '" "e õ'C " '" c O'C t e o' ... " os b.ll 'iii "os ~b.ll o.~

~
... oS o.~ os o.-=: t: oS J:l... "'''' .<:l L5 "'u os L5 "'", os li U '" U "D rzl'" u Ul rzl"" Cl o

"" ~"" u rzl"" u Ul A O'.

Nos cofres d.s '" g ...
~

o g
'" '" 8baterias 360 400 360 "1 ::; '" "1 '" 92 100,..; '"

..; «i
o 8 o o § o ~
~ ~ o o

Em reserva 450 1600 360 210 ": '" '" 60C 330 2C 380 ~
e<i e<i r.: r.: r.: ~.. o '" ~

~ ~
g

'" o '"Somma 810 1600 400 720 210 '" 00 '" § 600 422 2C 480 ~-<i e<i .,;

(7) Apresentados ao General Osorio pelo Chefe da Commissão de Engenhei'
ros Dr. Jos~ Carlos de Carvalho.
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OAVALLABlA E INFANTARIA.

UIISSlfICIIÇ/io

:'L.p:i b':'~ :'> ~ eu b
"::I . ~Bcj " eu .... "" C%l " " ~~ "'O"" 'O"" "" " ""o"""" o"""" o"" ~u e.... '" UI .. '" UI .. '"
E~~ 8~~ 8~~~ "a
O.<l " O.<:l " o.<:l " o
Z"E Z cE ZI'l- Z

UI
eu
"3
'"o-
tO

U

Em Rezerva 395 ",L:J'....
Observações: Existia mais uma caixa ainda nlío aberta, conten

do espoletas de percussão, a cargo do Co=nndo Geral da .A.rtilharia, que
continuou recebendo munições para as peças de calibre 12. As existentes
de reserva não se achavam ainda carregadas, por nãO haver carretas para
acondicionaI-as convenientemente. Ás munições de artilharia em reserva,
estavam tambem a cargo do Co=ando Geral; e as de cavallaria e infan
taria, a cargo da Commissão de Engenheiros. Os oorpos de infantaria es
tavam mlmiciados com 60 cartuxos e 80 capsulas. Das munições de infan
taria, deve-se abater 6 cunhetes de cartuchos de espingardas raiadas que
foram remettida para o ll..boratorio de Corrientes por inuteis, e 25 ditas,
mandadas para a Brigada Brasileira encostada ás-Iorças Orientaes. De
viam ir para Corrien tes 200 cunhetes de P. R. para acondicionar nas car
retas donde sabissem igual numero de canhetes de E. R. de que havia gran
de necessidade. Tinha ainda de formar-se uma bôa reserva em 2 barcos de
pequeno calado, e outra nos depositos de Corrientes.»

"Verifica-se pois, que, a vista da pouca abundanoia do cartuxame de in
fantaria, tinha o Exercito, em principio de Março, apenas o necessario para
uma batalha, o que quér dizer, que, se antes della tivesse de guerrilhar
durante 2 ou 3 dias, ficaria o Exeroito sem munições para um combate
formal I

Attendendo a e ta oonsideraçãO, o General Osorio solicitou mais mu
nições tanto de caçadores como de fuzileiros. Entendia que o Exercito
nunca estaria bem mlmiciado senão quando tivesse mais de 6 milhões de
cartuchos nos seus depositos do campo, em navios, ou mesmo na cidade de
Conientes, ficando entendido que espoletas fulminantes deviam oonespon
der a esse numero e mais unla terça parte. Tinha o Exeroito 30 boooas de
fogo de 4, miadas, a La Hitte, 12 de 6 e 6 de 12 tambem raiadas.

No dia 3 de Março, o General Osorio deu ordem que se approximas
sem até o Rinchuelo as cavalhadas em bom estado, das que tinha deixado
invernada~ ; e entre mlútns outras providenoias, determinou que a Pagado
ria Militar se reoolhesse á oidade de Corrientes, visto ter-se conoluído o
dinheiro que tinha em cofre e dever o Exeroito passar ao territorio para
guaro; mandou mais, apressar a construcção de padiola, a compra de al
gumas carretas de transporte; o fabrico de munições no laboratorio de
Corrientes, para espingardas e carabinas, porquanto necessita.va de gastar
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4 ou 6 cartuxos por praças recrutas para aprenderem ao menos a carregar
as armas de que tinham de usar.

.Entendo que V. S. não se descuidará d'este as umpto, assim
escrevia Osolio ao Chefe da Comlllissão de Engenheiros que estava em Cor·
lientes -, porém, julgo bom lembrar-lhe porque os momentos são poucos
e esses devem ser aproveitados. Pela parte que tive da chegada da artilha
ria de 12, vejo que faltam 8 bolsas e 4 alças de mira, que tudo enviará V.
S. com promptidãO, assim como o resto das muniçlles dessa artilharia.
Quando se acabarem os trabalhos de carpinteiro, devem estes immediata·
mente se recolher ao Exercito, e melhor, se fôr possivel, virem embarcados
ao passo de S. Anna que fica perto da Esquadra deste acampamento (Tala.
Cm'á) como tambem deve Vir o Batalhão de Engenheiros logo que tenha
concluido a missão n'essa cidade, aonde brevemente devem chegar 1.200
homens, que já tive noticia de acharem-se em Buenos Aires.'

A 9, o General Osorio acompanhado do General Netto foi visitar o
Geneml Flores. Teve uma reuepção festiva; as musicas tocaram á frente
da balTaca de Flores onde foi a officialidade oriental apresentar á Osorio
seus honrosos cumprimentos. Compareceram tambem os officiaes da Bri
gada Brasileira que acompanhava o referido Exercito, na occasiãO com·
mandada pelo Coronel Pecegueiro, substituindo Coelho Relly, que fôra oha
mado para o Exercito. O General Osorio assistiu a um exercicio pela
infantaria oriental que, desenvolveu-se brilhantemente. Concluido o tra·
balho, os corpos desfilaram deante de sua pessoa dando um viva ao seu
nome e ao do General Flores. Volvendo do acampamento Oriental, foi o
General Osorio, a 11, ao Passo da Patria afim de pesquisar o estado de cou
sas ; a 12, visitou o General Mitre, e a 13, dirigio-se á cidade de Corrientes
para examinar os estabelecimentos militares, o fabrico de muniçlles, e fazer
marchal' para o Exercito, o pessoal disponivel e forte que ahi se achava
prompto para o serviço. A 16, voltou ao acampamento.



CAPITULO XL

SUMMARJO : - Partida de Tamandaré de Corrientes com a Esquadra para encetar
o reconhecimento do rio Paraná. - Com a ga Divisão egue o Minis
tro Octaviano. - Visita deste a Osorio em Talá-Corá. - Harmonia entre
os AlIJados. - Revista ao Exercito Brasileiro. - Falta de conforto no acam
pamento. - Regresso de Octaviano para bordo do CYSIll!. - Carta de Ta
mandaré a Osorio sobre explorações da Esquadra. - Convite de Tamandaré
aos Alliados para irem até a bordo do Apa examinar o ponto no Paraná
mais conveniente. - Opiniões de O~oIio, Tamandaré e do Dr. Carvalho. 
Communicação deste sobre a marcha dos aprestos. - Resposta de Osorio.
- Officio ao Ministro da Gue1'1'a. - Resultado da conferencia a bordo do
Apa. - Mudança do Exercito. - Tamandaré dá noticia a Osorio de arre
mettidas á Esquadra. - Boletins de Octaviano sobre taes successos. - Ban
quete aos Alliados a bordo do A.pa. - Nova conferencia destes. - Inves
Udas sobre o vapor Hel1rt'qlte Martins. - Repulsa. - Reconhecimento por
Flores de Itat!. - - Catastrophe do encouraçado Tamalldaré. - O lo-Tenente
Mariz e Barros. - Episodio heroico. - Attestado de Osorio. - Resolve-se
o ponto de passagem do Exercito. - Carta de Mitre a Tamandaré. - Idéa
da occupação do banco de Itaplrú. - Opinião de Oso.io. - Seu reconheci
mento. - Parte do Dr. Carvalho. - Conclusão da mudança do Exercito. 
Esforços de Osorio. - Te'lemunho do Coronel Palleja. - ]usllficativa da
demora da invasão. - Palavras de confiança a Osorio dos i\linistros Fer
raz e Oclaviano..- Primeiro dias de Abril. - D'scoberta de um canal. 
Nova exploração hydrograpbica pelo General Homos. - Occupação da ilha
em frente a Itapirú.. - Bombardeio entre a ilha occupada, os navios e a
fortaleza. - Bilhete do Coronel Cabrita a Osorlo. - Ataque paraguayo a
ilha, repe1lido. - Osorio prepara-se para auxUlar a defesa. - Declaração
do prisioneiro Romero. - Morte do Coronel Cabrita. - Conferencias a bor
do do Apa. - A passagem se fará logo que estejam concluidos os apres
tos. - Dirige os trabalhos o Chefe da Com.mlssão Engenheiro CarvRlho.
- Conclusão dos preparativos.-· A quem deve ser commettida a operação
da passagem. - Rasgo de Osorio, que recebe a incumbencia.

Como ficou dito anteriormente, Osorio, Mitre, Flores e Tamandal'é
tinham combinado no dia 25 de Fevereiro (1866) começar as operações logo
que estivessem concluidos os aprestos para o Exercito efiectuar a passagem
do Paraná, devendo a Esquadra principiar pelo reconhecimento da navega
Ção do rio nas immediações do Passo da Patria, para escolher-se definiti
vamente o ponto em que devia transpol-o. Pois bem; esses aprestos foram
concluídos, de maneira que, no dia 17 de Março, o .A.lmirante Tamandaré
resolveu partir de Con-ientes com a Esquadra, para encetar o dito reconhe
cimento. Formou 3 Divisões. Concedeu o commando de uma ao CapitãO
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de Mar e Guerra Alvim, sendo ella composta do encouraçado Tamanda,-é e
das canhoneiras Bebe7'ibe, 1Jfearim, Ypiranga, Pan~ahyba e do aviso Li1J
drnJa. Entregou o commando de outra ao Capitão de Mar e Guerra J. M.
Rodrigues. Formavam-n 'a os encouraçados B1'asil e Barroso, e as canho
neiras Aragua1'y, Ivahy e Iguatemy. O encouraçado Bahia, o vapor Apa,
o transporte P'rince-x,Q, de Joinville, conduzindo tropas de desembarque, e o
aviso OnM de Junho, ficaram á sua disposiçãO. Pela manhã fez sahir a
Divisão Rodrigues (a 2a) pouco depois a ga (Alvim) e finalmente, pela tar
de, seguio o Almi.rante a bordo do Apa, acompanhado do Vice-Almirante
Barroso e dos outros navios. Nessa mesma tarde, reunio-se toda a Esqua
dra emfrente ao passo de S. Anna.

C9m a ga DiviSãO sabiu tambem de Corrientes, á bordo do pequeno
transporte Gysne, o Ministro Plenipotenciario do Brasil, Conselheiro Octa
viano, que já era esperado pelo General Osorio. Ao chegar ao passo de S.
Ânna, desembarcou e seguiu para o Quartel General de Osorio, no acampa
mento de Tala-Go1·á. Chegou justamente na tarde em que o General ofIe
reeia aos officiaes Generaes Argentinos e Orientaes um jantar. Comparti
lhou, pois, do festim, a que assistiram Mitre, Paunero, Gelly, Flores etc. etc. (1)

No dia seguinte (18) o Ministro a convite de Osorio passou em re
vista o Exercito Brasilei.ro. Formaram apenas nessa occasião 20.047 ho
mens, deixando de comparecer á formatura a Brigada Ligeira, a força do
transporte etc, etc.

A 19, o Conselheiro Octaviano visitou o General Mitre, e rétirou-se
depois para bordo do Gysne, por se achar um tanto indisposto de saúde, e
lhe faltarem Mas accommodações no campo. (2)

Por uma das pessoas que foi acompanhar o Ministro ao passo de S.
Anna, o Almirante Tamandaré escreveu nessa mesm;l. data de 19 ao Gene
ral Osorio, de bordo do vapor Apa.

«Exmo. Am.o São 11 horas da noite. O vento fresco que houve
tornou desnecessa.ria a subida da Esquadra, pois não poderia empregar seus
escaleres nas exploraçoes e sondas que temos de fazer como trabalho preli
minar. Navios não são cavallos j e~tes podem passar pelo terreno que com
a vista se conhece , er bom j mas o caminho para aquelle. só é conhecido

(I) Tambem nOS dias 7 e 14, o Gene"l Mitre querendo provar a bOa harmonia
existente entre os Alliados, deu banquetes aos Generaes, e n'eUes patenteou francamente
o seu cavalheirismo e brilhantemente a sua eloquencia nOs discursos que pronunciou
fazendo-lhes saudações e ás Nações AlIiadas.

(2) No acampamento era o calOr excessivo, sutfocante j e demais, quasi insup
portavel pela praga de moscas e mosquitos que o inundou e quasi a ninguem deixavam
ler, comer, dormir, tanto que, em seu Diario de campanba, disse o coronel Palleja;
- .Si calor hizo ayer, mas ha hecho hoy, el term6metro desde muy temprano se COD

serv6 en 39 grados centigrados, las moscas estan insuportables j es nn aluvlon que noS.
ha venido á anonodar, desde dos dias a esta parte no se trata de poder dormir de dia,
si no de poder vivir, y de noche lo mosquitos j ambas plagas hacen un servicio muy
bien arreglado, se relevan con la mayor precision los unos á los otros.>
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pelos praticas (nos rios) e quando ha falta d'estes, é mistér reconhecer-se
os cannes por experiencias, proprias. Vi o vaponito pa,1'aguayo (3) e os
tiros que fez, e só tive pezar em que nãO andassem todos os vapores
que elies tem, pois gosto de ver taes brinquedos em tempo do guerra. A
faoilidade que teve em se recolher a seu porto, mostra o que se devia espe
rar que fizesse si tivesse visto alguns dos meus vapores em sua perse
guiÇãO.•

A 21, a Esquadra avançou e foi fundear desde CorTales até as Tres
Bocas. Antes de avançar, o Almirante Tamandaré escreveu a Osorio :

&mo. Amo. - O portador informará a V. Ex. que já me viu entre
fumaça montar o !'io em direcçãO ás Tres Bocas e Passo da Patl'ia. NãO
tenha V. Ex. abalo si ouvir tiros, pois desde nossa. conferencia (25 de Fe
vereiro) declarei que contava que o inimigo nos encommodaria com sua ar
tilharia volante os escaleres quo se occupas em na sondagem do rio e as
embarcações que tomassem posiçõe pam servil' de balisas ao levantamento
dos mappas. Vou com o proposito de não responder ao fogos que me façam
as baterias "olantes, a menos que elia e não conservem até que chegue
mos á proximidade tal que possamos com facilidade desmontaI-as. Prefiro
trataI-as com desprezo. Si, porém, o forte de ItapinÍ, nos encomlJlodar, tal
vez me resolva a dar-lhe um apertao e fazel-o voar ou arrazal-o. Como aci
ma digo, prefiro não escarmentar nossos L01Jitos, para que se não acaute
lem no dia do estmga favaes. Principiada a festa, é bom acceleral-a. Chame
pois, os seus engenheil'os para apromptarem pontes do embarque, que não
devem ser menos de 6 ou 12 e, mãos á obra, que o tempo vae refrescar e
ser bom pnra marchar. Bordo do .A1Ja ao largar do porto de S. Anna, 20
de Março, ás 9 1/2 horas da manhã. De V. Ex. Amo. ObrO. crO. - V. da
Ta1nandal·é .•

Ficando o Almirante om 001Tales, frente a Itapi1"1Í" seguiu a com
m.issãO de sondagem. Foi até a ponte de Toledo, 2 1/2 leguas acima do
Passo ela Patria e levantou o plano hydrographico. (4)

Emquanto era no dia 21 feita a ondagem, o Almirante Tamandaré
escrevia e enviava aos Generaes Alliados, Mitre, O orio e Flores um con
vite para irem até a bordo a.lim de examinar o ponto no Paraná mais con
veniento para o Exercito passar. O convito hegou á mão de O orio ás 5
horas da tarde. Enconb:ou-o satisfeitissimo, pois, acabava de receber do che
fe da commiSSão de engenheiros, em Corrientes, Dr. Cal'ValiJo, a seguinte
declaração, em officio do mesmo dia :

.Cumpre-me declarar a V. Ex. que todo o trem de que precisamos
para a passagem do Exercito, está completamente prompto, e de conformi-

(3) O Gualeguay. Quando a esquadra chegou á S. AnDa, estava em frente a
Itapirú (rorlaleza) de observação. A 19, vindo o Dictador Lopez ã Hapiní, rei-o avançar
alé o pOrto de Corrales de onde, clisparou 3 tiros para as rorças corrienlinas que estavam
á margem do Paraná. Depois recolheu-se para UID canal junlo ao acamp9mento para
guayo. Taes liros a ninguem offenderam.

(4) A commissão era composta dos Primeiros TeneDtes Silveira da Motta,
HoonhoUz e CUDha Couto. Os Davios do serviço foram: ° eDcouraçado Taman
daré, e as caDhoneiras Aragtlary e Hellriq'4e Martilts, sob ° maDdo em chere
de Alvim.
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dade com as ordens que de V. Ex. recebi; e que portanto as operações po
dem ter começo, desde que V. Ex. julgar acertado; entretanto, como me
parece fóra de duvida, que o sitio de Humaitá se seguirá immediatamente á
passagem do rio, estou apro,eitando o tempo em acabar de preparar o ma
terial de que precisaremos para o sitio, convindo notar que só resta acer
tar algumas machinas, distribuir e fazer embarcar os meios precisos para
os trabalhos de fortificação.»

O General respondeu :
.Tala-OOl·á, 21 de Março de 1866. Muito me alegrou a sua commu

nicaçãO, etc. Agora, é conveniente que vá fazendo conduzir tudo para o
passo de S. Anna, não esquecendo as munições de reserva que devem con·
servar-se embarcadas. J o mesmo trem pode vir a força que tem de reun-ir·
se ao Exercito inclush'e o Batalhão de Engenheiros, si o respectivo Com·
mandante entender melhor. Asu e ao fornecedor para pôr-se em movimento.
No passo de S. Anna está o gado de fornecimento, e ha bom porto e campo
para o desembarque; alli está uma guarda da Brigada Ligeira, e fica talvez
legua e meia deste acampamento. Amanhã vou com o General Mitre e Flo
res para no en tendermos alli com o SI'. Tamandaré sobre o reconhecimen·
to do rio. A minha boiada e cavalhada já chegou ao Riachuelo .•

Assim que eSCreyell ao Dr. Caryalho, officiou em seguida ao 1\finis
tro da Guerra FelTaz narrando os successos, e dizendo ainda:

.0 Exercito não pode passar com mais de um cavallo por praça, em
regular estado. Deixarei nas illlmediações de Zeballos e Santa Lucia, costa
do Paraná, os magros. Na capital de Corrientes, cevo deixar de 3 a 4 mil
doentes ou cacheticos, e os recrutas que estão desembarcando (5) sem ne
nhuma instrucção j este , porém, i a passagem fôr tão breve como se de
ve suppôr. E' passivei que no correr da operações o nosso Exercito pre
cise no Paraguay de 6 mil cavallos e mil e quinhentas mulas mansas, e o
meio de havei-a é comprai-as e fazei-a passar pelo .Aguapehy, sob a
guarda do Sr. Barão de Porto Alegre. (6) Assim tambem a cava
lhada. Os campos de Aguapchy são bODs. Dos cavallos que eu
deixar em Corrientes, deYe morrer a maior pal"te, como tem succedido
com quasi todos que tro'uxeram os Exercito. Alliados a esse ponto, e isto
por causa das sevandijas e máo pastos .•

A 22, pela manhã, Osorio, Mitre c Flores, estavam a bordo do AlJa.
em conferencia com o Almirante Tamall<1aré para proceder ao reconheci
mento do rio e e colha do passo. (7)

(5) 'o dia 16, a bordo do Riacllllelo chegou á Corrientes o Batalbão ,560 de
Voluntarios e um contingente, mais. Total 474 praças, sendo do contingente, 194. Se
gundo as ordens de Osorio devia esse Batalhão ser fundido com o de n. 6 que era
esperado, e receber a numeração de 140 Batalhão. No dia 20, chegou o Batalhão de
n. 6 de Voluntarios com 255 praças.

(6) Após a rendição de Uruguayana, o Governo Imperial organisou na Villa
de S. Borja o 20 Corpo do Exercito ao mando do Conde de Porto Alegre, que de
poIs Iranspoz o rio Uruguay para o territorio paraguayo afim de operar de accor
do com os Exercilos Alliados. O Aguapehy é um rio de Corrientes que desemb6ca
no Uruguay.

(J) .Os Generaes, em Conselho, discutiram o ponto de passagem. O Ge
neral Osorio discordou quanto á passagem no Passo da Patria, porque entendia que
das trincheiras do campo inimigo á margem do rio não havia espaço que o exer
cito occupasse podendo sustenta.r a cavallaria e nnimaes da artilharia e bagagem,
que deviam por isso inutilisar-se antes de concluir a passagem do Exercito. Por
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o pensamento predominante era procurar um ponto do qual depois
de desembarcado no Pamguay podesse o Exercito marchar de modo a con
tornar o gros o das forças inimigas que então se dizia e tavam acampadas
no Passo da Patria. Na pesquiza de se ponto partiram o Almirante, o
General Mitre e o Ministro Octaviano a bordo do Cysne, protegidos pela 3a

DivisãO da Esquadra. O orio e Flore volveram ao seus acampamentos. O
forte Itapirú arremessou algumas balas sobre os nados que passaram. Fo
ram até Jaguary, d onde volveram á tarde recebendo de novo hostilidades do
forte, que nenhum mal lhe cau aram tanto na ida como na volta.

Na conferencia ultima ficara resolvido que o General Osorio reali
sas e a mudança do Exercito Brasileiro, de Tala-Cm'á para o Passo da
Patl·ia. No dia 23 começou a fazeI-a. A 24 O orio recebeu cart~ do Almi
rante, dizendo :

"V. Ex. deve estar contente com os estouros que tem ouvido como
festejo da vespera do 420 anniversario de no. a COIl. tituiÇão. Os para
guayos tem se portado bem. Fiados em que eu não fazia caso de seus tiros,
veiu um vapor e tUlla chata á disto,ncia de me atirar uns 12 tiros á minha
insignia. Os prinleiros 4 fOl'l\1ll bons, lllas não tocaram este navio, (Apa) ;
porém ulIla bala partiu-se na couraça do Brasil tal era a força com que
nos mimoseavam. Posaram-se porém logo em fuga, pelo fogo que contra
elies se foz.»

esta opinião o Generni Mitre resolveu tres explorações successivas at~ o Hati sem
encoutrar lugar que se prestasse convenientemente á passagem i então, o Almirante
Tamandaré, em Conselho de Generae , á bordo, e tratando-se da passagem, apre
sentou um croquis, feito por um official de marinha, no qual se notava que embar
caçõe de grande caBado podiam encostar á barranca da margem esquerda do Para
guay em [rente á ilha do Cerrito, posição na contluencia dos dois rios. (Nota do General
Osorio, á pg. 89 da edição franceza da obra de T. FL~ <Historia da Guerra do Pa
raguay.) - Em 12 d'e Dezembro de 1865, da cidade de Corrientes, o Dr. José Car
los de Carvalho, escrevia a Osorio, de volta dos reconhecimentos á que fora proceder
do. pontos vantajosos para o Exercito passar o rio Paraná: - <Quanto aos reco
nhecimeutos a que procedi, cabe-me informar a V. EK. que dos diversos Pas os de
que pode o Exercito se utilisar, até O Povo de Hati, o que me parece mais vanta
joso é o do Itapirú, algumas braças abaL~o do da Patria, ainda que se tenha de atraves
sar á viva força e em qualquer occaslão i não s6 pelas circumstancias topograpblcas
como pela facilidade de ir até lá o Exercito, encontrando bons acampamentos, o
que não acontecc nas eslradas que vilo aos outros passos, que silo de terrenos ala
gadiços e cortados por enormes e repelidas lagoas. A largura do rio no Itapirn é
interrompida por uma ilha seguida de um banco de areia, que pode proteger e masca
rar muito os trabalhos a que tivermos de proceder, si com effeito o Exercito se di
rigir para esse Passo. Na margem esquerda temos posições para a artilharia, que não
serlão melhvres se tivessem sido preparadas de proposUo i e, além de todas essas
vantagens que fazem dar a preferencia ao Passo do Itaplrú, occorre a enorme conve
niencla ele ser a margem opposta mais descampada nesse lugar que nos outros,
quando a de cá é coberta por um matto serrado que nos facilitará muito os traba
lhos, !ornecendo-nos tambem muito material. Ftnalmente, deve ser muito attendida a
clrcumstaacia das menores distaucias que terá de percorrer O Exercito e a excellencla
dos camlnilos, si passar no Itapirú i clrculllstancia essa que se dá tanto destc como do
outro lado do rio. Não fiz essa commissilo sem que tivesse o prazer de sentir o cheiro
da polvora paraguaya, e supponho mesmo quc a minha visita era esperada; porquan-
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Sobre estes suceessos, um 10 boletim escripto pelo Ministro Octavia
no, que o remetteu ao General O orio, dizia:

« - 24 de Março á tarde. Meu caro General. O yapor e a chata
do inimigo tomamm boje por ponto de mira o Apa onde eu me achava com
o .Almirante e o Brigadeiro Victorino. (8) Duas de suas balas foram perfei
tamente visadas, mas não cbegaram até o navio, cabinda á curta distancia.
O Almirante ordenou que os eu couraçados respondessem fazendo exercicio
de mira, em se açodarem. Como no fim do 30 tiro os no sos artilheiros
começassem a acertar a mão o inimigo retirou-se e nessa retirada foí alvo
de muitos tiros, parecendo-nos que um cahiu na chata e outro perto do va
por, de modo a fazer-lho damno, porque o seus movimentos tornavam- e
embaraçado. Antes de atirarDÍos, tiuha o inimigo disparado como que 27
canhonaços desde o amanhecer; aiGda atirou mais J. Todos o 31 não fi
ZeTaID mal algum. Amanhã vae se fazer exercício de mira contra o Itapiní
e sondar o canal do lado do iniIDigo em botes protegidos pela artilharia dos
vasos de guerra. Seu Aro.o F. Octaviano. P. S. Chegou o vapor de guer
ra It(~jahy e um vapor com farinha de trigo e vivorás, e tambem ca,albada
para o Exercito.. .

A 25, continuou a mudança do Exercito Brasileiro. A bordo do Apa
reuniram-se os Generaes Osorio, Mitre, Flores, Ministro Octaviano outros
ofliciae. e o AlmiJ:ante Tamandaré que os obsequiou com lauto banquete
para festejar o anniversario do juramonto da Constituição do Imperio .

•20 boletim do Ministro Octaviano enviado a Osorio. 25 de Mm'ço.
O ininligo coUocou a chata em mais proxíma distancia do Apa, espiando-a
com espias fortes pelo lado de terra. Depois Tompeu o fogo e com pontaria
certeira, tendo vindo morrer 2 balas a esti-bórdo, 2 a bombordo passando
por cima do toldo e 1 dentro do Apa que penetrou pelo paiol do ofliciaes e
o escangalhou. Eram todas de 68. A que callio dentro, me foi offerecida
pelo Alnurante por ter eu presenciado todo o fogo ao seu lado. Dirigiu-se
entM o encouraçado Tamandaré o o vapor Hcm'ique Martins pelo canal
junto da costa paraguaya e começaram a nutrir um fogo vivo com a bateria
do forte. Quando os escaleres se approximaram para cortarem as amarras
ou espias da chata, foram recebidos por um fogo vivissiJuo de fuzilaria que

to elles que estão habituados a ver sem procurar offender a gente do General Caceres
que ainda no dia antecedente esteve tambem no Passo, d'onde se retirou 4leguas para
a cidade de Corrientes, por saber que tencionavam fazer um desembarque, não gosta
ram de minha curiosidade e emquanto procedi às observações de que precisava, vieram
cerca de 20 a 25 homens desembarcar na llba, e de lá nos fizeram fogo de fuzilaria em
quanto durou O nosso trabalho, ~e01 que, felJzmente, tivessem colhido resultado algum,
e pelo contrario nos prestaram o grande obsequio de nOS fornecer o meio de achar a
distancia da ilha á margem; porque as balas vinham cahir a poucas horas de nós, e
uma escapou de ferir a um de nossos soldados.•

....Não estavam os Generaes de accordo sobre o ponto preferivel para a in
vasão. Susten~avao Almirante Tamandaré que era o Passo da Patria porque o Exer
cito teria nessa posição todo Oapoio da Esqnadra, que lhe asseguraria feliz exito em
tão arriscado co=ettimento. Flores inclinava-se a esla opinião; mas os Generaes
Mitre e Osorio desejavam passar por Itati afim de evitar-se o objectivo de Humay
tá. Itati era o ponto iolermedio entre o Passo da Patria e Ilapúa, mas Já só poderiam
chegar os mais peqnenos vasos da esquadra. - C. Aff. Celso .A esquadra e a opposi
ção parlamentar.•

(8) Commandante de uma Divisão das primeiras forças brasileiras que dirigi
ram-se para o Passo da Patr:a.
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os obrigou a retroceder. O Almirante, então, mandou ordem para que não
se expozessem vida e sómente se atira se sobre a chata para estragai-a e
encravar a peça e obre terra para metralhar o inimigo. Sem embargo fi
zeram-se mais 2 tentativas de cortar as amarras; porém, como que 2000 ho
lllens defendiam-na de terra oom fuzilaria enorme e fOl!:uetes a Congreve.
Os nosSOS responderam tambem oom fuzilaria por mais de uma hora, conti
nuando as peças do Tamanda,1'é e do Henrique Martins a atirar granadas
para terra e a enoravar a chata. A's horas mandou- e ordem de cessar o
fogo e de oon ervarem-se os 2 vapores em ponto de fazerem fogo, caso o
inimigo tentasse de encravar a peça. NãO tivemo felizmente de astre se
não ligeim con tu Oe qlle nem vieram ao hospital (9): ó um ferido na
coxa é que deve de vir ujeita.r- e a tratamento cirurgico. Cumpre dizer a
V. Ex. que o Capitão Reis depois de tor estado ao meu lado com serenida
de durante o tempo em que fomo. o alvo do inimi/!,'o, offereceu- e ao Almi
rante e foi á bordo do Lindoya transmittu' ordens debaixo das baterias e
fuzilarias paraguayas, e alli com os outros officiaes re pondeu á fuzilaria
inimiga. Parece urgente combinar o plano da passagem, para não se per
der tempo e Illuniçoe em ataques. em resultado. F. Octaviano. P. S. Na
costa paragllaya lavra um fogo no matto, accendido naturalmente pela nos
sas granadas. Cada vez se torna mais inten. o.» (10)

A 26, continuou a mudança do Exercito Era ilerro. A bordo do Apa
reuniram-se em conferenoia o Genemes Osorio, Mitre, Flore Almirante
Tamandaré e Ministro Octaviano. A's 2 hora da tarde uma chata para
guaya começou a atirar obre o vapor Hem··ique Ma,rtins, aoertando-lhe 3
balas de 68. A,ançanelo o. encomaçaelos Ta1l1andaré, Bahia e Ban'l'oso,
foi ao primeiros tu'Os a chata abandonada. O Tamanda1'é con. eguiu fazer
explodir um deposito de polvora que ella continha e a de. pedaçou; mas o
Bahia levou tres balas; uma lhe fez depres ão ue uma pollegada, outra
atravessou o castello de prôa. a terceira inutilisou-lhe o.mastro de traquete.

A 27 continuou a Illud:wça do Exercito Era ileiro. O General Flores
com a conunis ão hydrographica foi examinar o pa o de Itati, e o julgou
desvantajoso para a passagem do Exercito. (11)

(9) Estava estabelecido no aviso Onse de Ji"flto.

(lO) Neste mesmo dia vieram da cidade de Corriellte para o Exercito Bra
sileiro 124 soldados carpinteiros com o Batalhão de Engenheiro, ficando Já apenas
85 d'aqueJles plU'a conelu ão de obras. Ficaram ainda tambem artifices no' labo
rataria e deposito de armamento. Igualmente viéram 170 praças do Batnlhão do
deposito, e um contingente chegado do Rio de Janeiro e Montevidéo. Dessas pra
ças muitas se apresentaram maJ armadas e equipadas por não ter o deposito de
Corrientes nem lU'mamento nem fardamento prompto. Nesse mesmo eUa chegou a
Corrientes o 60 Corpo de VoJuntarios de Pernambuco no qual devia ser fundido o
560 lambem de vai untarias. Fez-se a fusão a 26, e logo foi posto no campo da
instrucção. Eram tropas bl anilas.' .

(~I) O Genernl seguiu do Passo da Pau'ia, rio acima, levando os vapores
argentinos Chacabllco e Bllellos Ail'es, de pouco calado, e a canhoneira brasileira
Hellrique MartillS. Com vaquean(,ls da costa inimiga procedeu a rigorosas obser
V~ções. Uma guarda paraguaya que estava no passo em frente a Itati, fugou a
~lsla dos navios. Voltou á tarde convencido de que o desembarque por al11 era
IncOnveniente.
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Uma chata paraguaya, collocando-se sobre a ponta do ltapirú prin
cipiou a Btirar e acertou lUna bala no Apa. Para fazeI-a calar appro:x:imll
ram-se os encouraçados Ba.hia e Tarnandaré. Duas balas penetrando na
casa-matta deste ultimo encouraçado, mataram 10 homens e ferimm 24.
Entre os feridos cabiu gravemente o bravo commandante lo Tenente Ma
riz e Barros, que afinal morreu. Sensivel perda para o paiz! Um mez e
tres dias antes o immortal heróe Mariz e Barros bavia oscripto ao General
Osorio a seguinte carta :

eBOI'do do vapor encouraçado J.'arnanda,·é, 24 de Fevereiro de 1866.
Meu illush'e Marechal o bom amigo. O Sr. Tenente Coronel Peixoto de
Azevedo (12) h'ata no Rio de Janeiro de desacreditar-me, dizendo que eu
nada fiz em Paysandú e que só a protecção me fez obter o pequeno nome
que aUi adquiri. V, Ex. que sabe o quanto aUi procurei cumprir com o
meu dever e por isso tantas provas de amizade tenbo recebido não só de V.
-Ex. como de todos os Generaes e camaradas de V. Ex. quo foi nosso com
pallheiro de trabalhos e um de nossos espelhos, me fará o favor de dizer
PQt escripto, si sou cobarde e si me portei mal alli. Talvez lhe vá fazer
uma visita com o nos o velho Almirante. Si lá não fôr, peço a Deus que o
seu primeiro abraço depois de passar o Pa,sso da Patria, seja para mim,
V. Ex. mande ao seu amO' muito e muito agradecido. - Antonio Cm'los
de Marix e Ba1'7'Os .•

Osorio mandou-lbe por escripto. bonrosissima declaração de na he
roicidade. Entretanto, lamentou profundamente não poder abraçar, além
do Passo da Patria, o moço heroico que soube respeitar o nome de seu Pâe
e nonrar o nome brasileiro. (13)

A 28, contin';10u a mudança do Exercito Brasileiro. O General Mitre,
a vista da informação pre tada pelo General Flores sobre a inconveniencia
da passagem do Exercito por Itati, ficou entendendo e de accordo com elle,
Osorio e o mesmo Flores, que se deviam preparar para forçar o caminho
que lhes estava em frente. N'este sentido escreveu ao Almirante Ta
mandará:

eIllmo. Exmo. Sr. Visconde. Quartel General, Março 28 de 1866.
Como lo sabrá ya V. Ex., el reconocimiento deI Sr. Gral. Flores no ha dado
resultado. Los obstaculos materiales que se oponem aI pasaje mas arriba
deI rio, inutilizan las ventajas militares que podrian reportarse. En con
secuencia no nos queda mas camino que el de Itapirú, aI menos por ahora,
y es necessario proceder en este concepto. Con todos los inconveniontes
materiales y desventajas militares que ofrece ese punto de desenbarque, es

(12) Ex-secretario do Marechal João Propicio Menna Barreto, na guerra
ferida contra o Governo de Montevidéo j injusto escriptor da Ordem do Dia do
referIdo marechal, sobre o combate de Paysandú.

(13) Levado depois de ferido para o hospital de Corrientes, Mariz e Bar
ros foi operado. Tinha o joelho esmagado por um estilhaço de bala pelo que soffrcu
amputação da coxa, succumblndo depois da operação. Trouxeram-lhe o cWorofor
mio ; vendo-o, sorrio e exclamou : <Dêm-me um charuto acceso, e cortem. Isso
é bom para as mulheres.> Soffreu a operação fumando, sem dar um gemido. Quan
do sentiu que morria, disse ao Dr. Carlos Frederico : - <Mande dizer a meu Pac
que eu sempre soube resp.eitar seu nome.>
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tiempo ya de decidirse por el, r.esuelto a vencer en perseverancia y energia
los obstaculos que se presentem. En este sentido hemos conferenciado con
los Srs. Generales Flores y Osorio, y estamos de perfecto acuerdo. Por lo
tanto creemos llegada la oportuDidacl de dospejar completamente el rio, do
minando la costa en la cual debe efectuarse el desembarque, no solQ para
hacer posible la operaci6n, sino para tomar mejoTes conocimientos que nos
habiliten para tomar las medidas mas acertadas aI efectuarIa. Segun lo con
venido en la junta de guerra que tuvimos en este campo, y por la natura
leza misma de los elementos de que V. Ex. dispone, ha !legado el momento
de que la Escuadra obTe activamente, en el sentido de despejar el rio de
obstaculos, y preparaI' el pasaje deI Ejercito. EI otro dia me decia V. Ex.
que pensaba demoraI' el ataque ii. Itapirú para prolongar la ilusion de los
paraguayos, hasta tanto que se decidisse definitivamente el puntO de pasaje,
y como sobre esto ya estamos decididos, y la existencia do elementos na
vales deI enemigo en Itapil'ú favoTece su moral y haoe mal a la Escuadra,
ooasidero que V. Ex. pensará igualmente que ha Begado la oportunidad de
no demorar mas esa operacion preliminar. -' B. ]"[itre.~

Ainda neste mesmo dia, partimm tiTOS da chata paraguaya junta a
ltapirÍ1, contra navios de madeira da Esqua ira. O Prince'X.a ele Jo'i?u;ille,
o Riaah~telo e Panmhyba foram attingidos. Eutão os encouraçados Bahia,
Barroso e Bmsil, Tomperam fogo contra a chata e o forte, até a noite. Em
resultado: o Bahia. partiu o canhão da chata e afugentou a guarnição. Os
outros metteram-l1 a a pique. O Brasil teve um mOTto e outro feTido fóra
da casamata. O Ban'oso teve 6 feridos por baJa que penetrou na casamata i
teve a chaminé das fornalhas qua.si cortada, e uma peça raiada de 120 inu
tilisada por uma bala que bateu-lhe na boca.

O chefe da commissão de engenheiros Dr. Carvalho, que viera ante
riormente de Corriellte para o passo de S. Anna, combinou am com o
Brigadeiro Sampaio, commandante de outra DiviSãO Brasileira para essas
immediações removida, experimontar a artilharia de 12 do Exercito, fazen
do tiros contra ltapirú, para o que se cntenderiam com o Almil'ante Ta
mandaré. Dando conhecimento dessa combinação ao General Osorio, o Dr.
Cal'va1ho solicitou sua approvaç1iO, e foi attendido. Nesse mesmo dia 28,
uma bateria brasileira de peças raiadas de 12, e de morteiros de 10 po11e
gadas, postada á margem esquerda do Paraná, em Corrales, começou as
suas experiencias sob a diI'ecçãa do Dr. Carvalho.

A 29, continuou a mudança do Exercito BraziJeiro. A canhoneira
Belmonte alTernes ou 8 balas de 68 contra o forte de ltapirú. Desde que,
segundo a carta do Geneml Mitre a Tamandaré, do dia 28, acima transcri
pta, era chegada a opportunidade de atacar seriamente ltapirú, de destnur os
obstaculos offerecidos pelo inimigo na margem que occupava, SUl'giu a idéa
da OCcupação da. ilha fronteira ao dito forte de Itapi.rú quo lhe ficava a 300
braças de distancia. Obedecendo a esta idéa, o General Osorio, depois de
entender-se com o Almirante Tamandaré, determinou o reconhecimento
preliminar da refelida ilha e ao chefe da commissãO de engenheiros encar
regou disso. Na noite de 29, o menyionado chefe transportou-se com o pes
soal necessario para a ilha em canoas protegidas pelo vapor Hen1'iq~te.Mi . ,

art~ns, e bem cumpriu a missãO sem ser presentido pelo inimigo. .A. ilha
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estava deshabitada ; tinha apenas um rancho abandonado, e como POSiÇãO
era excellente para nella estabelecer-se baterias que fizessem cessar o
inconveniente do fogo de Itapirú e chatas contra a Esquadra. (14)

o dia seguinte, o Dr. Carvalho deu parte do reconhecimento ao Ge
neral Osorio :

<Porto de S. Ánna, 30 de Março de 1866. lllmo, e EXUlO. SI', Em
observancia á oTden, de V. Ex., e de accordo com a instrucçoes de S. Ex. o
Sr. .A.1mÜ'ante Vi~conde de Tamandaré, teve hoje lugar á meia hora depois da
meia noite um desembarquc na ilha fronteira ao forte de Itapú'ú com o
mais feliz exito. Ficou reconhecida perfeitamente toda a ilha e foram deter
minadas as posiçU6 onde tem de ser assestada a artilharia e levantadas
as trincheims que devem proteger do fogo mergulhante d'aque1Je forte, as
tropas e o material. Á' s 2 horas retirei-me para bordo do vapor de gUelra
Hen1'ique 1Jr[a?·tins com todos os officiaes da minha commissilo e as 90 pra
ças do 30 de infantaria, commandadas por 5 officiaes, entre os quaes se
achou o fiscal do mesmo corpo, que se recolheram ao seu acampamento, e
as im a tripulaçãO da 4, canoas em que foram conduzidas aquella praças
tanto na ida como na volta. Deus Guarde a V. Ex. mm. Exm. Sr. :Mare
chal Manoel Luis O orio. - DI'. José Oa,dos de Oarvalho.

Os escalere, da 2a Divisão abordaram e tomaram uma chata para
guay que descia pela margem esquerda do Paraná, Áté e ta data tinha o
inimigo perdido com o tiroteios da Esquadra 3 chatas e um canhão de 68
que ficou partido em doi por bala do Bahia.

Nesse mesmo dia 30, o Exercito Bra ileiro concluiu a ,ua mudauça
para o Passo da Patria. Ficou portanto sepaTado do inimigo apenas pelas
agua do caudaloso Paraná.

Para chegar a esse ponto tinha percorrido entre o Uruguay e o Pa
raná 4tH kilometro endo; do .Ayuy-Ghico a Mercedes 224 kilometl'o e
800 metros; de Mercedes ao Passo da Pat?·ia. 256 kilometros c 200 me
tros. (15)

Hoje, diz UIll escriptol', em honra ao General O orio, é que poJemos
bem julgar do trabalho qlle houve em conduzir um Exercito numeroso, com
muita bagagem, atravez de Entro Rios e Corriente , que não e pre tam
para tal fim ; terrenos que então eram desconhecidos ao General Brasileiro,
o qual não podia prevenir os perigos que cada dia o esperavam. Foi a pri
meira campanha feita d'este modo na Ámerica do Sul, isto é, atravessar um
Exercito tão numero o aquelles territorios, perdendo sempre gente na sua
marcha. Depois da campanha da Russia om 1812, na qual NapoleãO I vol
tando de Moscow no inverno, deixou metade do seu exercito enterrado uo
gelo, julgamos que ainda outro exercito não perdeu tltnta gente em marcha,
como o Exercito Brasileiro quando fttravessou as provincias argentinas uO

(14) Apol/tamel/tos de Campanha, do ex-capitão do Corpo de Estado-Maior
de la classe Luiz Vieira Ferreira.

(15) Atlas H1'storico da G1lerra do PaI'aguay, organisado pelo 10 tenente
E. C. Jourdan.
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inverno de 1865; em tun e outro paiz as causa foram semelhantes; na
Russia foi a marcha do Exercito Francez por cima do gelo e a falta de ali
mentaçãO que destruiram os Francezes ; nas margen do Rio da Prata foram
o frio as molestias mortiferas e a falta de soccorro em marchas tão prolon
gadas, o que diminuiu o pessoal do Exercito Bra ileiro .•

Mas nunca diminuiu o seu enthusiasmo. Esse, era peculiar ao patriotis
mo brasileiro; notavel patriotismo que levára milhare. de cidadãos sem habitos
de guerra, sem instrucçãO militar alguma, a se oollocarem debaixo das ordens
do General Osorio que pela vez primeira assumia o cOlllmando de um Exerci
to j notavel patriotismo que, con venien temen te dirigido pelo tino do Gene
ml, erviu de fltnuamento para a organi ação de' e quasi inteiro Exercito de
fTol1mtarios, cuja bôa qualidade o Coronel Falleja, valente militar e apre

oiado escriptor, no eu Diario da campanha, tornára aliente ao tratar da
reunião dos Exercito .á.lliado om ~lIlJ1·cedes. O hi toriadores imparciaes,
poderão exaltar o modo acertado porque o Goneral Osorio conduziu as tro
pas brasileiras atravez das províncias argentinas j mas não esquecerão
jámai de dizer quo esse Exercito em sua marchas penosas foi que recebeu
instrucção, que colheu as primeiras lições da arte militar.

-Cruda y dificil ha sido la tarea deI MariscaI O orio : el Brasil dor
mia en paz inalterable hacia anos; el pié de paz de u Ejercito no estaba
arreglado para ponerlo prontamente en pié de guerra de modo á poder
crear un ejercito proporcionado á la poblacion y dignidad de t.'ln va to Im
per,1O ; es necessario que se convenzan los estadistas y periodist.'ls que no
s~ Improvisan ejercitos cuando no hay cuadros prevenidos con antecipa
Olon ; esto tratandose meramente de la infanteria y caballeria, quo las armas
o pecíales requieren anos y una organisacion estable. El Brasil animado
deI mas puro y acendrado patrioti~mo, le ha dado fi su Gobifll'DO bombres y
mnero j pero de dar hombres á dar soldados, hay gran diferencia. Los hom
bre hall llegado dia á dia en vapores que dejaban uno y volvian inmedia
tamente á buscar otros ; ai Mariscai O orio tocaba hacer de e tos hombres
soldados regimentado é in truidos para mandarIo frente ai enemigo. Esta
e~ la ruda tarea que su Gobierno ha impuesto 0.1 Mariscai Osorio ; otro hu
ble.ra retrocodido ante emejante oúmulo de obstáculos é inconvenientes,
felizmente el Mariscai Osorio tiene la preciosa virtud de no conocer dificul
dad IJ-ue no pueda vencerse por la firme voluntad de acciono EI Ejercito
Bras:lero está :l.l'reglado, se trabaja dia y noche en su instruccion, y pronto
OSOrl0 recojerá en la margen opuesta deI Paraná la COl'ona de laureIe. , que
sus trabaJ?S y talento han sabido elaborar, diciendo fi su Gobierno : ahi te
rIs uu Ejercito cual jamás lo tuvo el Imperio ; he correspondido á la con-

lUlza.que el Emperador y la Nacion depositó en mi, y á la que siempre les
mereCI á los Ejercitos de las Naciones Aliadas.' (16)

-Quando nos recordamos,_ diz o alludido escriptor da Historia da
Guerra do Brasil contra as Republicas do U1·ugttay e Pamguay, (17) de
que ~m 18~, antes da desintelligencia com o Governo de Montevidéo, o
Brasil nlio tInha Exercito e só corpos destacados em pequena força, e qlle

(16) Diario de la Campa'-ia de las f"ersas Al.adas contra el Paraguay,
por el Coronel Oriental D. Leon de Palleja, tomo 2., pags. 140-141.

Ri (17) Vol 2·. Obra publicada sem declaração do nome do autor, em 1870, no
o de Janeiro, Livraria de Guimarães 8( C.
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em Abril de 1866 tinha ao norte da provincia de Corrientes, um Exercito
de 33 mil homens, é necessario dizer a quem se deve esta transformação
rapida do nosso armamento, que e operou p!U'a fazermos a Guerra ao Pa
raguay, Creou-se um Exercito numeroso e o maior que se tem visto na
America do Sul, pela influencia do Dec, de 7 de JaneÍl'o de 1865 que de'ter
minou a formação dos Batalhões de Volunta?'ios da Pat?'ia para orruem
emquanto durasse a guerra, Em todo o Imperio manifestou-se grande en
iliusiaslllo e patriotismo na população, e o desejo de desaffrontar a honra
nacional offendida; millares de homens correram de toda as partes para
se alistarem no Batalhões de Voluntarios que se organisaram em todas as
provincias, A' medida que o corpos so apromptavam, marchavam para a
Côrte d'ahi seguiam a incorporar-se ao Exercito; marchavam Batalhões
de homens armados sem instruoção militar, mas foram se exercitar no ma
nejo das armas na margem do Uruguay, emquanto esperavam a hora da
partida para a campanha. Ao digno Marechal Manoel Luis Osol'io, corrunan
dante do Exercito, foi que coube o trabalho de fazer daquelles homen bons
soldados, e conseguiu crear em poucos mezes um ExerlJito aguerrido e dis
ciplinado que soube commandar com rara pericia.~

Para muitos foi demorada essa organisação. Entretanto ,er-se-à que
foi curta, atten tando-se em que tudo estava por fazer ao declarar-se a guer
ra ; que o pessoal que devia compôr o Exercito, nem se achava reunido,
nem fôra entregue de uma só vez a Osorio, mas em porções e tempos diffe
rentes; que essa organisação teve de ser feita em paiz estrangeiro, a 300
leguas do oceano, luctando-se com mil difficuldades, com a falta de meios
de mobilidade, am terra; com a baixa das aguas no rio UlUguay motivan
do o encalhe dos nanos de transporte; com as más estações; com o clima
e alimentação do Sul; improprio para a maior parte das tropas (lue eram
do norte do Brasil; com as epidemias, emfim que ceifavam ás centenas nas
fileiras,

Depois que o Exercito Brasileiro moveu-se para o Passo da Patria, o
Ministro Plenipotenciario Octaviano retirou-se do acampamento; e chegan
do á cidade de COI'rientes, d'ahi escreveu em 29 (Março, 1 66) ao Gene
ralO orio :

, «Ex.m. Am. A Esquadm, o Exercito, e todos os nossos elementos
de guerra e de passagem do rio, estão em frente ao Passo ela Pat?·ia. Pre
senciei o patl'iotico e pirito de que estão animados todos os nossos mari
nheiros e soldados, com seus respectivos Chefes, que sãO em geral moçOS
bravos até o ponto da temeridade. O resto, depende agora, em primeiro lu
gar do Deus, e segundo da pericia, sangue frio e dedicação de V. Ex. e do
nosso illusb:e amigo e bravo e digno Almirante o Sr. Visconde de Taman
dará. Tenho a honra de ser de V. Ex. Am. O e Obr.o patricio. - F, Octa
viano ele Almeida Rosa.»

A palavra de confiança do Ministro Plenipotenciario estava assim
reiterada. Faltava a ultima palavra do Governo na Côrte. Pois bem; ella
afinal veiu na carta do Ministro Ferraz, de 21 de Março, dirigida aO Ge
neral O 'orio :

«Todos temos os olhos fitos no horisonte do Sul, e eu na firme con
fiança de que o Exercito sob o commando de V. Ex, primari nos feitos, que
se vãO operar,~
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Concluida a mudança do Exercito Brasileiro no dia 30 de Março para
o Passo da Pat'ria, a 31 não houve novidade alguma; assim tambem,
no clia Iode Abril. Apenas o General Osorio declarou á, Repartiçl10
Fiscal do Exercito, que approvava o contracto celebrado com Apolinario
Benitez e Mariano Cabal para o fornecimento de dietas ao Hospital Ambu
lante quando o Exercito passasse ao territorio paraguayo.

2 de AlYrit. Uma 3a chata do inimigo collocada em Itapirú dispára
tiro e acerta um d'estes no transporte Duque de Sa,xe. Responde a bate
ria brasileira a margem do Paraná com balas certeiras e os paraguayos
escondem-se.

Dia 3. A Esquacll'a, em suas continuada' explorações no rio, des
cobre um canal que permittia ao navios passarem acima da ilha de Sant'An
na e chegarem até em frente ao acampamento inimigo. Osorio, Mitre e
Flores rennem-se a bordo do Apa em conferencia com Almirante Taman
daré. O calor é excossivo.

Dia 4. Affirma um passado paraguayo que o exercito do Dictador
está no Passo da Patn'a em numoro de 40 mil homens. Deliberam os Ge
neraes Alliados Clue o General Homos siga embarcado até Itati, exploran
do o rio, a ver si encontra melhor pas o que o da Patria. Navios da
E quadra e a bateria de terra atiram obre a fortaleza de Itapirú. Cáe á
noute uma forte tormenta acompanhada de raios e trovões.

Dia 5. Segue o General Homos na exploração levando tropa nas
canhonoira Ita}ahy, Hen?'ique Martins, (h'eenhalg ao mando do chefe .A.l
vim, e nos vapores argentinos Ohaeabueo e Buenos Ainlb". Chega, ao porto
do !tati, meia hora depois do meio dia, e adeanta- até e passo de Len
guas. O Genemes .A.lJiado. aguardam o resultado d , ta exploraçl1o para
assentar definitivamente sobl'e o lugUl' do desembarque. (18)

N'esta noute de 5, o General Osorio, de accordo com o Almirante
Tamandaré faz occupar a ilha em frente a Itapi?-ú que antes rora reconhe
cida. Para elia seguem 900 homens ás ordens do Tenente-Coronel Wila
gran Cabrita. Compõem essa força o 70 Batalhão de Voluntarios de S. Pau
lo, lun contingente do BatalhãO de Engenheiros, a guarnição de uma bate
ria do lo Batalhão de artilhal'ia a pé, e o 140 BatalhãO Provisol'io de Linha
com 100 praças da Guarda Nacional da Côrte recruta e voluntarios de di
versas provincias do Norte. D'estes heróes, o officiae- da CommissãO e do
Batalhão de Engenheiros e de artilharia trabalham toda a noute levantando
trincheiras sob a direcção do Dr. Carvalho. As tropas, menos a infantaria,
Il~anhecem abrigadas conh'a o fogo do inimigo, de pejando metralha e fu
zJ1aria contra Itapirú e seus defensores, que respondem briosamente.

Dia 6. Troca de tiros entre a ilha occupada e a fortaleza. Até ás
11 horas do dia apenas 5 soldados brasileiro c tlio fóra de combate; 2 mor-

(18) Commnnicação do General Osoria em geu ofticio de 6 de Abril ao Mi
Ilistro da Guerra,
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fos. Uma Divisão do Exercito Argentino acha-se a esquerda do acampamen
to do Exercito Brasileiro sobre a margem do Paraná, e o resto do Exercito
Â1'gentino e o Oriental estão a retaguarda, mas a pouca distancia. A Esqua.
dra tem lutado até então com embaraços para o reconhecimento do rio,
pelos bancos que este encerra, e por ter ena falta de praticos. O Exercito
Paraguayo, á margem opposta, está á vista dos Alliados em seu acampa
mento, a 3 quartos de legua de ltapirú e de 6 a 8 quadras da costa sobre
um alto e resguardado por uma paliçada, segundo parecia, e diziam alguns
passados. (19) Volve á tarde a expedição do General Hornos que subira o
Paraná. Em frente, a ilha Sailt'Anna é bombardeada pelo inimigo. Respon.
de ao fogo. Apenas uma bala attinge o G1·eenhalg. O rio está enchendo ex
traordina:riamente. A exploração do General Hornos nada adeantou SiDão
que nãO convinha a passagem por ltati ou Lenguas. - .Ahora solo que
daria reconocer GU1'upaiti - disse em carta de 6, o General Mitre a Oso
rio - que segun todos es el mejo:r desembarco. Hablaremos de esto : mieD
tras tanto, preparemos como para passar aqui. (passo da Patria).»

Dia'? Continúa o bombardeio entre a ilha occupada pelo Tenente
Coronel Cabrita, os navios e a fortaleza.

Dia 8. Mitre e Flores são esperados por Osorio e ~'amandaré para
resolverem sobre as difliculdades encontradas para o reconhecimento do me
lhor ponto de passagem do Exercito. Willagran Cabrita escreve da ilha um
bilhete ao General Osorio dizendo: - .Nós aqui vamos nos mantendo e
esperamos em Deus continuar a sustentaI-a até que V. Ex. assim o de
termine.»

Dia 9. Continúa o bombardeio enb:e a ilha, os navios e a forta·
leza de Itapu:ú. O estilhaço de uma bala inimiga vem matar um oflicial bra
sileiTo no acampamen to.

Dia 10. A força do Exercito Brasileiro que sob o commando de
Willagran Cabrita occupa a ilha em frente ao forte Itapirú é atacada ás 4
horas da madrugada por mais de 1.200 Paraguayos que alli foram em ca·
noas favorecidos pela escuridão da noite. Feriu-se um combate durante 2
horas no fim das quaes o inimigo foi repellido deixando quasi todo o seu
armamento, 640 mortos sobre a ilha, 62 prisioneiros, dos quaes 46 feridos,
tendo sido apanbados pela Esquadra outros mortos e feridos em canoas que,
abandonadas desciam o rio .

•Os relampagos e os estrondos dos primeiTos tiros na ilha de perta
ram a attenção de todo o Exercito AlUado na margem eS'luerda do rio. U
General Osorio acudiu a praia e ahi tratou de embarcar um reforço para le·
var protecção á Willagran Cabrita. Difficil era conter o grande numero de
pessoa 'lue disputavam logar nas canoas para ir ao combate. Determi~ado
pelo General que embarcasse o 120 BatallJãO de Veteranos, logo depOIS ao
romper do dia estava uma das alas d'este BatalhãO desembarcando na Ilha
com alguns ofliciaes do QLlartel General. Essa protecção foi a tempo ape
nas de ser testemunha da victoria recem pronunciada.» (20)

(19) Oflieio de 6 de Abril de 1866, do General Osorlo ao Ministro da Guerra
(20) Memol'ias, cito do Tenente Manoel Jaclntho Osorlo, Ajudante de CalD'

po do General 050.10.
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Entre os prisioneiros ficou o CapitãO Paraguayo João MatheuB Ro
mero. (21) O prejuizo dos Brasileiros foi de 101 feridos e 53 mortos. Lamen
tavelmente, 6 horas depois do combate, uma bala inimiga cahindo dentro de
uma chata onde o Tenente Coronel Cabrita redigia a parte do feito de armas
que gloriosamente dirigira, fez explosãO matando o referido Tenente Coro
nel, o Major do Estado Maior de artilharia Luiz Fernandes de Sampaio, o
.!!feres Carlos Luis Woolf e ferindo gravemente o Tenente Francisco An
tonio Carneiro da Cunha. Continuou o bombardeio entre a ilha, o forte de
ltapiIÚ e os navios da Esquadra .

•Extranha coincidencia! O tiro que matou o tenente-coronel Cabri
ta foi disparado pelo Coronel Bruguez, depois general, um dos melhores ar
tilheiros do Exercito Paraguayo. Aquelle distincto oflicial e o Tenente Co
ronel Porto Carreiro, defensor de Coimbra, estiveram no Paraguay, ao tem
po de Carlos Lope como organisadores e instructore do exercito da repu
blica. Com Willllgran Cabrita, tTavára estreitas relações pessoaes o então
20 Tenente José Maria Bruguez seu melhor discipulo, destinado a dar-lhe
a morte.. (22)

Dias 11, 12 e 13. Continúa o bombardeio. A 12, Mitre, Úsorio,
Flores e Tamandaré conferenciaram a bordo do Apa. A 13, nova conferencia.
Está definitivamente assentado que li passagem se fará tão logo estejam
promptas as pontes para as tropas embarcarem com os seus lIccessorios. No
Exercito Brasileiro a direcção das obra. está ob a direcção do Chefe da
Comllllssllo de Engenheiros. Este so esforça por fazer um trabalho bem
feito, e isto faz que seja demorado, ntretanto que preciso era nãO adiar
por muito tempo mais a passagem. A demora inquieta o GeneralOsorio,
que vae no dia 13 visik'U as obras para apreso ar o trabalho, depoi do que
escr.eveu ao Chefe da CommissãO de Engenheiro : .Tenho expedido as con
vementes ordens para lhe serem apresentados os ofliciaes que me pede
em .seu oflicio de hoje. Torna-se entretanto util que V. S. organise o
semço da Commissão a seu cargo, de maneira tal, que sejam attendidos
todos aquelles serviços que lhe são inherente , distribuindo os ofliciaes co
m? me~or conviér. Lembro a V. S. que o Tenente Carneiro da Fontoura
fOI offiClal habil e activo, melhores serviços prestará na construcção das
P?ntes, do que a bordo de um dos vapores do Exercito; assim como o Ca
PItão. Manoel Fernande de Ataliba que, igualmente, e tá li bordo de um dos
referIdos vapores. Já lhe disse que passei por uma decepção desagradavel e
espero.de ~eu zelo mais um esforço para que amanhã possamos embarcar.
MandeI hOJe cada DivisãO fazer uma picada na direcção das boias, o que até
amanh~ ficará prompto, se não se originarem por ahi difliculdades de pre
co~enClas. A dispersão da gente e do matel'ial por longa distancia na Costa,
enfralJ.uece o serviço e fiscalisaçlio em toda a pal'te ; V. S. pMe remediar esse

(21) ... Interrogado sobre as circumstancias do telTeno, no ponto projectado
para o desembarque declarou que do forte de Ilaplrú ao ponto dito era terreno
secco e arenoso, maS que muito proximo da margem do Paraguay havia um riacho.
Resolveu-se tentar por alli o desembarque e invasão se fosse possivel. (Nota do
General Osorio, á citada obra de FIx.)

(22) Ouro Preto <Marinha d'Outr'ora. pg. 231.
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mal que já -lhe apontei, e não permitta espalhados, os officiaes que lhe obe
decem. As fachinas para cada um d'elles em distincto serviço, devem ser
todas pedidas ao Batalhão, por V. S. para evitar irregularidades que causam
sem proveito do serviço. O material deve reunir-se esta noite para as im
medil\çOes das boias e toda a gente n'eUe empregada para alli trabalhar no
q;ue fôr possivel. Si tem machados disponiveis, mande proteger com elies
as fachinas que mandei fazer nas picadas. As canoas lá reunidas, servirão
para pontes de embarque e desembarque da infantaria. O serviço que está
fazendo o Capitão Salgado, não se acaba dentro de 8 dias pelo ateno que
demanda. E' portanto inutil.>

Todas as observações do General Osorio e ordens foram rigorosamen
te attendidas e as obras tomaram vigoroso implllso.

Continuou, a 14, o bombardeio, trabalhando-se activamente nos pre
paratiUls para o embarque.

«O General Mitre, consultando que General seria encarregado da
operação, offereceu mandar um Argentino e que poderia ir tambem com for
ças brasileiras o General desta nacionalidade, Sampaio, ao que o Visconde
de Tamandaré respondeu que a operação devia ser commettida aos Brasilei
ros. O General Osorio disse que o General em Chefe podia mandar á quem
quizesse, na certeza que elle (Osorio) iria (23) ; ao que Tamandaré, levantan
do-se de sua cadeira, abraçou o General Osorio. Finalisado o Conselho, tra
tou-se logo da execução do plano, e á 14 de Abril, á tarde, o General Mitre
perguntou ao General Osorio, se sempre estava resolvido á ir com a primei
ra força que passasse, e teve resposta affirmativa.» (24)

Dia 15. O bombardeio continúa. Afinal, ficam concluidos tod08
os preparativos.

(23) Ficamos todos alvoroçados e cheios de enchuslasmo. lamos nós brasi
leiros ser os pll.melros 8 pisar o territorio Inimigo I Cabia-nOS a honra da vanguar
da da Invasão I Assim devia ser, porque o solo sagrado do Brasil fora o primeiro
a ser profanado pelos soldados de Lopez. (Reminiscenclas da Guerra do Paraguay,
D. Cerqueira, pg.97).

(24) Nbta do General Osorio, li pg. 89 da edição franceza da obra de Theo
doro Fix, -Historia da Guerra do Paraguay•. O facto é narrado pelo veterano
Coronel honorario Joaquim S. d'A. Pimenlel, na obra <Eplsodios Militares>. Ouviu-o
do proprio Osorlo, em 24 de Maio de 1879, em presença dos Generaes Tihurcio, MaUel
e Maior Bruce, confirmado pelo Almirante Tamandaré, em 1884, que autorlsou a sua
pubücaçào. (V. obra citada Pimentel pg. 144 a 145.)



CAPITULO XLI

SUIdHAJl]O : - Proclamação de asaria ao Exercito do Brasil (15 de Abril, 1866). 
E' saudada com ardor. - A ordem de embarque. - Ubiquidade de Osorio.
- Quadro grandioso. - Mitre confia a Osorio a <operação mais importante
e decisiva da campanha>. - Coadjuvação da Esquadra. - Passagem do Pa
raná. - Osorio é O primeiro a saltar cm terra paraguaya. - - Faz cm pes·
sOa o reconhecimento do terreno. - Ordena o desembarque. - Seu compor
tamento <herolco e habil•. - Primeiro combale da Contluencia (16 de Abril).
- Trovoada e chuva. - Osorio acampa. - Primeira noite na terra inimiga.
- Tiroteios. - Parte ofliclal á Mitre. - Apreciações "bre a conducta arro-
jada de Osorio. - <Bemdlto arrujo I. - O brilhante raiar de 17. - Ataqu~

de Basilio Benitez. -- Victoria dos brasileiros. - Evacuação de Itapirú. 
Desembarque da força argentina e oriental. - Parte. officiaes de Osorio ao
General Mitre e ao Ministro da Guert'a. -- Ordem do Dia, n. 152. - Servi
ços da Esquadra louvados por Osorio. - Carta de Mitre, de satisfação pela
conducta de Osorio nos successos de 16 e 17 de Abril. - Boletim n. 2 dos
Exercitos Alliados : Osorio, o herOe da jornada; apologia ao valor do sol
dado brasileiro. - Parte de Mitre ao vice-presidente da Republica Argen
tina sobre a transcendencia desses feito e acção de Osorio. - . Testemunhos
de Flores e Palieja. - Corre pondencia do eJornal do Commercio•. - Apre
ciação do Dr. Vieira Ferreira. - Occupação da posição de Itapirú (18 de
Abril). - Encontro ele Mitre com Osorlo: <General Osorio, sois um heróe I.
- Carta de Mitre: Osorio plenamente corresponde á Sua confiança. - Con
tinúa o desembarque dos Alliados junto á ltapirú. - Prejuizos advindos á
saude de Osorio. - Lope~ retira-~e para o Estero Bellaco. - Bruguez e
MarcO permanecem nas trincheiras.-Fornecimento no Exerc.ito Brasileiro. 
Occupação do Pa 50 da Patria. - Nota de Osorlo descrlptiva da Passagem
do Paraná e subsequentes acções. - Osorlo agraciado Barão do E-Iel'val.

Promptos OS Exercitos Alliados para efi'ectuar a passagem, e com
ordem de embarque, conforme o plano combinado, Osorio dirigiu-se em pa
triotica proclamação ao'3 seus soldados do lo corpo de Exercito apontando
lhes, o caminho do dever :

'Q~artel General no Pa so da Pau'ia, 15 de Abril de 1866. Soldados
do ExerCIto Imperial! - A margem do rio que tendes á vi ·ta é o termo
das . n~ssas fadigas e dos sacrificios da nação brasileira. Chegou a hom da
explaçao para esse inimigo cruel, que devastou no sos campos indefesos e
~ommetteu tantos a?tos de ferocidade c?ntra p,opulações inermes. ~ ingra
o a .quem o BrasIl encheu de beneficlOs vem agora que não nos l1llpunha
pel~. unportancia de seus recursos: já, e muito tarde, vae conhecer que a
politica gene!o~a do governo imperial em relaçãO ao Paraguay era inspirada
pela magnaUlmldade dos seus principios e pela nobreza do caracter brasileil'o .

. •Soldados e compatriotas! Tenho presenciado a vossa serenidade
no IDeIO da privações, a vossa constancia nos sofi'rimentos. Tendes dado o
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mais bello exemplo de dedicaçãO á Patria, a cujo chamado acudistes enthu
siasticamente, vindo dos mais longinquos pontos de todas as provincias do
Imperio a reunir-vos aqui em torno do pavilhão nacional. Aproveito este
momento solemne para agradecer-vos em nome do Brasil e do Governo de
S. M. o Imperador. Soldados I .E' faci! a missãO de commandar homens
livres: basta mostrar-lhes o caminho do dever. .0 nosso caminho está aUi
em frente. NãO t.enho necessidade de recordar-vos que o inimigo vencido e
o paraguayo desarmado on pacifico devem ser sagrados paTa um Exercito
composto de homens de honra e de coração. .Ainda uma vez mostremos
que as legiões brasileiras no Prata só combatem o despotismo e fraternisam
com os povos. Avante, soldados! Viva o Brasil! Vivfl.. o Imperador I
1kvam os Exercitos Alliados! - Manael Luis Osaria, Marechal de Cam
po, COlllIDandante em Chefe.» (1)

Saudada com vivo enthusiasmo a proclamação de Osorio, as neces
sarias ordens foram expedidas á Esquadra e ao Exercito, que as recebiam
com jubiloso alvoroço. .

.A's 3 horas da tarde achavam-se situados ao longo da Costa Cor
rentina, e proximos ás pontes onde devia effeetuar- e o embarque das tro
pas imperiaes, os numerosos transportes construidos pela commis ão de
engenheiros, e os vapores brasileiros que deviam rebocai-os coUocaram-se
em frente delles. Em algumas das maiores balsas embarcaram-se as peças
de artilharia. Nesse momento uma especie de agitação dominava no porto
do Passo da Patria ; mas agitaÇão metbodica e solemne, que pl'incipiava
no .iÍpa, navio Chefe e se transmittia aos extromos de sa numerosa fTOm.
Sobre a margem do rio viam-se o Tenente-Coronel Canalho, e o oflicines
da Com missão de Engenheiros, prevenindo tudo para a facilidade do embar
que, segurança das tropas á bordo dos transportes, etc., otc. Nos acampa
mentos do Exercito a mesma agitação methodica se mostrava; e era um
quadro grandioso esse que apresentavam 40.000 homens arrumando-se para
o desembarque em territorio inimigo, o que importava dizer - para uma
batalha ao saltar em terra. O General Osorio se reproduzia onde quer que
sua presença era necessaria.» (2)

(1) Ha cerlas phrascs, como a da conheclda proclamação de Napoleão jun
to ás pyramides do Egyplo. que se popularisam por terem partido de autor de nomea
da já consummada e que mostram muitas vezes que um momenlo de inspiração bas
ta para as tornar celebres; e se ao genio militar de Napoleão sc unia o talento po
litico e o conhecimenlo historico que elle sabia aprovcitar, temos tambem o orgulho
de encontrar em nosso her6e uma elevação philosnphica tão alta que cm noSSo humil
de entender Supera aqueUas e nada lem que invejar á dos mais notavcis cabos de guer'
ra. Dá-nos disso prova sua brilhante e patrioltca proclamação ao Exercito Brasileiro
n'aqueUa gloriosa passagem do Paraná: Disse Napoleão: - -Soldados I Do alto d'a·
quellas pyramides quareota seculos vos contemplam I. Disse Osorio: -Soldados I E'
faci! a missão de commaodar homens livres; basta mostrar-lhes o caminho do dever I·
...E os soldados brasileiros bem o comprehenderam e bem decoraram o valor da
quelle patriotico ensinamento. (Rio de Janeiro, 10 de Moio de 1908. Cenlenario do her6e.
Joaquim S. d'A. Pimentel, Coronel.)

- A força do 1° corpo do Exercito Brasileiro em operações no dia 16 de Abril
(1866) é computada em 38.000 homens, pelo accrescimo dos novoS contingentes cllegado5

de Março a Abril.

(~) Trechos de um Correspondente do Exercito.
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Regressando a expediçll.O do Capitão Tenente Mamede Simões que
10ra reconhecer o ponto do desembarque começou ás 11 horas da noite o
embarque em 5 pontes, ás quaes atracaram Os transportes que, ao ama
nhecer do dia 16, estavam, como o vapor, apinhados de tropa.

•0 dia 16 do Abril amanheceu encoberto. Nuvens de cinzento escu
ro toldavam o céo e escondiam o sol do Paraguay. QuelJl sabe si para aquel-
les gueneiros não foi um mao presagio ? Era excessivo o calor.> (3)

A's 8 horas do dia embarcou o General Osorio com seus ajudanntes
de campo no vapor de seu nome, á frente da la expediçlLO. Disse-lhe Mitre
nessa occasiãO .que lhe confiava a mais importante e deci iva operação da
campanha, na certeza de que a de. empenharia com a audacia e a prudencia
que caracteri avam o seu genio militar.> (4)

A's 1/2 puzeram- e os transporte em movimento, cortando per
pendicularmente o rio na direcção de Itapirú protegidos pelos 17 navios
da Esquadra. (5)

Quando chegaram ao canal mais proximo á costa inimiga, na qual
se acbava a linha de combate da Esquadra, voltaram para oeste, desceram
a toda a força o rio, entraram pela primeira bocca do rio Paraguay, guiados
por uma canhoneira, e fundearam ás 9 horas meia legua acima da confIuen-

(3) .Reminiscencias da Guerra do Paraguay., D. Cerqueira, pg. 99.
(4) Carta de Mitre. 10 vol. -Historia do General Osorlo., por Fernando Luis

Osorio, pg. 4.
(5) ~os vapores Viper. lVlIile e SI/SOlI Bearll, no transporte brasileiro Gal

go embarcou a divisão de infantaria do General ampaio. Nos tra portes brasilei
ros Marcilio Dias, Riac/melo, Presidellte, Dltque de Sa.:>:e e Berellice, embarcou a
divisão de infantaria do General Argollo. Os Aviso Volltl/tarios da Pnlria e Ge
"eral Osorio acrympanharam a expedição. A' reboque 4 chata, e 12 canoas, condu
zindo soldados, ferramente, munições. As 4 chatas eram a R,'o G"andel/se, a. Cea
rellSe, a Perllnlllbncal/a e a 11:[01/.:101'. Eram 9"'65 brasileiros que estavam embar
cados. A Esquadra estava organisada em 3 c1ivisõe. A' l0 ás ordens immediatas
de Tamand'ré, cumpunha-se dos encouraçados Brnst'! e BaIlio, e das canhoneiras
PaYJtalt)lba, l11earilll, Ypirallga, Greellllalg, Aragllay, C/my c de 2 chatas. A 20, ás
ordens do Capitão de mar e guerra J. 1\1. Rodrigue compunha-a dos eucouraçados
Barroso, Talllal/daré (que pertencia a 30 Divisão) e das canhoneiras Belmonte,
Itajalty e He1lríqlte Martil/s. A 30, commandada pelo Capitão-Tenente ~Iamede í
mões componha-se das corvetas Mngé, Beberibe, e da canh"Qpir~> l' 'nlty e Igua
telllY. No dia 16, ao amanhecer, os 77 navios de guerra brasileiros e 2 chatas com
peças de 68 tomaram posição, formando em linha, junto a margem direita do
Paraná desde 3 confluencia do Paraguay até acima do Itapirú, com o fim de varrer
as posições inimigas e metralhaI' a estreita vereda por onde de Itapirú podiam seguir
tropas para o ponto de desembarque. A 10 Divisão fund ou em linha abaixo da 2a,
a partir da ilha de ltapirú, em direcção á f6z do Paraguay, collocando·se á õO braças
da margem inimiga. A 20 fundeou um ponco mais acima de Ttnpirú, para bombardear
o forte deste nOme, e por elevação as trincheil'as do Passo da Patria. A 3. Divisão to
mou posição tambem ao longo da margem, mais abaixo, desde a cauda da linha for
mada pela 10 Divisão até a con.fluencia do Paraguay. Osorio em sua Ordem do Dia n.
152 ~roc1amou os relevantes serviços da Esquadra Imperial na Passagem do Paraná.
(Vel.. L. Schneider, A Guerra da Tripliee Alliança, la voI. pgs.?Si e 298, nota 1, J. i\[
da Silva Paranhos).
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cia. Haviam chegado ao ponto escolhido fazendo a travessia em menos de
uma hora. Encostaram á barranca e começou o desembarque .

•Contra os grandes obstaculos da natUl'eza o a dedicação l1eroica da
quella gente a tudo disposta, a operação era certamente bastante delicada.
Felizmente tínhamos por nós a fortuna de Osorio e a consciencia da alta
missãO que iamos curoprir .. _~ (6)

Osorio é o primeiro que salta em tena paraguaya : com seu piquete
e ajudantes, ao todo 12 homens. Com duas praças de cavallaria em pessoa
faz o reconhecimento do terreno dando em resultado a qrdem de desembar
que (7) a terra firme que havia era estreita, seg'uindo-se logo uma lagoa ou
l'iacho que não dava passo senão sobre a barra e desfilando a tropa. Em
quanto se effectuava o desembarque, Osorio adiantava-se com seu piquete e
ajudante de ordens. (8) acompanhavam-n'o, por sua ordem duas compa
nhias do 20 Batalhão de Voluntal'ios (Rio de Janeil'o), a passo accelerado,
difficilmente podendo seguir o ayanço dos cavaIleil'os. Chegando ao primei
ro banhado, que cruzava o caminho, e só dava passagem em um ponto com
agua pelo peito dos cavallos, sUl'giram no desfiladeiro as avançadas dos
Commandantes Hermosa e Venegas que corriam ao encontro de no sus
tropas e começ,Lram a atirar sobre o pequeno piquete do General. Este
foi promptamente apoiado pelas duas companhias do 20 de Voluntarios
e travou-se logo um animado tiroteio, acudindo aos primeiros til'o' o Major
Deodoro da Fonseca com o resto desse hatalhão, de que era commllndante,
duas companhias do 20 de infantaria de linha e uma do 110 de Voluntarios,
primeiras forças que haviam desembarcado. O caminho nes. e ponto era
tortuoso. O Major Deodoro da Fonseca carregou á ba,Yoneta o inimigo e

(6) D. Cerqueira. Obra cit., pago 98.

(7) Memorias do Tenente Manocl J. Osorio, Ajudante dc Campo de Osorio.
•0 Exercito passou o Paraná com uniforme de verão; os [rios vieram ao segundo
dia de nossa passagem. A geada era immensa e continua. (A' Miss[o Especial,
Quartel General, em Tuyuty, 4 ele Junho de 1866. Officio de Osodo).-

(8) Foi então que deu-se o grande episodJo que constitue um dos mais ar
rojados feitos de guerra que a historia registra em seus annaes: feito que cobrindo
de louros Osorio, eleva-o a proporç.ões legendarias, que com o correr dos seculos o
transformarã em um desses semideuses da poesia popular, como os doze de Fran
ça ou os mais remotos Achilles e Enéas ; que deram assumpto ãs imperecíveis epo
péas de Virgilio e Homero. Tamanho e tão raro exemplo de coragem e de dedica
ção á causa da Patria foi como uma fagulha cabida em bem provido paiol: o en
thusiasmo apossou-se dos nossos soldados e aos prlmeiros tiros inimigos dados so
bre a pequena força de cavalJaria que seguia na retaguarda do General, voaram
as nossas hosles a empenhar o primeiro combate dado em terra de contrarios. Oso
rio, o nosso grande Osorlo, era o Napoleão americano conduzindo as nossas pha
langes por aquelle novo Egypto, onde em vez dos quarenta seculos das pyramldes,
contemplavam-nos pasmosas duas republicas alliadas que deixavamos em uma mar
gem e a republica opprimida pela tyrannia de um despota na outra margem, para
onde ousado palinuro nos guiava a invencivel espada do valenle general. (qua
dros HistOl'icos da Gltel'Ya do Prl1'aguay, VIII).
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desalojou-o da posiÇãO que occupava. (9) Hermosa e Venegas foram recuan
do, quasi sem resistir, até que encontraram as primeiras tropas de reforço
samdas das visinhanças de Itapirú e que no trajecto muito haviam soffrido
com os fogos da Esquadm. Mesmo assim, proCluaram os chefes paraguayos
fazer frente á nossa Vanguarda, mas a pequena columna do major Fonseca
já estava augmentada com o resto do 110 de Voluntarios, com parte do 120
de infantaria de linha, algumas companhias de outros Batalhões e 2 peças
ás ordens do Tenente Coronel Mallet. (10) a General .A.rgollo poz-se á fren
te dessa Vanguarda, e dirigiu-a ao combate. a inimigo tinha então tres Ba
talhões de infantaria, alguma caval1aria e 2 peças ligeiras, mas não resistiu
ao impeto de nosso ataque. Parece que aos primeiJ:os tiTos, agglomerados
como estavam esses 2.000 homen no esb:eito desfiladeiTo, ficando por is o
inactivos na maior parte, e expostos a serem cortados pOT alguma for
ça que desembarcasse perto de Itapirú comprehenderalll os commandantes
inimigos que não podiam fazer frente com vantagem aos Brasileiro e pu
zeram-se em rem·ada. Foram perseguidos de perto pelos generaes asorio e
Argollo, que ó às 2 horas da tarde, em consequencia da cbnva que cabia,
fizeram alto em um bom campo, cerca de tres quartos de legua do ponto de
desembarque na enco ta da matta que ,ae terminar na Laguna SiJ:ena.
Quando cessou a per eguiçãO. a cavaUaria paraguaya voltou ubitamente á
carga contra um piquete da 12a linha que e ta,a em frente da artilharia.
Opiquete descarregou suas armas e lançou-. c á bayonetn, afugeutal1do o
inimigo para os bo que.. iSe se campo (11) roul1iu-se á nossa Vanguarda de
2.400 homens, que tomara part na refrega, o r('sto da. dua di I'i Oe. e

(9) Todos correm cm ocorro de Osorio qnc, montado cm um pegasn, arre,
melte-se ao encontro do inimigo que para clle se adianta ou ado. O hcr6e com 12
cavalleiros apenAS, resiste e detém a marcha do adversUl·io. Chega Deodoro com
aquelles exíguos contingentes, estendendo-os com ma.."\.ima energia em linha de ati
radores. A' força de de embarcar para accudir em soccorl'O dos quc se estilo batendo
em frente, chegam outros; vae-se augmentaudo a Unha, semelhante a vasto formi
gueiro que emigra ,;S aguas de uma alluvião. Paira no animo de Osorio um sorriso
de indefinivel felicidade. E' Com orgulho do triumphador invencivel que elle volta-se
para a pouca infantaria que vem correndo para junto de si, e, indicando com a es
pada a columna inimiga que Se approxima, exclama: - cEia, camaradas! Aqui s6
ha Deus e· nossas armas! (Te..'üual) - (Coronel Joaquim Silverio de Azevedo. Jantai
do COll/mel'cio. Rio.)

(10) Era bOnito ver aqueLla gigantesca figura de Marle passando banhados com
agua pela iolura e dc vez em quando eocoslando a possanle mão nas roda de suas
peça' que cam (ão nobrc adjn(orio voa"am para a posição que parecia conveniente as
seslal-as e mel ralhar o inimigo; (2 boccas de rogo que salliram puxadas a mão Com o
eu ~ravo' Commaodante MalJet, a pé, pelas difficnldades do desembarque para as bestas

de lIro e cavalgaduras de officiae ). (ll!femorias do Tenente M. J. Osorio):

. (11) No cimo da colloa apparecia Osorio, monlado, com todo O seu eslado
malar, o seu piquete, respi.rando um ar de confianço e lriumpho quc electrisa a oos a
gente. As tropas se upproximuvam fazendo-lhe ovações, entrcvendo naquelle homem o
g~la àa vicloria. (Referencia do Geoeral Marinho a Tobias Monteiro Jornal do COII/II/er
CIO, la àe llhlo 908. Rio.)
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passou-se a noite debaixo de armas, em continuas alerta " porque o lnum
go estava proximo. A's 8 horas da noite foi atacada a nossa primeira linha
de vedeta, formada de praças do 10 Batalbão de infantaria, mas o inimigo
foi promptamente repellido, voltando ao paúl d'onde tinha sah.ido. O Gene
ral Flores, pouco antes, havia conferenciado com o General Osorio. Só ti
vemos nesse dia 3 soldados mortos, 1 tenente, 12 soldados feridos e 4 ex
traviados. Os Paraguayos deixaram no espaço percorrido por nossas tropas
43 mortos e 6 feridos. O Commandante Hermosa, segundo o Sernanm'io,
recebeu um grave ferimento de bayoneta, ao qual não sabemos se sobre
viveu. (12).

Na noite de 16 para 17 (Abril) bivacaram a nossa tropas sem mo-
chillas nem barracas, em um campo alagado na maior parte, em consequen
cia da chuva, e cercado de mattos e banhados. A. diviSãO Al'gollo ficou na
Vanguarda, e o General Osorio a fez reforçar com o Batalhões 80 de linha
e 100 de Voluntarios da divisãO Sampaio, além do 120 de linha, que já com
elia havia embarcado. A Brigada do Coronel Jacintbo Machado (7a de in
fantaria) era a mais proxima do inimigo, e o 10 batalhãO de linha (cidade
do Rio de Janeil'o) fez durante a noite o serviço dos postos avançados. O
General O orio tendo-se molhado completamente enxugou a l'oupa ao fogo.
Toda esta noite fomo encommodado, com til'oteio e até descargas do ini·
migo, com as nossas avançadas, IDas não havia que receiar - os nos os
commandantes de piquetes eram os Capitães Luiz Costa, de Cavallaria e
Eduardo Fonseca, Pedro Alencar e Côrte Real, de infantaria. Nos piquetes
intemos tambem houve tiros tToI}ados com Paraguayos que haviam ficado
escondidos nas mattas dumnte a perseguiçãO que lhes fizemos j desse Pa
raguayos pe cámos tres, sendo dois á bala e um apresentado. (13)

Osorio na.rrou o glorioso feito ao General em Chefe dos Exercitas .Al
liados D. BaTtholomeu Mitre -em linguagem tão singela e tão verdadeira, que
mais sobreleva a grandeza da acção a modestia com que o heróe a descreve,.
- Palrte do Geneml Osorio ao Presidente Mit?'e sob?'e a lJassagem do Pa
raná, desembarque dos bmsileiros e combate de 16 de Ab"il :

-Commando em chefe do 10 corpo do Exercito ilnperial em operações
na republica do Paraguay.

Quartel-general, perto de Itapirú, 17 de A.bril de 1866.
lllmo. e Exmo. Sr. Brigadeiro General D. Bartbolomeu Mitre.
Tendo hOl1tem, ás 9 horas da manhã, desembarcado, segundo estava

disposto, no territorio inimigo, cerca de meia legua acima da embocadura
do rio Paraguay, effectuei o conveniente reconhecilnento, que düigi, em
pessoa, acompanhado de 1::l homens de cavallaria j encontrei um profundo
e atoladiço banhado, vadeavel por um desfiladeiro, que dava passagem, com
agua pelo peito dos cavaUos.

Ahi travou o meu piquete uma guerrilha com o inimigo, que se
oppoz, sendo o piquete immediatamente sustentado por uma pequena força

(12) L. Schneider, obra e vol. cil. pg. 303 tlota, J. M. da Silva Paranhos.

(13) Memorias, do Tenente Manoel Jacintho Osorio, Ajudante de Campodo
Commando do 10 Corpo de Exercito.
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de infantaria, que mandei seguir-me ao de embarcar. Foi necessario gran
de esforço para que essas guerrilhas, mui diminutas em numero, pudessem
conter o inimigo, que nos aggredifl com forças das tres armas e em numero
avultado, figurando h'es batalhões de infantaria, duas peças de artilharia li
geira e cavallaria, que apparecia e desapparecia no bosque j mas, reforçadas
as lTnelTilhas com uma ala do 20 BatalhãO de Voluntarios muito bem com
man"dada, batalhão esse a que pertencia a guerrilha de infantaria, facil foi
pôr os Paraguayo em completa derrota, até a POSiÇãO que actualmente
occupo em e pesso bosque abaixo de Itapirú.

Por ser tarde, e tabeleci o acampamento das dua. diviSões e oito pe
ças de artilharia, que compunham a expediçãO sob meu co=ando, em bom
campo, com vantajosas posições, e onde póde estabelecer-se todo o Exerci
to, no caso de continuar a chuva que cãe com abundancia desde bontem,
ás 2 horas da tarde.

Desde o desembal'que até este ponto ba Ullia boa e h'ada de roda
gem que provavelmente, egue paTa ltapirú. Quando cessou a perseguição
que fizemo ao inimigo, o qual. e embrenhava nos bosques que tenho em
frente, voltou ubitamente á carga um corpo de cavalJaria paraguaya con
tra um piquete do 120 de linha, que estava em frente da artilharia j com
uma descarga e uma carga de baroneta do piquete, voltou a cavall:lJ:ia pa
raguaya para os seus bosque , deixando alguns morto .

Tomamos ao inimigo 5 prisioneiros ferido e 41 morto , tendo a mi
nha força até hontem, á noite, 3 mortos e 10 feridos, incluso um otRcial
subalterno. No decur o da noite precedente, foram mortos 2 Paraguayos e
ferido gravemente um dos que ficaram escondidos nos grandes paúes que ha
neste campo, e que, protegido pela noite faziam fogo obre as sentinelias .

.A.'s horas da noite atflcaram-m a primeira lin.ha de vedetas, e
foram réchas ados, voltando ao paúl de onde tinham ahido, e causando
apenas leves ferimentos em 3 praça do 10 Batalhão de linha, que formava
a ditu linha. .A.o anoitecer veiu-me ver o Sr. Geneml Flore, com quem,
desdo logo, me puz de accôrdo obre os ulteriore movimentos. - Oso1'io.

P. S. - O inimigo apre entou-RC' hoj forte, e combate vivamente.'

O comportamento .heroico e habil. de Úsorio (14) no territorio ini
migo pala reconhecer o terreno e . egundo affirmativa corrente .de lança
em punho. tem sido considerado como uma temeridade impropria de um
General em Chefe que, como elie, havia expo to a vida desde a infancia em
tantos combates. Em primeiro logar re tabeleçamo. a verdade com o teste
munho de seu .A.judante de Campo o Tenente Manoel J. Osorio. O General
Osorio não desembarcou de lança em punho. Eis o facto como realmente
se deu: •.A.o desembar<Jarmos os nos os cavaLJos, li ordenança do Sr. Ma
rechal, eruquanto compunha os aneio do ellvfllio de S. Ex., fiucou a lança
ao lado e deu o seu a um camarada para segurar j quando o General
montou o seu fogoso cavaUo ia sobre a lança do ordenança, e por isso o Ge
neral a agarrou e teve-a na mão até que o ordenança, a seu huno, montan
do a cav.allo chegou-se ao General e recebeu de S. Ex. a lança - por segunda
vez; pOIS que era a mesma gloriosa lança das pa sadas campanhas (de 1825
e de 1835 com a qual, como subalterno, illustrou-se em varios combates e
na de 1851 em que era commandante) e que desde o começo ·da guerra de

8
186

1
4 o General havia dado ao supracitado ordenança - o bravo saI'gento

a vador Machado.•

(14) Carta cito de Mitre, pg. 4, 10 vol. Historia do General o-orio.
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A' critica á sua conducta responda por nós illostrado escriptor e Ya
loro o militar :

«Depois de reali ados os grandes feitos, vem empre a critica mor
daz, muitas vezes de envolta com a inveja e a ignorancia da historia pro
curando diminuir-lhes o brilho.

«Foi o que aconteceu a Osorio, o immortal, o idolo do Exercito, que
o amava porque via sempre a gloria scintillando na ponta da sua lança le
gendaria. Accusam-n'o por se ter arriscado temerariamente n'um reconhe
cimento, á viva força, á fronte do poucos homens, quando dopendia da sua
vida o bom exito da operação.

•Ninguem pode fixar limites á intrepidez, que é uma das mais no
bres yu'tudes militares, aquella que, no pensamento de Clause\vitz, dá á
alma do guerreiro, de do o soldado até o genoral em chefe, as mesmas qua
lidades que a tempera do aço dá ás armas - melhor gume e maior brilho.

«Osorio avançou na frente e foi o primeiro a pisar a terra paraguaya.
•Fez mal-;dizem os criticos frios. Fez muito bem - exclamam os sol

dados enthusiasmados do lo Corpo de Exercito, que eUe conduzia á victoria .
•Quando se marcha sobre o inimigo e um encontro se torna Jlossi

vel, o posto do chefe é nos primeiros escalões da Vanguarda e o mais longe
possivel - dizem os allemães, os maiores mestres da guerra no presente.

«Carlos XII lançou-se ao mar de espada em punho, adiante dos seus
valentes suecos, no posto de Wumblebech, ardendo de ilU~aciencia por ata
car Copenhagen, e foi feliz e venceu. Si Guilherme, o Bastardo, conquistou
a Inglaterra sendo o ultÍlno normando a dosembarcar em Pevencey ; Â.1e
xanm:e Magno foi tambem victorioso e cobriu-se de gloria, saltando, o
primeiro, do triacontero da Vanguarda, quando atravessou o Hydarpe diante
do exercito de Porus.

«Foi tambem esse conquistador predestinado, o primeiro do seu exer
cito que galgou as altas muralhas da cidade dos Oxydraças, no paiz dos
Mallios, á margem do Arcesinez .

•E DeOdoro foi o Pencetas de Osorio najornada de 16 de Abril, cor
rendo em seu auxilio.

«N'esse dia memoravel o General firmou a conquista do coração do
seu Exercito .

•Todos já o amavam, porque o sabiam generoso e bravo e eUe nãO
se desdomava em lhes dirigir palavras de a:lfento, quando passava pelos fo
gões dos bivaques nas suas rondr.s de commandante em chefe .

•Nesse dia Osorio fez-se o batedor da estrada da gloria, para dar exem
plo ás suas tropas, que na maior parto, nãO tinham ainda recebido o baptis
mo do fogo .

•Nada suggestiona tanto a alma do soldado como esses actos de tem~

merario heroismo, consagrado pela victoria. Desde então o General aSSllmlU
proporções extraordinarias e ficou ainda o nosso idolo. O Exercito tinha a
certeza de vencer com eUe. Quando pa sava onvolto no pala, deixando ver
a gola bordada da farda, com ar risonho e bom, todos o acclamavam com
enthusiasmo. Foi a primeira vez que nosso commandante em chefe recebeu
vivas dos soldados do seu Exercito fascinados por elle•. (15)

Muito valeu, com effeito, a prompta resoluçlíO de Osorio. Bemdito ar
rojo, que garantiu o successo da invasãO. .Iamos emprehender operaçãO
com tropas novas e apenas arregimentadas contra tropas que ha 10 annoS

(1Ii) General Dionlsio Cerqueira .Reminiscencias da Campanha do Para'
guay. pags. 100 a t02.
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só occupavam-se nos prepal'os, disciplina e instrucção que a guerra exige.
Os nossos velhos Batalhões - de 10 a 130 - com que illustramos por mais de
uma vez as armas imperiaes - não eram agora dos que pudessem ofierecer
melhores garantias, porque exhaustas suas fileiras (graça ao maldito sys
tema parlamentar e governativo de supppôr-se de. necessario nocivo e peri
goso o Exercito) foram elIas preenchidas já na guerra com-Voluntarios da
Patria - em metade ou talvez em um terço da força de cada um dos ditos
Batalhões que paTa suppriJ:eru os de Voluntarios haviam sido, e acham-se
despojados dos seus melhores officiaes. Taes tropas, necessitavam o exem
plo de seus Chefes. E haverá nada mais digno do que fosse o General em
Chefe o primeiro a dal-o ? Assim o fez o bravo Marecbal de Campo Manoel
Luis asaria e o resultado foi - que depois dos primeiros combates, ou dos
primeiros triumpbos, que vale o mesmo. diziam os nos. o recrutas: .Com
este General jámais seremos derrotados•. (16)

Demais, como ainda observa o distincto official, muito Iucrou o
Exercito e mesmo a Patria no arrojo do General asaria que reconhecendo
em pessoa o terreno, á proporção que o via, já sabia como utilisal-o e llP.S

se sentido já manobrava as suas h'opa', sem perda de um minuto siquer
em mandar e ouvir ajlldante , ver isto ou aquillo, etc., etc. Só preseutido o
desembarque quando elIe com os seu 12·- cossaco , - chegou ao terreno
capaz de apejar, passando o desfiladeiro - que deixou guardado POl' 9 heróes
- voltando com os 3 restantes a fazer sahir as demais tropas á proporção
que desembarcavam - evitou muito tempo que o inimigo nos atacasso no
desfiladeiro, pois que, estando elle ameaçado sobre a coo ta do Paraná, havia
negligenciado a conJluencia do rio Paraguay para onde convergiu, porém
ta.rde, em consequencia da presteza com que desembarcou a la expediçãO e
aproveitou o melhor terreno e assim poude, com prejuizo apenas de 3 mor
tos e 10 feridos, apossar-se de uma area de mais de legua pertencente ao
inimigo que nos dei..'Cou 41 mortos e 5 prisioneiros.

A arrojada attitude de OsoTio, ao mesmo tempo que entbu ia 'mava
o povo do Brasil, impressionava o Governo Imperial, receioso de ver-se pri
vado dos serviços do General. Assim, escrevia-lhe, do Rio de Janeiro, em
data de 2 de Muio, do Gabinete do Ministro da Guena, o ConselheÍJ'o An
gelo Muniz da Si!va Ferraz :

.0 faoto de V. Ex. ser o primeiro a pisar o solo Paragl1ayo acoUJ
ranh~do d'uma pequena esoolta e de haver n'estas circumstancias feito
ace .~s guerrilhas do inimigo, prova de um modo evidente seu distincto va

101:, Ja reconhecido em outra' occasiões, e seu exemplo devia por certo ser
utll ne~sa f1,lTiscada empreza ; mas devo ponderar, como amigo, a V. Ex.,
que ahi não tem substituto, que o Exercito de eu mando não deve ser pri
va~o de seu Chefe em detrimento dos interesses do Paiz, e de sua gloria,
arnsca~do-se V. Ex. em semelhantes emprezas. Peço-lhe portanto em nome
do PalZ que poupe-nos tudo que puder arriscar sua vida, e assim a Ma di
recção, do Exercito. O soldado já tem feito bastante para a gloria; a do Ge
neral e levar o Exercito á viotoria. A vida de V. Ex. pertence ao Paiz e este
qU~r que a conserve com honra e gloria. Perdoe V. Ex. estas reflexões
&Jgaves, que sãO compartilhadas por todos nós que o estimamos. De V.

. Am.o Afi.O Obr.o - Angelo Mwnix, da Silva Fe1·1'ax, .•

(16) <Memorias. cil. do Teneote Manoe! Jacintho Osorio.
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De regresso á. Patria, no Rio Grande do Sul, interrogado pelo Dr.
Pio Angelo da Silva com que contava quando com 12 homens pisou o terri
torio inimigo, re~pondeu :

«Com o medo do inimigo. Deram-me paisanos e nilO oldado para
combatei-o. Eu precisava de provar aos meus commandado. que o seu Ge
neral era cap:z de ir até onde os mandava.. (17)

O dia 17 raiou brilhante com um sol como o de Austerlitz; e era pre
ciso, porque os nos os Voluntarios do 20, 40, 60 100, llo e 260 corpos, e
bem assim os veteranos dos 10. 20 30, 40, 60, 80, 120, 130 e 160 Batalhões
de infantaria, com a roupa do. corpo e . em barracas (commodo impos ivei
em semelhantes occasiões) haviam pa sado dezesei horas completamente
molhados, e, mais infelizes que a cayallaria, a quem sempre escapam das
chuvas os coxinilhos e xergas, pas am em taes occa iões tiritando constan
temente j além do sol tiveram tambem o fumo da polvora paTa aquecer- e,
poi. que com elie appareceram do mesmo lado os Paraguayos, que na ante
rior noite, nos haviam deixado presentir seu movimentos especialmenteda
artilharia. Na manhã desse dia (17) o inimigo atacou oom uma forte colum
na das tres armas, que o General asorio calculou de 5 a 6 mil homen ,
oommandada pelo Tenente-Coronel Basilio Benitez. a combate travou-se
ás 8 1/2 b. m., sempre sustentada a nossa posiÇãO. A's II 1/2 horas se
haviam acabado as munições dos Brasileiros, pelo que o General a orio 1'0

solveu mandar o Batalhão 130 sob o commando do entãO Tenente-Coronel
Augu to Cezar da Silva, atacar á bayoneta o flanco cw:eito do inimigo, ata
que que produziu a derrota e em momento que parte da Esquadra bra ileirll,
l'emontando o Paraná pelo leste da I.la Granele, tomara po 'iÇãO no Canal
do Norte, proximo do campo inimigo, que começou a ser fortemente bOlll
bardeado. a forte Itapirú calou seus fogo com'a outra parte da Esquadra
que o bombardeava e o inimigo, e poz em retirada precipitada para seu
campo entrincheirado. Ao meio dia começou a força iUl-asora a refazer- e
ele munições e conseryou a sua po iÇãO por todo o resto do dia, e ás 4 da
tarde é que poude sabir do porto do desembarque a força argentina e orien
tal, a qual, por falta de espaço na linba, acampou fi. retaguarda do General
asorio. Esta força argentina e oriental que aliás no mesmo dia 16 devia
ter desembarcado, não o pouele effectuar sinão á noite por causa da tormen
ta, e desembarcando, á noite, teve difficuldade em passar o riacho ou lagoa,

(17) Manifestei ao General Osorio, em uma das nossas palestras, que tinha
ouvidu censnrar o seu temerario arrojo na passagem do Passo da Patria. E' sabido
que depnis de ter transposto o Paraná com uma primeira força de sete mil homens
em frente quasi ás formidaveis fortificações de Lopez, que ainda cvutava com um
exerci lo de trinta a quarenta mil homens, o General aventurou-se por estreito cami·
nho atravez da mata, acompanhado pelo seu piquete e pl>r uma ala do 20 batalhi'lo
de infantaria. O desconhecimento do terreno e a proximidade das posições inlmigas
tornavam provavel uma emboscada, na qual o commandante em chefe poderia ter
,ldo morto ou prisioueiro logo no primeiro contacto com o inimigo no seu proprio
territnrio. Osorio respondeu-me, depois de ligeira reflexão, com estas palavras tex'
tunes : <ElI co1ltlllandava 1/·m Excrcilo de soldados bisonhos, precisava exemplifi
ca,. a cOl'agcm. «Remiuiscellcias>, Francisco Cunha, pg. 16.)
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que tinha crescido tanto, que a agua alcançava aos peitos da infantaria e o
lodo das margens difficultava o transito. Rechassado o inimigo, o General
Osorio pouco se adean tau nesse dia 17 perseguindo os fugitivos. (18)

Ei a parte official do General Osorio, dirigida ao Ministro da guer
ra, sobre a passagem do Paraná o os combates da Confluencia em 16 e 17
de Abril:

.Commando em chefe dolo Corpo do Exercito imperial em operações
na Republica do Paraguay. Quartel General acima do forte de Itapu:ú, 20
de Abril de 1866.

TIlmo. e Exm. 81'. - A.penas agora me é dado cumprir o dever de
communicar a V. Ex. o occorrido de 15 do corrente até hoje.

De conformidade com o plano combinado, tendo feito na noite de 15
do corrente embarcar duas do nos as divisões (la e 3a) ao mando do Briga
gadeiros Alexandre Gomes de A.l'gollo Ferrão e Antonio de ampaio, e 8
boccas de fogo do 10 regimento de artilharia a cavallo, procedido os necessa
rios reconhecimento comecei á. 10 horas da manhã de 16 a fazor efieeruar
o de embarque des as forças sobre a margem esquerda do rio Paraguay,
pouco acima da confluencia deste com o Paraná.

Pam avançarem as tropas, apenas pude encontrar menos intl'ansita
vel um desfiladeiro: por olle, em grande parte cob rto d'agu:;\, tinha fei
to para os reconhecimentos avançar o meu piquete, unica força de cavalJa
ria de que aUi dispunha, e que fiz logo em seguida apoiar pelo 20 Corpo de
Voluntarios, 2 companllla do 20 batalhao de infantaria, e uma do no tam
bem de Voluntilrio ,primeira forças dala divi, ao que hanam desembarcado,
e que, eommandada pelo bravo Major em commis ão Manoel Deodoro da
Fonseca marcharam ao encontro do inimigo, que logo ao sabir do de lila
deiro desalojaram da primeil'<lS posições que occupava, tal foi o vigor com
que sobre elle carregaram.

Tendo avançado e sas primoiras forças, entretanto que o do embar
que continuava a effechlar- e, pude fazeI-a logo apoilu' por outras do 120
BatalhllO de infantaria de linha e no de Voluntarios da Patria, o vario
corpos da indicada la divisão, flue, sob o cOlllmando do seu respoctivo che
fe, o Brigadeiro Àrgollo, o c Ln dna bocca, de fogo, com mandadas estas
pelo. bravo Tenente-Coronel Emilio Luiz Mallot, ordenei ,eguirom para
coadjuvar áqlleUa " desalojarom o inimigo e oecupar m as posiçiles mais van
taJosas que lhes fosssemos tomando, para que tivessemos espaço ond po
desse estabel cer o nosso Exercito.
. Apeaar da tenaz resi tencia do inimigo, que dispunha de força supe-

flor a 2.000 homens de infantaria caval1aria aehavamo-no ás 2 bOI'as da
tarde de po e de um campo facil de guardar, e com capacidade precisa para
receber as nossa tropas e as dos no sos Alliados ..

Assim, poi , não se tendo ainda então terminado o desembarque de
toda a força das nossas duas divisões, o que só a uma hom da tarde teve
l~gal', não se havendo effeetuado o das divisões do Exercito Alliado, que
so se verificou ao anoitecer do indicado dia 16, e tondo sobrevindo uma for
~e tempestade acompanhada de eopiosissima chuva, ordenei que fosse devi-
amente coberto o campo de quo estavamos de po se, e que nel1e bivacas

sem n~ssas hoopas, eujas avançadas não cessaram de ser durante a noute
aggl'edJdas, nem tão pouco de repellir devidamente os aggressoros.

Tendo alias durante a noute dado parte da approximaçM de mais nu
merosas forças inimigas, com artilharia e cavallaria, tomei as providencias

(18) Memorias do Tenente M. J. OsariO.
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que me paTeceram acertada e puz á disposiçãO da la divisãO, além do 120
Batalhlío de infantaria, que já com ella tinha embarcado, o 80 tambem de
infantaria e o 100 de Voluntarios, pertencentes á 8a Brigada da 3a Di~isão.

Passou-se a noute sem mais occurrencia notaveis : ao amanhecer,
porém, do dia 17, apresentou- e o inimigo energicamente carregando sobre
nossa linha, com forças mais con ideraveis das tres armas' não obstante,
porém, nãO permittir o terreno o desenvolvimento conveniente das forças,
providenciei como cumpria, e não levou mais de duas horas 'sem pagar elle
o seu arrojo, sendo completamente derrotado, com perda de uns 500 ho
mens entre mortos e ferido~, que deixou no campo, e duas boccas de fogo,
uma bandeint e 300 espingarda e porção de munições. A. perda nossa foi
de 64 mortos, inclusi,e 2 officiae e _88 feridos, como verá V. Ex. do
mappa junto. .

Recha sado o inimigo, con er,ei-me na posiçõe em que esta\-a até
á 7 horas da manhã do dia 18, em que, terminado o desembarque da tro
pas e da paTte mai indispensa\-el do material de guerra, egui juntamente
com as divisões alliadas, que se nos Iiaviam reunido durante o dia 17, em
direcç!iO ao campo entrincheirado do ras o da Patria, onde. e acha COIlC0U
trado o exercito inimigo, que temos em frente a alcance de fuzil.

E' para mim sumillamente grato poder communicar a V. Ex. que o
comportamento das nossas tropas no diversos encontTos que temo' tido
com o inimigo tem sido o que era de esperar e desejar: . umUlamente cli 
linctas e brayas no combate, tanto quanto compassivas e humanas pam
com o inimigo yencido.

Congratulo me com I. Ex. a quelll com a po sivel breyidade remet
terei li relação dos officiaes o praça que mais se di. tinguiram, e alguns e 
clarecimentos mai de que porvenhlra pos a ainda carecer e ta u cinta ex
posiÇãO, que não terminarei em declarar, como tanto folgo de poder
fazei-o, que muito mlio a no tem sido II coadjuvação de nos a .di tincta
Esquadra.

E bem assim declarar que o Brigadeiro Jacintho Pinto dc .àraujo
Corrêa, chefe do e tado maior, apezar do mau estado de sua aúde, me
acompanhou u'esta primeira jornada, e com a costumada. erenidade trau 
mittiu a ordeu que lhe dei. Deus guarde a V. Ex. lllmo. e Exmo. Sr.
Conselheiro Ângelo J\Iuniz da Silva Ferraz, Ministro e secretario de e tado
dos negocio. da guerra. ltlanoet üds OSQ1·io. Marechal de Campo.»

Eis a Oretem elo Dia do Goncral O orio sobre os referido: uccesso
(Passagem do Paraná e combates da Coufluencia) :

«Quartel General do cOllllllando em chcfe do l0 corpo do Exercito em
operações. Acampamento na R publica do Paraguay, junto ao Passo da
Patria 25 de Abril de 1866. OrJem do dia nO. 152. S. Ex. o Sr. General
em chefe congratulando-se com o Exercito ele seu cODilllando pelo feliz
sueces o da operação lue no deu a po e da po. ições que occupava o ini
migo n'esta margem do Paraná e con eguintemento a pa agem franca do
Exercito A.lliados para o territorio paraguayo, manda fazer publicas ao
mesmo Exercito as partes e peciaes do. corpos da duas divisõe que com
puzeram a expedição, O' quae tiveram oct:asiãO de se encontrar em com
bate com o inimigo afim de que cheg-ue ao conhecimento de todos o modo
porque foi apreciado o comportamento daquclles que sc distinguiram.

S. Ex. não acredita quc o dignos commandantes, a quem coube a
gloria de lenlr •eu cODlmaudados a combate, dcixcm de seI' rigorosamento
justos na relação do factos e na informações sobre os seus autores; com
tudo e por qualquer omissãO ou engano alguma das mesmas informaçõCS
for incompleta ou m nos jnsta. pennitte que os prejudicados reclamem pe.
. oalmente a . Ex.
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OutrosÍlll, dirigindo S. Ex. em pessoa a' operaçoe e não permittin
do a esh'eitoza e condições especiaes do terreno por onde foi atacada a for
ça inimiga, que as duas divisões ou suas brigada' se de envolve sem com
todos os seus elementos, o mesmo Exmo. Sr. julga do eu dever dar dire
ctamente conhecimento ao Exercito do procedimento dos officiaes e praças
que ou por pertencerem a corpos especiae , ou por exercerem funcções do
estado-maior, não podem ser contemplados nas partes dos. com mandantes
dos corpos, que abaixo vão publicadas.

Os rs. Brigadeiros Jacintho Pinto de A.raujo Corrêa, chefe do esta
do maior, Antonio de ampaio, Alexandre Gome de A..rgollo Fenão, com
mandantes da 3a o la divisões j os Sr. Coronei Jacintho Machado Bitten
co\U·t, commandante da 7a brigada e que commandou a força da vanguarda
no ataque da manhã do dia 17 j Carlos Resin, commandante da 10a briga
da j André Alves Loite de Oliveira BeUo, da 5a j e D. José Balthazar da
Silveu'a, da 8a ; não desmentiram o conceito de que gozam, guardando seus
respecti'l""o posto. com serenidade, acti'l""ando e dirigindo cada um em sua
parte o movimento da fracções de forças do seu re pectivo commando, á
medida que as circum tancia do terreno o pormittiam, ou que a nece si
dade se apre entava de reforços ne te ou naquelle ponto.

Os officiaes que compunham o e tado maior de cada um de te gene
mes e commandantes de brigadas não deixaram de desenvolver a actividade
precisa e exigivel, quando a qualqu . deUe cabia a vez de tran. mittir 01"

dens ou guiar forças.
Os r. commandantes dos COl'PO que tomaram parte no com

bate parciaes e geraes do dias 16 e r do corrente até chegarmos a
tomar pos e do forto de Itapi.rú c ua TI inhança, ão e pecialmente
felicitado por S. Ex. pelo sangue frio, valor e actividade que patente
aram. O Sr. Major Manool Deodoro da Fon eca, cOllunandante do 20 de
"Voluntario I dirigindo com donodo a 'l""anguarda, com po ta da fraoçõe
de dJfl'erentes oorpo. que já haviam de embaroado no momento em que
o piquete de S. Ex. so aohava em luta com o inimigo no desfiladeiro
do banhauo avançando intropidamente em apoio do mesmo piquete e obri
gando o inimigo a bater-se em retirada, prestou relevanti imo en'iço na
pr.oteoção do desembarque da nossa força. Os rs. Tenente Coronei Do
ll~lU"OS José da Costa Pereira, oommandante do 120 batalhão de infanta
rIU j Joaquim Maurioio Ferreil'U, do 100 oorpo de Voluntario j l!'ranoi 00

Antonio de Souza CamiSãO, do 80 batalhãO de infantaria j alu tiano Jero
nymo do. Rei, do 20 da mesma arma j Majores Francisco Frederico Figuei
ra de MoUo, commandante do 260 oorpo de ,oluntario ; Franci co Maria
dos Guimarãe Peixoto, commandante do 10 batalhão de infantaria; Augus
to Cc ar da ilva, do 130 da mesma arma; João de ouza Fagnnde , com
mandante do 160 da mesma arma e Innocenoio Cavalcanti de Albuquerque,
commandante do no oorpo de Voluntarios, oujos corpos tiveram oocasião
de entrar em fogo no dia 16 e prinoipalmente no dia 17, mostraram-se di
gno da confiança que até ao presente tem mereoido do S. Ex.
. O r. Tenente-Coronel Emilio Luiz Mallet, cOIDmandante do 10 re-

gImento de artilharia a oayallo, que dirigia as boooa de fogo que acom
pa~b~vall1 a expedição, confirmou os seus precedentes, desenvolvendo a
actIVidade, bravura e energia que ha muito lhe São oonhecidas.

O Sr. Tenente-Coronel José Carlos de Carvalho, Chefe 'da Colll..Jll.isSãO
de Engenheiros, que acompanhou o Sr. General em chefe no dia 16, mos
trou- e aotivo e zeloso com coadjuvaI-o n'aquillo pam qne podia con
coner.
, Não tendo sido possivel embaroar todo o animae do ajudantes

d ordens e mais offioiaes em serviços junto a S. Ex. bem a seu pezar fioa
ram de outro lado algllllS destes ; esta desagradavel occurrencia, porém, fez
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com que os que o acompanhavam mais desenvolves em n. sua actividade,
para preencherem a falta de seus camaradas que não puderam passar. O
Sr. Tenente-Coronel JOãO Simplicio Ferreira, empregado junto á S. Ex.,
cuja bravul'a já ha muito é conhecida, fez excessos de cnergia ; o Sr. Te
nente Joaquim PantaleM Telles de Queiroz, COUDllandante do piquete de S.
Ex., o mesmo que no ataque da ilha fez-se admirar dos seus camaradas pe
lo valor e energia que desenvolveu, não foi menos adminvel combatendo
com a pequena força de cava11aria que primciro teve de fazer frente ao inimigo,
continuando depois a exercer com a mesma energia as funcções de ajudan
te de ordens; os Srs. Tenente-Coronel Candido Antonio de Figueiró, Capi
tães do 30 regimento de cavallaria ligeira Izidoro Fernandes de Oliveira, e
do l° corpo da brigada ligeil'a Luiz Alves Pereil'a, que n'esta occasião fize
ram parte do estado maior de . Ex. ajudantes de campo, Tenente Manoel
Jacinllio Osorio e Alferes 1rlanoel Luis Osorio, portaram-se muito digna
mente, nada deixando a desejar no cumprimento de seus deveres.

S. Ex. elogiando a intl:epidez e serenidade do Sr. Capitão Luiz Cos
ta, commandante dos poucos atiradores a cavall0 da brigada ligeira que
n'aquella occasião formavam o seu piquete, lamenta profundamente que ti
vesse a infelicidade de ser baleado gravemen te no combate da manhã de 17.

Os demais ofliciaes, inferiores e soldados que compunham o piquete
de S. Ex. cumpriram o seu dever.

Plenamente satisfeito do com ortamento dos poucos batalhões que
tem tido occasião de medir-se com o illlmigo, S. Ex. reconhece com prazer
que, além do brio natlll'al que anima e enche de valor o soldado brazj]eiro
no combate, não tem sido perdidos os esforços empregados em sua discipli
na e instrucçãO, e que os differentes chefes têm correspondido bem á con
fiança que lhe hãO merecido.

S. Ex. o Sr. General em Chefe entende que faltaria a um dever sa
grado si n'esta occasião e perante o Exercito de seu cOll1mando deixasse de
manifestar-se grato aos nossos bravos irmãos da Marinha o ao seu digno
Chefe pelo muito que concorreram para o feliz cxito da nossa expedição,
já coadjuvando o transporte das tl'opas 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 e11a devido o desalojamento precipitado do grosso de suas forças, que,
guardadas em suas trincheiras, julgavam poder-nos impedir o passo para
o Humaytá. Innocencio Velloso Pedel'neü'as Coronel, deputado do Aju
dante General.

MAFPA das praças do lo Corpo do Exercito Imperial que ficaram
fóra de combate nos dias 16 e 17 do corrente, do porto de desembarque,
pouco acima da foz do rio Paraguay, até junto ao forte de ltapirú, cujas
praças são do l0 regimento de artilharia a caval1o, do l0 corpo de cavalla
ria da brigada ligeira, dos batalhões de la linha l0, 2°, 80, 120, 130 e 16°,
e de Voluntarios da Patria, de infantaria 2°, 60, lO, 110 e 260 j sendo as do
20 de Voluntarios relativamente ao dia 16 sómente por ter desembarcado
na testa da columna seguindo ao piquete de cavallaria :

CLASSIFICAÇÃO MORTOS FERIDOS E:xTlU.VIADOS TOTAL
Ofliciaes ooooooo.. oo 2 16 18
Praças de preto. ooo 62 272 Õ 339

Somma.... oo_o. 64 288 Õ 357
. Observações. - Os officiaes mortos são Capitães, os feridos s~o ,4

Capltl!.es, 7Tenentes e 8 Alferes.-Acampamento junto ao forte de Itaprru,
20 de Abnl de 1866. Manoel Luis OsotOio, Marechal de Campo.•
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Ei a parte do General Osorio ao presidente Mitre sobre o segundo
combate da Confluencia, em 17 de Abril e tomada de Itapirú:

«Quartel General do Commando em Chefe do Exercito Imperial ao
norte de Itapirú, Abril IS de 1866. - lllm. e Exmo. Sr. - Depois da mi
nha primeira parte datada de hontem ás S 1/2 horas da manhã, quando co
meçava o terceu'o ataque do inimigo, occorreu o seguinte:

O inimigo foi_outra vez venoido, deixando no oampo uma bandeira e
mais de 400 mortos, muitos gra,emente ferido, alguns prisioneiros, duas
peças de artilharia, porção de armamento de toda a sorte, e muitos oavallos
ensilhados.

O inimigo trouxe a este combate, em um terreno muito estreito,
quatro batalhõe , tres peças de artilharia e dou esquadrõe 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 reconhe
cendo mandei atacaI-os pelo referido flanco direito por outro batalhão, e,
tornando-se geral o choque a fuga do inimigo, como fioa exposto, foi o re
sultado.

No sas tropas portaram-se com bizania, e temos a lamentar a perda
de alguns bravos e uns ISO ferido.. Apre sa com que faço esta communi
cação a Y. Ex. não me dá lugar para mais pormenores, e para fazeI-a com
a conveniente regularidade. Accrescentarei que os Srs. Generaes Flores e
Paunero, havendo desembarcado na noite de 16 do corrente com as forças
orientaes e argentinas que commandam, chegaram hontem á posiÇãO que
eu occupava, de onde observaram a operação que fica relatada. Felicito a
V. Ex. por este successo.

Esta manhã chegaram as nossas forças ao norte de Itapirú, avançan
do até a ponte do ultimo riacho que no separa do acampamento inimigo,
havendo este abandonado na ruinas do forte de Itapirú duas peças de ar
tilharia de calibre 6 de primeira cla se; e effectuado a retu'ada com tan
ta precipitação que doixou intactas as pontes de communicação deste lado
do riacho, duas carretas e porção de munições. - Deus Guarde a V. Ex.
llhn. e Exm. Sr. Brigadeiro General D. Bartholomeu Mitre, digno Co=an
dante do Exercito .A.lliado em operações contra o Paraguay.- ManQelliuis
Osorio, Marechal de Campo.~ (19)

Mitre muito se satisfez com a conducta de Osol'io nos memoraveis
feitos de 16' e 17 de Abril. Em data de IS desse mez dirigiu-lhe a seguinte
carta :

(19) .Força brasileira que primeiro pisou no terrltorio paraguayo, repeliln
do nos dous combates da Confluencia (16 e 17 de Abril) as tropas lnlmigas que sahi
ram ao seu encontro :

Marechal de Campo, M. L. Osorio, General em Chefe. 1
Brigadeiro ]acintho Pinto de Araujo Correa, Chefe do Estado·Maior. 1
Ajudantes de campo . . . . . 6
Corpo de Saude, ajudantes e serventes do mesmo 60
Repartição ecc1esiastlca . . . . . . . 3
Piquete do General, co=andante o Tenente Teiles de Queiroz Goaquim

Pantaleílo). . . . . . . . . . . •. 12
Atiradores á cavallo dI) 10 Corpo da Brigada ligeira, Commandante o Ca-

pitão Luiz Costa 50
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.Quartel General nas Ruinas de ltapirú. Abril 18 de 1866. Ao Exm.
Sr. Marechal de Campo Don Manoel Luis Osorio. General em Chefe do
Exercito Brasileiro. Recebi as duas pRrtes que V. Ex. me dirigiu com data
de hontem e boje, instruindo-me do feliz resultado das operações de desem
barque da la expedição do Exercito .A.lliado ás ordens de V. Ex. no territo
rio inimigo, assim como dos combates que teve de sustentar até chegar ao
ponto em que se encontra ao norte das ruinas desta fortaleza de ltapirú.
Combinada a difficil e perigosa empreza de invadir o territorio inimigo á
frente de todo seu Exercito, o exito dependia em uma parte da habilidade,
sel'eno espirito e valor do chefe encarregado de executai-a em sua primeira
parte. V. Ex. soube corresponder a merecida honl'a de commandar essa
expedição pondo á toda luz aquellas qualidades que o fazem um experimen
tado e valente General, merecendo portanto os applausos dos Exercitos Al
liados que em seu nome tenho especial satisfaçãO de lhe offerecer. Pelo que
respeita aos combates que teve que sustentar contra as forças Paraguayas
que trataram de deter sua marcha tl'iumphal, as forças brasileiras merecem
bem de sua Patria pelo indomavel brio com que se defenderam e derrota
ram o inimigo, causando-lhe sensiveis perdas e arrancando-lhe custosos
tropbéos de honra. E felicito a V. Ex. igualmente, em nome de seus com
panheiros de glorias e perigos. Deus Guarde a V. Ex. Bartholomeu Mit1'e .•

No Boletim nO 2 do Exercito .A.lliado, de 18 de .A.bril, do Quartel Ga
neml nas ruinas de Itapirú, Mitre accentuou: .El Mariscai Osorio ha sido
el héroe de esta jórnada, y los soldados brasileros á sus ordenes que lleva
ron la vanguarda en el desembarque y recogieron los primeros laureIes han
combatido con un valor y un entusiasmo digno de los defensores de un
pueblo libre y de una justa y noble causa.' (20)

Em parte de 19 de Abril, do Quartel General nas ruínas de ltapirú,
ao Vice-presidente da Republica .A.rgentina D. Marcos da Paz, o Gene
ral Mitre, ainda uma vez põz em notavel evidencia a conducta de Oso
l'io que, .se ha conducido de una manera que ba satisfecho todas mis as
piraciones.. (21)

Sapadores (Batalhão de Engenheiros) sob a direcção do Tenente-Coronel
Carlos de Carvalho Gosé) 100

ArUlharia (do 1° regimento de artilharia a cavallo) Commandante o Tenen-
te-Coronel Mallet (Emilio Luiz) 150

Infantaria :

la Divisão, Commandante O Brigadeiro Argollo Ferrão (Alexandre Gomes de) 4.676
3a Divisão. Commandante o Brigadeiro Sampaio (Antonio de) . 4.406

Total, 9.465 homens e 8 boccas de fogo. (L. Scheneider, obra e voI. cito pg.
298 noia 1, ]. M. da S. Paranhos.)

- Perda dos Brasileiros nos combates de 16 e 17 de Abril: mortos, 63
soldados e 4 officiaes j feridos, 272 soldados e 14 officiaes j extraviados. 4 soldados.
Total - 399 soldados e 18 officiaes {óra de combate desde 18 a 30 de Abril: 68
soldados e 1 official !óra de combate.

(20) Archivo dei General Mitre. Guerra dei Paraguay. Tomo IV, pago 243.

(21) Archivo dei General Mitre. Guerra dei Paraguay. Tomo VI, pago 68.
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Nessa parte, o General Mitre felicitava ao Vice-Presidente de sua Pa
tria 'por estes importantes feitos de tanta transoondencia para os ulterio
res da campanha, e que tanto honram os governos e povos alliados .•

O General Venancio Flores, em carta de 17, ao General Mitre sobre
esses successos escreveu: <EI Senor MariscaI Osorio se hlt distinguido con
las fuerzas brasileras combatiendo como heroes .•

O Coronel Oricntal D. Leon de Palleja em seu inte'ressante Diario
teve a seguinte apreciação para a conducta de Osorio :

Dia 17 -.EI MariscaI Osorio ha estado en primera ünea, batiendose
como UD cadete, mostrando á sus soldados el camino de la gloria.

<...Hasta ahom el bra'\'o O orio ha hecho él solo el gasto con sus Bra
sileros, que se han cubierto de gloria, tanto ayer como hoy ; ju ticia aI
merito I A cada cuallo que corre ponde ...•

Ainda na correspondencia do Exercito para o Jornal do Gommereio,
(22) do Rio de Janeiro, datada de 21 de Abril, lê-se o seguinte juizo
sobre o oomportamento de Osorio nesses gloriosos acontecimentos:

.Em minha missiva passada faliei-lhes da coragem e intrepidez com
que, desde o momento do desembarque até concluirmos a tomada de Itapi
rá, portou-se o geneml Osorio. Este procedimento do soldado bmvo fez re
nascer, tanto no Exercito Brasileiro como no Alliado, um enthusiasmo pes
soal invejavel, e tão sympathico é hoje seu nome, que até os seus descon
tentes elevam-n'o por seus feitos em suas conversaçoes. Eu fui testemunha
occalar de tanto' heroismo e si tenho peccado em minhas npreciaçlles a seu
respeito, é inquestionavelmente na falta de narraçãO fiel, porque cousas ha
q~e vêm os olhos, que o coraçao . ente e que a penna não descreve tão per
fel~ente. Para mim os acontecimentos mais notaveis, os feitos de mais
subIdo apreço, são estes que tiveram logar nos gloriosos dias 16, 17 e 18
do corrente, pois que, calculando todos em 8 e 10.000 homens de embarca
dos, ° prejuízo de nossos soldados com o desembarque no Paraguay e com
combates, perdemos, pouco mais ou menos, 300 homens, pois que foram
pensados na ambulancil1 volante da 3a divisãO 264 feridos, dos quaes pere
ceram, P~IlCO depois de entrados, 12 Brasileiros e 14 Pl1raguayos. E sendo
dsta a UDlca ambulanoia que passou com as divisões expedicionarias, é evi-
ente qu~ é segtu"o o calculo. Do exposto vê-se que o bem combinado pla

fOlie a boa execução que lhe deu o General Osorio, produzio este resultado
e z.>

Sobre os memoraveis successos e acçãO de Osorio manifestou-se
deste modo o ex-Capitão do Estado Maior de la classe Dr. Luiz Vieira Fer
reira: (23)

• .Não só a passagem do Paraná nM tem tido na apreciação dos que
vem a guerra de longe, a consideração de que é digna e quo immortalisaria
um exercito europeu, onde os commentadores exploram o mais insignifican
te feito desse genero para ennobrecerem as armas de suas nações, como os

(22) Pereira da Costa, 1'01. ao pg. 9, -Historia da Guerra do Paraguay.>

(ta) Passagem do Paraná escripta em 1880.
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combates de 16 e 17 de .A.bril não parecem ser cou iderado entre os pri
meiros feitos dessa campanha.

Ha nisso grave injustiça que um dia a historia fará desapparecer,
quando tamhem tiverem desapparecido da scena do mundo as figura im
portantes dessa brilhante phase da vida do Brasil, e as paixões tiverem dei
xado de ser levadas em conta na narração da verdade.

Em nossa fraca opiniãO os dias 16 e 17 de .A.bril bastavam para im
mortalisar o nome do General Osorio ; e estamos certos de que na conscien
cia desse General a batalha de 24 de Maio, a maior das batalhas feridas na
America do Sul até esta época, nào fará diminuir o valor do triumpho que
conseguiu no combate de 17 de .A.bril.

As condições da madrugada ce 17 eralll pessimas.
Posições desconhecidas inteiramente por nós, terreno propicio ás

emboscadas e sorprezas do inimigo, exercito mlúto inferior em numero ao
que eile podia apresentar-nos, inferioridade' nas arlllas porque não tinha
mos cavallaria, o cansaço, emfim, de nossas tropas que havia mais de 24
horas estavam em movimento, sem repou o, sem regular refeiçãO e expo
tas á chuva e a um frio rigoroso: tudo isso exigia da parte do General a
maior prudencia, o maIS desenvolvido tino, conhecimento da arte da guer
ra e muita energia para não sacrificar seus valentes soldados.

Pois bem: o General Osorio satisfez cabalmente a todas essas con
dições. Auxiliado pelo intelligente e incansavel Chefe da Commissão de En
genheiros, sitiou perfeitamente o exercito e o cobriu com verdadeira arte,
frustrando todas as tentativas que o iniuúgo emprehendeu. E quando sobre
a madrugada do dia 17 o inimigo atacou resoluto e com energia no ses
linha avançadas, ameaçando sériamente a nossa artilharia que se achava
em POSiÇàO, mas ainda sem ter sido possivel fortificar-se, o magestoso vulto
do General Osorio, aos primeiros clarões do dia, s destacou no renhido do
combate grandioso e sublime I

Montado em seu fogoso ginete contemplava a lucta com serenidade
pasmosa, dava todas as ordens com acerto e sem soff:reguidão, empenhava
na peleja as forças indispensaveis, pois a topographia do terreno nãO per·
uúttia desenvolver grandes linhas dc ataque; sabia esperar pelo l'esullado
de suas ordens, e prompto apresentava nos pontos mais perigosos o reforço
que suppunha nustér para firmar o triumpho.• (24)

No dia 18 de .A.bril marcharam já reunidos os invasores em 3 colnm·
nas, sob o commando dos Generaes Osorio, Flores e Paunero, e foi occllpada
a posiÇãO de Itapirú, onde poucos momentos depois, desembarcou o General
em Chefe Mitre com forças argentinas . .A.presentando-se-Ihe o GeneralOso
rio, Mitre dando-lhe um forte abraço, disse: .General Osaria, sois mn he
?·óe.» Momentos antes Mitre fu'igira á Osorio este officio :

(24) ... Dcsemba,cou o General Osorio com o seu piquete para. recO
nhecer o terreno e com cffelto a terra firme que havia era estreita, seguiDo
do-se logo uma lagoa, ou riacho, que"não dava passo senão sobre a barra e desfi
lando a tropa. Este reconhecimento que o General Osorlo fez com duas praças de
cavallaria, deu em resultado a resolução do desembarque, que foi logo ordenado e
emquanto se cffectuava este, o General com os doze homens do seu piquete e pou'
cos ajudantes de ordem passou a lagOa ou riacho para o terreno, que estava occupa'
do pelo Inimig-o. Nessa posição ficou o piquete do General entretendo o Inimigo eDl

guerrilha, emquanto veio a força que desembarcava e, immediatamente atacandO, o
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.Qtel. Grãl. Paso de la Patria Abril 18 de 1866. rumo. Exmo. Sr.
MariscaI Dn. Manoel Luis Osorio. - Deseo vivamente tener el gusto de
verlo para darle un abrazo de felitaciones por lo hechos gloriosos que ha
realizado V. aI frente de la espedicion á sus ordones, y que con toda seguri
dad los esperaba por la profunda fé que tengo en su intel:igencia militar, en su
valor y en su pericia. Estoy todavia luchando con las dificultades que me ofre
cen los vapores y demas elementos de transporte para continuar y concluir el
pasaje ; asi es que no puedo fijar la hora en que me sea posible desprender
me de aqui y pasar hasta ese cam po para llenar aquel deseo y ai mismo tiem
po hablar con V. sobre los asuntos de la guerra; pero de todos modos he
de procurar ir hoy mismo. Me despido pues hasta luego repitiendome como
siempre su affmo. amigo y companero. - Bartolomé Mitt·e.»

Itapin\ estava deserto e com 2 peças de 6 abandonrrdas; neHe has
teou a bandeira nacional o Chefe da Commissào de engenheiros Dr. Carva
lho. Era a bandeira do 60 batalhão de infantaria, que fazia a vanguarda,
sob o commando do Tenente Coronel Antonio da Silva Paranhos. Os AlIia
dos avançaram além de Itapirú ficando as surrs avançadas na ponte mais
proxima do acamprrmento inimigo. O resto do Exeroito Alliado continuou
desembarcando junto ás ruínas de Itapirú, onde desde a manhã fluctuavam
as tros bandeiras da Alliança. O General Mitre e o Almi.rante Tamanda.ré
chegaram a Itapirú ás 11 da manhã. Fez-se um reconheoimento ás posi
ções inimigas, dirigido . elos tres Generaos em Chefe, á frente da divi ão
Sampaio, dos dois batalhões ol'ientaes e de uma bateria de campanha do
Exercito Imperial.

.Em Itapu'Ú foram achado boletins pal'aguayos refel'entes ao ataque
da llha j e, o que havia de dizer o mentiroso escripto do de pota ?___ Que
havia eUe triumphado completamente! ! Este boletin foram encontra
dos nos mortos dos ataquei' de 16 e 17 que são chamados: o primeiro 
ataque das 3 boccas - e o segundo - ataque de Itapil'ú.

inimigo se póz em (uga, perdendo mais de 40 homens, sendo o nosso preJUlzo de 4
homens (Óra de combate. A perseguição cessou á pouca distancia de Jtapirü, e em
posição para resistir; porém, nestes momentos (1 hora da tarde) um temporal vio
lento escureceu o dia, desenvolvendo-se em copiosa chuva. A tropa perdeu as mn
nlçlles que tinha de re"erva nos bomaes e as embarcações pequenas que transporta
vam as munições garraram Paraguay abaixo. Já cerca da noite abonançou a tem
pestade e o inimigo carregou sobre o nosso flanco direito com uma forte columna de
cavaUaria, que foi repellida com grave prejuizo. Na manhã de li o inimigo atacou
Com uma forte columaa das tres armas, que o General calculou de 5 á 6.000 homens
...0 combate travou-se ás 8 horas da manhã, sempre sustentada a nossa posição. A's
l~ 1/2 horas se haviam acabado as munições dos brasileiros, pelo que o General Oso
no resolveu mandar o batalhão 130 sob o commando do ent110 Tte. CeI. Augusto
Cesar da Silva, atacar á bayoneta o flanco dirello do iulmigo, ataque' que produziu
~ derrota e em momento que parle da esquadra brasileira, remontando o Paraná pelo

este da Isla Grande, tomava posição no Canal do Norte, proximo do campo inlmJgo,
que começou li ser fortemente bombardeado. O forte Itaplrü callou seus fogos COm a
outra parte da esquadra que o bombardeava e o lnlmigo se pOz em retirada precipi
tada para seu campo entrincheirado. Ao melo dia começou a força invasora á refazer-
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o h'abalhos nos dias 16, 17 e 18 foram taes, soffrendo o sol e a
chuva e o ca,'allo dia e noite, batendo mattos e experimentando passos nos
esteros, que, !J.uasi todos o.' officiaes do Quartel General adoeceram, inolu·
sive o General em Chefe, Osorio, que pilhou uma forte constipação ataoan
do-lhe fortemente a garganta, em viTtude do que te,e de recolher-se ao na·
no almirante. (25)

A 19 (Abril) Lopez pela manhã deixou acompanhado de ajudantes o
s 1 campo entrincheimdo, em direcçãO ao Estero Bellaco. O General Res·
quin retirou-sc em , eglúda com o gro so do exercito. Nas trincheiras per
maneceram o General Bruql1ez e o Coronal Marcô com artilharia e infanta·
ria julgadas indispensaveis para enfrentar aos AUiados.

«Desse dia, (19) á 22, nada houve de nota"el; apresenta,am-se em ca·
da dia um ou dois pas ados do inimigo; o gado p&.ra fornecimento era morto
na margem e querda e pas ava a carne, sempre em abulldancia, a im como
os demai genero ; grande commercio affiuia ao alto Paraná em toda a qua·
lidade de barco e com variado sortimento de generos alimenticios ; carne I

legumes e fmctas em conserva, como nunca, alli appareciam, por alto pre
ço, é ,erdade, mas de bôa qualidade, e, em quantidade sufficiente para todo
que tinham dinheiro, o que tambem no lo Corpo do Exercito Brasileiro 1l111lca
falta,a ; pois que \inte e tantos empregados da pagadoria esta,am sempre
pagando, e quando o di tincto Chefe Coronel Eduardo Carlos Cabral De·
champs da,a parte de - quebrado - O Marechal Osorio re. pondia-lhe :
.faça saques para a cidades do Prata e tragam'-nos para ennar comofficio
ao S1'. Mini tro Octaviano.. As im e fazia. e a pagadoria empre tin~a

com !J.ue pagar, em dia, ao menos a officialidade. As praça de pret que aI·
glllllas vezes chegaram a ter tres mezes de vencimen tos em divida não sof·
friam com i to grande mal, porque empre tinham abundante ração e de
,ez em quando distribuiçãO de sabãO. Dois dia, unicamente. em Outubro de
1865 junto á Villa de Mercedes, nos faltou gado para camear em con e·
quencia de um forte temporal de seis dia !J.ue evitou obter o fornecedor ro
deio do fazendeiro para apartes ; mas, isto serda para er cUe obrigado

se de munições e coo ervou a sua posição por todo o resto do dia, e ás /I da tarde t
que poude sahir do porto do desembarque a força argentina e oriental, ti qual por
falta de espaço na linha acampou á retaguarda do General Osorio. Esta força Argen·
tina e Oriental que aliás no mesmo dia 16 devia ler desembarcado, não o poude eITe·
ctuar senão á noute por causa da tormenta, e desembarcando á noite, teve difficulda
de em passar o riacho 01\ lagoa, que tinha crescido tanto, que a agua alcançava aos
peitos da infantaria e o lado das margens dWicultava o transito. No dia 18 marcharam
já reunidos os invasores, em tres columnas, sob o commando dos Generaes Osorio,
Flores e Paunero, e foi occupada a posição de ltapil'ú, onde poucos momentos depois
desembarcou o General em Chefe Mitre com forças argentinas, e apresentando-se-Ihe

o General Osorio, Mitre, dando·lhe um forte abraço disse: <General Osorio sois um
her6e.> <Nota do General Osorio, á pago 89 da edição franceza, obra pe Fix, <Historia
da Guerra do Paraguay.l

(.5/ Memorias cito d~ Tenente Manoel J. Osorio.
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a ter reservas de tres mil rezes pelo menos, de modo que sempre tivemos
gado até para dar aos argentinos que por muitas vezes, passavam sem eUe;
os demais generos nunca faltaram. (26)

A oommissãO de engenheiros deu principio, a 22, ao levantamento
de trincheiras para proteger oom a artilharia os trabalhos das ultimas pon
tes que iam ser construidas. .Na noite desse dia, 22, o inimigo fez
barulho com movimento de carretas e artilharia. Ao amanhecer de 23 ardia
o campo do inimigo. a General asorio oontinuava doente, a bordo do Apa
(navio Almimnte). A' Esquadra tambem se recolhera por muito doente o
intrepido PantaleãO, commandante do piquete do General. Começaram nes
se dia as tropas alliadas a occupar o acampamento entrincheirado do Passo
da Patria, atravessando uma ponte de 130 metros de comprimento, sobre
ohalanas e chatas, levantada pelos engenheiros brasileiros. A 25, o, Allia
dos estavam de posse desse acampamento, onde se estabeleceu o nosso
Quartel General. Nesse dia sahiu o General asorio ainda doente, de bordo
do Apa, dando providencin. sobre a immediata construcção de pontes, vol
tando em seguida para bordo, ainda a tomar remedios e só vein definitiva
mente para o acampamento em 30 de Abril, estabelecendo o seu Quartel
General na casa da telegraphia. Neste meio tempo o Exercito .Alliado con
oluia a passagem do Paraná e acampava no Passo da Patria. Em officio
ao Ministro da Guerra, Norte de ItapÍ1:ú, dizia asorio :

.As vanguardas do inimigo se avistam e estãO á meia legua do cam
po que OCCUPllJIlOS, sendo de cavaUaria o maior numero que se vê ; porém,
~ guenilhas tem sido muito fracas. As forças aliiadas continuam passando
Isto é,. a cavallaria e parte das munições de reserva, porque a infantaria e
artilham Já estão todas deste lado. Parece que o inimigo pensa dar UUla
bataUllt Inais distante da costa, onde nãO possa ser encommodado pela Es
quadra .•

•Nestes ultimos dias de Abril estavam as nossas cavaLlarias, artilha
ria e transportes, providos de cavallos, bestas e bois muito bons e em esta
do de marohar, oporando oontra o inimigo por tempo de 15 ou 20 dia.~.

Dava gosto ver sabir os nossos esquadrões do porto para o acampamento
pela linda cavalhada em que haviam passado o rio, devido isso, ao previ
dente, intelligente e pratico General, que não poupou esforços e nem sacri
ficios para ter o Exercito sempre provido dos necessarios meios de mobili
dade i diflicn1tando muito isso a má qualidade dos campos de COl'rientes,
tanto pelos maus pastos, como pela muita immundicie que cria alli, por ser
a Provincia do oentro para o norte toda montanhosa e cortada de charcos
e lagoas em terreno geralmente plano. a Exercito Argentino, porem, pas
sou desprovido de tudo, não tinha oomo mover-se: faltava-lhe oavallos, fal
tava-lhe bois, faltava-lhe o essencial. a General Mitre dissera, ao que cons
ta.' que contava que a guerra se deoidisse nas trinoheiras do Passo da Pa
trIn. (27)

(26) Memorias eit. do Tenente Manoel Jaeintho Osorio.
(27) Idem, idem.
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Osorio foi agraciado com o titulo de Barão do Herval pela passagem
do Paraná e victoria de 17 de Abril, dirigindo-lhe o Min istro da Guerra Fer
raz, em 5 de Maio, a seguinte carta:

«Rio de Janeiro 5 de Maio de 1866. - TIlm.o e Exm.o Sr. General.
Sua Magestade O Imperador, sob minha proposta, acaba de conferir a V.
Ex. o Titulo de BarãO do Herval com grandeza. Com excessivo prazer feli
cito a V. Ex. por esta prova que acaba de receber do nos o Augusto Mo
narcha, em attençãO aos relevantes serviços que tem prestado á testa do
Exercito Imperial, cujo commando lho foi confiado. Prevaleço-me da oppor
tunidade para reiterar os protestos de minha profunda estima e muita con
sideração. De V. Ex. am.O aff. o e obr.0-Angelo Munúr, da Silva Ferra%>.

E' passada nos seguintes termos a Carta Imperial conferindo a Oso
rio a nova distincção :

.Dom Pedro, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos Povos,
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. Faço saber aos
que esta Minha Carta virem, que, Tendo em consideração os relevantes ser
viços prestados pelo Marechal de Campo Manoel Luis Osorio, Commandante
em Chefe do Exercito Imperial em operações contra a Republica do Paraguay j

e Querendo Distinguil-o, e ElevaI-o: Hei por bem Faser-lhe Mercê do Titu
lo de Barão do Henal, com honras de Grandeza, em sua vida. E Quero, e
Mando que o dito Marechal de Campo Manoel Luis Osorio d'aqui em diante
se chame Barão do Herval, e que com o referido Titulo goze de todas as hon
ras, privilegios, liberdades, isenções, e franquezas, que hão, e tem, e de que
usão, e sempre usarão os Barões com Grandeza, e que de direito DIe per
tencerem. E por firmeza de tudo o que dito llic Mandei dar esta Carta, por
Mim assignada, passada pela Chancellaria, e seilada com o Sello pendente
das Armas Imperiaes. Nada pagou de direitos, nem de emolumentos; em
virtude do artigo 160 da Lei n. 586 de 6 de Setembro de 1850, e do Aviso
do Ministerio da Fazenda de 6 de Novembro do mesmo anno. Dada no Pu
lacio do Rio de Janeiro em dezoito de 1I1aio de mil oitocentos e sessenta e
seis, quadragessimo quinto da Independencia, e do Imperio. - bnperaiJIJI'
Pedro II.>



CAPITULO XLII

SUMI/Amo: - o acampamento do Passo da Patria. base de operações dos AUiados.
_. Posição dos beJligerantes. - Flores com a Vanguarda occupa o sul do
Estero Bellaco do Sul. - Descripção desse Esfero. - Osorio julga mal
acampada a Vanguarda. - Testemunhos. - Prevendo o ataque paraguayo,
Osodo organi.a o acampamento bra ileiro.. - Posição das tropas da Van
guarda a 2 de Maio (1866). - Reconhecimento projectado. - Realisa·se a
previsão de aso ri" : surpreza Inimiga. - Batalha do Esfero Bellaco. 
Repulsa da Vangua. da AUiada : perda de 4 canhões. - Auxilios á Flores.
- Corre Osorio em seu soccorro : attitude salvadora. - .Veiu, viu e ven
ceu. ! - Restabelece- e a ordem, sendo os paraguayos repellidos. - Osorio
coutuso, tem inulilisado o cavaUo em que montava. - A perda das pe·
ças brasileiras: contrariedade de Osorio. - Conducta do Capitão J. D.
Cardoso de Mello. - Perdas na eataiha. - Systema de cencadeiamento'
adoptado por Lopez para evitar a fuga de eus oldados. - Os herões da
jornada. - Partes officiaes e Ordem do dia nO. 153, de Osorio. - Imaginosa
accusação u Osorio, desfeita por Paranhos.

o acampamento do Passo da Patrja, occupado de 23 a 25
de .Abril (1866)tornou-se a base de operações dos .A.lliados. Em fins dOo'
se mez, o, paraguayos com cerca de cem peças de artilharia esta
vam acampado~ ao norte tio BelIaco do Jorte; su<~ Vanguarda, com
seis peças volantes, ao norte do BelIaco do Sul. Os .A.lliados occupavam
as altu.ras qu.e e estendem de Este á Oeste (uma milha ao nor te do
Passo da Patria) onde. e entrincheiravam, apoiando o flanco esquerdo
no Carriza!. Sua Vanguarda, ás ordens do General Flores, estava acam
pada ao sul do Bellaco do Sul. De ambas Vanguardas, as sentinellas se
a.chavam separadas sómento pelo Estal'O que Thomp on refere (1) «consis
ti:' em. duas conentes de agua paralIelas, que quasi sempre guardam uma
dlstanClll de tres milhas, e separadas uma da outra por um expesso bosque
d~ palmeiras chamadas Yatahy, que fica na altl.Ua de 30 a 100 pés sobre o
p~V~l dos esteiros. O Estero Bellaco desagua no Paraguay pela Laguna

IrIS, e no Paraná obra de 100 milhas á leste. .A. agua destes esteiros é
sumDla~ente clara e agradavel, e está cheia de um junco que cresce até 5
e 9 pes acima do seu nivel. .A. agua, presa em alguns sitios por falta de
corr~ntezal e coberta do juncaes, é muito agradavel. E tes juncos crescem
na distanCia de 2 pollegadas um do outro, e portanto constituem um obsta
fuulo a passagem j o leito em que têm as raizes é sempre um atoleu'o pro
indo, .cobe.rto de 3 a 6 pés de agua. Os esteiros SãO, conse~uinteD1ente,
ntranSltaV6lS, excepto no passos, que sãO logares onde os Juncos foram

(1) Jorge Thompson, ~a Guerra dei Paraguay. Cap. XI. Obra illustrada
Bd. de 1910, B. Aires.
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arrancados e a areia foi gradualmente substituindo o lodo do fundo. Nes
tes passos, como nos outros pontos dos esteiros, a profundidade da agua
que se tem de atravessar é de 3 a 6 pés. Em alguns lagares uma e até duas
ou tres pessoas montadas em bons cavallos podem passar atrayez dos jun
cos, porém, logo que um cavaUo pa sa o fundo torna-se peior ainda, pelas
covas que deixam os cascos. Estes esteiro formavam a principal defeza
dos Paraguayos.•

Flores tinha as suas tropas reforçadas com 8 corpos do Exercito
Bra ileiro, acampados para a recwguarda e esquerda; eram elles a Briga
da 12a, composta dos Batalhões 50 e 70 de linha e 30 e 160 de oluntanos
ao mando do Coronel Manoel Lopes Pecegueiro desde Julho de 1865 joIO
Regimento de artilharia á cavallo, o 40 corpo de Voluntarios de cavaUaria,
e 2 baterias dos Voluntarios da 6a diviSãO que todos os dia cram mudados.
(Estes 4 corpos estavam coadjuvando a vanguarda desde 25 de Abril. A ar
tilharia tinha llma bateria de 4 boccas de fogo.) (2)

Osorio não julgava a vanguarda (3) sttfficientemente guantida, nem
vantajosamente acampada: por vezes tinha indicado no conselho de
generaes a possibilidade de que o inimigo tentasse uma surpresa, lllas,
tanto Mitre como Flores reputavam-n'a em segurança completa. (4)

Esta previdencia de Osorio está perfeitamente accentuada em Cal·tas
desse general a um seu amigo da Esquadra, como vcm mencionado cm Pe
reira da Costa. (5) Confirma-o Manoel Jacintho Osorio em suas .Memorias.:
.0 General Osorio, no dia 30, perconendo o campo, notou graves defeitos
na collocação das tropas mui recostadas ao mattos de que o inimigo estava
de posse e até com apoio de fortificaçoes, divis06S acampadas de modo a
não poderem dar-se mutua protecção em caso de ataque repentino e sobre
tudo os sarilhos abandonados por estar a tropa em grande munero e no de
correr do dia pela margem do rio, recebendo muniçoes, lavando, etc., ete.

(2) jJlIelllorias cit. Tenente Manoel ]acintho Osorio.
(3) A vanguarda dos AUiados tinha por Chefe o General Flores e compu·

aba-se das tropas orientaes om numero de 1.300 homens de infantaria (4 batalhões)
100 de artilharia, com 6 canhões, e uns 200 de cavallaria, 1.600 ao todo), e da 12'
Brigada brasileira de infantaria (Coronel Pecegueiro) com 1.900 homens (Batalhões
5° e 7° de linha, 30 e 16° de Voluntarios). A's ordens do General Flores, portanto,
estavam 3.580 homens. No dia 9 de Abril o General Osorio destacou para a van'
guarda a 5a bateria do 10 regimento brasileiro com 4 peças raiadas de calibre 4, e
determinou no dia 10 de Maio que o General Victorino Monteiro, commandante da
6" divisão, acampada entre as tropas de Flores e o Exercito Imperial (este, como
o Exprcito Argentino, estava ainda acampado no Pas~o da Patria) protegesse a ar
tilharia com 2 Batalhões. Seguiram para a frente, em virtude dessa ordem, os ba
talhões 21° e 38° de VOlwltariOS, pertencentes ás Br!gadas Pereira Lobo e Evaris
to, da Divisão Vlctorlno Monteiro. O 64° corpo de cavallaria de Voluntarios, ao man
do do Tenente Coronei Manoel Rodrigues de Oliveira, foi posto lambem ás ordens
do General Flores. (L. Schneider. obra e voI. cit. pago 5, uola 2, ]. M. da Silva
Paranhos).

(4) L. Schneider.•A Guerra da Triplice AlIiança., voI. 20 Nola 3, ]. M.
da Silva Paranhos, pg. 7.

(5) Pereira da CosIa, -Historia da Guerra do Brasil contra o Uruguay
e Paraguay', vol. m, pg. 18.
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Notando estes defeitos aos generaes Mitre e Flores, respondeu este: -Que!
no \'ienen los Paraguayos, i no les llega el tiempo para cavarem el terre
no.; e quanto á Mitre, respondeu: .Bu6no General, yo iré a ver el cam
po, - descanse, que Usted está enfierme todavia.~ E nisto ficou .• (6)

.0 General Osorio, com seu olhar de agnia, pre,-ia um ataque de 801'

presa em consequencia de conhecer a vantagem que o campo do inimigo
tinha sobre o nosso j e despido d'essa peso ima qualidade que perde a mni
tos generaes - o orgulho - entendia dever tomar precauções e não dever
despresar o inimigo. No dia lo de Maio, vendo que os seus collegas não
remediavam os defeitos que elIe havia apontado, organisou o acampamento
brasileiro a seu modo, ordenou uma rigoro a revista de Ul"mamen to e muni
ções e que não pude sem sahir dos bivaques mais de dois homens por com
panlúa de cada batalhão ordenando mais que um ou dois corpos de caval
laria pre,"iamente nomeados conduzi sem todos os dias o nmnicio da praia
para o campo. A 2 de Maio, o Batalhões da 6a DiviSãO que entraram de
serviço na vanguarda ao mando do General Flores foram o 210 e o 380 de

(6) Era o Geoeral Osorio dotado de notavel facilidAde de previsão. Varias
vezes ouvi-lhe dizer que o que mais receava na guerra era uma surpreza. Nunca
foi surprehendido. Repousava durante as horas médias do dia. Seu ajudante de
ordens de serviço passava a noile em vjgilia, sentado á entrada da sua barraca.
De quando em quando chamava o otricial e indicava-lhc uma lembrança a tomar
por escriplo afim de não esquecer o pensamento que lhe occorrera. Não raras ve
zes mandava á noite o eu clarim tocar sentido com a intenção de conservar na
tropa o habito da vigllancia e da presteza em accudir ás armas. Assim é que,
acampado o Exercito nO E tero BellaeQ, era a grande vanguarda commandada pelo
destemido General Flores, Chefe das (orças olicntaes, as quac. tinham sido refor
çadas com o 70 batalhão de Infant81ia soh o commando do valcnte Coronel p, dra.
Contou-me o General que receiando um ataque subito do ini.m.igo recommendou a
Flores a mais escrupulosa previdencia. Este com seu costumado desdem pelo peri
go respondeu-lhe de uma feita: .Picrda Usted cuidado. Esses peludos estan ba
ciendo cuevas•. A traducção é facil: .Não se preoccupe. Esses tatt:s pelludos cstão
abrindo COvas.' AlJudia ás trincheiras que o inimigo levantava á pequena di lancia
des guard,s avançadas. O caso é 'lue Lopez atacou no dia 2 de Maio a vanguarda
e a levou de roldão sobre o grosso do Exercito, onde foi detido o impetuoso avance
pela divisão que Osorio conservava sempre de armas cnsalilhlldas para qualquer
repentina cmergencia. A' frente dessa força, emquanto o Exercito se apresentava,
foi recebido o choque dos Paraguayos que com uma linha de atiradores, calculada
em mil homens, em perfeita ordem segundo me refedu o General, formava a co
bertura das forças inimigas em avultado numero. Logo ás primeiras descargas dos
nossos batalhões fez alto, por haver sem duvida reconhecido na frente uma força
Superior. O General Osorio aos primeiros tiros foi contundido no hombro por uma
bala de fuzil e teve no correr da peleja um cavailo morto. Travou-se então a ba
talha Clue foi sangrenta. Apezar da compieta derrota do inimigo, que deb:ou no
campo cerca de dous mil mortos, ficaram em seu poder alglllls dos canhões que se
achavam na vanguarda. (Remilliscencias. Francisco Cunha. Rio, 1914. pgs. 18 e 19).
- ... O General em Chefe do Exercito Alliado havia, depois da occupação do Passo
da Patrla, alargado multo oS seus acampamentos e a sua vanguarda se achava em
posiÇão tal, que não podia ser reforçada a tempo de evitar os desastrosos effeitos
de uma surpreza por forças consideraveis. Se o General Osorio não tivesse uma
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Voluntarios, os quaes foram para as avançadas com o 70 de linha, o 40 cor
IlO de Voluntarjos de cavallaria e um hatalhão oriental.. (7)

Tal era a djsposiçãO das tropas da vanguarda na manhã desse dia (2
de maio) :

«Os Batalbões 50 de linha, 30 e 160 de Voluntarios, da Brigada Pece
gueiro (12a) est<wam acampados atraz de uma coxilba de ligeira elevação,
pouco mais ou menos na altma das avançadas dos exercitos argentino e
brasileiro, que lhe ficavam i't direita e á esquerda. Na frente da coxilba que
cobria a Brigada Pecegueiro .havia um extcn. o banhado, que terminava á
esquerda em uma cerca de espinnos rarefeita.» À urnas 900 braças do~acam

pamento dessa Brigada estavam as 4 peças do 10 regimento, afastadas do
matto 1ÓO braças apenas, e «sem meio algum de mobilidade por isso que os
animaes de tiro Unham sido retimdos.» De protecção a esta artilharia es
tava acampado na sua frente o 70 Batalhão brasileiro de linba (Tenente·
Coronel Pedra), destacado da Brigada Pecegueiro, ~o qual apoiava a sua
esquerda em uma capoei?'a cerrada e tl sua direita na lagôa que banha quasi
inteiramente o capão ou ilha de matto, que começa ela esu·ada.. Duas
companhias deste batalhãO, diz uma testemunha ocular, «formavam os pi
quetes avançados, sendo rlue UJ.ila dellas ostava na extrema do capão, e a
outra na orla de uma pequena coxillla que alli existe. À' retaguarda do 70

estava o 210 de Voluntarios, aoampado em colull)na de pelotões, de manei
ra que sua frente de bandeira cahia em angulo recto sobre a da bateria e a
60 passos do flanco deste, dos quaes 30 eram a largma da esu'ada que alli
só tinha uma cerca viva rarefeita. O 380 de Voluntarios estava á direita
da bateria em columna, e sua fi'ente de bandeiTa formava angulo obtuso com
a da bateria. __ À esquerda, e para a retaguarda dessa bateria, estavam os
batalhões Florida, 24 de Àbl'il e Independencia .• (8)

Era o 2 de Maio um dia «sereno, de primavéra» (9). «De manhii, um
dastacamento argentino (120 homens de cavaHaria,) fez a descoberta, afu
gentou alglllls piquetes inimigos (achando só 3 guardas, carregou-as, ma
tando-lhes alguns homens) e u'ouxe como trophéo uma corneta, declarando
que - estavam limpos de inimigos os mattos visinhos além do Estero Bel·
laco, pois tinha avançado além. Na confiança dessa descoberta, Flores dis·
punha-se a nessa tarde, fazer um novo reconheoimento sobre as posições
inimigas e desalojar qualquer força dellas que formasse nas avançadas. Esta
operação havia sido de vespera concertada com Mitre e Osorio. Emquanto
nãO chegava a hora do reconhecimento as forças da vanguarda conserva
vam-se deprevenidas. ÀS 4 peças de artilharia raiadas haviam sido IDesmo

divisão de promptidão, O combate de 2 de Maio teria sido para nós uma derrota,
pois o Exercito Argentino não paude accudir ao combate da vanguarda, e somente
alli compareceu o General em Chefe do Exercito Alllado, depois de terminada a
batalha pela derrota do inimigo.... (Pago 56, 40 vaI. Tte. CeI. E. C. Jourdan. <His
toria das Campanhas do Uruguay, Matto Grosso e Paraguay•. )

(7) <Memorias., cito

(8) L. Schneider, ohra e vaI. eH. nota 2, J M. da Silva Paranhos.

(9) I. J Garmendia. Discurso pelo <Circuio Mllltar Argentino ao Exercito
Brasileiro. Buenos Aires, 28 de Outubro de 1900.
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coliocadas, com rara imprevidencia, a 50 bmça, de ll111 matto até onde po
dia vir o inimigo encobortamente. (10)

Eis que uma força inimiga de 6.000 homen ' mais ou meno atacava
a vanguarda. Verificara- e o calculado presentimento de Osorio. Um exer
cito de impavidos Paraguayos, (ll)-á 1 hora da tarde-aproveitando-se do
momento em que a nossa b:opa conduzia da margem do rio para os bivaques
as suas rações, e do terreno montuoso que contornava a nossa pequena van
guarda de brasileiros e orientaes cahia sobre elia de improviso, com vanda
lico impeto, irrompendo, violentamente como um mal' embravecido, dos
bosques que orlam os passos que enfrentam o campo Alljado». Fôra ccomo
a SOl'preza do exercito inglez em Iekennann.»

O ataque trouxe-o Diaz que, segundo os documento paraguayos,
avançou com 4 grandes batalhões de infantaria pelo Passo Sidra (batalhões
130, 240, 360 e 400 ) emquanto o Tenente Coronel Valiente, com os regi
mentos de cavaJlaria 40 e 210 , pelo Passo Piris se anojava sobre o 70 ba
talhão de infantaria e sobre a bateria de 4 peças, e o Tenente Coronel Be
nitez, com os rogimentos 70 e 130 atravessava o Passo Carreta, e cahia so
bre os Orientaos. Diaz com mandava toda es a f01'ça : o Commandante Ji
menez dirigia a infantal'ia, e os Commandant s Valiente e Benitez a eaval
laria da ala direita e esquerda dos Paraguayos. O Coronel Bruguez, chefe
da lll'tilharia, collocou varias canhões junto ao Estero Bellaco, tendo ao eu
lado o Tenente Coronel Alen e o Major Rôa, mas só 8 peças de eampanha
avançaram. Em poucos momentos cahir::un sobre a no sa bateria avançada
o Tenente Coronel Valiente, com 800 homens de cavaliaria e sobre os
Orientaes o Tonente Coronel Benitez com os outro 800 tambem de cavallaria.
Diaz e Jimenez, com os 3.400 infantes, carregaram pel::t frente, e foram fa
zendo recuar os batalliões brasileiro e orientae '.

•Os Exercitas Alliados não se moveram logo, porque acreditavam
que o fogo era motivado pelo reconhecimento que devia fazer o General
Flores, e m tM completa confiança estavam os chefes da vanguarda,
que apezar de terem alguns offioiaes descoberto atravez das arvores as
blusa~ vel'! elha da infantaria inimiga, dando disso avi o ao seus
supel'!ores, nem o General Flores, nem o Tenente Coronel Mallet, que
pela lllaD;hã fora examinar as peças, nem o Tenente Coronel Peceguei
ro, acreditaram que o inimigo fosse capaz de trazer-nos um ataque. (12)
cApenas o Coronel Pecegueiro recebeu ordem, estando já com a sua briga
da prompta, avançou rapidamente (50 de linha, 30 e 160 de VaIs.); mas
quando se reunia aos batalliões que vinham recuando com o General Flo-

(10) Pereira da Costa, <Historia da Guerra contra o Uruguay e Paraguay.
vol. 3° pg. 19.

(11) r. J. Garmendia, Discurso cito
(12) O General Flores prevenira anles ao Coronel Pecegueiro que nlio se

encommodasse com os liros da vanguarda e não avançasse sem ordem. Essa Bri
gada (Com seus 3 balalhões, 50 de linha, 30 e 160 de Vols.) conservou-se por isso prom
pta em ~eu acampamento e s6 mela hora depois de começado o combale recebeu
ordem para avançar. cumprlndo-a immediatamente. (L. Schneider, obra e vol. cit_
pg.6, nota 2, ]. M. da S. Paranhos.)
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res, já as peças haviam sido tomadas na primeira investida pela cavallaria
paraguaya de Fidelis Valiente. Os Tenentes Amarilla e B. Caballcro (este
ultimo era então ajudante de campo de Lopez e foi mais tarde General) le
varam inunediatamente para o acampamento inimigo a artilharia tomada.
Ao mesmo tempo que a Brigada Pecegueiro avançou o General Victorino
Monteiro acompanhado do GeneIal Jacintho Pinto, Chefe de Estado Maior,
com a Brigada Poreira Lobo, isto é, com os batalhoes 300 o 400 de Voluo
tarios, porquc o 210 já estava na Vanguarda. Da Brigada do Coronel Eva
risto Silva lun batalhão, o 380 , estava tambem na frente, os outros dous (o 410

e 510 ) eguiram pela esquerda e por isso pouco damno soffreram. O ininú
go que iniciara o ataque com 3.400 homens de infantaria e 1.600 de caval
laria recebeu tambem um reforço de 2.400 infantes (10 os batalhoes n. 1 e
n. 42, e depois na retirada, o n. 19.) A pouca cavallaria oriental de que se
compunha a vanguarda dispersou-se, porque estava tambem descuidada e
tinha os cavallos soltos a pastar. Seu Commandante o Coronel Fortunato
Flores, foi encorporar-se ao 10 regimento argentino de linha.. (13)

A lucta na vanguarda era renhida. Os valorosos de Flores, opprimi
dos pelo numero e pelo impeto do ataque pelejam desesperadamente. Vi
ctorino Monteiro, Jacintho Pinto, Palleja, Pedra, Nery, Castro, Goya Suares,
Campelio, Faria Rocha, Manoel Rodrigues do Oliveira, fazem prodigios de
valor. Flores mo. tra-se possuido de uma e. pecie de furor. Atirando-se
vinte vezes ao mais renhido do combate, viu cahir morto a seu lado dois
de seus ajudantes e duas vezes successivas mataram-lhe o cavallo em que
montava.

O General O orio ao ouvir o fogo não se enganou; estava om seu
Quartel General, a bôa meia legua da vanguarda; viu que eramos os ag
gredido e não os aggressores. Montando a cavallo, acudia promptamente
com reforços. E como Cezar, veiu, viu e venceu. (14)

~s entonces que empieza la sangrienta destrucciou de las huestes
paraguayas, que sorprendidas á su vez eu media deI merodeo y de sus
victores estentóreos, pagam bien cara Sll inexperiencia ; y animando el fu
ror á los que, un momento antes retrocedian, gigantesca venganza inspira
la reaccion ofensiva en aquellos hombres beridos por el contUdo, quedando
aquel campo sembrado con los de 'pojas de una victoria comprada com la
oportullidad táctica de un buen general.. (15)

Restabeleceu-se a ordem na vangual'da; o inimigo paz-se em derrota.
•Tudo se hubiera perdido si Osorio não acudiera á la cabeça de los

cuerpos de la segunda linea y restabeleciera el combate.. (16)

(13) L. Schneider. obra e volume cito pg. 8, llota 6. J. M. da Silva Paranhos.

(14) Memorias cit,

(15) ]. L Garmendia. Discurso cit,

(16) Idem, idem

<O General Osorio que as primeiras descargas monlou a cavallo e correu para
a vanguarda, poz-se á frenle de 2 balalhões de Volunlarios a marche marche, levou-os
ao lugar do conibale, melteu-os logo em linha e mandando locar a avançar, o 70 de li
nha e os onlros corpos nossos e orienlaes que se reliravam, tomaram logo a olfenslva,
e em poucos mtnnlos levaram o inimigo além de suas trincheiras, lomando-Ihes 2 pe
ças de campanha e 2 bandeiras, mas já não puderam relomar as nossas peças porque o
inimigo se linha apressado a levaI-as para sua relaguarda Como reliquias. Afora esle
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.Osorio foi contuso; teve o cavalio de sua montaria baleado- na pale
ta do lado de montar, o mesmo que levou uma bala no casco em 17 de
Abril; mas desta vez ficou inutilisado. Era esse um cavalio malacara que
pertencera a Manoel Garcez, de Santa Maria, e o unico restante dos caval
los que o General trouxera do Rio Grande do Sul.» (17)

Osorio, quando assumiu a direcçãO da batalha, teve ao seu lado o
intrepido General Netto que, perdeu tambem o cavallo em que montava.

•A's 3 horas da tarde a maior parte do Exercito Alliado estava for
mado nas posiçõe do inimigo, e assim permaneceu sem ser hostilisado, até
que, ás 5 horas da tarde, recebeu ordem para regressar aos seus acampa
mentos, ficando nas posições conquistadas alguns batalhões, que, só no dia
seguinte, ás 10 horas da manhã, voltaram.» (18)

Dos desacertos do dia 2 de Maio o que Osorio menos desculpava
era terem-no feito perder as peças que confiara á vanguarda. Nenhuma
responsabilidade, entretanto, coube ao Capitão de artilharia Cardoso Dias
de Melio pelas peças tomadas polo inimigo, pois não foi esse bravo oflicial
que as coUooou no ponto em que se achavam. Mais tarde o digno militar pe
dindo Conselho de Guerra pelo facto, Osorio indeferiu a petiçãO. (19)

azar devido ao descuido e não a falta de valor a jornada foi gloriosa para as nossas
armas (Tamandaré). Eis que chega então o General Osorio com maior rerorço ; e a
sua presença, as suas disposições fazem declarar-se a victoria a favor do exercilo al
liado. (pag. 53, 40 vo1. Tte. CeI. E. C. Jourdau. Historia das Campanhas do Uruguay.
Mello J. e Paraguaes).

(17) .l\lemorias., cito

(l8) L. Schneider, obra e vol. cito pg. 13, /lota 4, J. M. da Silva Paranhos.

(19) . Requerimento - mm. e Exm. Sr. Marechal de Campo Manoel Luls
Osorio, Commandante em Chefe do Exercito Brasileiro em operações contra o Pa
raguay. - João Dias Cardoso de Mel/o, Capitão do 20 batalhão de artilharia ad
dido ao 10 regimento de artilharia a cavallo, tendo perdido em combate quatro pe
ças Lahitte, calibre 4 e dous carros manchegos, e achando necessario justificar pe
rante o Imperio essa perda, pede a V. Ex. se digne mandar que o supplicante res
ponda a Conselho de Guerra. E. R. M. Acampamento do l0 Regimento de artilharia
a eavallo, 3 de Maio de 1866. - João Dias Cardoso de Mello.

III/armações : - O Capitão do 20 batalhão de arUlharia a pé, addido a este
regimento e COmmandante da.5a bateria do mesmo, João Dias Cardoso de Mello, no
presente requerimento pede a S. Ex. o Sr. General em Chefe se digne mandai-o
responder a conselho de guerra para justificar a sua conducra, por occasião de per
der o material da bateria sob seu commando no dia :l do corrente mez i julgo des
necessaria semelhante justificação, por ter o suppllcante naquelle dia dado prova
eXh~be,."nte do seu valor e abnegação; porém S. Ex, resolverá como julgar con
vemente. Acampamento do 10 Regimento de artilharia a cavallo no Passo da Patria,
4 de Março de 1866. - Emüio Luis Mallet, Tenente Coronel Commandante Inlerlno.

- lllmo. e Exm. Sr. O Capitão João Dias Cardoso de Me1l0, do 20 batalhão
de arlilharia a pé, addido ao 1° regimenlo de artilharia a cavallo e commandante da
50 baleria do mesmo regimenlo, pede no presente requerimento a V. Ex. que se digne
mandat_o responder a conselbo de guerra afim de juslificar a perda do material da men
cionada baleria por occasião do combale do dia 2 do correnle. Comquanlo me ache
conv~ncido de que o supplicante leve um comportamenlo digno naquella funesta emer
gencta, aeho de toda ~ justiça a sua pretenção. S. Ex., porém, mandará o que julgar
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o campo de batalha ficou um extenso tendal de cadaveres . .As perdas
dos .Alliados foram : Brasileiros 1.103 j Orien taes, mais de 400 j .Argenti
nos 49. O inimigo deixou no campo 1.200 mortos, inclusive tim Tenente
Coronel (Gomercindo Benitez), 3 peças de artilhaJ.'ia, 2 bandeims, armamen
to, etc. e 300 prisioneiros; neste numero um joven bastante intelligente
chamado .Allonso, qtie entre outras cousas referiu o systema de encadeamen
to que adoptava Lopez para evitar que se passasse a sua gente : consistia
em ter as companhias com a numeração sempre certa e ordem expressa para
o na. 1 cuidal' o na. 2, este o 3, etc, responsabilisando uns pelos outros.
.Allonso disse que na J.'etirada deixou-se cahir entre umas moutas e que o seu
companheiro da direita o chamára com instancia ameaçando-o, e que só o
deixou quando os nossos os acossaram de mui perto. No boletim paraguayo
que depois vimos, relativo a este ataque era nanado este episodio talqual
em vista da participaçãO do companheiro de fila de .A.llonso, e por conse·
guinte, este, declarado trahidor e amaldiçoado. No acampamento ou em
combate aquella gente estava sempre assim encadeada, não se animando
tampouco a convidar-se uns aos outros, temendo serem denunciados j assim
mesmo continuavam a passar-se porém, sempre de um a um. Nesse mesmo

de justiça. Quarlel General do Commando Geral de arlilharia, 4 de Maio de 1866. O
Brigadeiro José da Victoria Soares de Andréa, Commandante geral.

Despacho: Não havendo quem accuse o sup~licanle da menor negligencia no
facto de haver o inImigo carregado as peças que estavam a seu cargo, e, em vista da
informação do commandante, torna-se inutiJ o cllnselho que pede. Quartel General jun·
to ao Passo da Patrla, 9 de Mala de 1866. Osorio, marechal de campo.> (Vide Jornal
do Commerclo de 4 de Junho de 1866.

<IUmo. e Exmo. Sr. Marechal de Campo, Commandante do 10 Corpo de
Exercito em operações no Paraguay. - Em vlrtudc de ordem verbal de V. Ex. pas·
so a narrar algumas occorrencias do começo do ataque de 2 do corrente. Ao melo
dia, o inimigo com infantaria, cavallaria e artilharia a cavaUo de calibre 4 estriada
pu.."<ada a 5 parelhas, metteu cm linha e rompeu fogo sobre o 70 Batalhão qne estan
do nos postos avançados recebeu algumas granadas mesmo antes de entrar em for·
ma, talvez, por terem os seus piquetes se retirado SCn;l disparar um tiro.

O 38, unico corpo que estava de protecção á arlilharia, formou em IInba obli
qua á esquerda com o flanco esquerdo apoiado na direita da bateria, para assim cruzar
seus fogos com a metralha.

O 21 á esquerda da bateria e além da cerca estava a 2.'>0 braças á retaguarda
do 7° ao qual servir-t de apoio.

A bateria, seus animaes, achava-se reduzida á artilharia de posiçãO, mas sem
obstacuJos naturaes ou arti6claes, que embargassem o passo ao inimjgo. - Pouco de
pois estava o 7° a braços Com a cavallaria e infanteria inimiga resistindo vigorosa'
mente, sem que a artilharia podesse auxiliai-o, porque, si alguma granada delonasse
anles de tocar o inImigo iria ferir os nossos soldados i mas era neccssario atirar e a
baleria fez fogo, não de lanternela, mas de granada, causando alguma confusão na
caval1aria inimiga; e com lanla felicidade que, tendo sido necessario atirar por ci
ma do 7°, nenhum de seus soldados foi ferido. - As peças da bateria sendo de al
cance de 1.500 braças só poderam começar o fogo quando o inimigo mostrou-se á 250.

Quando a bateria trabalhava apresentou-se nella meu commandante o llilllo.
Sr. Tenente-Coronel MalJet, o qual teve occasião de apreciar alguns tiros e o gran
de numero de balas de fuzil que nos sulcavam o parque. Mas, sua demora foi ins-
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boletim dizia Lopez que havia tomado bandeiras brasileiras e orientaes ;
quanto a estas não sei, mas quanto aquellas é falso. (20) ,

.Sem duvida o dia 2 de Maio seria um triste anniversario dos nos
sos annaes mjJitares, si ni'íO fosse o heroico General Osorio que tratou de
assumir a responsabilidade de dirigir o combate, já em situação precaria,
apparecendo como um raio na luta. (21)

.A' sua intrepidez em correr em soccorro da nossa Vanguarda, o
seu exemplo em atirar-se para a frente de nossas linhas avançadas, se deve
o ter recuado o inimigo com tanta vantagem para os nossos soldados .• (22)

Digna de especial menção foi a conducta gloriosa do batalhão n. 7
de linha e de seu heroico commandante, que recebeu tres ferimentos no
corpo e teve o cavallo morto, conservando-se sempre firme e valorosamente,
animando com palavI'as e exemplo a seus bravos subordinados.

O nome do Coronel Pedra estaI'á sempre vinculado ao memOl'avel
feito d'armas, pelos rasgos de valoI' extraordinario, que, tornaram-n'o e a
Osorio, os heróes do dia.

Como de costume, Osorio, modestamente, narrou ao Commandante
em Chefe dos Exercitos Alliados, na seguinte pa?·te, os louros da jornada:

.Commando em Chefe do Exercito Imperial em operações contra o
Paraguay. Quartel-general no Estero-Beilaco, 3 de Maio de 1866. llIm. e

tantanea, retirando-se logo para procurar-nos auxilio, retirada que, demonslrando
nossa critica posição, fez com que os lres quarlos das praças da baleria a aban
donassem. - O 380, para fazer face á forças que vinham pelo flanco clireilo, deixou
por ordem do Sr. General Flores a formalura que havia adoptado c avançou para
dil'eita por escalões clirectos, recuando lo~o depois, mas já um tanto desorganisa
do, sob o peso da cavallaria e infantaria inimigas, - A cavallaria tendo descido pe
la estrada na direcção dos postes telegraphicos, fez esquerda rodar quando se acha
va a 60 braças da bateria e formados a 2 desfilaram por nossa frenle, sendo-lhes
então disparados alguns liros de pislola, - O 380 á direila já estava á relaguarda do
parque, E' neeessario fazer aqui uma observação. Dizem otliciaes do 380 que,
quando esse corpo em reUrada passou pela baleria, já elia era paraguaya j ora, nos
so ultimo tiro fui de lanlerneta e sobre a cavallaria que em massa já se moslrava
pela direita do capão; e si o 380 ainda não tinha recuado devia ter praças feridas
por essa metralha, o que não consta; além disso si a bateria já era do inimigo
o 38° estava com a rcctaguarda corlada, e não consta que enconlrasse inimigo á
rectaguarda ; donde l;onclue-se que, quando a baleria foi tomada já o 38° estava á
rectaguarda d'elia. - O 70, resistindo sempre, já multo havia recuado e os infantes
que voltavam á faee invadindo-nos a baleria por todos os Jados, e disparando desor
denadamenle Suas armas, causavam COnfusão aos poucos artilheiros que permaneciam
em seus poslos. O inimigo estava a 60 braças na frenle e COI1tornava-nos á direila,
tendo ,morlo com ,dous lançaços no pello a um conduclor da primeira peça. Na in
lanta"a que recuava vi<l-se a desordem, sendo a energia de seus chefes sobrepuja
da pelo panico que se apossava dos soldados. Não havia mais que esperar, e vendo
q,ue p~rmanecer em meu poslo cOm meus ofliciaes e soldados, importava em um suf
cldlo IOUll\, pois que, o peso de nossos cadaveres não obstaria que o inimigo levas
se o parque: mandel que se retirassem e acompanhei-os.

A Baleria fez de 30 a 40 tiros sobre o inimigo j e o inimigo levou 4 peças
~r12 :arros, 280 granadas, outros tanlos carluchos e proximamenle 600 espoletas de

Cçao. Tendo sido necessarlo empregar loda a allenção para a frente, não pude
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Exm. Sr. - Sabe V. Ex. que hontem, a 1 hora da tarde, uma força do ini·
migo, de 6.000 homens pouco mais ou menos, atacou a nossa Vanguarda,
aproveitando-se do momento em que as tropas conduziam as suas raçoes, e
do terreno montuoso que nos cerca. Nesse momento tive aviso do EXIll. Sr.
General Flores, e mandando tocar chamada, marchei com infan taria para o
lugar do combate. Entraram em fogo os primeiros batalhoes chegados, e es·
tabelecendo-se a ordem na Vanguarda foi o inimigo batido até ao outro lado
de suas linhas avançadas, deixando no campo quantidade de armamento,
mais de 1.000 mortos, muitos prisioneiros, uma bandeira e tres peças des·
montadas. Este Exercito, sem comprehender a briv;ada que está na Van·
guarda ás ordens immediatas do General Flores, teve 94 mortos, e dobrado
numero de feridos. Nossas tropas ainda desta vez bateram-se com coragem
e galhardia. Deus Guarde a V. Ex. lilm. Exm. Sr. General D. Bartholollleu
Mitre, Co=andante em Chefe do Exercito Alliado. - Manoet Luis Osaria,
Marechal de Campo.•

Ao Ministro da Guerra, dirigiu Osorio a paI·te olficial abaixo:

«Co=ando em Chefe do 10 Corpo de Exercito Brasileiro em opera·
ções contra o Paraguay. Qualtel General junto ao Estero Beilaco, 3 de Maio
de 1866. lllmo. e Exmo. Sr. - Participo a V. Ex. que, hontem á 1 hora da
tarde, foi atacada a Vanguarda do Exercito Alliado, onde se achavam desde
o dia 10 do corrente mez 2 batalhões de infantaria, 1 corpo de cavallaria e
4 canhões deste corpo de exercito, além da brigada 12a, que já d'ella fazia
parte, por uma força inimiga de 6.000 homens, mais ou menos, aprovei.
tando-se esta do momento em que nossa tropa conduzia da margem do rio
para os bivouacs as suas raçoes, e do terreno montuoso que contornava a
sobredita Vanguarda. Nesse momento tive aviso do Sr. General Flores de
semelhante occorrencia, e, mandando tocar chamada, marchei com a infan·

observar quaes os movimentos do 210, mas quando cheguei aO Regimento, já ahi
encontrei a bandeira desse carpa, rodeada de alguns offieiaes e poucas praças, que
segundo ouvi dizer tinham ido acompanhando-a para protegel-a efficazmente.

A bateria teve Um official ferido gravemente, 4 soldados mortos em seus
postos, 4 feridos gravemente e um 20 sargento e 2 soldados feridos levemente ou
contusos. E se tivemos tão poucos mortos e feridos deve-se isso a ter ficado a bate
ria com um quarto de seu pessoaL São essas as informações que sobre as oecor·
reneias do começo da acção posso dar a V. Ex. - Acampamento, 16 de 1\loio de
1866. João Dias Cardoso de lI!!eUo, Capitão do 20 Batalhão add.ido ao 10 Regimento
d'Arlilharia a Cavallo.'

(20) Jl!!emorias cito
<Não é certo que as nossas forças chegassem até as linhas de Rojas. O

exercito paraguayo estava em ordem de batalha Das alturas de Tuyuty, e as nos'
sas avançadas, em perseguição dos fugitivos, cbegaram alé as margens do Estero
Beilaco, transpondo-as. (Nota do General Osorio á pg. 91 da edição franceza da
obra de FL'C <Historia da Guerra do Paraguay.•)

(21) J. B. Borman. <Guerra do Paraguay, 155.>

(22) Communleação do Almiranle Tamandaré, Commaodantc em Chefe da
Força Naval do Brasil DO Rio da Prata, ao Ministro da Marinha ConselheirO Fran
cisco de Paula da Silveira Lobo. Bordo do Apa, no Passo da Patria, em 4 de Maia
de 1866.

- . .• a batalha de 2 de Maio, o comportamento de Osorio como General e
soldado, foi brilhante. (Carta de Mitre, 1° vai. da <Historia do General Osorlo'
pelo Dr. Fernando Luis Osorio.)
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taria para o lugar do conflicto. Entrando em combate os primeiros bata
IMes que alli chegaram, e restabelecendo-se a ordem na Vanguarda, o ini
migo foi batido até além de suo. linha de avançadas, penetrando em segui
da no campo que elIe occupava anteriormente partidas exploradoras de
nossa cavallaria e infantaria. O inimigo deixou no campo mais de 1.000
mortos, como igual numero de armas, especialmente de infantaria, 1 ban
deira tomada pelo soldado do 70 batalhão de infantaria Seraphim Lourenço
da, Silva, que matou o respectivo porta, 3 boccas de fogo de montanha, e
muitos prisioneiros feridos e sãos j estes mandei entregar ao commandante
em chefe do Exercito .Alliado, e aquelles fiz recolher ao hospital. Este cor
po de exercito, comprehendida a brigada que está na Vanguarda, teve co
mo 140 mortos, e maior numero de feridos e extraviados, que ainda não me
é dado precisar, tendo perdido os 4 canhões acima citados. Opportuna
mente subirá ao conhecimento de V. Ex. a relação circumstanciada dos
factos d'este dia. Deus Guarde a V. Ex. lllmo. e Exmo. Sr. Conselheiro
Angelo Muniz da Silva Ferraz, Ministro e SecretalÍo d'Estado dos Negooios
da Guerra. Man()el Luis Osol'io Mal'echal de Campo.

E, ao Exercito BrasileiTo, baixou 'Osorio a seguinte Ordem do Dia
sobre o glorioso successo :

.Quartel General do Commando em Chefe do l0 corpo do Exercito
Brasileiro em operações. - Acampamento junto ao Estero BelIaco, 10 de
Maio de 1866. Ordem do Dia n. 153. S. Ex. o Sr. General em chefe
tem a satisfação de declarar ao Exercito que lhe agradou o comportamento
dos di1ferentes chefes, officiaes e tropas que o compõem, por occa
sião do combate do dia 2 do corrente em que o inimigo com
forças consideraveis sUl'prehondeu o exercito da van~al'da. Todas
as divisões apromptaram-se em tempo, e em boa ordem avançal'am
para os pontos que foram indicados aos seus dignos commandantes. A es
trelt~z!l do terreno, porém ou antes pOl' 11ilO ter sido neeessario mais, só a
6a dIVISãO, o lo eorpo de voluntarios, da 2n brigada da 4a divisãO, o 130

bll.ta~h~o de i.nfantaria 260 e no eorpos de Voluntarios, da 7a "brigada, da
la dlVlSãO, tiveram occasião de auxiliar a vanguarda na brilllante l'epulsa
que fez do inimigo. S. Ex. apreciando devidamente a energia com que avan
ço.u com a sua diviSãO o Exm. Sr. Brigadoiro Victorino José Carneiro Mon
terro .lI. pericia que dosenvolveu na di tribuição dos seus batalhões para
repellir e per eguir o inimigo, louva-o e agradece-lhe tao rele,an te serviço.
~ referencia á parte do mesmo Exm. r. Bigadeiro Victorino José Mon
terro, faz os merecidos elogios ao Sr. Coronel Evaristo Ladislál) e Silva,
commandante da 18a brigada, polo sangue frio e intelligencia com que exe
bU~oU as ordens do seu distincto chefe na distribuiçãO dos corpos de sua
n~ada. ~ãO tambem dignos de particular mençãO, e S. Ex. os recommen;

da a ~on~lderação do Exercito, os bravos Tenenh'-Coronel Carlo Bethbeze
~e Oliv~u'a N~ry, eommandante do lo corpo de Voluntal'ios, que só depoislnterc.erro ferunento se retirou da frente do seu corpo, e o fiscal, Major

. tonlO de Campos Mello, que tambem foi ferido j Major Augusto Cezar da
Silva, commandante do 130 de infantaria, que marchou em reforço aos ba
~lhões que se batiam na la linha; Major Francisco Frederico Figueira de

~llo, C01lllllandante do 260 corpo de Voluntarios, pela energia que desen
AO veu nas difficuldades em que casualmente se achou; Tenente-Coronel
.".ppollon.io Pires Campello Jacúmo da Gama commandante do 300 corpo de
volu ta . ,
d n rIOS, pela presteza e regularidade que apresentou o seu corpo ao
e~env~lver-se e~ linha para carregar sobre o inimigo, assim como seu fis

c~ , ~aJor FranCISCo Bibiano de Castro, que mais tarde e pelas circumstan
:as o terreno, tendo de operal' separadamente com a ala esquerda do mes

o corpo, mostrou que sabe sustentar o seu posto com desembaraço e co-
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ragem ; o Major Innocencio José Cavalcanti de Albuquerque, commandante
do 110 de Voluntarios, e o seu fiscal Major Joaquim 19nacio Ribeiro de
Lima, os quaes tiveram occasiãO de patentear o seu valor e bôa disposiçãO
dos seus soldados. NãO permittindo a qualidade do terreno que pudessem
ter acção as nossas cavallarias, apenas o 10 esquadrão do 10 corpo da briga
da ligeira teve occasiãO de carregar sobre o esquadrãO inimigo que assomou
pela dil'eita, derrotando-o completamente. Muitos outros officiaes e praças
se distinguiram e mereceram especial menção dos seus respectivos Chefes
como consta das partes que S, Ex, o Sr. General em Chefe vae em breve
fazer chegar ~ presença do Governo de S, M, l, - InnocenlYio Velloso pI}
de'rneims, Coronel deputado do Ajudante.»

Na traducção da obra'de Thompson lê-se o seguinte trecho, que con
tém imaginosa accusação a asorio :

.Quando os Paraguayos chegaram ao passo do Estero Beilaco, sua
desmoralisação era tal que já não respondiam ao fogo, e teriamos feito mui
tos prisioneiros si o chefe de um esquadrão de cavailaria brasileira hou
vesse cumprido iInmediatamente a ordem de canegal-os, que recebeu do
General em chefe em pessoa. A demora no cumprimento d'essa ordem deu
tempo a quo se salvassem gI'ande numero de inimigos que estavam com
pletamente perdidos. a general asorio castigou severa1nente este chefe,>

Annotando esse topico escreveu o historiador J. M. da Silva Para
nhos : (23) Está muito longe o General asorio para que o possamos con
sultaI' sobre este ponto, ma bastam os documentos officiaes que ternos
diante dos olhos para que nos julguemos habilitados a assegurar que a ane
docta em questão, repetida em dous lugares distinctos da traducção de
Thompson pelos illusb..es commentadores argentinos, é mais uma prova da
prevenção e má vontade com que são sempre julgados os Brasileil'os no Rio
da Prata. Nenhum chefe ou official da cavallaria brasileira foi castigado
pelo General asorio depois da batalha do Estero Beilaco, porque qualquer
castigo, uma simples advertencia, exoneraçao ou transferencia deveria
constar das ordens do dia, que examinámos cuidadosamente. Em suas
communicações ao Governo tambem nada disse a osse respeito o referido
General, e apen as na ordem do dia n. O 153 (de la de Maio), em que trata
da batalha do Estero Bellaco, lê-se o seguinte trecho que tem relaçãO com
o assumpto mas que de modo algum póde autorisar a anedocta comrnuni·
cada aos annotadores de Thompson :

.Não permittindo a qualidade do te1Teno q'ue pudessem ter acção
as nossas cavallarias, apenas o l0 esquadrãO do l0 corpo da brigada ligei
ra teve occasião de"canegar sobre o esquadrãO inimigo, que assomou pela
dil'eita, delTotando-o completamente.»

.Accresce que o illustre general Mitre não tornou parte n 'esta bata
lha, e só se reuniu ás tropas brasileil'as e orientaes, quando tudo estava
terminado, a Exercito Argentino nãO chegou a tempo de auxiliar os com
batentes, como se pode verificar pelo pequeno numero de baixas que teve,
pois apenas um regimento de cavailaria e algumas companhias de jnfan~
ria sustentaram uma rapida luta com os fugitivos que escaparam pela di
reita, cumprindo notar que se o 10 regimento de linha teve 10 soldados

(23) L, Schneider, obra e vol. cito pgs. 14 e 15 tlota 1.
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mortos foi por terem sido estes apanhados dispersos e a pé. (Vej. a parte
oflicial do coronel argentino Segovia). O presidente Mitre poderia, é certo,
ter-se antecipado, deixando atraz a sua infantaria; mas seguramente, si
chegasse a tempo de intervir na peleja e dar ordons, é impossivel que ao
menos algum esquadrão ro:gentino o não aoompanha se tambem, e n'esse
caso o General em chefe dos Alliados não privaria os seus compatriotas da
gloria de «cortar a força inimiga e fazer muitos prisioneÍl"os.. Em vez de
censurar o imaginaria commandante de um esquadrão brasileÍl"o por não
cwnprir a tempo a ordem de canegar o inimigo, deveriam os illustres com
mentadores de Thompson explicar as razões que tiveram todos os comman
dantes argentinos para nãO chegarem a tempo á Vanguarda. Os unicos Ge
neraes que tomaram parte n 'osta jornada, como já dissemos, foram os Bra
sileiros Osorio Victorino MonteÍl"o, Jacintho Pinto e etto e os orientaes
Flores e Gregorio Suarez. O General Argollo pôde tambem activar a perse
guiÇãO. Só estes deram ordens no lugar da acção. Osorio recebeu uma
contusão e teve o seu cavallo morto i etto perdeu tambem o cavallo que
montava e Flores teve dous cavllllos mortos.

c- Estavam já compostas a linhas que o leitor acaba de percorrer
quando em uma correspondencia de Buenos Aires, escripta em 14 de Maio
de 1866 e publicada no J01"?~al do Gommercio, encontramos os seguintes
trellhos obre o ohefe do esquadl"i\o que não cumpriu a tempo as ordens do
General Mitre:

c. __ Entre os conespondentes dos jornaes argentinos ha não só ini
migos declarados, mas tn.mbem emulas disfm:çados da glorias dos Brasilei
ros, e por isso succode que entre duas noticias exactas apparece ou uma
insinuação pouco benevola, ou uma falsidade injuriosa.

«Por occasião do combate da ilha, uma oorrespondencia da Triblma
disse que o General Osorio tinha mandado fu ilar 6 soldado que haviam
fugido do oombate.

<Era falsissima a noticia como houve quem fize se ver aqui mesmo
pe~a.imprensa. illtimamente soubemos que um digno d putado BrasileÍl"o
eXIgiu do Governo no parlamento informações SObl'O essa invenção do le
VIano e mal intencionado correspondento da J1,.ibuna .

..Agora surgo outra ridicula e absUl'da imputação oujo effeito dovo
prevenir.

cO oorrespond nte Anta?' da Nacion A?'gentina disse na sua altima
carta que urn chefe da cavalla?-la não deu a ca?'ga q~te o Gene?-al Mit?'e
bl"denam,; e .logo apparec~r~m o. Pueblo e outras folhas blancas ~ semi
lancas d .aqUl e de MonteVldeo, dizendo que o chefe que não cumpnu a or

dem repetida do General Mitre para atacar era brasilei?'o, e acorescentam
que tambem um batalhãO brasileu'o nãO quiz ataoUl·.

«Falsidade e candalosa ! O GenC1-al 1I1it?'e apenas esteve na direita,
o~de só ha~'ia tropas h'gentinas,- no cent?-o e na esquerda, S. &.
~ao appa?'eceu, como se evidenoia da leitUl'a de todas a partes officiaes e
e todas as car:tas do Exercito. No lugar do combate acharam-se apenas os
Gen~ra~s OsorlO e Flores. Como, pois, o faoto referido por Anta?' pode ser
attnbrndo a tropas brasileil'as ? ,

cA verdade é que a apreciação feita pelos jornaes inglezes e france
Zft'. em que as glorias do dia sM quasi exclusivamente dedicadas aos Bra
s enos, despertaram nossos emulos e inimigos i eIles doudejam .• (24)

(24) -Jornal do Commercio., de 20 de Maio.





CAPITULO XLIII

SIllWAJUO : - Lopez repassa o Estero BeUaco do Sul. - Vigilancia pessoal de Oso
rio ã Vanguarda. - Plano de avançar j andedade de Osorio. - Passagem
de gado para o Exercito Brasileiro. - O Exercito Argentino faz-se esperar. 
Tiroteios e escaramuças na Vanguarda. - O Tenente-Coronel João Simpll
cio. - A' caminho de Tuyuly - Acção do Passo Sidra. - - Acampamento em
Tuyuty. - As linhas de RoJas. - Reconhecimento pelo Coronel Bello. - Re
solução de ataque ao inlmigo. - Prevenção de Osorio. - O raiar do <24 de
Maio> (1866). - ExPlorações dos AUlados. - Condição da cavallaria brasi
leira e do munido. - Batalha de Tuyuly. - Sigual de ataque paraguayo.
Os Alliados correm ás armas. - Sua posição e numero. - Planta do acam
pamento e da batalha. - 2° plano de Lopez: Simultaneo ataque do inimi
go j sua impetuosidade. -- Combate na <dlreita> dos Alllados. - Osorio re
cebido com enthusl:1smo. - Fineza de Mitre. - Arremeltida ao <centro.> 
Flores resiste : é levado em derrota. - Ajuda de Osorio. - Acção da arti
lharia Mallel. - Prévia coUoeação desta por advertencla de Osorio. - Tes·
temunho de Milre. - Osorio dirige verdadeiramente a batalha. - Sampaio
e a <Divisão encouraçada>. - Valiosos depoimentos. - Protecção por Ar
gollo. - Dotnlnadora presença de Osorio. - Seu cavallo é ferido. -. Enthu
siasticas referencia dos veteranos. - Tentativa inimiga pela retaguarda do
Exercito Brasileiro. - Providencias de Osori..l. - Situação no Potreiro Pi
re . - asaria salva o Transporte. - Contusão recebida. - Plano falho de
Banias. - Repl\lsa. - Ulllma operação. - Inuteis esforços de Bruguez.
Derrota completa do inimigo. - Carta de Manoel ]ac!ntbo Osorio. - Home
nagem da olfictalldade da canhoneira <Henrique Martins>. - Apreciações
á conducta do <Bayardo rlo-grandense>. - Desvelo por sua vida. - Perdas
dos beWgerantes. - Nota de asaria descripliva da batalha. - Porque não
foi executada a perseguição ao inltnlgo. - Effeitos da batalba de 24. - Can
lico de guerra de Rozendo Muniz. - Pedro Americo : projecto de téla repre.
sentativo do roemoravel feito. - Documeutos ofliciaes. - Mappa organlco do
10 Exercito.

Vencido Lopez remonta-se para o interior do seu "paiz de elvas e
de esteros. repassando o Estero Beilaco do Sul, em cujas mattas adjacentes
se refugiava. Osorio, não obstante a sua falta de aúde-do dia 2 em diante
ficou cuidando da Vanguarda, dormindo na frente, ora cm um ponto, ora em
outro. A muito custo os Ajudantes faziam-n 'o dormir, uma ou outra noite, no
Quartel General. EUe, especialmente estava ancioso por seguir avante pois
que se pensava poder avançar sobre os p!l.raguayos e ofl'erecer-Ihes batalha,
a qual por estes só seria aceita em teneno que lhes fosse favoravel.

Activado, no dia 3, o fornecedor para passar gado, começou no dia
seguinte esse tran l?orte para o Exeroito Brasileiro, de modo que, á 5 ou 6
era pos ivel marchar' mas, desprovido o Exercito Argentino fazia-se espe-
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rar, com prejuízo da nossa cavalhada e boiada, sem haver o que lhes dar a
comer - porque no inhospito territorio paraguayo não havia um fio de
pasto que servisse. A 5, apresentou-se e tomou posse do lugar de secreta
rio militar, o Ca;?itão Cesar Augusto Brandão que, endo a si tente de seu
tio, o benemerito Brigadeiro General Candido José Sanches da Silva Bran
dãO, acompanhára este na sua enfermidade, em Corrientes, até que expirou.
Na noite de 7, tendo o General usorio tomado remedio que requeria res
guardo, o Tenente-Coronel JoM Simplicio empenhou-se para que o General
descançasse aquella noite, afim de que agisse o medicamento. a activo
Tenente-Coronel toda a noite esteve em movimento, do Quartel General
para as avançadas e vice-versa ; duraute á noite foi ás avançadas uma vez
com o Tenente Manoel Jacintho asorio - qUA estes factos refere em suas
.Memorias» ; - outra com o Alferes Manoel Luís da Rocha asorio e final
mente, ao clarear do dia 8, tornou a ir com o Tenente-Coronel FigueiTõ, sof
irendo uma descarga de fuzilaria, tocando-lhe 2 balas que instantaneamen
te o mataram. (1) Nesse mesmo dia praticou-se um reconhecimento com
forte canhoneio, e passaram-se os dias, esperando o Exercito Brasileiro que
o Exercito Argentino estivesse prompto para a marcha. No dia 9, retirou
se por doente o Brig-adeil'o Andrade Neves passando o commando da 5a Di
visãO ao Coronel Tristão Pinto. Como a cavalhada enfraquecia horrivolmente
o General mandou o Coronel Demetrio RibeiTo ás invernadas existentes na
margem esquerda do Paraná apartar o que hovesse capaz j poucos cavallos
encontrou serviveis, enviando-os com o pedido para retirar-se tambem por
doente, o que obteve.

Não se realisou o plano de avançar o Exercito no dia 14 (como ficárn
resolvido, a 11, em conferencia dos Genemes em Chefe Alliados), visto quo
no dia aprazado, o Exercito Argentino achava-se ainda baldo de elementos
de mobilidade e viveres para acompanhar o Brasileü·o.

. A 15, o Exercito Argentino recebeu cavallos e bois; o fornecedor
continuava a transportar gados. Desde que passaram as cavallarias ficou o

(1) Ao Ministro da Guerra. Quartel General no Estero Velbaço, 9 de Malo
ce 1866. lllmo. Exmo. Sr.-Com profundo pezar participo a V. Ex. que bonrem ao
clarear do dia foI morto pelo inlmlgo em uma emboscada o valente c prestimoso
Tenente Coronel da Guarda Nacional Joã.o Simplicio Ferreira, em occasião que
percorria as avançadas. Este Tenente Coronel servia ás minbas ordens, tendo se
portado em tres combates .uccessivos Cam muito val"r. Deixuu em Jaguarã.o, na
Provincla do RIo Grande do Sul, sua senhora, viuva D. Maria Amalia Ferreira e
uma filha solteira. Esle official estava summamenle pobre e por isso me parece
digna SUa familla de toda a consideraçã.o do Governo Imperial. Deus Guarde a
V. Ex. IUmo. Exmo. Sr. Conselbeiro Angelo Muniz da Silva Ferraz, Ministro e Se·
cretarlo d'Estado dos Negocias da Guerra. Manael Luis Osaria, Marecbal de Cr.mpo.

- Attesta que o Tenente Coronel Joã.o Simpllcio FerreIra commandou o 6°
Corpo de Voluntarios de Cavallaria no Exercito até 31 de Março, passando depois a
servir como meu Ajudante de Campo até O dia 8 de Mala de 1866 em que foi marta
pelo Inimigo nas linhas avançadas no Paraguay. Pelotas, 2lJ de Fevereiro de 1870.
M L. Osoria. .
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serviço de generaes e superiores de dia a cargo sómente dos ofliciaes supe
riores dessa arma. (2)

A 17, em virtude do augmen to do numero de doentes, Osorio dirigiu
á Missão Especial o seguinte oflicio, de providencias :

-« A' Mis~ãO Especial. Quartel General no Estero Velhaco, 17 de
Maio de 1866. lllmo. e Exmo. Sr. Não só devido aos combates que tem
havido, como ás diversas enfermidades endemicas proprias deste paiz, entre
as quaes mais se tem desenvolvido as febres intermittentes, está este Exer
cito com crescido numero de doentes, tornando-se por conseguinte muito
grande e penoso o serviço medico, em relação ao resumido pessoal que con
ta actualmcnte o Corpo de Saude que ha no Exercito. V. Ex. nãO desco
nhecerá que os doentes em campanha comquanto accomodados em barracas
estão sujeitos a soffrer muitas alterações em consequencia da variedade
con tante do clima, e muito mais tem de soffrer si immediatamente não são
medicados convenientemente, o que succede quasi sempre por serem poucos
os medicos para attenderem a todos os enfermo . assim rogo a V. Ex. que
á vista das considerações que deixo expendidas se digne tomar medidas, ou
requisitai-as ao Governo Imperial afim de que a tropa não continue a sof
frer. Deus Guarde a V. Ex. lilmo. e E:xmo. Sr. Con elheiro Francisco Octa
viano de Almeida Rosa. - ]fanoel Luis Osorio.»

Providoncias foram tomadas.
A 18, a la Brigada depositou os arreios e armou-se a infantaria por

falta de cavalIo , dando os quo lhe re tavam á 4a. A 19, houve ordem de
marcha: a cavalhada estava exhausta. Além da la Brigada desmontou-se
toda a 5a diviSãO e ainda 300 homons da Brigada Ligeira que, ao mando do
Capitão Manoel Amaro de Freita , com o batalhão 430 de Volunbnios da
Patria, ficaram guarnecendo o Passo da Patria, onde se formou um reduoto,
contendo dei ositos o hospital tudo li. cargo do Coronel Pecegueil"o, comman
dante da 2a Brigada quo havia sido substituido, na 12a, pelo Coronel Joa
quim Rodrigues Coelho RelU j alli fioou tambem desmontada a cavalIaria.
oriental e alguma força argentina, tudo ao mando do General Henrique
Castro. A' noite foram estabelecidas 2 baterias sobre o passo do Estero
BelJaco, cruzando fogo para a do inimigo j e, a 20, (ACÇãO do Passo Si
dra) de madrugada se pôz o Exercito todo em marcha, ob o infernal baru
lho de 40 ou 50 boccas de fogo. Ao romper d'alva estavamos pa sando o
Estero; o General Floros com o 20 batalhãO de infantaria ao mando do
bravo e illustrado Major Manoel da Cunha Wanderley de vanguarda, se
guindo-se-lhe o batalhao Florida e esquadrãO-e 'colta estes dous, corpos
?rientaes. Por outro passo canegou a 4a DiviSãO ao mando do impavido e
lllustre Brigadeiro Guilherme Xavier de Souza, levando de exploradores 20
h?mens da Brigada Ligeira commandados pelo intrepido CapitãO Felisberto
Sllvell'a da Rosa Formiga. Pela diroita avançou o General Hornos _passan
do o Estero em atoleiros onde deixaram os corrientinos muitos cavallos.
Ao norte do EsteI'O tudo eram valIos que os pobreR paraguayos abriam dia e

G (2) Memorias, do Tenente Manoe! Jaclntho Osorio, Ajudante de Campo do
eneral Osorio, 1866.
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I;Ioite em toda parte para o.nde os repelliamos. Começou este dia com um as
pecto e barulho de assustar, pois que ao avançarmos para o Estero eramos
encontrados por bombas, metralhas, balas rasas e especialmente por fogue
tes á congréve que era um diluvio: o 20 batalhão ao passar o Estero teve
4 mortos e 15 feridos, os Orientaes 6 mortos e feridos e das demais forças
um que outro; a 4a divisao não achou resistencia no Potreiro Pires por
onde penetrou.

O inimigo ao ver-nos passar o Estero abandonou o campo e foi reu
nn'-se na formidavel trincheira de Rojas - levando ao galope sua artilharia
que era toda leviana, e empregando nos ultimos momentos de resistencias
nas baterias na 12 sómente foguetes, dos quaes tomou a nossa gente um
masso e uma estativa. V",ndo a fuga do inimigo apressamos a passagem de
nossa cavallaria, que havia dado os passos á infantaria e por isso não pau
de chegar a tempo de perseguil-os; todavia os nossos piquetes, e por effeito
de bala mesmo, lhe fizeram 10 mortos e uns 5 prisioneiJ:os. A vanguarda
influiu-se na perseguição e avançou até o Estero que estava além da lagôa
Tuyuty.

A 21 continuou o Exercito a passar o Estero e como se houvessem
apresentado alguns paraguayos que na perseguição do dia anterior ficaram
extraviados nos mattos do Potreiro Pires, fez-se uma batida nestes mattos
aonde se aprisionaram outros. (3)

A 23, os Generaes Alliados decidiram em conselho fazer um reconhe
ci,mento em força sobre a direita inimiga na linha de Rojas, ás 2 horas da
tarde de 24.

- Ao raia.r, 'ereno, desse dia (24 de Maio, de 1866) desperto o
acampamento, surgem da escuridãO a pouco e pouco, as alvas tendas do
grande Exercito, estendido em columnas por aquellas cochilbas a fóra ; de
pois, - recorda-o testemunha da scena (4) os tons roseos da madrugada
alta se vão tingindo de pUl'pura e doiTando-se á approximação do sol. O dia
era lindo. (5) Aos albores da. manhã, nota-se o maior silencio nas linhas
inimigas. O ardil, presentira-o Osorio, havendo declarado ao General em
Chefe que, como muitas vezes o inimigo pensava o mesmo ql1e nós, ia pre·
venir o Exercito para estar disposto a receber o ataque do inimigo a lJual
quer hora. (6)

Depois da.s explorações do estylo, (7) a cavallaria brasileira que ain
da existia (600 maus cavallos), protegida por tres batalhões de Voluntarios,
entra para o Potreiro-Pires, esquerda do Exercito brasileiro, aonde havia

(8) Memorias, cito de Manoel Jacinlho Osorio.

(4) Dlonisio Cerqueira, cReminiscenclas da Guerra do Paraguay', Paris, 1910.

(5) Carta de Maooei Luis da Rocha asaria ao Dr. Fernando asaria, 1880.

(6) V. notas 24 e 49 d'este Capilulo.

(7) V. /lota de Osorio, .....
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mui pouco pasto, e as mumções do mesmo Exercito, que desde o dia 20 não
tinham podido reunir-se Í1 eIle por falta de transporte, começam a passar o
Estero BeIlaoo e sllO dobrados os esforços para trazol-as ao centro do Exer
cito; mas a falta de animaes de transporte faz com que ainda uma secção
se ache á entrada sul do Potreiro-Pil'os, aliás á retaguarda do Exercito.
Occultas durante :lo noite, as infantarias inimigas, nas palhas que bordam o
Estero Rojas, sob :lo protecçãO de suas baterias do sul e o matto de
nossa esquerda e direita inimiga, protegidos pela cenação que oobria ao
longe o campo de batalha, 25.000 homens das tres al'mas, em cohunnas de
ataque, ~CT1lllIdam o signal convencionado, que o general Bruguez, á
frente da al'tilharia e da resel'va, deve dar ás 9 hora da manhã. Esse:l
25.000 homons, dos qnaes ha 8.400 cavaUeu'os, vãO er mandados oontra
os Alliados, dos 38.000, promptos, do quo Lopez dispunha nesse dia; fioan
do 13.000 de guarniçãO on reserva em Sauce: Passo Gomes, Rojas, Passo
Pocú, Curupaity e Humaitá. A. posiÇãO lbes é muito forte j suas forças
acham· se em terreno talhado para a defesa, re guardadas por pantanos, e 
teiros e hosques e protegidos pOl' trincheira. Quanto ao modo porque es
tão organi adas as divisões, Lopez divide-as em 4 columnas de ataque: o
general Barrios com 10 batalhões de infillltaria e 2 regimentos de c:lovalla
ria recebe ordem de, atra,essando os bosque da direita paragu:loya, ataoar
o flanco esquerdo do AlIiados (Era ileiros) e penetraI' pela sua retaguarda,
para fazer abi juncçlio com o general Resquin. Este, partindo de Yataity
Corá com 3 batalhões do infantaria e 8 rcgimentos de ('avaliaria, deve rom
per por entre o Exercito A.rgentino, que fórma o f).anco direito da linha do
Aliiados. O coronol Diaz com 5 batalhõe de infantaria, 2 regimentos de
cava1Jaria o '* obuzes, deve ataoar a osquerda alliada (Brasileiros) de oombi
nação Com Barrios j e o ooronel Hilario Marcó, com 4 batalhões do iufanta
ria e 2 regimentos OE.' cavallaria é destinado a aooometter o no so centro
(Orientaes o Brasileiros), contra O flual e dil'ige tambem pr.rte das tropas
de Resquin. E das alturas do Passo-Pocú, Lopez e eu estado-maior tomam
POSiÇãO para dahi a sistu' ao desdobrar dos acon tecimen tos. (8)

No acampamento alliado, - reforem voleranos da glorio a oruzada
:- faxinas diversa continuam a perconer as ruas e viIlas nos serviços
lnherentes á vida dos bivaques: soldados pa am conduzindo uns, rações
de carne (9) de rezes ba pouco abatidas j levando outros, pelas cabeçada,

(8) Consulte-se L. Schneider, 2. vol. A Guerra da Trlplice Alliança capitulo X.
(9) ... Já fazia quatro dias que só comiamos bolachas duras e dormiamo ao

~elento-qUandO nos annunciaram que, na'luelle dia 24, seria distribuida carne aos
r:talhões que deviAm fazer o reconhecimento no campo inimigo. Para eS'e serviço

l eu escalado pelo meu batalhão, e quando me achava na carneada Com as praças
necessarias para a conducção da carne, eis que se ouve nos ares a detonação de uma
grande bomba; era o sigual convencionado para o ataque de todas as forças inimi
gas aos flancos e ao centro do Exercito AlHado ; Abandonei, immediatamente, O lu-
gar em que e t . .
b 5 ava e procurei reUnir-me ao meu batAlbão, que Já encontrei em mar-

c a ; tomei a bandeira que me pertencia, a qual só entreguei a um companheiro de
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grupos de cavallos aos bebedoUl'os ; na frente das barracas a marmita fer
vilha sobre a tripude improvisada j junto ao fogo ou á sombra das arvores,
discutem alegres os guerreiros da alliança, as peripecias do ultimo combale
e as victorias do futUl'o. Mais adiante, ofliciaes e soldados, os que devem lo
mar parte no reconhecimento desse dia, se movimentam, na limpeza do
armamento, na compostura dos uniformes (os nossos soldados vestiam blu
sas pretas, na batalha não tinham equipamento, traziam o capote a tiracol
lo, e os bonets eram a cavaignac com copos brancos) (10), recebendo o car
tuchame na previsao do combate j attentos todos ao signal de .pegar ca
vallos. que, ao meio dia, deve partir do Quartel General.

No acampamento brasileiro .tudo é alegria leal e franca e intima
confiança lIO valor e previdencia do valente gaúcho que os dirige .•

Chegára noticia, de munhã, que o General Osorio havia sido agra
ciado com o titulo de Ba1'ão do Herval, C01n g'randexa. - por seus relevan
tes serviços na passagem do Paraná. (11)

Bem festejada foi esta. noticia em todo o Exercito .Alliado porque, ás
11 1/2, á hora em que o Exercito acabava de reunir suas munições, aven
nuou-se o inimigo a atacar-nos, simultaneamente, de frente e flancos, ante
cipando-se á realisação de nosso projecto. (12)

Preparada para as 9 horas da manhã, a batalha se pronuncia ás
11 1/2, dovido á lentidãO da marcha do duplo movimento de flanco de Bar
rios e Diaz.

Um foguete á congréve, que estruge, de subito, no espaço, foi o si·
gnal geral paraguayo que, da POSiÇãO do Sauce, direita inimiga, vem cahir
junto ao .Florid

E um tiro de canhãO, sinistmmente, retumba a mais sanguinolent.1
batalha da America do Sul.

O sol vem .rubro, achatado, rutilo e cortado uo meio, por uma cinta
esbranquiçada e fina de st1'atus como uma agutha itnmensa onde o genio
do Brasil gravaria, com aquelles esplendores, uma data das mais momora
veis na sua hi toria I.

O Exercito Âlliado não está todo sobre as armas j sôa, porém, ner
vosamente, o toque de sentido no Quartel-General Brasileiro j logo após a
de clza.mada. ligei1'a. e 1·euni1·. E os clarins e n.'l cornetas de todas as divi-

armas, quando cabi gravemente ferido ... (pg. 75 <Gellcral Osorio> - Peta verdade
historica, Rebaleudo perfidias ,- Jonqulm Lui Osorio e Fernando Luis Osorio (filho)
Rio de Janeiro 1914: depoimento do veterano A"tonio Afaria Fragoso. porta-bandeira
do 27° de vai untarias.)

(10) Carta cito de Manoel Luis da Rocba Osorio.

(11) Barão I/lais que os barões da L"sita,lia, assim sagrado pelo vate de
Rozendo Muniz Barrcto,-Osorio, sciente da disUncção, disse gracejando que prova·
velmeute o Imperador Ih'a havia dado sabendo quanto era aprecindor da herva
malte. .. (Depoimento de :\Iltrc. Capitulo 66 do presente volume.)

(12) V. I-Icmorias cito
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soes e brigadas, de todos os regimentos e batalboes os repetem; de quebra
da em quebrada o som repercute. (13) .Não corre, então, mais rapido o relam
pago, no negro céo ?as tempestades, .do 9-ue céleres cO~Tem, a em punhar as. ar
mas, as legl(jes alliadas.> Na propna lLUha de bandell'a vãO tomando pOSIção
de combate e constituindo a primeira linha da O1'de'nt de batalha: a. divisão
de infantaria Sampaio, os batalhoes e bateTias orientaes, a divisãO de infan
taria Victorino, o lo regimento de artilharia a cavaUo ; a artilharia e lo corpo
de exercito Â.l'gentino de Vedia. e Paunero, e as divisõcs de cavallaria corrien
tina de HOIDos e Caceres. Em segunda li,~ha : as divisões de infantaria .A.r
gollo e Gnilherme de Souza, a 17a brigada de GUljãO, a 19a auxiliar de Freitas
e o 20 corpo argentino de Emílio Mitre. Em tercei'ra linha, cobrindo a retagu
arda: as divisões de cavalla.ria de José Luiz e Tristão Pinto, á direita de Po
treiro-Pires, e a brigada ligeira de cavallaria de Jetto, proximo á bocaina.
EstãO em ordem de batalha 32.000 homens: 21.000 são Brasileiros, 9.640
Argentinos e 1.369 Orientaes - dividida essa ordem em um centro e duas
alas: a ala dÚ'eita, sob o commando pessoal de Bartholomeu Mitre; a ala
esql,el'da ás ordens de Osorio j o cent7'o, de Flores. (14)

Devido li irregularidade com que as tropas se vãO dispondo e aos
accidentes naturaes dD terreno a ordom dc batalha e inflexiona em curva.
sinuosa, cujo ramo ascendente, partindo das cercanias da bocaina de Po
treiro·Pires, se eléva extraordinariamente para a frente, apresentando no
ponto de maior curvatura um grande saHente j rebate-se depois á direita,
em ramo descendente, e termina em profunda reintrante na extrema di
reita. (15)

.E a avalanche se arroja num furor inaudito ... com que se vae com
bater de parte a parte ... Parece que la tierra tiembla como en aquel terre
moto célebre de 'rrasimeno en que cambaleaban los combatientes sin sentir
bue el suelo se abria hajo sus piés•. (16)

(13) V. Lobo Vianna, Estudo comparativo das batalhas de A.Jma, na Criméa,
e de Tuyuty, no Para~llay. Rio de Janeiro, .Jornal do COll1meI'C!o,> 24 de Maio
de 1907.

(14) Lobo Vianna, artigo cito
(15) Vejo J. L Garmenclia, .Recuerdos de la Guerra dei Paraguay> B. Aires,

1890.

- ·Ao Minislerio da Guerra. - Bordo do Vapor Jaguaribe em Corrienles, 19
de Julho de 1866.

!lImo. Exmo. Sr. Tendo enviadl) a V. Ex. a minha Ordem do Dia n. 156, re·
lativa á batalha de Tuyuty, sem o plano do respectivo campo, que s6 agora recebi
~ Montevidéo, oode o havia mandado Iythographar, tenho a honra de enviar a

. Ex. dois exemplares do dito plano. Deus Guarde a V. Ex. lllmo. Exmo. Sr. An
gelo Muniz da Silva Ferraz. - Bm'ão do He>'val, Marechal de Campo.

. <A planta da balalha de 24 de Maio orgaolsada pelos Drs. Rebouças e Madu·
relra dá ldéa, apezar de algumas Incorrecções, do campo do combale e mostra as
posições que occupavam os AlUados. Elia somente dá a dlrecção das coIumnas de
ataque do . . .
d I mUOlgo. Os Paraguayos occupavam seu acampamento entrincheirado e
d; le ~re~eçaram as columoas que furio~as cahiram sobre os AlIiados e por assim

ler 100pmadamente. Encoberto pelos mattos onde apoiava sua direita ponde tra-
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Do acampamento entrincheirado, o inimigo (17) al'l'emessando as coo
lumnas que furiosas cahiram sobre os Alliados e por assim dizer inopinada.
mente, poude trazer o ataque até ás nossas sentinellas, encoberto pelos
mattos onde se apoiava sua direita. Al'l'emetteu com energia e simultanea·
mente, pela di?'eita, cent?·o e esquerda. (18)

.A. caval1aria de Resquin, em numero de mais de 6,000 homens (8
regimentos de cavallaria) irrompendo dos palmares de léste, em que se oc
cuItava, precipita-se como um raio, de espada em punho (Ú)) sobre a cavaI·
laria argentina que, em força de 2.000 homens cobria a direita dos AlIia·
dos, dentro dos Palmal.'es. Attonitos, não podem os Argentinos resistir á
impetuosidade da carga, e uma parte da caval1aria corrientina de Hornos e
Caceres, acutilada, no primeiro impeto, dispersa-se até a costa do Paraná,
(Itapirú), sendo-lhe tomados 2 estandartes. Protegidas por cavallaria, fa·
vorecidas pelo terreno, conseguem chegar ao choque sobre a linha argenti·
na, até ás suas peças - as primeiras infantarias de Resquin (2 batalhões),
sahidas em columnas a passo de carga. Envolvem um batalhãO da divisãO
do Coronel Rivas. Nem a cavallaria de Resquin, porém, consegue romper o
Exercito Argentino, nem suas infantarias que, no primeil'o momento, . en·
trepal'Rm, ao fogo vivo da infantaria argentina e da artilharia e infantaria
brasileiras da direita da vanguarda, que tinha sido reforçada pelo General
Osorio com o Batalhão 430 , Um regimento paraguayo lança-se contra a ar
tilharia do Coronel Julio Vedia e acutila junto ás suas peças alguns arti·
lheiros. Paunero, (10 Corpo argentino) com a infantaria, sustenta a posiçno.
A 2a clivisãO (Emilio Mitre) apoia a la, mas pouco tem de combater. Osorio,

zer o ataque até as nossas sentinellas. (Carta de Manuel Luis da Rocha Osorio na
Dr. Fernando Osorio. em 1880.)

cA planta do acampamento e da batalha dc Tuyuty, a 24 de Mala de 1866,
levantada pelos engenueiros André Rebonças e Bemardino Madureira, mandada li·
thographar em Montevidéo (officina de Mége et Willems) pelo General Osorio, para
acompanhar sua ordem do Dia n. 156 - apezar de algumas inconeções, dá idén do
campo do combate (Tuyuty, - norte do Estero Bellaco) e mostra as posições que
occupavam os AlUados, sOmente dando a direcção das colu.mnas de ataque. Sendo
mais exacta que uma segunda planta levantada pelo major Conrado Bittencourt,
lIthographada no Rio de Janeiro, tambem em 1866, no Imperial Instituto Al"tistlco,
não satisfaz a quem a examina, porque não basta dizer que a divisão deste ou da·
quelle general combateu em certa posição: Como se v~ das partes officiaes, muitos

'batalhões combateram fOra das suas divisões, incorporados á brigadas a que não
pertenciam e estiveram em pontos differentes, segundo as exigencias da luta. (L.
Schneider, 2° vai. cit.)

(16) J. I. GarmencEa. Discurso proferido em 28 de Outubro de 1900 em Bue
nos Aires, pelo CU'culo Militar Argentino, em honra ao Exercito Brasileiro.

(17) ... cAo meio-dia recebemos o inimigo por todos os lados.... (Carta de
Manoel Jacintho Osorio, inserta no final deste Capitulo)

(18) Relataria do Consellleiro Paranaguá, ministro da guerra, 1867.
(19) A cavallaria u~ava espadas curvas, a lança sem bandeirola, vestindo

quasi toda de branco. Os cavalias do inimigo eram ensilhados com arreios á se·
melhança dos nossos, porém muito feios e Incompletos. Não usavam scharbroS e
outros atavios. Os soldados paraguayo, não vinham aos combates equipados, IstO
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apenas sabe do que llhi se passa, oorre para a direita, á frente de alguns
batalhões e é reoebido enthusiastioamente. (20)

Paunero (affirma o historiador Augusto Montenegro) graças ao soc
corro de Osorio poude sustentar a POSiÇãO do flanco direito, abandonado
pela sua cavallaria ... Havia razão para o enthusiasmo argentino, porque
Osorio onde apparecia, «semelhava sempre a Providenoia oastigando o cri
lua•. (21)

Entrementes, sao vivamente perseguidos em derrota, atropellados até
a linha, os dois batalhões .Libertad. e .Independenoia., que tinha de ser
viço o General Flores á sua frente com um corpo de cavallaria argentina a
pé. Perdo um deHes, o .Libertad., seu commandante o Tenente Coronel
Fortunato Castro e é ferido o Commandante Elias, do .Independenoia.!
cuja bandeira caho em poder do inimigo. Máo grado o exemplo, fórma a
tempo o 410 de Voluntarios, tambem nas avançadas, e recolhe-se á linha
(grosso da IDa brigada a que pertenoia) na melhor ordem, oom perda de 15
homens apena , graças á pericia e energia de seu Commandante, o Major
de cOlillllÍssao Gabriel de Souza Guedes.•A's 2 horas estavamos com a fren
te salva, onde o nosso General havia ido ajudar a Flores.' (22)

O inimigo, apezar de encoberto por bosques e moita, só pôde sor
prehender na clú'eitc(, parte da cavaHaria argentina dos generaes Homos e
Caceres, e no eent9'O esses 2 batalhões orientaes e o brasileiro que estavam
nas avançada'. (23) Reformam-so, mesmo assim, os batalhões orientaes,
uma I'ez detidas as columna. de ataque da di l'iSão Marcó, com parte das
tropas das divisões Diaz e Resquin, - pelo fogo mortifero, no oentro, da
artilharia brasileira, qlle .tão celebre fioou na historia e na legenda. e pela
6a divisão de infantaria brasileil'll ao mando de V'ictorino Monteiro.

é, de moxilhas ; apenas traziam as armas. A vestimenta dos paraguayos era blusa
branca ou encarnada; usavam elIes bonets conicos feitos de couro, á semelhança
dos qne usam hoje os soldados brasileiros. (Carta cito de Manoel Luis da Rocha
05nrio.)

(20) O Presiden~;Mitre. que em sua I" parte official resalla o habU e va·
loroso comportam"nto de Osorio que se distinguiu em la lioha, offereceu-Ihe um
dos estandartes lomados pelos Argentino,. Eis O documenlo que comprova a gen
lUeza de Mitre: 'Quartel General em Tuyuty, Maio 28 de 1866. Illmo. e Exmo. Sr.
Marechal D. Manoel Luis Osorlo, General em Chefe do Exercito Brasileiro. Compa
nheiros nos perigos e nas glorias que offerece esla campanha aos Exercilos das ttes
Nações Alliadas, me é grato fazer-lhes participar dos tropheos que nos combates
consiga arrancar do inimigo o Exercito da Republica AI gentina; e é por isso que
tenho a satisfação de remeUer ü V. Ex. um dos Estandartes Paraguayos tomados
entre outros tropheos, pelo 10 Corpo do dito Exercito, aos Regimentos inimigos que
carregaram á nossa artilharia e Infantaria na balalha de 24, e que foram victo
riosamente recbassados e feitos em pedaços. Espero que V. Ex. se sirva aceital-o
~omo uma lembrança daquelle glorioso dia para as armas Alliadas, e como um
estemunho ao mesmo tempo de fraternidade que existe entre lodos os companhel
~s .de armas que compõem o Exercito da Triplice Alliança. Aproveito a oppor-

tudade para reiterar a V. Ex. as seguranças da distincta consideração com que
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Restabelecidos os Argentinos, para ahi dirigiu-se Osorio (eell,/,t'o da
linha) onde o sen genio militar e estrategia, com tãO sabia previsM fizeram
collocar (24) a mencionada bateria formidavel (40 canhões brasileiros, além
de 6 peças orientaes. oommandadas pelo major Yanoo, 2 baterias do 30 ba
talhão brasileiro de artilharia a pé) dirigidas por Mallet o typo lendario da
calma e da bravura, ás 24 boccas de fogo de todo o 10 Regimento brasileiro
de artilharia montada, com que, deixando avançar as columnas de Marcó e
Diaz, a.té o alcanoe de fuzil: Mallet dizimava-as sob ma. sas de metralba.
Fôra difficil de crever es.ta. scena.. Fogo de hon'o1' ! bradava esso heroe, que,
na 'phrase de Rozendo Mu.niz Barreto, accendia as suas peças oom o fogo do
seu olhar ... E a. artilhm'ia rewolver .arrojava metralha como u.na corriente
de flerro sin interrupcion que va derecho aI blanco, agu.jeru.ndo la. rrija maza

sou seu alfmo amigo e S. S. - Bartololllé Mitre., Osorio respondeu a esta rineza,
offerecendo aos nossos AUiados parte dos canhões tomado.

- Episodio militar da batalha de 24 de Maio. mencionado no níario Ofli
cial de 21 de Junho de 1866: -O General Osorio mandou entregar ao Visconde de
Tamandaré a lança e parte de uma bandeira paraguaya. Essa bandeira loi tomada
pela ordenança do Capitão .-'\judante do General Osorio, e o Paraguayo que a tra
zia no combate, succumbiu pelejando valentemente, empregando depois de ter cabi
do por terra, os ultimos momentos em despedaçar a bandelJ'a para que não cahisse
em poder do inimigo.

O General Osorio poz n'es a bandeira um papel explicando o lacto e taato
elle como o Visconde de Tamandaré lamentaram a morte do valente Paraguayo, de tal
modo que teriam castigado o s..Idado quI' o matou si esLe não tivesse provado ljue
bateu-se com seu inimigo á arma branca, e que n'e_sa lucta recebeu duas glorillsas
feridas vendo-se na necessidade de Lranspassar aquelle para "rrancar-Ihe a bandeira

Quando o Paraguayo cahiu atravessado por uma estocada, o Brasileiro la
timou-lhe que se rendesse, eUe, porém, em vez de responder pOz-se a romper com
os dentes a bandeira que lhe :inba sido ccnfiod '.

Deante da bravura d'esLes dois homens poder-se-h. por em duvida que o
heroismo dominava em ambos, mas que os separava .enUmentus distinctameate
oppostos : o patriotismo fauatlco e cégo de um; e a generosa intenção que presi
diu â lucta de outro? Deixariam por isso mesmo de ser valentíssimos esses
dois herOes? Joaquim S. A. Pimentel.

(21) -Diario do Rio Grande., 24 de Maio de 1891. Augusto J\101ltellegro.
R. G. do Sul.

(22) -Carta. do Tenente 1anoel jacintho OsorIo, no final deste CapitulO.
- O Governador Flores brindou ao General Osorio com a bandeira tolDa

da pelo -Florida.•

(23) L. Schneider, obra e vol. cit. nota 1 de J. M. da S. Paranhos, pg.28.

(24) '" -O General OsorIo, senhores, não é o que se diz com espirito vulgar
- um valente: valente, são muitos. Para mim, elle tem outra qualidade mais es·
timavel - a prudencia. O genio militar do General e a sua estrategiH fizeram-DO
preseatir a batalha de 2d. Dizia-me elle dols dias antes: tomemos medidas contra o
ataque do inimigo; muitas vezes, o que pensamos fazer, tem elle igualmeate em
vista. Um reducto. no centro do Exercito, bem artilhado, nos dará um importaott

ponto de apoio contra qualquer tentativa séria. Com effelto, senhores, a formidavel
bateria que com tão sabia previsão tinha lembrado e estabelecldo o Generai Oso-
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imperturbable .• (25) Era uma saraivada medonha: fragmentos de arvores, de
animaes, de homens, eram arrebatados com vertiginosa violencia e voavam
no espaço de envolta com as granadas e bombas que assobiavam sinistramen
te, (26) Foram taaes as descargas que ahi, onde estavam Brasileiros, co
mo na esquadra, um só Paraguayo não se approximou dos canhões, qual o
attestam as insignificantes perdas que teve o pessoal dos nossos corpos de
artilharia e dos batalhoes que a protegiam. (27) «A' cincoenta braças da
frente, um montão de cadaveres já difficultava o desdobrar das columnas
inimigas, cabindo, ceifadas, diante aquella terrivel bateria.. Dos nossos
quadrados de infantaria nem um só poude o inimigo romper. Osorio que,
em uma imminencia, no centro do grande Exer::lito parecia o commandan
te em chefe (28) vendo o modo brilhante com que o centro combatia (der
rotado ahi o inimigo, das 2 para ás 3 horas da tarde) diz ao chefe da arti
lharia brasileira: Mallet, sustenta-te; vou ao flauco esquerdo onde o peri-

rio no!eentro da nossa linha, ao mando do bravo general Mallet, salvou-nos, da der
rota... A's 4 horas da tarde, depois de repellir o inimigo na nossa direita e centro,
reforçou elle com fortes columnas o alaque contra a nossa esquerda, ameaçando·nos
seriamente por esse lado; então o General Osorio, como um simples coronel, lan
çáva um apOs outro, seus batalhões coutra a energica investida do inimigo. (Tre
cho do discurso de Mitre, no banquete, a 24 de Maio de 1869, offerecido á Osorio
em Buenos Aires, exlr. do jornal TIU! S/andart, de 25 de Maio de 69, B. Aires;
havendo sido tal apreciação referida mais larde pelo proprio Mitre no artigo necro
logico que eSCreveu por occasiã'l da morte de asodo, publicado em La Nadon de
B. Aires, e ainda posteriormente mencion9da em carta ao Dr. Fernando O orio,
que se I~ nO I' vol. da Rist. do General Osorio, pgs. 3-5.

(25) J. r. Garmendia. Discurso cito
- Um sargento de se regimento (1' de artilharia a cavallo) de nome Gui

lherme \Von Stenben praticou um acto de supremo heroismo agarrando uma gra
nada acceSa que eahiu entre a peça de que era chefe e outra da bateria immedia
la e lançando-a fOra do parapeito onde immediatamente reb'lntou. (Carta cito de
Manoel Luis da Rocha Osorio.)

(26) Montenegro, clt.

(27) L. Schncider, obra e vol. cito 1I0ta, J. M. da Silva Paranhos, pago 28.

(38) •... Quem verdadeiramente dirigiu a batalha foi o General em Chefe
do Exercito Brasileiro, o Marechal Manoel Luis Osoeio.> (Historia das Campanhas
do Uruguay, Matto Grosso e Paraguay - 40 vol., pags. 62- -65. E. C. J01trdan,
Coronel honorario do Exercito, 1895.)

-.Osorio multiplicou-se; não houve oldado Brasileiro que combatesse nes
se dia, que não o vissse passar como O ralo entre os maiores perigos da batalha,
e que no exemplo sublime que lhe dava o chefe, não entisse o coração pulsar·lhe
de enlhusiasmo e de valor invencivel. , . E' ocioso repetirmos o que tantas vezes já
se tem dito e eseriplo, que o legendario Osorlo foi o herOc desse grande dia, o
verdadeiro commandante em Chefe de nossas forças I E' uma gioria que ninguem,
legalmente, lhe poderá contestar e que sO a elle coube-a de commandar e dirigir a
primeira batalha da Amerlca do Sul.> (Guerra do Paraguay. Se1la Madu1'eira, ca
pitão do Estado Maior, RIo, 1870.)

-.0 General Osorlo apresentou-se em todos os pontos da linha (Nota, 4, pago
30, obra e vol. cil. Schneider, e 1Iota 2, Appendice, pago ~3 da referida obra.)
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go assoma! (29) E, effectivamente, na esq'ue"d(~, mais aspera e sanguino
lenta vae a peleja. Atacam-na o grosso da divisão Diaz e á maior parte da
divisão Barrios. Ordenára Osorio que nesse ponto a 3a divisão (Sampaio)
avançasse com seus batalhões em escalões de quadrado e que o 30 batalhão
de artilharia á pé, com o General Andréa, apoia se esse movimento.

Sampaio cal verse agobiado por elnúmero inflama á sus soldado I

con la frase enérgica les dice que lllueran, pero que no retrocedan. (30)
Cavalgava, trajando o seu beIlo uniforme de General, bordado a oiro, (31) á
frente das suas tropas. E resiste só, antes de . er soccorrido, aos 13.000 e
tantos homens de Barrios e Diaz, com sua divisão eneoumçada, de 4.000
homens, quando muito, opponelo ao choque das ma 'sa' paraguayas .muros
de fogo e de bayonetas .• (32) Como no centro, - dos nossos quadrados de
infantaria nenhum só póde o inimigo romper. A 2 Brigadas de Oliveira
Beilo e Jacinilio Machado (8 batalhões) são as que perdas maiores
soffrem.

Retrocede a Divi ão uns trinta pa. sos, quando, presentindo o plano
de Lopes, surge Osorio, .no seu bello cavallo de combate, com o largo cha
péo de feltro negro, o ponche fluetuante deixando ver a gola bordada, a
lança de ébano incrustada de pmta na mãO larga e robusta, e o olhar fasoi
nante, dominando aqueIle scenario tragico da gloria e da morte. OUI'Íu-se
um viva retumbante. De todos aqlleUes labios seccos, daquellas gargantas
roucas sahiu immenso, enthusiastico, um viva ao General Osorio! 'l'udo
transformou-se ao tremular magico da bandeiróla legendaria. A nossa infan
taria avançou galvanisada por aquelIe homem, immensamente amado, o le
vou de vencida, até ás profundezas densas da matta, os guerreiros inimigos,
que sobreviveram á horrorosa hecatombe.> (33)

Faz Osorio proteger (34) a 3a DiviSãO jú sem o seu commandante
Sampaio (que tres vezes ferido mortalmente, Jacintho Machado substitue)
pelo valente .ArgoUo, mandando-o avançar &. marche-marche, com 4 bata
lhões da sua Divisão (la). Essa ordem Â.l·gollo executa com precisãO, ao ma-

(29) A. Montenegro, cito

(30) r. J. Garmendia, Discurso cIt.

(31) Dionisio Cerqueira, obra cito

(3!) Manoel ]acintho Osorio, -Memorias- cito

(33) Dionísio Cerqueira, obra cito
- Na batalha de 24, a victoria nos foi dada pela lança e pela bayo,

neta.
(34) Um dos ajudantes de ordens de Osorio, o alferes Francisco Correa de

Mello-do 10 corpo de brigada ligeira, recebeu do General, para transmillir ao Bri·
gadeiro Sampaio a ordem de sustentar fogo, sem desfalleeimenlos, pois que ia en·
viar-lhe reforços.

Transmiltida a ordem, no meio do terrivel fogo, respondeu O Brigadeiro
Sampaio: -Diga aO General que estou cumprindo o meu dever j mas, como já re·
cebi dois ferimentos e estou perdendo muito sangue, seria conveniente que me moa'
dasse substiluJr.> Quando O bravo soldado brasileiro acabava de pronunciar estas
palavras, e o ajudante de campo pedia venia para se retirar, o brigadeiro Sampaio
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nobrar suas tropas, deixando em protecção á artilharia, a 8a Brigada ao ..
mando de D. José Balthazar da Silveira. (35)

cEs entonces que Osorio se revela con todas las grandes condiciones
que adornan aI que impéra ; porque un General debe, si tiene la bélica
inspiracion dei dominio militar, conooer el corazón de sus soldados que de
ese oonsoroio intimo nasce la armonia deI conjunto: Osorio, digo, sacando
provecho táctico de la formación de sus cuab:o lineas, restab1ece e1 comba
te : acude impávido con sus resel'Vas y entJ:ando el cabllllo en medio de
aquel desorden homérico grita á sus Brasileiíos: i Adelante! i Viva el
Bmsil! i Adelante! i Adelante! La majestuosa serenidad de su espi
rito en medio de aquella mosqueteria infernal está revelada con sublime
stoicismo en la patriotica frase. Su vos esten tórea se oye rodar en ese am
biente de poema, como la e1etricidlld dei coraje que sacude corazones de sol
dados. i Adelante I i Ade1ante! y todo succumbe a! embate de esa pu-

foi novamenre ferido, e, enlão. com o maior sangue frio, e levando a mão ao lugar
em que se alojára a bala inimiga. di"se : -Olhe, sr. AUel'es, <liga ao General que este
é o terceiro ferimento.> Tal episodio, que me era contado para sallentar a extr~or

dinaria calma do mallog-rado Sampaio, serve hoje para provar que o Gene,-al O o
rio sabia do que se passava na esquerda do Exercito, e que... como sabio capilifo,
tudo corria e via, e a todos dava, com presença e palavras, coração.> (Depoi
mento do Dr. Rivadavia Corrêa, pgs. 37-38, .General Osor:o.' (Pela verdade his
torica. Rebatendo perfidias) por Joaquim Luis Osorio e Fernando Luis Osorio filho,
Rio de Janeiro, 1914.)

Os nomes dos ajudantes do General O orio estão mencionados na Ordem
do Dia que, dando conta da Batalha, louva por -merecida justiça o bizarro com
porlamento. do Alfere Francisco Corrêa de MeUo. (V. final do presente Capitulo.)

- -O general Osorio, Com o seu olhar de Iynce e com a sua intuição de guer
reiro experimentado, comprehend 11 O quanto era critica :3 nossa posição; viu 10"0 que
a sua presenl;a atU Cra mais do que necessaria e. conhecendo lambenl a força sug
gesliva que tinha -obre os seus commandados, tomou a si o commando daqueUa
divisão e eil-o, (oão inerte e nem abroquellado por trincheiras) a desenvoiver todas
as Suas energias e toda a sua tadica de guerra para fazer sustar a marcha da hos
te~ inimigas, que, como uma aVlllanche, tinham cahido sobre a nossa esquerda,
ameaçando envolvei· a, podendo-se até affirmar que essa figura homerica era visla nos
pontos onde mais encarniçada era a luta e quando já linha sido despresada a arma de
fogo, eutrando em acção, COqlO a corpo, as armas brancas: a espada, n baioneta, o
sabre e a lança, e onde, de lado a lado, se pralicaram actos de bravura e de pa
triotismo. Nessa luta (remenda, que durou horas, ordenando evoluções, allendendo a
todos os pontos e enthusiasmando a tropa, viu-se sempre a flgUl-a de Osorio, a ful
gurar como si fosse um sol, até que a victoria se fez sentir, esplendorosamente
pela nossa parte.

'" Seria facil abrir-se nesta capital um plebiscito, perguntando aos sobrevi
~~ntes da guerra do Paraguay quem foi o her6e daqtleUa memoravel batalha; su
JeIto-me a esse vel'edicttl-l/t.

. Os louros conquistados, não s6 na campanha do Paraguay, como em outras
~u~tas em que se empenhou o grande Brasileiro, que em vida se chamou Manoel

UIS Osono, são immarcessiveis, nin!\1lem os poderá empanar; faiam eUes tão allo
ao coração dos verdadeiros patriotas, que fizeram desse graode e. homerico her6e
um Idolo, que jámais &erá olvidado pela geração presente, como tambem pelas ge
rações ~uturas I. (Depoimento cit. do veterano An.tonio Maria Fragoso.)

(35) - ... Sendo detidos pelo bom fogo da artilharia Mallet e Oriental, trou
xeram-nos o S. Martin e Escolta Flores sobre a 3a Divisão que protegida por a1-
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jante infanteria ; de esa cUlla formidable que taladra oon estrépido el ceu
tro y la dereoha deI ejercito paraguayo.• (36)

Dil-o ainda Dionisio Cerqueira (37), «joven alferes (do 40 batalhiio
de infantaria) de quem bravura romanesca e cavalheirosa foi, ao lado da de
Madureira e Seraphún, a lenda repetida pela mocidade daquelles tempos. :
Tínhamos felizmente, á. nossa frente, o grande Osorio, que surgia como um
semi-Deus, (38) nos momentos mais criticos, levando comsigo a victoria.
Ouvi, e narro com ufania, soldadas feridos, estorcendo-se nas vascas da
agonia, Ievanbu:em-se a meio, com a aUl'éola da morte doirado-lhes os oa·

guns Batalhões da la susteve a carga impetuosa de 8 ou 10.000 lJaraguayos que de
repente haviam sahido do banhado... ' (Carta de Manoel Iacintho Osor;o, inserta no
final deste Capitulo.)

O Tenente Manoel Iacintho Osorin, ajudante de campo do General, e que
'pela quarta vez acompanhou nesse dia (24 de Maio de 1866) :l Osorio em comba·
te, haveudo.se com valor, zelo e actividade na transmissilo de suas o.denso, (Ordem
do dia nO 156, fmal deste Capitulo) aflirma, ainda, em suaS ciladas Memorias :

- •... Tive a honra de tomar uma parte activa no gigante combate da 3A
Divisão; tendo ao começo da batalha ido levar uma ordem ao respectivo comman·
dante, o bravo Brigadeiro Sampaio, e achando-o ferido e fOra de combate cam
tres balaços, dirigi-me a seu immedlato, o valente Coronel Iacintho Machado, que
me disse ter já perdido a maior parte de seus commandantes e fiscaes de batalhões;
olfereci-me então para ajudai-o e esforcei-me em reunir as praças que começavam
a dispersar-se e ao lado do intrepido Coronet André Bello carregamos no inimigo,
e s6 deixamos de o perseguir quando reconhemos que nos flancos ainda o fogo era
mui forte ...o

- O General ArgoUo, commandante da t n divisão de infantaria diz; .0 cabo
d'esquadra do 2° Regimento de cavaUaria, minha ordenança, que teudo o cavallo
cansado atirou-se além da linha sobre um Paraguayo, tambem de cavaUaria com
eUe batendo-se á espada matou-o e apossou-se de seu cavaUo. O cabo do 20 Re'
gimento de cavaUaria não vive; era indio, magro, de estatura menOs que media·
na, com muito pouca barba. - No ponto onde trabalhou uma bateria de calibre
6, o 10 sargento Bernardo José de S." Prezo estava tapando o ouvido de sua
peça que se carregava na occasião em que uma granada detonou junto a si Sem
que isso lhe fizesse o menOr abalo conservando.se immovel como se fOra uma
estatua. (Carta cit. de M. L. Rocha Osorio.)

(36) r. J. Garmendia, Discurso cit.
(37) Pags. 139 - 141 cReminiscencias da Campanha do Paraguay.•
(38) c... O General Osorio apresenlou-se em todos os pontos da linha. L

Schneider, obra e vaI. cito Nota, 4 e Appendlce, pago 33. I. M. da S. Pal'anhos.

• ... O Geueral Osorio parece que se subdividia, porquanlo era visto em lo'
dos os pontos mais perigosos animando os combatentes.o (Pag. 134 .0 Exercito bra'
sileiro na campanha do Paraguayo por The%nio Meirelles, official reformado da
Armada Nacional e Imperial, Rio - 1877.)

• ... Osorlo acha-se em todos os lugares onde mais forte se peJeja.'
Guerra do Paraguay pelo Tenente Coronel E. C. Jourdan, Río - 1890.

· .. A cabeça dirigente dessa pleiade de bravos, foi o herOe dos her6es, o
loclyto General Osorio, de ines'lueci vel memoria, ao qual olnguem será capaz de
roubar essa merecida gloria. Quaodo eu era carregado, gravemente ferido, e qoe fui
colloeado na garupa da montaria do capitão Dr. Pedra, perto de mim (flanco es
querdo) passou o grande General Osorio, que, com a sua preseoça, levava os seus
commandados á gloria... ... Todos souberam cumprir o seu dever, porém, a cabe'
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beilos empastados de sangne, murmurarem em voz desfallecida (39) quando
eile 'Passava: Viva o General asorio! Viva asorio !

Pela ea;t1'ema-esquerda ou antes á retagua1'da do Exercito Brasilei
ro, dirige-se forte columna de infantaria e cavallaria, costeando o matto do
Potreiro-Pires ; manda-lhe. asorio, ao encalço, á José Llliz Menna Barreto,
reforçado por tres batalhões da Divisão Guilherm, o que é perfeitamente
executado, no momento mesmo em que fraqueava o inimigo que atacára os
Argentinos, o centro e a 3a Divisão. Ao dar estas providencias é asorio avi
sado de que no Potreiro Pires o inimigo combatia a. nossas forças, ha mui
to tempo e com successos varios, e que já ameaçava a secção de carretas de
muniçoes, que havia ficado :í l'etaguarda fóra do campo.

ça dirigente dessa pleiade de bravos foi o heroe dos heroes o inclyto General Oso
1'10, de ine quecivel memoria, ao qual ninguem será capaz de roubar essa
merecida gloria. .(Testemunho do porIa-bandeira do batalhão 270 de Vo
luntarlos. Antonio Maria Fragoso. .General Osorio. (Pela verdade historica. Reba
tendo pe,ijdias) por Joaquim Luis Osorio e Fernando Luis Osorio (filho), Rio de )a
nóo 1914.)

O batalhão ?:10 de Voluntarios, ao qual eu pertencia e era o seu porta-ban
deira, ficou completamente dizimado, pois tendo enlrado em fogo com mais de qua
trocentas praças finda a balalha apenas delle restavam pouco mais de cem homen ,
que foram d,stribuidos por oulros corpos; dos vinte e sete officiaes que faziam
parle daquella unidade, dezenove eahiram mortos e feridos no campo da luta, e
entre os ultimos achavam-se o commandanle. que era o bravo coronel Francisco
Pinheiro Guimnrãe., e o major fi cal. (Depoimento cit, de Anlom'o Maria Fragoso.)

... 'Militar de uma intrepidez admirnvel e de uma actividade exrraordi
naria, heroe de todos os combates. eommandou com um tino raro a sanguinolenta
batalha de 24 ne Maio; apparecendo em todo. os pOntos de maior perigo, salvou
com a sua indomita coragem o Exercito Bra-Uelro, anniquillando o inimigo. - Pg.
82 'H! toria da Guerra do Parnguay' Pel'eira da CosIa, 80 vaI.. Rio, 1870.

,Foi ne. a luta pasmosa não s6 pelo numero de combatentes que nelJa
tomou parle, romo pelos muitos e interes anles episodios que se de;enrolaram aUi,
que o legeudario Osorio exhibiu aS mais sorprehendentes e apreciaveis qualidade!>
de general de acção... SI os combales anteriores tinham e.'"altado o valor dos
AlUados, essa batalha elevou-o ao mais beUo e sorprehendente limite da gloria....

(Do numero especial de Revista Pat,'.otica, de Buenos AIres, sob a epi
graphe G neral Osorio, e transcripto no Jornal do Commercio de 17 de Dezembro
de 1900 - Artigo do Tenellte Coronel Serapllim.)

(39) ... 'Quando Osorio se mostrava, nesses momentos desesperados, de uma
solcmnidade cruel, dizem que os moribundos ainda se erguiam da lerra ens~nguenta
da, onde pouco a pouco se finavam, para vel-o mais uma vez· e morrerem con
lenles. Isso deve ser exaclo, porque achando-me sobre a pressão de alta e con
sumidora febre, entrevado, cahido para o fundo de uma barraco, estragado pelo
rheumatlsmo que me abatia as forças e a coragem, ao "uvir O signal do heroe, de
dia, no meu acampamento, levantei-me comO que tangido pur uma força extranha,
tambem para vel-o passar, tambem para ver nesse homem... todo o heroismo da
~bn nacionalidade, todo o urgulho de um grande pajz, naquelle momento hlsto
r COo Diversos chefes, ainda, se revelaram por actos de temeraria bravura nessa
bat&1ha que se iniciava, de lado, com toda a impetuosidade da força, da paixão e
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Partindo para o ponto em perigo, para alli Osorio (40) fez convergir
12 boccas de fogo e 6 batalhões e emquanto chegou ainda fez frente ao ini.
migo com o resto das forças que se haviam batido dentro do potreiro ; formou
uma columna ao mando do mesmo General Menna B!1rreto, entretendo o ini
migo pela nossa artilharia que o não deixava sam do potreiro. Dirigindo fi

batalha é ahi ferido Osorio (41) por bala de fusü, junto de uma bateria de
12 que fazia fogo junto de uma das bocainas do Potreiro-Pires, quando vaI·
tava-se para falar ao lo de Voluntarioso

Neste momento tinha cessado o fogo em toda fi linha da frente e·
approximava-se a entrada do sol, quando o general argentino Gelly envia a
Osorio o Paraguayo passado, capitão Recalde, que informou ter entrado
pelo Potreil'o-Pires o general inimigo Bardos com 13 corpos para cortar
nos a retaguarda, o que foi verificado; mas este general não poude formar
a tempo as suas columnas para executar o seu plano; porque li matta não
tinha estrada franca e os batalhões formados, eram atacado.' pela nossa

do patriotismo. Todos elles, porém, se resumem no vulto epico do General Osorlo.
(Discurso do General Dantas Barreto lido no Instituto Historico, 24 de Maio de 1909.)

• . .. A luta era extremamente desigual porque Barrios dispunha igual
mente de 9.000 homens, sendo por isso dif1icilima a situação para nós, nesse ponlo
da linha de batalha. Houve eLltão quem descortinando pela direita visse na re·
taguarda o vulto homelico da delficação da valentia - o general Osorio; á frente
de uma columoa de soccorro e exclamasse enthusiasticamente: ,E' o General em
Chefe que vem em nosso auxlio! Coragem I· O insigne batalhador já havia ganho
em toda a direita e em todo o centro quando teve noticia do estado critico em que
se encontrava aqueUa extremidade. Osorio, o general relaropago, como nes e dia
sem igual o denominaram os seus commandados, pela actividade infatigavel que
mostrou e pelo modo por que fez brilhar a lamina de sua espada gloriosa ao sol
de Tuyuty. com admiravel pericia desenvolveu ao chegar os batalhões da divtsão
Guilherme peja Bocalna, a I\la Brigada pela matta á esquerda deste ponto. Os ha·
talhões carregaram uns a fogo e ?utros a bayoneta, emquanto por cima deUes IIi
canhões lançavam centenares de granadas. O inimigoo tentou resisti.r, mas já sem
orientação alguma i estava batido em toda linha e o General Osorio brilhantemen·
te coroado pelo anjo mimoso" sensi.tivo da victoria, nos inolvidaveis campos de
Tuyuty. (Tenente Coronel Se1'afim, Batalha de Tuyuty. Dia"io Popular, 24 de Mala
de 1901, Rio Grande do Sul.)

(40) .0 nosso General, vollando ás 2 horas do centro para a esquerda que
reforçou com toda a 4a Divisão, salvou o Transporte que já não era passivei de·
fender com os 4 Batalhões de Voluntarios e a eavallaria muito mal montada que
alli tínhamos. Desses 4 Batalhães, o 10 e o 240 ficaram reduzidos á metade, e
qnanto á cavallaria que brigou a pé de lanço, Licando a cavallo cento e tantos ho,
mens sómenle, inclusive um Esquadrão de Officiaes em cavallo< amilbados - fez
prodigios, guiada pelos bravos NeLto, eoroneis Bueno, Tristão Pinto, etc, etc. QLla·
si á noite os atiramos na LagOa Pires, á bayoneta e lança que foi um gosto... (Car·
ta de Manoel Jacintho Osorio).

(41) O orio foi contuso junto de uma bateria de 12 que fazia fogo junto de
uni<l. das bocalnas do Potreiro Pires quando dirigia alli a batalha. ElJe vestia blusa
de merinó preta. com hotões amareHos. sem bordados e linl1a o talim por baixo
deUa. Calçava botins, pois jamais teve bota. As e~poras eram de prata. CanseI"
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pouca cavallaria (42) e os tres batalhões de infantaria que a protegiam i
assim é que, quando o inimigo, depois de perder aUi mais de 800 mortos,
ponde formar para atacar fi retaguarda, tinha sido vencido o exercito ini
migo, que atacou o centro e a direita e foi por isso rechassado pelas forças
brasileiras daquelle ponto e outras que já tinham combatido no centro da
batalha, postas sob o commando do general MAnna Barreto, dentro do Po
treíro-Pires, onde se realisou a ultima Opel'açiiO daquelle dia já ao cahir da
noite (43) 5 para ás 6 hs. da tarde. (44) O triumpho embriaga as ~lmas ...
freneticamente saudado pelos hymnos das tres Patrias aUiadas, em meio ao

vava sempre a espada na bainba. (Carta de Manoel Lulz da Rocha Osorlo ao Dr.
Fernando Osorio, sem data> mas teria sido escrlpta em ISSO.)

- -O General Osorio montou ao principio um cavallo gateado malacara
muito comprido c fino. arreiado á moda do Rio Grande, o qual foi ferido na cabe
ça i sendo depois subsUtuido esse por um cavallo negro. Ellc vestia blusa. tendo
apenas espada e rev61ver e bonet bordado. (Carla clt. de M. L. Rocba Osorlo ao
Dr. Fernando Osorlo).

- ... -O General teve um cavalJo morto e uma contusão de bala na espal
da: de seus 5 Ajudantes de Campo-o Manoel Luis tambem uma contusão na perna
o Capilão Isidoro ferido levemenle de bala na mão direita, o Tenente José LI\Iz
uma perna ferida levemente e o cavallo atravessado por um foguete, o Alferes Cor·
rea conluso em Um hombro ; eu e o bravo Pantaleão, do Piquete, incalumes feliz'
mente. Generaes de Divisão-Sampaio com 3 ferimentos sendo um grave i Guilberme
contuso fortemente em um braço; os de Brigada foram felizes. Commandantes feridos
sérlamente o Tenente Coronel Jesé Bueno, os Maiores Peixoto, José AntoniO Alves,
Caetano da Costa Aro. e MeUo, José Maria Pereira Caldas, Manoel Igoacto da Silva
e Cavalcanti i levemente Tenentes Coronels MaUet e Pinheiro Guimarães, Majores
Figueira de Mello e alguns Majores Fiscaes grave e levemente. .. Eu que tania
baJa tenho ouvIdo assobiar·me aos ouvidos e feito prevalecer sobre as lanças da
eavaIlarla paraguaya a minha de machadlnhos - creio que tenho algum anjo por
mim•• (Carta de Manoel Jacintbo Osorlo a seu irmão José, Campo em Rioja, 26 dê
Maio do 1866. - que nos foi obsequiosamente oiferecida pelo General Jacques Ou
rique.)

(42) Nossa cavallaria quasi toda combateu a pé e s6mente no Potreiro PI
r~ cerca de aoo bomens dessa arma estavam montados e fizeram prodigios de ener.
tia. commandados por Caetano Gonçalves da Silva, Camillo Merclo Pereira e Ma·
noel da S,a Bueno, sendo ajudados por dois batalhêles de infantaria. (Carta de Ma
noel Luis da Roeha Osorlo, cit.)

- No Potreiro Pires um Capitão da nossa cavallaria em uma carga ficou a
pé cercado de Inimigos e um sargento tambem de cavalIarla o salvou. Esse sargen
to Chamava-se Manoel de OlIveira Bueno, filho do Coronel Bueno e vive em Caça·tava ; o capitão era Aureliano, ruivo, alto, magro e Creio existir pela Cruz-Alta ou

accaria, enfim é do norte da Provinda. Ap6z a relirada de uma carga deu-se
o eplsodio da salvação. (Carta, clt.)

(43) Nota clt. de Osorio.

uI (44) De 5 para as 6 b. da tarde nos fundos do Polreiro Pires deram-se os

( ~Itimos tiros e a batalha por conclulda por uma completa victoria para os AlIiados
emorlas elt.)

- ... eQuasi ã noite os atiramos (aos Paraguayos) na LagOa Pires á bayo.
neta e lança que foi um gosto. (Trecho da carta abaixo, que vae publicada na ln-
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delirio do in victos gueneiros que aCc!llmam Osorio, MaJlet, S<tmpaio,
Argollo ...

Ganháramos aquella «sangrienta victoria dei siglo, según la 01'den
del Dic~ dada por el Gener::di simo Argentino el ilustre General Mitro en que
se consigna con altunl y justicia qtte el Ejé1'eito Bmsileno SOp01·tÓ gallal'
da y tl'iunfetlmente el mayor esfue1·xo. Elmagno e, fuarzo és contra el
Ejército Brasilefio, que en su mayor conjunto se compone de Voluntarios
de la Patria, soldados improvisados á botes de lanza, entre el silbido de las
balas, y. 01 rugir de los oafiones ... Es por eso, que esa etapa libortadora que
se denomina la batalla 24 de Mayo estará simpre vinoulada á la firmeza, á
la,intrepidez y la constanza brasilena; estará vinculada ai Bayardo rio-

tegra, obsequiosamente cedida aoS autores do presente volume, pelo Gener~1 Jac·
ques Ourique) :

Campo em Rioja 26 de Maio de 1866. José. A's 8 da noite. Já estarás ao fa
cto do nosso completo triumpho na Batalha de ante·hontem. Ao meio dia recebe
mos o inimigo por lodos os lados e de onde antes de anoitecer o haviamos repelli
do completamente, e em cnjos contornos temos juntado hontem e hoje 400 ou [,00 ca·
dllveres dos nosSOS bravos, e 4 ou 5 mil do inimigo: - nada nosso levaram os bar'
baros, ao passo que só a nós Brasileiros deixaram duas bandeiras, 6 boccas de fogo
amamento de infan taria e cavaliaria correspondente ao numero de mortos e mais 50'
prisioneiros. Ao meio dia atacaram-nos pelo centro e sendo detidos pelo bom fogo
da artilharia MaUet e Oriental, trouxeram-nos o S. Martin e Escolta Florts sobre
a 3a Divisão que, protegida por alguns Batalhões da 1a, susteve a carga impetuosa de
8 ou 10.000 Paraguayos que, de repente haviam sahido do banhado; ás 2 horas esta·
vamos com a frente salva, onde o nosso GeneralOsorio havia ido ajudar a Flores,
mas eramos atacados por 5 ou 6 mil Parap;uayos que pelo POlreiro Pires vieram li
nossa Esquerda protegidos pelos da frente que se reorganisaram depois de repelli'
dos: á mesma hora nos atacaram na direita debandando a CavaUsria Argenttna,
de que foi alguma parar no Itapirú segl1l1do nos consta. iV[as -viva Deus, - por toda
a parte onde nqs ameaçava a horda 'Paraguaya encontrava nma resistencla for
mal e, can'egadores como são os barbaros, eram detidos sempre; o nosso General vol
tando ás dnas horas do cen tro para a esquerda, que reforçou com toda a 4a Divi
são salvou O Transporte, que já não era possivel defender com os 4 Batalhões de
Volt1l1tarios e a Cavallaria muito mal montada que alli tinhamos : des>es 4 Bata
lhões o 10 e 240 ficaram reduzidos a metade, e quanto a cavallal'ia que brigou a pé
de lança ficando a cavallo cento e tanll)S homens sómente, inclusive um Esquadrão
de Officiaes em cavallos amilhados fez prodigios, guiada pelos bravos Netto, Coro'
neis Bueno, Tristão Pinto, etc., etc. Quasi á noite os atiram"s na Lagoa Pires á
bayoneta e lança que roi wn gosto. O General teve 1 cavallo morto e uma contu
são de bala na espalda : de seus 5 Ajudantes de Campo - o Manoel Luis tambem
uma contusã'o na perna, o Capitão Isidoro ferido levemente de bala na mão direi
ta, o Tenente José Luis uma perna ferida levemente e o cavaUo atravessado por
um foguete, o Alferes Corrêa contuso em um hombro ; eu e o bravo Pantaleão do
Piquete incolumes f.elizmente. G'eneraes de Divisão-Sampaio com 3 ferimentos sen'·
do um grave ; Guilherme contuso fortemente em lun braço: os de Brigada foram
felizes. Commandantes feridos sériamente o Tenente-Coronel José Bueno, os Majo
res Peixoto, José Antonio Alves, Caetano da Costa Ar'aujo e Metio, José Maria Pe
reira Caldas, Manoel Ignacio da Sltva e Cavalcanti ; levemente Tenentes-Coroneis
MaUet e Pinheiro Guimarães, Majores Figueira de MeUo, e alguns Majores Fiscaes
grave e ievemente. Asseguro que o inimigo além de 4 mil e tantoR cadaveres que
já contamos, tem mais 6 ou 7 mil homens fóra de combate. Ora, para quem já não
tlnba 20 mil combatentes segundo as declarações dos prisioneiros, claro está que
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grandés, en cuyo pecho se anidó la lealtad de la alianza y el animo
de los heroes.» (45) .Desde esse dia o General Osorio foi um numen
guerreiro para os soldados Brasileiros, cuja simples presença lhes infundia
enthusiasmo e confiança e esta aureola de popularidade militar, o acompa
nhou até que foi ferido em .A.vahy» , onde decidú6 igualmente dct victoria paI'

tlma habil manobra concebida 1J01' elle. Seu comportamento como General
e come soldado foi brilhante, especialmente na batalha de 24 de Maio, onde
firmou dotes de mando no momento da acção com ,erdadeiras inspirações do
momento, reparando com admiravol presença de espirito os contrastes lJ.ue of-

hoje só terá 9 ou 10.000, e assim pouco ou nada nO resta (azer. Hajam bois e ca
valias para avançarmos que está acabada a guerra. Nossos e Alliados fóra de
combate, Isto é, mortos e feridos, ha de attingir a 2.500 ou lres mil no maximo.
Por ora vamos COm Deus e temos esperança de continu:lr ; eu então que tanta
bala tenho ouvido assobiar-me aos ouvidos e feito prevalecer sobre as lanças da
Cavallarla Paraguaya a minha de macbllcinhos-creio que tenho aLgum anjo por
mim. Adeus até a la. Teu mano e am." - 111nuoel JacÍlltllO Osaria.

Hota. _. Incluso a esta carta um simulacro de mappa das posições em que
ao meio dia recebemos o inimigo.

- No seu enthusiasmo peLa acção de Osoria no 24 de Majo aftirma o vere
rano Joaquim S. d'A. PimenteL: cA vida, a alma dessa estrondosa victoria foram
devidas só e exclusivamente á bravura inlmitavel do glorioso General Manoel Luis
Osorio que, correndo todo este vasto campo de peleja, levava soccorros, onde as
cireumstancias mais o cxlgiam electrisando a alma dos soLdados da Ailiança e accen'
dendo neiles o enlhusiasmo da luta pela victoria .• (Joaquim S. d',,!. Pilllenlel-Jor
nal do Brasil, 24 de Mala, 1905-Rio,)

(45) J. I. Garmendia, Discurso clt.
- .llJmo. e Exmo. Sr. General Manuel Luis O orio. Quando o nobre e justo

enthusiasmo (az pulsar com força o coração de Brasilelro e de soldado, é justo que
se não suffoque nos labios as phrases filhas dos mais santos sentimentos, que, em
bora férvldos, não fazem queimar os labios; como quando se escOa por elles a fria
bajulação, cujos vestlgios em sua passagem os mancham e enegrecem. Felizmente
o Governo do Brasil tem sabido comprehender que o valor, o patriotismo, e todo
05 grandes sentimentos não se pagam, porém se reconhecem. Ha, muito mais so
branceira ao Governo, e multo acima dos juisos officines, a opinião evéra, valio
sissima, e que mais repleta a alma do verdadeiro cidadão - n cOI1ScíenCla do
deve1·.-Depois da Religião divina, como emanação deUa, acha-se a crença filial, cujo
alimento, cujo norte, cujo aivo principaL é a opinião dos concidadãos e do companhei
r?s ~estemunhas dos grandes rasgos praticados em pról da Patria, da humanidade e da
c'vl1isação I Essa crença V. Ex. tem. E' por isso, que, ungidos como SOmOS nas mais
santas idéas, e companheiros na lide gloriosa, não podemos deixar de, em cor
poração, exprimir o enthusiasmo, que se apodera de nós, ao sabermos, ainda uma vez,
mais um feito de armas brilhante do Exercito Alliado, no qual V. Ex. foi UJll dos mais
proeminentes vultos no dja 24 de Maio. E', ainda por isso, que vamos felicitar o Go
verno do Brasil, por haver conferido á V. Ex. o tilulo de Barão-como prova de gratidão
aos aLtos serviços prestados. Para nós, porém, continuará V. Ex. ainda a chamar-se 
o. valente Gel/eral Osorio _ o soldado creslado no lutar em próI da causa do Bra·
S.I•. da ~ivilisação do Paraguay, e, portanto, da humanidade; fazendo empallidecer
~ mUDlgos gratuitos de nosso Paiz e merecer dos valentes Alliados o nome de

e"~e - para si, e para seus soLdados. A época em quc a Terra de Santa Cruz
~:ec:sa~a do. bra::o estrangelro para sustentar sua integridade, os alicerces de sua

n a onSiltui,an e o throno já lá vae caminho das trévas do passado! Hoje.
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fr~.ram os da primeim linha, com um golpe decisivo, em que eUe valoI'oaa
menie pagou com sua pessoa infundindo nos soldados seu ardor que desde
en t<'\o o tornou idolo deUes.» (46)

O combate de 24 de Maio foi o mais renhido e sanguinolento em QU6

me tenho achado em 43 annos de milicia - escrevia Osorio ao Ministro da
Guerra, do Quartel General, Tuyuty, em 25 de Maio de 1866. (47)

por terra, como por mar, e só o soldado nascido snb o céo do Cruzeiro, quem brBI!'
deia o ferro, quem destrée as machinas de guerra Inimigas, quem eleva altissimo
sempre o auri-verde estandarte, quem canta os hymnos da victoria, quem recolhe
os trophéos para depôr ante o altar da Patrla I Os louros, portanto, colhidos, para
Com elles tecerem-se as corOas dos vencedores, devem tambem cahir em palmas
sobre os adOlmecidos eternamente no campo de batalha, e ornar os singelos braços
da Cruz tosca, lembrança de chrlstãos, para ensinar aos filhos e netos seus o ca
minho da honra, do elvismo e da gloria I As lagrimas não são tributos para her6es,
os louros, sim. Receba V. Ex., nossos bravos soldados e companheiros do dia 10 de
Abril e os nossos valentes Alliados um enthusiastico bravo da oflicialidade da ca
nhoneira Hem'iqrte Mm·tins, que tem compartilhado um pouco tambem, e podido
de perto apreciar os peri2"os e as glorias do Exercito. BOl'do do Vapor Hellriqlle
Martins, 26 de Maio de 1866, fundeado em frente ao Curupaity, 2 horas da noite.
Jeronymo F1'al~CtsCO Gonçalves, Francisco de Salles Werneck, Dr. Joaqllim Mon
teiro Caminhod, Hem'iqlle EllelY, lIfanoel LOll1'enço e Jlfalloel Antonio Per·eira
Botafogo_

(46) Carta de Bartholomé Mitre, 10 vol. .Historia do General Osorlo> por
Fernando Luis Osorio.

- O Governo Imperial por Decreto de julho de 1866, como se verá paginas
adiante, nomeou a Osorio, pela llotavel bravura e denodo que manifestou nos com·
bates de 2 e 24 de Maio - Grã C1'lIS da Ordem de C/1I'isto. - A 5 de Junho (1866)
do Rio de Janeiro, escrevia-lhe o Miiüstro da Guerra Conselheiro Angelo Munlz da
Silva Ferraz:

.Felicito á V. Ex. pelos repelidos trlumphos, que sob suas ordens tem obti·
do o 1° Corpo do Exercito Imperial, e sinto o enco=odo que V. Ex. sotrreu, que,
comquanto glorioso, será bom que para bem da causa que defendemos V. Ex. os
evite. Já lhe pedi e de novo repilo: - O soldado já tem dado provas sobejas de
um raro valor. Ao General cabe poupar os perigos para bem do Exercito.> E,a
13 do mesmo mez, observava-lhe: 'Não se exponha tanto.> - Esse pedido do Go
verno Imperial era tambem o da familia e dos amigos. De Pelotas, a 23 de Junho
escrevia-lhe o Barão de Butnhy, seu compadre e grande amigo: .Já não ha quem
duvide da bravura e muita periela de meu compad.re como General em Chefe do
Exercito. Os seus proprios desaffectos não ihe negam estas qualidades. E' louvavel
o empenho que tem em desaggravar a honra e d.ignidade da Nação tão vilmente uJ
trajada pelo tyranno do Paraguay, mas para vêr seus esforços corOados dos louros
da victoria é preciso que não se exponha tanto. Isto lhe pedem sua EXUla. EspoSllc
e filhos, e seus bons e numerosos amigos, pois sua preciosa existencia hoje mais do
que nunca é multo necessaria ao paiz. Seu dedicado amigo o Tenente-Coronel Fre·
derico Augusto de Mesquita em uma carta que eSCreveu a meu guarda-livros dan
do-lhe parte do combate de 24 de Maio acaba dizendo : - .0 nosso General é o
homem mais valente que tenho visto.> Já vimos como Osorio explicava a 9ua teme·
ridade. (V. pg. 97, 1° voI. Rist. do General Osorio por Fernando Luis Osorio.)

(47) Dizia o General Osorio :
Combater é n menos, emquanto a fortuna ajuda j o dlfficU é depois acco

modar os feridos, enterrar os mortos, reor2"arnsar tudo, não tendo carretas ou ou-



o campo ficou, como é de vêr, juncado de cadaveres, feridos e mais
destroços proprios, e no centro do acampamento, na colina entre o Quartel
General Brasileiro e o do 30 Batalhão de Artilharia ficou o nosso hospital
de sangue, onde existia uma palhoça em ruina edificada pelos Para
guayos. (48)

O General Solano Lopez disse ao General Mitre na conferencia
de Tatayti-Corá que no dia 24 de Maio teve fóra de combate a terça parte
de seu Exercito. (49)

Consoante Thompson, ajudante de campo de Lopez, a perda do Exer
cito Paraguayo orçou por 6.000 mortos e 7 mil feridos, além de 370 prisio
neiros, pela maior parte feridos. Em poder dos Brasileiros ficaram 27 tro
pbéos; dos AJ.·gentinos 9 e dos Orientaes 4 consistentes em bandeiras,
estandartes, canhões, estativas, caixas de guerra e clarins, além de mais de
Õ mil espingardas e 1.500 e tantas lanças, esradas, carabinas e machetes.
Segundo dá noticia, ainda, J. M. da Silva Paranhos (Barão do Rio Branco)
em suas preciosas annotações á obra de Luiz Schneider, - a perda do
Exercito .AlIiado, foi a seguinte: Brasileiros - mortos, 1 General (Anto
nio do Sampaio), 61 Ofliciaes, 657 inferiores e soldados j feridos - 2 Ge
neraes (Osorio e Guilherme de Souza), 177 Officiaes, 2.113 inferiores e sol
dados; Argentinos - mortos, 11 Officines, 115 inferiores e soldados; fe
rido3, 37 Officiaes, 443 inferiores e soldados; Orientaes - mortos, 12 Offi
ciaes, 121 inferiore'l e soldados j feridos, 17 Officiaes, 146 inferiores e sol-

Iras meios de conducção para trazer o necessario e levar de tão longe os doentes
e até mesmo dar-lhes dietas no melo do campo, onde nada se tem. E' uma verda
deira penuria e profundo desgosto para o General; ainda encima alarma multo o
dia.

- Como General, no campo da batalha, achava-se contente ao contar muitos
prisioneiros e poucos mortos; mas, quando o numero desses era malor, não dei
xava de demonstrar contrariedade e trlsleza.-(Fiqtlei ellvel'gollltado)-dlsse elle
qual/do soube da grallde qllaluidade de 1/IoI'/os do inimigo, no campo da ba/alha
de 24 de Maio. (Tuyuty) pa~s. 92-93 10 vol. Historia do General Osorio,

(48) Carta dI. de Manoel Luis da Rocba Osorlo.
- Nos dias 25 e 26 tiveram os' Alliados um trabalho Insano a cuidar dos fe

ridos assim Como dos do inimJgo, sepultar os cadaveres, juntar armamento e mais
material, elc. Sepultados os mortos, passaram a fazer o mesmo nos do inimigo no
dia 27, mas, jã estavam em tal estado de putrefacção que o meio foi reunil-os e
proceder ã cremação. A 28, o Inimigo ao escurecer fez uma carga sobre as avan
çadas do centro com alguns Batalhões e foguetões vindo até junto li Lagoa Tuyu
ty deixando uma hora depois 50 h?mens mortos e feridos i dos nossos ficaram fóra
~e combale 12 homens, sendo contusos o major Conrado, conunandante do Batalhão
e Engenheiros, feridos gravemente o major Jansen da artilharia Oriental e leve

mente o ajudante do General Flores, Tenente-Coronel Lucas Mendieta. Foi afinal
o lnlmiM' go forçado a recolher-se ao seu entrincheiramento. Até o u1limo dia de

810 passamos sem novidade. (-Memorias. cit.)

f (49) Batalha de rUYllty. Nota do General Osorio á pago 2'2 da edição
ranceza da obra de F(x -Historia da Guerra do Paraguay.• :

oh .A 23 de Maio os Generaes alUados decidiram em Conselho fazer um reco-
ecimento em força sobre a direHa Inimiga na linha de Rojas, ás 2 horas da tarde
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dado '. li. necessidade de acudir aos morto e feridos que cobriram o cam
po, a fadiga em que se achou o Exercito, a falta de cavllllaria (perdidos na
batalha os poucos cavaUos que restavam) justificam não ser executada a

do dia 24, Estando o Exercito todo prompto á hora indicada para o movimento ge'
ral, em caso conveniente e tanto como fosse possivel, pois que o Exercito AJliado
já estava sem meios de mobilidade, por terem morrido, falta de alimento, os ani
maes de montaria e de transporte, declarou o general Osorio ao General em Che
fe, que, como muiras vezes o inimigo pensava o mesmo que nO_, ia prevenir o Exer
cito para estar disposto á réceber o ataque do inimlgo a qualquer hora. Elfecti·
vamente, ao raiar o dia 24 notou-se o maior silencio nas linhas inimigas. Depois
das explorações do estylo, a cavallaria brasileira que ainda existia (600 máos ca·
vallos) protegida por tre batalhões de Voluntarios, entrou para o Poireiro Pires,
esquerda do Exercito Brasileiro, aonde ainda havia mui pouco pasto, e as munições
do mesmo Exercito, que desde o dia 20 não tinham podido reunir-se á elle por fal
ta de transporte, começaram a passar O EsteI'O Bellaco e foram dobrados os esfor·
ço~ para trazeI-as ao centro do Exercito; mas a falta de animaes de transporte fez
com que ainda uma secção se achasse á entrada sul do Polreiro Pires, aliás á re·
taguarda do Exercito. Mais ou menos ao meio dia o inimigo iniciou o ataque por
um tiro de canhllo. As suas infantarfas se tinham, durante a noite, emboscado nas
palhas que bordam o Estero Rojas, sob a protecção de suas baterias do sul e o
matto de nossa esquerda e direita inimiga. Estas columnas do inimigo sahiram da
palha á passo de carga contra a linha dos Alliados e a cavalla ria do inimigo em
numero de mais de 6.000 homens, que se occultava nos palmares de léste, se preci·
pitou como um raio sobre a cavallaria argentina, em força de 2.000 homens, a qual
cobria a direita dos AlUados dentro dos Palmares. As primeiras infantarias inimi·
gas, prote~das por cavallaria, favorecidas pelo terreno, chegaram ao choque sobre
a linha argentina, tendo no primeiro momento entreparado ao fogo vivo da infanta·
ria argentina e da artiUlaria e infantaria brasileiras da direita da vanguarda, que
tinha sido reforçada pelo General asorio com o batalhão 43°. Não se !ez esperar a
carga do inimigo no centro sobre a vangnartla e toda linha, porque OS batalhões
que tinha de serviço o General Flores á sua frente com um corpo de cavallaria ar·
gentIna á pé, vinham já vivamente perseguidos, em derrota, pelas columnas de ala·
que contra o centro alliado, as quaes felizmente foram detidas pelo fogo mortüero
de 24 boccas de fogo, dirigidas pelo valente General Mallet e a 6a divisão de inlan
taria brasileira, commandada pelo General Victorino Monteiro, o que deu lugar a
reformarem-se os batalhões orientaes, que tinham sido atropelados no primeiro mo'
mento até a linha. Empenhado o combate abi lortemente e na direita contra os
Argentinos, tres coiumnas inimigas trazem uma rapida carga de flanco contra a 3'
divisão brasileira, collocada na vespera em escalão á esquerda do exercito de van'
guarda, e esta divisão retrocedia unS 30 passos ao peso da força quando chegou o
General Osorio e fez proteger aquella divisão já sem o seu general (Sampaio) pelo
valente General A.rgollo com 4 batalhões da sua divisão. Estabelecido o combate
alIi, quiz o inimigo proteger os seus com uma forte columna, que desembocava
do matto, contra a qual foi mandado o General Guilherme X. de Souza, que a de
teve bisarramente. O inimigo tenta ainda com uma lorte columna de infantaria
e cavallaria marchar para o sul, retaguarda do Exercito brasileiro, cosleando o matto
que formava o Potreiro Pires; mandou o General Osorio que o General José L.
Menna Barreto marchasse contra aquella columna. reforçado por !res batalhões da
divisão Guilherme X. de Souza (4a), o que foi perfeitamente executado no momento
mesmo em que fraqueava o inimigo, que havia atacado os Argentinos, o centro e
a 3a divisão. Ao dar estas providencias, montava o General Osorio outro cavallo,
por ter perdido na linha da 3a divisão o em que andava, e recebeu parte que o ini-
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llersegmçao do inimigo. .Si a nossa ca,aliaria tive e cavallos, a victoria
eeria completa, e talvez o te o ultimo combate.. (õO)

.Nós estavamos literalmente a pé (do dia 24 em diante). Dos 400 o
tantos homens que começaram a batalha a cavallo, acabaram a cavalio 100
no maximo e estes eram os officiaes nos seus cavalios de trato. A demais
.caralhudu alem de morrer mllita de bala e de foguetão (assim chamam os
nes os gtlusca os fogtletes á congreye) havia cansado nas cargas e evolu
ções obre um terreno areiento e de banhados. O bois que nos restayam
foram insufficientes para conduzu' os feridos ao Pas o da Patria, para serem
recolhidos ao hospital dalli uns e embarcaram para Corriontos outros. O
ininúgo na trincheira de Rojas ainda conservaya boa artilharia que nem
toda engajáril na batalha (por cnja cau a confessou Lopes post riormente
no seu Boletim que havia perdido a batalha, mas que lhes restava o consolo
de que sendo a maior que se tem dado na America do Sul, por elies !ora
iniciada), e comquanto mal montada, tambem a sua cavaHaria e. tava to
du\ia melhor provida de cavallos que a no sa; e portanto a nos mo
rermos as im poderiamos sofirer algum descalabro forte em vista da falta
de carallaria para operar e de be tas e bois para nos conduzu'em a artilha
ria e muniçõe ». (õl)

:Mas a ~ictoria de 24 de Maio foi decisiva: obrigou Lopez a ábando
nar a offen. iva e assegurou-nos a po. so do teneno que haviamos occupado

migo combatia as nas as forças no Polreiro Pires, ã muito tempo e .:om successos
varias, e que jã ameaçava a secção de carretas de munições, que havia ficado ã
reuguarda fóra do campo. O Ger,eral, partindo para o ponto cm perl"o, para alli
rez convergir 12 boccds de fogo c 6 batalhões e emquanto chegou ai nda fez frente
ao inimJgo com O resto das forças que se haviam batido dentro do potreiro, for
mou uma columna ao mando do meSmo Generai lIIenna Barreto, enlreUdo o
inimigo pela nossa artilharia que o não deixava suhir do potreiro. Ahi foi
o General Osorio ferido levcmente por bala de ruzu. :Neste momento tinha
ees,ado o (ogo em lodo a liuha da (rente e approximava-se a entrada do sol, qnan
do o General Argentino Geliy envia ao General Osorio o Paraguayo passado, Capi
tão Recalde, que infotmou ter entrado pelo Potre'iro Pires o General inimigo Bar
rios com 13 corpos para cortar-no a retaguarda, o qu"e foi verificado; mas este Ge
neral não pOde a tempo (ormar a suas columnas p ra execular o seu plano; por
que a matta não tinha e trada franca e os batnlhões que suhbm delia mal forma.
dos, er.m atacados pela no 5a pouca cnvallaria e os tres batalhõe de infautaria
que a protegiam; assim é que, quando o inImigo, depois de perder ahJ mais de 800
mortos, poude fon.uar para atacar a retaguarda, tinha sido vencido o exerci lo inimi
go, que ataeou o centro e a direita e foi por isso rechassado pelas forças brasileiras
d'aquelle ponto e outras que jã tinham combatid.3 no centro da batalha, posla sob
o Commando do General Menna Barreto, dentro do Potreiro Pires, onde se realisou
a ultima operação daquelle dia já ao cabir da noite. A força inimiga que atacou to
da :1 Boba fórn do Potreiro Pires, f"i calculada em 76.000 homens pelos Generaes
AlIJados e em 6.000 homens a que combateu dentro do Polreiro Pires. O General
inimigo 50lano Lopes disse ao General Mitre na Conferencia de Yatayty-Corá, que
n'aquelle dia teve fóra de combate a terça parte de seu Exercito. Os prisioneiros e
paSsados davam ao inimigo 36.000 homnes. lIIais de 5.000 [oram os mortos deixados
pelo Inimigo, lendo o General Osorto excluido da parte oflicial da· batalha mais de
800 morlos, dados pelas partes oUiciaes.•

186ó (50) Officio de O orio, do Quartel General em Tuyuly, 26 de 1IIaio de
, ao Tenente-General Barão de Porto Alegre, commaudante em chefe do 20

Corpo do Exercito.
(51) ·:demorias. cito
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diante de suas trincheu'as j foi o complemento da passagem do Paraná, e
llem duvida batalha muito mais decisiva que a. de Alma, ganha pelo Exerci.
to Alliado ao desembarcar na Criméa. (52)

Comprovnm-no os conceitos do eminente professor BarliO Homem de
Melio, em 1894, proferidos na aula de historia do Coliegio Militar, em com·
memoração do extraordinario feito d'armas: «Congratulo-me com os alum·
nos do Coliegio Militar pela data memoravel de 24 de Maio, que desassom.
brou os destinos da Pat1"ía, e nos t1'OUxe uma M'a nO'1la. a General Oso·
rio, o heróe que primeu'o abatera em terra a temerosa sphynge, ferindOoa
mortalmente nos flancos, é a maior figura dessa magestosa epopéa, em que
o civismo brasileiro esteve a par desse sentimento de dignidade, sem o qual
nenhum povo pode pretender a honra de occupar um logar entre as naç06S.
a nome de asorio, que hoje glorificamos, é das mais belias Ílnmortalidll.des,
que jamais possam ennobrecer a historia de um grande povo...»

A batalha de 24 de Maio inspirou o helio «canto de guerra.» de ROo
zendo Muniz Barreto, offerecido á asorio, do acampamento em Tuyuty, a 24
de Maio de 1867 em que, detendo-se o poeta sobre os varios espisodios do
combate e o procedimento dos nossos bravos, decanta as glorias de Osorio :

Deixei-te para o ultimo do quadro
e reconheço agora

que eu não te pintaria, inclyto Osorio,
porque não davas tempo ao mais ligeiro
e inspirado pincel : - Eras um raio I

Bem como o cedro secular do Libano,
que aos açoites do vento não baqueia,
assim era o teu vulto magestoso,
quando, encoberto em nuvens de bombardas
sobresahia após mais bello e altivo!

Como estava o teu peito entregue às balas,
quando ellas se cruzando, sem tocar-te,
ou beijando-te a farda sem ferir-te,
da morte os preitos n'um mortal provavam I

Eras um scmideus, quando exhortavas
aqui, alli, além, no centro, ao fundo
abatidos espiritos ! Quen1 sabe
qual seria o linal dessa peleja?
si n' um surto de aguia não bradasses :

Quem Brasileiro fôr me siga! - e logo
nãO voassem comtigo delirantes
cohortes já descrentes de um triumpho ?

(52) L. Sclmeider, obra e vol. cito uofa 1, de J, M. da Silva ParanhOS,
pg. 38,
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E tu foste o archanjo da victoria,
Brasileiro Murat ; foste o baluarte
d'encontro ao qual esh'ebuchou silvando
a hydra paraguaya que arrastava
enrojado na cauda e já. sem côres
o labaro do imperio americano I
Barão do Renal, gueneiro illuminado I
Barlio mais que os barões da Luzitania
cantados pelo altiloquo poeta!

Consente que eu te chame o grande Osorio,
porque assim appelidam

de gloria os teus brioso companheiros!

Si homens ha que só titulos almejam
p'ra esconder nos brazões mesquinhos nomes,
não ha brazão que pague os teus serviços,
nem titulos maiores que o teu n01111l,

Meu fidalgo da espada, eu te saudo ! »

Pedro Americo, o grande pintor brasileiro, autor do celebre quadro
sobre a Batalha do Ava,hy muito empenhou-se para a realisaçãO de ullla
grande téla representativa do memorayel feito de Tuyuty. De Florença em
14 de Novembro de 1879, escreveu ao Dr. Fernando Luis Osorio :

eu caro amigo Dr. Fernando O orio. Florença, 14 de Novembro
de 1879, Por um diario de Lisb(la chegado hoje daquella cidade tive a tri te
noticia do fallecimento do grande Marquez do Rerval; e ainda sob o pri
meu'o abalo de semelhante nova pégo na penna para - sem pompa de lin
guagem - dar-lhe meus sentidos pezames e tanto ao meu querido amigo
quanto aos seus presado iTmãOs, hoje orphlios daqueUe luzeiTo im
menso, (lue depois de nos illuminar dUl'ante tanto anno, desap
pareceu do mlilldo material, deixando ojfuscadas tantas glorias do nos
so tempo e de nossa Patria! Sinto profundamente lá nãO ter estu
do, para vêr aquelle grande homem' até o seu ultimo instante, e
poder reproduziT na téla o momento supremo em que despediu-se dos que
o rodeavam, para ir a melhor Patria. i'iO lhe poderia jámais exprimir a
~u~ade que tenho daqueUe bom velho de quem, á sua 111eza e sem as exte-

l'lorldades de uma futil polidez, recebi tantos agrados! Bem merece er
c?mo tem sido chorado; e que nós, procurando imitaI-o em viJ:tude e ci
Vismo, nos esforcemo para que sua veneranda imagem passe á posteridade
n~s monumento' da arte contemporanea. Em sua gloriosa vida fiz o que de
lUIUl dependia para que o feito principal do ilJustre General no Paraguay
dão ficasse sem uma consagração artistica, como não ficou o do Avahy (on-
~ o puz nO,I0 plano, com a fuce ensanguentada) ; e dóe-l11e que a multi

duo de adm!radores do legendario Marquez do Rerval, a quem fiz appello
Rara a reahsaçao de uma grande téla representfmdo a batalha de Tuyuty,
casse s~rdn á voz do artista e do amigo! Que importa! Ainda é tempo

(se houver quem me forneça os dados historicos e alglills modelos indispen
s~veis á exe,cução desse immenso h'uballJo) de reparar essa grave falta, e
fldO pequena LDgrutidão para com o hel'óe que fez brilhar tanto o nome bra-
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sileiro. Meu caro Dr. Fernando, é neces ario pensarmos em rendcr a de
vida homenagem de gratidão, a quem ta.nto se sacrificou para que todos nós
tivessemos orl{U1ho em sermos filhos desta terra americana, terra só de
luz e amor, si não houvesse ahi a politica, para tudo obsclU'ecer e perturbar.
Nenhum interesse - no sentido material e positivo dessa expressão - me
induz a pintar a batalha de Tuyuty, principalmente agora que, graças a
Deus, não me faltam encommendas e quem me pague melhor do que no Dleu
paiz j mas como não careço de incentivo material para lançar-me a um trabalho
que quadra ao meu e pu·ito e corresponde a um desejo do coraçãO, continÍlo a
invocar a animação dos poucos que enhe nós se occupam com seriedade das
cousas moraes. NãO peço cabedaes j não quero que me encO?nmendem o
quadro, nem faço questãO financeira ácerca dessa nova prova do meu amor
á Patria e á Arte; quero simplesment tema descripção da batalha, e - si
fôr passiveI - umas fardas velhas de Paraguayos e Brasileiros, com alguns
objectos bellicos que sem difficuldade me possam ser remettidos numa caixa
pelos paquetes de Genova. Para um commettimento de alguma importancia,
não peço demais, e nem poderei ser acoimado de exaggerado nem interes
seu·o. Si o meu caro amigo me mandar esses objectos, prometto-lhe uma
téla digna da minha saudade, e da minha admiração pelo grande vulto que
se foi, e cuja memoria não deve ficar sómente nos monumentos 1iterarios.
Ousaria quasi pedir-lhe t'lIDa farda velha, umas correias ou talim, um bonet,
etc., etc., do glorioso extincto, tanto para me servir na pinnua do painel,
quanto para algum ouho quadro que por ventura tiver eu que idear e exe
cutar pelo futuro. Releve essa ousadia de artista, ousadia gerada pelo en
thusiasmo patriotico, e em parte tambem pela segurança da sua bondade.
Da província do Âmazonas recebi 700$000 para a feitura da téla represen
tando o feito de 24 de Maio, mas vou devolver essa quantia, tanto por nllO
haver relação enhe ella e a somma exigida pela grandiosidade do trabalho,
quanto porque desejo provar que não é simplesmente, quero dizer, que nM
é absolutamente o interesse material o moveI de meu pensamento ácerca da
immortalisação artistica da batalha de Tuyuty. Devolvendo-a, porém, agra
decerei ao Barão de Maracajú, Presidenie daquella remota provincia, assim
em meu nome como em nome da arte brasileira, o ter pahocinado a minha
idéa, com tamanha bondade e sabedoria, moshando-se verdadeiro amigo das
glorias pahias e ardente admirador do grande General asorio. Si esta ultima
tentativa pora pintar o painel projectado não surtir o natlU'al elIeito de um
desejo justo, porei por algum tempo o pahiotismo entre as qualidades virtuaes
de minha alma, e, com magua assaz profunda, pintarei uma batalha estran
geira j porque o artista não pode viver na inactividade. Adeus, meu caro e
illustrado amigo ; espero lehas suas em que me atteste a sua saude, e ter
aceitado um apertado abraço do seu amigo grato do coração. - Pedro
Americo. Florença, via de Mezzo n. 4.•

a Dr. Fernando Luis asorio respondeu em termos agradaveis aoS
desejos do excelso pintor e dirigiu-se ao Sr. Ministro da Guerra pensando
oonseguir do Governo os objectos de que falava o Sr. Pedro Americo. AppeI
lo foi feito á todas as pessoas que possuissem objectos que foram do
Exercito paraguayo e alguns preciosos restos ou reliquias que servissem ao
fim projectado, para que remettessem ao Dr. Fernando Luis asorio, que
dar-lhes-ia o conveniente destino. Infelizmente nãO foi dado ao artista illus
tre realisar o seu patriotico projecto.

Sirvam de fecho ao presente Capitulo os seguintes documentos officiaes:
- Trecho da primeira parte do presidente Mitre ao vice-presidente

àa Republica Argentina, Campo da Victoria, em Tuyuty, Maio, 24 de
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1866: _. _.Cumpro um dever de rigorosa ju tiça, dando testemunho do
habil e valoroso comportamento de S. Ex., o Sr. General Flores, e do:Exmo.
Sr. Marechal Osorio, que se destinguiram em primeira linha. _. - BU7·to
lomé Mitre.•

Prirneú-u pU7·te officiul do geneml OS01'io .-
cCommando em Chefe do lo Corpo do Exercito Brasilei.ro em opera

çoes. Quartel General em Tuyuty, na Republica do Paraguay, 27 de Mai9
de 1866. lllmo. e Exmo. Sor. presidente D. Bartholomeu Mitre, General
em Chefe dos Exercitos .AlIiados. Sabe V. Ex. como se apresentou o ini
migo no rapido ataque que nos tl'ouxe em 24 do corrente das 11 ás 12 ho
ras da manhã, ameaçando em tres columnas sua frente e seus flancos, e
continuando o combate até ás 4 1/2 da tarde. Rechassado esse ataque em
toda a extensãO da linha, será grato a V. Ex. saber que tanto no centro,
coberto pelas tropas brasileiras e orientaes sob o commando immediato de
S. Ex. o Snr. General Flores, como na esquerda ás minhas immediatas or
dens, o inimigo foi completamente repellido e desalojado de suas posiçoes,
tendo lugar o ultimo combate, que pessoalmente diTigi no. potreiTos, e
bosques de nossa esquerda, onde o inimigo tinha desembocado, de de a sua
linha do fortificaçoes, por tres picadas abertas no matto, pelas quaes pude
ram retirar-se seus ultimos restos despedaçados, salvando-se de uma des
truiÇão total. Nestes pontos a victoria foi completa. O inimigo deixou no
campo mais de 3.000 mortos, incluindo uma grande parte do centro, dos
quaos já se deu sepultma a 2.200 cadaveres ; 4 canhoes obuzes de 12, 3
bandeiras, 1 estandarte, 9 caixas de guerra, 12 cornetas, 180 prisioneiTos,
na maior parte feridos, e 3.523 espingardas, que sãO I1S que até agora se
tem podido recolher, com di.fficuldade, pelos obstaculos natmaes que apre
sen.ta o campo de batalha e que obstaram igualmente a uma perseguição
maiS decisiva. O Exercito brasileiro teve fóra de combate 413 mortos, dos
qua~s 29 officiaes e 2.094 feridos, entre elles 1 general, 10 chefes e 183
ofliClaes. (53) Si a proporçãO entre mortos e feridos do inimigo fosse ana
Ioga á nossa, immensa seria a força que deixamos fóra de combate. Felici
to a V. Ex. por este importante triumpho, tão glorioso para as arma allia
d~s, em que tive a satisfaçãO de ver combater as tropas sob o D,leu ÍJn.me
diato commando com todo o vigor e galhardia. Deus Guarde a V. Ex. Illmo.
e. Exmo: Sr. Presidente D. Bartholomeu Mitre, General em Chefe do Exer
CIto Alliado. Manoel Luis Osorio, Marechal de Campo .•

- Ordem do Diu elo Geneml Osorio, n. 56.
cQuaTtel General do Commando em Chofe do lo Corpo de Exercito

Mm.Operaçoes. Acampamento na Republica do Paraguay, em Tuyuty, 28 de
~1O ~e ~8~6 .. No dia 24 dt' ,orrent'3, das 11 para ás 12 horas da manhã, o

erClto lUlDllgO, aventura 'o-se a atacar-nos com o maximo de suas tro
pas, transpoz sens entrinCJ...eiramentos, e, favorecidos pela multidão de
matto~ e moutas, que mascal'avam as suas disposiçoes anteriores, e que en
conbnram os seus primeiTos movimentos, apresentou de improviso suas
forças desenvolvidas em columnas de massa, tendo calculadamente combi
nado e predis~osto as difierentes armas de que ella se compunhlilll, de
modo a prodnzl!em o maior effeito nos pontos de nossas posiçoes, que jul
gava vulneravels ; e nessa attitude carregaram subitamente sobre o centro,

(53) Esta foi a perda segundo as primeiras informaçõas recolhidas. Foi a
~:guinte, .porem. a perda total (approximada) do Exercito Brasileiro na batalha de
G de MaIO: l'dortos: General 1, officiaes 61, Inferiores e soldado 657; feridos:
A;neraes 2, officiaes 177, inferiores e soldados 2.113. (L. Schoeider, obra e vol. cito

'Pelldtce pg. 27. ]. M. da Silva Paranhos.)
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~obre a ala du'eita e sobre o flanco esquerdo das nossas linhas, accelerando
sempre as suas marchas para melhor se subtrahu'em da efficacidade de nossos
fogos. A velocidade, porém, dessas columnas e a impetuosidade das suas
cargas sómente fizeram adeantar os revezes que etlas soffreram, porque
mais cedo vieram encontrar em nossos bravos a resistencia e a defesa que
sabem oppôr soldados fieis, valentes e disciplinados. Ao lo Corpo do Exer
cito Brasileiro no Paraguay felicito, pois, pelo distincto comportamento que
acaba de ter nesta batalha, e com elle congratulo-me por tão brilhante feito
de nossas armas. O Exercito Argentino apoiava a nossa extrema dU'eita, e ahi
operou; o Exercito Oriental, ao qual se acha reunida a 6a DiviSãO, ao mando
do Sr.Brigadeiro Victorino José Carneiro Monteu'o, e o lo Regilnento de Arti
lharia a cavallo, conunandado pelo Sr. Tenente-Coronel Emitia Luis Mal1et,
compunha a linha da frente, mais avançada, onde combateu, recebendo os
prilneiros choques, e era apoiado pela 3a DiviSãO, commandada pelo Sr. Bri
gadeiro Antonio de Sampaio, e mais tarde pela la, ao mando do Sr. Briga
deiTO Alexandre Gomes de Argollo Ferrão. Pela extrema esquerda operaram
as Divisões 2a, 4a e 5a commandadas pelos Srs. Brigadeiros José Luis
Menna Barreto, Guilherme Xavier de Souza e Coronel TristãO José Pinto, e
a BI'igada Ligeira, pelo Sr. Brigadeiro honorario Antonio de Souza Netto,
As posições que successivamente foram occupadas pelos Exercitas AlUados
e pelo Exercito inimigo, e os demais mo\'Ímentos detalliados que se efIe
ctuaram durante a batallia ficam conhecidos na planta que acompanha esta
ordem. As vicissitudes do combate tornaram necessario attender á extrema
esquerda, para onde convergiram a 8a Brigada, o Batalhão 130 de infanta
ria e parte do 260 , e bem assim duas baterias de 12, uma de 6 e a 19a Bri
gada ás ordens do Sr. Brigadeiro José da Victoria Soares de Andréa, Com
mandante geral da arma de al'tilharia. Empenhada assim a batalha em quasi
toda a extensão de nossas linhas, terminou ás 4 1/2 horas da tarde, em que
o inimigo se pronunciou em derrota, deixando em nosso poder no campo,
mais de 3.000 mortos, 200 feridos de gravidade, que foram recolliidos aos
hospitaes, 21 prisioneiros, 4 canhões obuzes com os respectivos carros de
munições, 2 bandeiras, 1 estandarte, 9 cai.xas de guerra, 12 cornetas, gran
de quantidade de munições, e de armas de infantaria especialmente e 1 es·
tativa de foguetes. Esses trophéos e a victoria custaram-n 'os 29 ofliciaes e
284 praças de pret mortas no campo, 193 ofliciaes a 1.900 praças feridos e
contusos. (54) Das partes e relações apresentadas pelos diversos chefes se
vê qual a conducta de nossas tropas, e o que a cada um coube fazer; julgo,
porém, de merecida justiça louvar o bizarro comportamento dos Srs. Gene'
raes, Chefes e mais Ofliciaes abaixo mencionados:

O Brigadeiro chefe do Estado Maior Jacintho Pinto de Araujo COI'
réa pela sua bravura e serenidade no combate. Coronel deputado do ajudan
te general Innocencio Velloso Pederneiras, pela coadjuvação que me pres
tou. Major Francisco Duarte Nunes, assistente da repartição do mesmo de
putado, pelos serviços prestados junto ao seu Chefe. Os empregados lo Te
nente EsteVãO Joaquiln de Oliveira Santos, Alferes Joaquim Elias Amaro,
bem assiln o 20 oflicial fiscal interino de fazenda Luiz de Azeredo Coutinho
Duque Estrada, Tenente José Antonio Vaz do Espirita Santo, que ás ordens
do mesmo Coronel desempenharam algumas commissões j Tenente Coron~l
d?putado do quartel mestre general José Ferreira da Silva Junior, pela a~ti
VIdade com que fez apresentar nos diversos pontos as munições necessarlas
para tão renhido e prolongado combate, em toda a nossa extensa ]jnba de
batalha. Tenente Joaquim José de Araujo Oliveira Lobo, assistente desta

(54) Trata·se de primeiras relações colhidas, incompletas_ Vide nota ante
rior deste Capitulo.
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repartição, porque mesmo doonte, se prestou em coadjuvar o seu Chefe em
tudo. Brigadeiro José da Victoria Soares de Andréa, pelo valor com que se
portou no desempenho das obrigações a seu cargo. Brigadeiro Antonio de
Sampaio, pelo valor com que portou-se até ao momento em que recebeu
os tres ferimentos que o puzeram fóra de combate. Brigadeiro Victorino
José Carneiro Monteiro, pela coragem com que se portou, e pericia que
desenvolveu na distribuiçãO das forças de sua divisão, que com o lo regi
mento de artilharia a cavalio e duas baterias do 30 batalhão sustentaram o
cenb'o da linha de batalha reohassando oinimigo. Brigadeiro AlexandI'e Gomes
de Ârgollo Ferrão, porque, tendo ordem para apoiar a esquerda do centro,
atacada por consideraveis forças, exeoutou essa ordem manobrando oom pre
ciSãO as suas tropas, levando a viotoria áquolla parte da nossa linha oom o seu
costumado valor e perioia, tendo an tes deixado a 8a Brigada, ao mando do Sr.
Coronel D. José Baltasar da Silveira, em protecçãO á artilharia. Brigadeiro
Guilherme Xavier de Souza, porque tendo recebido ordem para sustental· a
esquerda do centro da no sa Lnha de batalha, executou oom precisão a sua
misSãO. Brigadeiro Jo é Luiz Menna Barreto, primeiramente destinado a
Uanquear oom a 2a divisãO o inimigo pela esquerda, depoi de rechassado
e te veiu tomar o oommando da columna que pôz em derrota o inimigo,
que combatia ardentemente no Potreiro Pires, á no sa extrema esquerda.
A' e sa columna reuniram-se a 5a divisãO, a brigada ligeira, os batalhões
lo, 100 , 240, e 460 , a Brigada 19a, commandada pojo Coronel Francisco
Gomes de Freitas, composta dos Corpos 70 e 420 de VoJuntarios, e parte do
260 de Voluntarios da Pauia, 120 e 130 de infantaria de linha, que todos
bem se portaram. Brigadeiro Antonio de Souza Netto, que oom a Brigada.
Ligeira de que é chefe, tendo apenas 200 homens a cavalio fez com elies
sobre o inimigo dua brilhante carga, que muito concorreram para o nos
so trio.mpho naquelle ponto. Coronel Tristão José Pinto pelo valor que
mo trou conduzindo ao oombate, e animando a sua divisão e as mais tropas
que com elia concorriam. Coronel Jacintho Machado Bittencourt, porque
tendo substituido ao Brigadeiro Sampaio no commando da 3a divisãO, se
houve nesse commando com pericia e valor. Ajudantes de ordens deste
commando em chefe, Capitão do 30 regimento de cavaliaria ligeira Isidoro
Ferna~de de Oliveira (conm o), tenente do 50 Corpo de Caçadores a caval
lo Jo.se Luiz da Costa Junior, e do 20 do ollvallaria Ugeira Manoel Jacintho
Osono, e alferes do mesmo rogimento Manoel Luiz da Rocha Osorio (con
tnso) , .te~do os dous primoiros os oayalios mortos e o do lo Corpo da bri-
ada ligerra Francisoo Conêa de MelJo. Capitão secretario militar Cesar

Ã;ugusto BrandãO do 30 regimento de cavallaria ligeira; dito da guarda na
CIOnal Antonio Adolpho Charão ; tenente de Voluntarios da Patria Henri
que de .Azevedo Pires, estes dous da repartição do quartel mestre general e
que estiveram sob minhas immediatas ordens dumnte a batalha, e o tenen
te do lo Corpo de oaçadores a cavallo Joaquim Pantaleão Telles de Quei
roz1 .commandanto do meu piquete, todos se houveram com valor zelo e
actiVIdade na transmissãO das ordens, sendo a quarta a vez que com igual
CO~portamento me acompanham em combate, o oapitão Fernandes de Oli
verra, te~entes Osorio (Manoel Jaointho) Telies de Queiroz, e o alferes Ro
~~a OsorlO. ;Para não repetil" os merecidos elogios que a outros Sms. offi
clae~ e.a val'las praças fazem os seus respeotivos chefe', e oonstam das su
pra-lDdic~d~s partes, que em seguida faço publicar, não menciono alguns
nomes disbnotos já oontemplados n 'ellas, fazendo entretanto partioular
mençã? do bravo e calmo veterano Coronel Carlos Resin, e dos valentes
co~on~IS André Alves Leite de Oliveira Bello e Manoel de Oliveim Bueno,
es. e a guarda nacional; Tenente Coronel Emilio Luiz Maliet j o de oom
;:::SSã? Carlos .Cyrillo d~ Castro, e da guarda nacional Caetano Gonça1:ves

Silva, CamllJo MerClo Pereira e Sezefredo Alves Coelho de MesqUIta,
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Major Hyppolito .Antonio Ribeiro e José do .Amaral Ferrador j Ma
jores de la linha Frederico Figueira de Mello j Francisco Maria do
Guimarães Peixoto j Majores de Commissão Manoel Deodoro da Fonseca
Caetano da Costa Â.l·aujo e Mello, Innocencio José Cavalcanti de .Albuquer~
que, José .Antonio .Alyes, Seraphilll Felix de Paiva, Joaquim Ignacio Ri
beiro de Lima, Francisco .Agnello de Souza Valente, José Ferreira de Aze
vedo Junior Rodrigo Luis Baptista, JOãO Baptista, Barreto Leite, e da
Guarda Nacional Manoel Ignacio da Silva j Capitno .Angelino de Carvalho,
do 40 Corpo de Caçadore a cavallo ; Vasco .Antonio da Fontoura Chanane
co, do lo Corpo de Guarda Nacional j Tenente Victor Tavares Leiria, do 30

Regimento de Cavallaria ligeira, e Miguel Martins da Rosa, do 40 Corpo da
Brigada ligeira. O Rev. missionario capuchinho Frei Fidelis d'.Avila, é tam
bem credor de particular menção, pela caridosa dedicação, desvelo e zelo
que tem sempre consagrado a nossos feridos e enfermos, bem como os Srs.
cirurgiões-móres de Brigadas, Drs. Polycarpo Cesario de Barros, Manoel
.Adriano da Silva Pontes, José Muniz Cordeiro Gitahy, os de CommisSão Ma
noel José de Oliveira, Luis Queiroz Mattoso Maia e lo cirurgiãO Francisco
José Dória. O comportamento do Exercito lisongeia sobremaneira o seu
General, que nutre a esperança de que elll breve os seus camaradas farão
nova colheita de louros, que só se alcançam a custa de esforços e sacrilicios
que já tem sabido fazer, adquirindo incontestavel jús á gloria, que é a re
compensa mais preciosa dos bravos. O General em Chefe tem ainda o dever
de louvar a abnegação e bom comportamento dos novos Corpos de Volunta
rios da Patria, a quem o patriotismo conduziu aos campos de batalha em
defesa da honra nacional, e que, a par dos mais bravos veteranos, tem com
batido galhardamente. Finalmonte, são tambem publicadas as co=unica
ções do ExUlO. Sr. General D. Venancio Flores, relativas ao comportamento
das tropas brasileiras que combateram sob seu commando. - Barão do
Hel'val, Mal'echal de Cam1JO, Commandante em Chefe.

O Brigadeiro Jacintho Pinto de .Araujo COl-rêa, Chefe do Estado
Maior General do lo Corpo Brasileiro, assim começa a sua parte oflicia!,
redigida a 26 de Maio de 1866, do respectivo Quartel General em Tuyuty:

•.Assaz lisongeiro me é communicar a V. Ex. que o Exercito Impe
rial, sob o digno comlllando de V. Ex., na batalha de 24 de Maio corrente,
executou as memobl'as 1J01' V. Ex. detenninadas, concorrendo a sua bra
vura para a completa victoria que alcançaram as armas .Alliadas sobre o
ousado inimigo que nos atacou com todo o seu Exercito pela frente e flan
cos. Os soldados do Exel'cito Impm'ial procm'avam imitaI' em valor ao
Se2t distincto chefe, q2te foi incansavel em bem dvrigil-os, acudindo de
prompto a todos os l'eolamos que exigia'Tn as ci1'c2t?nstancias c, percorren
do todas as linhas da fl·ente.> (55)

(55) V. demai documentos officiaes sobre a batalha de Tuyuty, L. Schneider,
.A Guerra da Triplice Alliança' annotada por J. M. da Silva Paranhos, 2° vol.
Appendice ; .Ge-neralOsaria. (Pela verdade historica - Rebatendo perfídias.)Ioa
quim Luis asorio, Fernando Luis asorio (filho). Rio, 1914. Nesse volume fíguram va·
1I0sos depoimentos sobre a acção de asorio na batalha de 24 de Maio de 1866.



Mappa organico do 1° exercito, por occa8ião da Batalfta de Tuyuty
(Extr. das Memorias do Tenente Manoel ;Jacintho Osol'io, Ajudante de Campo do General Osorio, 1866)

DIVI5Õ·'/1I
e sou, ~~ I 8rlgadas e ,.us commandanle,

eomtes m
CORPOS Commandantes dos corpos Flscaes dos mesmos

;;; ~ .!!! Isolado 110 Regi;;"~nto de art. a cava110 'renente-Coronel Emilio Lniz MalletlMajor Severiano Martins da Fonseca

~~ ~ I1!l ~~ =! 17" I ° Batalhão de artilharia a pé Major José Pereira de Almeida Valente Capitão Balbino Nolasco da Cuuha
~ ~:c 't; Coronel Hilarlo Maximiliano 30 • • • • Tenente-Coronel Nolasco Pereira da Major Hermes Ernesto da Fonseca
,g ~UI.... Antunes Gurjão Cunha
il o ~ I
~ -il ~ ~ 01 190 Batalhão de engenheiros Major Conrado Maria da Silva Bitten-IMajor Luiz Henrique d·O. Enbank
O ~c::l -= a court

g:,.;:; M~ Coronel FrFcl~co Gomes de 70 Batalhão de Vol. da Patria Tenente-Coronel Carolino da S. Tosta Major Joaquim Antonio DiasJi ~ .;::C re as 420. c. • • Major José Maria Pereira Caldas Major Felinto Ellsio da Costa

Major J. Silveira da Fontoura

Corpo provo de G. Nacions'IMajor Manoel Gomes do NascilllentolcaPitão Domingos Augusto Gonçalves
• • •• Teneute-Coronel Frederico G. Jardim Major José do Amaral Ferrador
» • •• Major Rosa Capitão Ricardo de Mel10 e Albu-

querque

3° Corpo provo de G. Nacions'jTenente.corouel J. Fr"ncisco JardimlMajOr André Avelino de Andrade
60 » • •• Tenente-Coronel Joaquim tiuedes da Major Dinarte Corrêa de Me110

Luz
10° • • •• Major Vasco do Nascimento Lima Capitão Antonio Maria Pimentel
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Tenente-Coronel João José
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30 140
Tenente-Coronel Sezefredo Al-lt~

ves Coelho de Mesquita
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..i o I" ----120 Regimento de cavo ligeiralMajOr Jnstiniano Sabiu~-d~-Rocha IcaPitão Manoel Alves Frazão de Lima

." ü Tenente-Coronel Augusto C. de 3° ,. Capitão Wenceslau José de Oliveira Capitão Manoel José de Azevedo
~~ A. Bastos l0 Corpo provo de G. Nacions. Major Manoel Ignacio da Silva Major Manoel Serafim da Silveira

:. g~ 20 Corpo provo de G. Naeions. Tenente-Coronel Camillo Mercio pe'IMajor Manoel Bueno da Silva
'u eu as 4B reira
iil ê "t: Coronet Manoel de Oliveira 5° • • •• Tenente-Coronel J. Luiz da Costa Le· Major Gaspar Xavier de Mell0
.~~ ~ Bueno sinaIIi"" ~ 7° • • ». Tenente-Coronel João Niderauer
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Divisões IIr-
e seus mas Brigadas e seus commandanles CORPOS Commandanles dos corpos flscaes dos mumos
comles.

1° Corpo de Volnntarios Capitão Manoel Lncas de Souza Capitllo Urbano Rodri~uesdas Chagas

B l~ada Ligeir 2°» • Tenente-Cor~>uel Caetano Gonsalves Capitão Antonio Pa~illco Machado
I/) r o (: . a da Silva
~ ,.~ Brip;adeiro honorario Antonio 3°» » TenenteM~~:~~el Manoel Cypriano de Major Manoel Amaro Barbosa

Jl :;;i de Souza Netto 40» » Tenente-Coronel Mal10eI Rodrignes de Capftão José Maria Guerreiro Victoria
1iJ :> Oliveira
'" ol
~ g) ,U Transporte \10 Esqnad. e o ao corpo prov./Major Autonio Machado ria Silveira (O -eommandnute do BO Tenente·Coro.
~ ~ p'q ete do Co ndo e Ch f Praças dos Reg. de cavo ligeira Teneut. Jo,!quim Pantaleão l.'e11es de nel J. de F. Noronha é Ins-..s .~ 1 U mma m e .e QUOlr02: pector das Ca..alho.das)
<Jl Cl
,g 9n Brigada 9° Batalhão de Iufantaria Major J. de Barros Falcão
'" Brlg de' o João GuUhe me rle 12° » »Vol, da Patria Tenente.Corou.el J. José. de BritO.
~ a Ir B uce r 150 .» »CoroueI Automo Joaqull.ll Pereua dea r Almeida
:; (Destacada na Esquadra) Contingente de Allemães Capitão - - - - - - - -
U

Em Cor iente Batalhão Provisorio jTellente-c,?ronel Pedro Maria Xavier Capitão f.eopoldo José Ferreira
r s MeueHes

. '"l5 o .~ ao Batalhão rle fufautaria Major Joaquim Lniz de A7.evedo Capitão Fe11x da Silva
l~ fi an 160»»» Major João de SOU7.a Fagundes Capitão - - - - - - - -

~ ~ § 100 » de Vol. da Patria Teuente·Coronel Joaquim Mauricio Major Queiroz (F.ste offic\aI foi posto
.;:1", 'i:i Coronel D. José BaJthazar da Ferreira á margem uo dia 25)
~ o ~ Silveira 460».»» Teuente-Corouel Fraucisco f.onrellço Major fnlio Pompeu
II~ dos Sautos

::. :;;:~ 13° Batalhão de Infantaria Major Augusto Cesar da Silva Capitão Ataliba D. Godinho
~ '" 10& 2°» de Voluntarias Major ManoeI Deodoro da Fonseca Major Francisco Assis dos Gulmarlles
~ '" 22°» » Tenente-Coronel Dr. Marcolino de Major Rodrigo Lili" Baptista
oS :tl Coronel Carlos Resin Monra Albuqnerque
.~6 26° , a - Major Francisco Frederico Figueira Major Joaquim J... Ribeiro Lima
CC de Mello

(eO'll..·.,,.,,u)



DIVI.~e·-fIIr./
e seus mas

comtes.
BrIgadas e seus com mandantes CORf'OS Commandantes dos corpoa flscaes dos mesmos

Tenente·Coronel Frederico Augusto Major Domingos Alves Barreto Leite
de Mesqnita

Tenente· Coronel Luiz José Pereira de Major Antonio José dos Passos
Carvalho

Tenente-Coronel Antonio da Silva Pa- Major José Antonio Botelho
ran!los

PatriaiTenente·Coronel Dr. Francisco Pinhei· Major João Baptista Barreto Leite
1'0 Guimarães

de Vol. da

4°

30 Batalhão de Infant aria

4°

5n

13n 120 Batalhão de Infantaria Major JoIo Nepomuceno da Silva Capitão Manoel Antuees de Abreu
1° > de VaI. da Patria Major Caetauo da Costa Araujo e Mello Capitão Frederico

Tenente.Coronel Domingos 1190. • > Tenent'iJ~~onel Joaquim CBvalcanti Capitllo J. Adolpho de Souu Barreto

José da Costa Pereira 240. > • Major J, Antonio de Oliveira VaI porto Capitão Pedro Alves de Alencar

lI n '00 Batalhão de Infantaria Major José Antonio Alves Major Theotonio Fontoura
140. • Major Antonio Pedro de Oliveira Major Pires Fortnna" 200. de Vol. da Patria Tenente-Coronel Carlos Cirylo de Castro Major José Ferreira de Azevedo

Coronel jos~ Anto da Silva 10. • • Coronel Manoel José Machado da Costa Major Affonso José de Almeida Corte
GUllnaríl.es Real

Coronel André Alves Leite de I 6°
Oliveira Bello
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<t: 10 Batalhão de Iufantaria Major l'rancisco Maria dos Guima· Major Manoel José de Menezese 7& rães Peixoto
'Ql 6" • de Vol. da Patria Major Francisco Agnello Valente Capitão Lasary
~ Coronel jaclntho Machado de 90 > > > 'renente·Coronel José de O, Bueno Major Ernesto Silva
bl; oS Blttenconrt 1\0 > • • Major Inuocencio Tosé Cavalcanti de Major Serafim Felix de Paiva
i ~ ~~~

-- -- ~
§ 2n ~O Batalhão de Vol. da patrial'l'enente.coronel Manoel Jeronymo
"il, Ferreira
~ (Destacada no Passo da Patrla) Contingentes desmonto da Bri. Capitão Manoel Amaro de Freitas, e

Coronel Manoel L, Pecegueiro 'gada Ligeira, Hospitaes, etc, Chefe do Corpo de Sande

(ContimW



DIvIsões IIr-e seus BrIgadas e seus com mandantes CORPOS Commandantes dos corpos Flscaes dos mesmos
comtes. mas

I . 12
a 50 Batalhão de Infantaria Major Bento Gonçalves

o 7° > > Tenente-Coronel Herculano Sancho Major José Maria d'Assumpção.!:l
'" Coronel Joaquim Rodrigues da Si!\'a Pedra

" 3° · d", Vol. da Patria T",nent",-Corone1 José da Rocha Galvão Major Antonio 'riburcio Ferreira de... Coelho KeJly.. 160 · > > Major Pedro Peruchino SouzaU..,
20 Batalhão de Infanlaria Major Mauoel da Cunha WauderJey Capitão Aurelio Joaquim PinloVIo

""'0 .. 14"
Lins

o,: 1:; 21° > d", VaI. da Patria Major Genuino OJympio de Sampaio Major Joaquim Aulou;o Bacellar
~ .!lB '" 1do · > · Tenente-Coronel Albuquerque Mara-

.95 ~
Tenenle-Coronel Sa)nstlano Je-

ronymo dos Reis nhão
.~~ oS 3Qo > . > Tenente-Coronel Apolonio Jacome Pi- Major Prancisco Bibiano de Castro
:> res Campello da Gama
o
-= 08° Batalhão de VaI. da Palria Tenente-Coronel Freire de Carvalho Major Benedicto José de Barros'" 180oe dOO > > · Dr. l'rancisco de Faria Rocha Capitão ]~raucisco Anlonio Henriquesos ,

41 0 Major Gabrid de Souza Guedes.~ Coroo",l Evaristo Ladislau e > > >

l!l Silva 510 > > · Tenente-Coronel Alexaudre Augusto Major Galdino da Silva vi lias Boas
d", Frias ViUar
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cisco Duarte Nunes; Deputado do Quarte! Mestre General Tenente-Coronel
José Ferreira da Silva Junior; Assistente d'este, o Tenente Joaquim José de
Araujo Oliveira Lobo; Chefe da commi sãO de Engenheiros Major José
Maria de A!encastro; Chefe de Saude o Coronel Dr. ManoeI Feli
ciano Pereira de Car,alho (trabalhou no seu officio toda a noite de 24 para
25) ; além de liscaes de infantaria. O Alferes Francisco d'Assis Trajano de
Menezes, tambem Ajudante do Commando em Chefe, recolheu-se á Corrien
tes gravemente enfermo. em principios do mez.





CAPITU LO XLIV

Sl1MllAJllO : - Inacção dos Alliados após a batalha de 24 de Maio (1866). - Reunião
dos Generaes em Chefe. á 30, rio campo de Iataiti, sobre a marcha das
operações. _. Imporlante acta dessa reunião. - Situação particular de cada
um dos Exercitos Alllados e do inimigo. - Opiniões de Mitre, Osorio e Flo
res. - A incorporação ao Exercito do Barão de Porto }\legre. - Pensamen
to dos Generaes Alllados. - Desprendimento de Osorio. - Sua conferencia
com Tamandaré, a 31 de Malo, nO Passo da Patria. - Nova Junta d:l
Guerra, á 10 de Junho. - Resoluções adoptadas. - Representação de Oso
rio sobre cavalhadas. - Convenio para o abastecimento do Exercito. - No
meação de Polidora, a 14 de Maio, para substituir Osorio em seus impedi
mentos, conrorme este requerera em 26 de Abril, por doença. - Ollicios do
Ministro da Guerra sobre a missão Polidoro. - Escaramuças nas avan
çadas em Junho: bombardeio do dIa 14. - Ancledade pejo desfecho da luta;
carta de Ferraz á Osorio.. - Chegada de Polidoro II Corrientes, cm fins de
Junho. - Officlos II Osorio. - Convite á Polidoro (3 de Julho) para asSu
mir o Commando do Exercito. - Appello do M.InIstro Octaviano e de Po
lidora á Osorio para que continue no Commando. - - Osorio impossibilitado
de continuar: aggravam-se seus padecimentos. - Juizo de Osorio sobre seu
substituto. - Entrega do Commando, á 15 de Julho. - Ordens do Dia ns.
161 e 1. - Carta de Mitre II Osorlo sobre Sua retirada. - Osorio é inspec
cionado, á 17 de Julho: seu estado é julgado gravlssimo. - Partida á 18,
para Corrlentes, onde embarcou á noite, junto de ltapirú. - Parte de Ta
mandare ao Governo Imperial sobre o estado de Osorio. - Sensação nos
Exercitos com sua retirada. - Plena confiança a Osorio do Governo Impe
rial. - Sympathias e saudades deixadas nos Exercitas Alliados. - Seu no
me, symbolo da victoria. - Carta do Ministro Octaviano, agradecendo, peja
Patria, seus serviços na formação do Exercito Braslleiro, salientando seu valor
e abnegação. - Carta de Osorio, de despedida, á Tamandaré. - Osorio Grã
Cmz da Ordem de Christo. - Honrosas cartas de Ferraz: impressão cau
sada ao Governo Imperial pela retirada de Osorio; votos pelo seu restabe
lecimento para terminar a tarera in.Iciada. - Archivo do 10 Corpo do
Exercito.

Os Genel'aeS .A1liados reunil'am-sc, a ao de Maio (1866) no campo
de Iataiti, conforme a acta abaixo, importante documento, de caracter re
se:vado, que ee encontra no archivo particular do General Osorio, do pro
pno punho de Mitre, e por este assignado :
~ d' ~eunidos en su Quartel General el dia treinta deI mes de Mayo deI
uo e mil oohocientos seBenta y seis, en el campo de Ill.taiti :

G t dEI E~o. Sefior ~re8idente de la Republica .A.rgentina General en
e e e los Ejercitos .Aliados.

do EI. Ex;mo. SeJior Brigadier General Don Venancio Flores, Goberna
'Y ~ PyoVlsono ~el Estado Oriental y General em Gefe deI Ejeroito Oriental

e anguardin deI Ejeroito .Alindo.
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EI Exmo. Senor MariscaI Don Manoel Luis Osorio, Baron dei Ierbal
y General en Gefe deI Ejercito Brasilero,

Manife tó el Exmo. SefiOr General Flores que habia dirigido una
nota á los Exruo. Senores Generales Aliados, Ilamando su atencioll sobre
la grave situacion que podria sobrevenir para los Ejercitos Aliados por falta
de medios de movilidad suficientes, tanto para cabalgar en el arma de ca
baIleria, quanto para arrastrar su artilheria y sus Parques, de lo que podria
resultaI' ó la imposibilidad de seguir adelante con ventaja, ó la necessidad
de permanecer en la po icion que ocupabamos despues de la victoria dei
24, delante de las linea fortificada deI enenligo, por lo ouaI habiá pedido
aI Genoral en Gefe deI Ejeroito Aliado la reunion de una jun ta gcneral. de
guerra, á que asistiesen los ]lrincipales Generales de los tres Ejercitos para
tomar en cónsideraoion tal situaoion.

EI Exmo, Senor General Mitre opinó que siendo los Generales ea
Gefe los responsables y los que de oomun aouerdo debiam dirijil' la guerru
y adoptar las medidas mas conduoentes a Jin de proveer á todas las even
tualidades, ba taba que los tres Generales en Gefe se oonstituyesen en Jun
ta de Guerra; pues aun ouando el (el General M.ih'e) por el Tratado de Alian
za e taba reoonooido oomo Gefe de la Armas Aliadas y oomo Director de
la Guerra, fué tanbien espresamente deolarado y convenido vel'balmente ai
tiempo de ajustar-se el Tratado, que no obstan te tal deolaraoion, quecaba
entendido que las operaoiones trascendentales de la guerra que pudiesen
dar motivo á dudas, se acordasen en tre los tres Aliados; á lo que se agre
gaba que no haIlando-se la Esquadra bajo su immediato mando, aun cuando
á titulo de Director de la Gllerra y Gefe de las Armas Aliadas pudiese com
binar planos de oampana a que se SubOl'dinarse la acoion de la Esquadra,
ó a que concuITiese esta activamente, siendo la presencia deI Almirante
Brasilero, ó por lo IDenos su opinion era indispensable en una JllDta
de Guerra, creia mas conveniente, mas efical:, oonstituirse los tre
Generales en Junta de Guerra, duse cuenta de su situacion, pedir
su opinion aI EXlllo. Sonor Almir<J.nte Tamandaré que no podria 1Jallarse
presente, y resolver en üonsecuencia lo que fuese mas oonveniente
para los intere 'ses de la Alianzu. Conformes en elio los tres Gene·
rales Aliados, procedieron á darse ouenta de su situacion respectiva,
tanto de sus fuerzas, como de sus medios de movilidad, á fin de resolver
cuales eran la operaoiones mas adecuadas que debiesen emprenderse eu
oonseouenüia, El Exmo, Sn.r. General Mitre espuso, que el Ejereito Aliado
se habia movido deI Campo Paraguayo deI Paso de la Pah'ia COD mas de
(33.000) M'einta y t?'es -mil hombres de las h'es armas; dejando ma~ de
(4,000) Iyuat1"o mil hombres heridos yenfermos en los Hospitales de Comen·
tes, y como (3.000) tres mil en el Campo atl'inüherado deI Paso de la Pa·
tria, incluyendo enh'e estos los enfermos menos graves, cabaIleria desmon·
tada y la guarnioion que debria cubrir aqueDa base de nuestras operaciones i
trayendo oomo era sabido nuestra cabaIleria muy mal montada no solo por ln
falta de oabalios, sino por la mortalidad de oabalios en los maIos campoS
deI Paraguay, sobre tudo sus oosta , pues el Ejercito Brasilero que paso ~!
Paraná con oerca de (4.000) cuat?-o mil bombres bien montados, se, ~O\~o

de aquel campo en poco mas de (500) quinientos hombres de cabaliel'la e~

UlaI estado, y el Ejeroito Argentino que pasó con cerca de (2,500) d~s ?ml
q~,inientos hombres de la rnísma arma bien IDontados (incluso eI ReJlIDleu
to San Martin á las imlllediatas ordenes deI General Flores) solo pudo trller'
como (1.400) mil cuatro cientos hombres de caballeria mal montados, deJlln·
do on el Campo atrinchorado mas de seiscientos desmontado', y trayend~
01 resto oasi a piá; rníentras que el Ejel'oito Oriental que babia dejado C~Sl
tOda S11 cabalieria desmontada en el oampo atrincberado, solo habia podido_
traer como (150) ciento cincuenta homln'e montado. Que e te e tado e
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babia agravado natUl'almente en el tmscurso dei tiempo, pues aun cuando
algo se habia mejorado de campo, la mayor fatiga dei servicio y la fatiga
extraordinaria de la batalha deI 24, habia postmdo la mayor parte de sus
caballadas ; y que en cuanto el personal eI estimaba, segun los dados sumi
nistrados, que todo eI Ejercito .Aliado, despues de las perdidas que babia ex
perimentado en la batalha deI 24, y de las bajas que habia tenido por en
ferlDedades (especialmente de la fiebre intermitente que hace mas de un mes
que nos ailije) no alcanzaba boy a (30.000) t1'einta mil hombres, contando
con la cabalIeria desmontada. Que por lo que respecta á la sitnacion parti
cular dei Ejercito Âl'gentino, a i en cuanto ú fuerza como en cuanto
ii medias de movilidad, elia era la signiente: l0. - Que la fuerza total que
hoy tenia en eI campo pronta para formal' despues de las perdidas
de la batalIa deI 24, que a cendieron á mas de (500) quinientos entre muer
tos y heridos, era (12.600) doce mil seis cientos hombres, incluso Jefes y
Oficiales, de los cuales (10.200) diex mil docientos de infanteria, mas do:>
(600) seiseiento$ de artilleria y como (1.700) mil setecientos de caballeria ;
20 - Que de la cabalIeria indicada solo tenia como seiscientos hornbres
montados en caballos de regular servicio, teniendo elresto en caballos inu
tiles ó enteramente a pié i 30 - Que en cuanto á su :1l'tilleria contaba con
los suficientes medias de movilidad en mulas y bueye , aun cuando no con
taba con el de cabalio para los artilleros, Y fjue por lo tocante á Parque y
carretas de equipas, tenia tambien bs . uficientes bueyes para movel'los,
aun cuando se le habiall muerto ya bastantes; 40 - Que por lo tanto el
Ejeroito Argentino e halIaba con suficiente fllerza y con suficientes medias
de movilidad para combatir y para emprender operaciones en combinacion
eon los demas Aliados pera que esta Ílltimo solo podia ser en movimientos
de no muy larga duracion ni IDUY prolongados, por cuanto con la cabaJ~eria
con que contaba no Ie era posible estender la accion de su vanguardia, y
eso lDismos medias de movilidad podian faltar en el trascurso de tiernpo
que reqlliriese un movimiento prolongado (por ejemplo sobre eI flanco deI
enelDlgo) desde que la caballeria .Aliada no dominase la elel eneruigo, y por
consecuencia lo flancos Y l'ctagnal'dia deI Ejercito, a!:iegurando asi la linea
de eOnJuDlcacion de donde recibiamos nuestl'as subsistencias, y de donde es
peramo, la remison de nuestro buye y cabalios.
. . El EXUlO. Senor MariscaI Osorio espuso c1emostrando el estado deI

Ej~rClto Brasilero : l0 - Que habia pasado el Estero Bellaco con (20.200)
~elnte 'I1tzl doeientos hombres, de los Olales mas de (16.000) diex y seis mil
lnfan~es, (1.400) mil cuat'l'o cientos de artilleria, (1.200) 'mil doc'ientos de
enJemer.os y Bl'Ígada auxiliar y mas de (1.500) mil quinientos hombres de
~abalIerla, de los cuales apenas la mitad regularmente montada; 20 - Que
e~pues, d~ la batalIa en que su perdida habia ascendido como á (2.500) dos

rmt IJUzt1ltentos. hombres entre muertos y heridos, y contando con los reem
t~zos,qu~ habJa recibido (que no habian igualado á los enfermos) la fuerza
d EJerClto B,rasilero presente en el campo y pronta á formal', no pasaba
~ P7,OOO) d'l.ex y siete mil hombros, és decir casi la mitad de la fuerza

e ec lVa deI Ej.ercito bajo su mando, una parte deI cual se baliaba
~mrleado tamblen en la guarnicion de la Escuadl'a, computando su infan
berla pres.ente en el campo on poco IDas de (14.000) uLtorxe mil
°bbres., IDcluso Gefe y Oficiales; 30. Que por lo que respectaba á su

~a a~~l'Ia, la c.onsideraba nula, pues á escepcion de docientos á t1'escientos
om le~ regu!armente montados, el resto estaba cusi a pié i 4.° Que en

cuanto a mcdlOs de movilidad para su artilleria, ellos erno insuficientes "
pera q dian d' ue po a aun moverse de un punto á otro, aun que no para marchar,
iroa I~bfo que dentro de algunos dias eso mismo le seria muy dilicil, sino
eh pOSI. e., pues sus bueyes y mulas estaban muy flacos y se le moriao mu-

os dial'lamente ; y que respecto li. sus Parques da Carretas le ~ucedrá otro
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tanto, siendo considerable el numero de municiones que necesariamente te.
nia que ilevar consigo en cualquier operacion ó movinúento que se empren.
diese, por corto que fuera, y con mas razon si fuera para internar-se mas
en el pais, y hubiese por conseouencia que comprometer y aun perder tal
vez nuestra base de operaciones, antes de dominar la cabaileria dei inimi·
go, y conquistar un zona libre sobre los flancos y retagmu:dia para operar
y substituir con libertad, conservando las comunicaciones de donde sacamos
las subsistenoias en un pais desprovisto de todo reclU'SO, r de donde debe
mos esperar nuevos reclU'SOS en cuanto á movilidad.

El EXIllo. Seilor General Flores espuso en cuan to aI estado deI Ejer
cito Oriental: 1.0 Que pa ó el EsteI'O Beilaco con (1.750) mil setecientos
cinm,enta hombres, incluso el Rejimiento Argentino ~San Martin. de lo
Clules como (1.000) .mil infantes, y el resto artilleria y cabailel'ia, habiendo
dejado (400) C'lw.t1·o cientos bombres de la cabaileria Oriental desmontada, en
el campo atrincherndo de la retaguardia, á mas de (150) ciento cincuenta
hombres igualmente desmontados que habia dejado en la Oosta Argentina;
2.0 Que actualmente su infanteria constaba poco mas ó menos de (700) sete
cientos infantes, (150) ciento cincue11ta artilleros y poco ma de (500) qlli.
nientos hombres de caballeria, incluso el ~San Martin. j 30. Que de ese nu
mero de cabaileria solo con la parte montada que tenia el Rejimiento
.San Martin. el cual tenia alguna fuerza á piá, habiendo dado fusil
aI resto de la oaballeria desmontada j 4.0 Que respecto lL medios de
movilidad para su artilleria ellos eran escasos, tan to por falta de dotaciou
de mulas, ouanto por la falta de fuerzas de ellas, lo que no impedia sio em·
bargo que el Ejel'Cito Oriental estuviese pronto para llevar adelante las ope
raciones en que conviniese con los Ejercitos Aliados, pues para arrastrar
seis piezas de artilleria, nunca le faltaria el patriotismo y abnegacion de
sus soldados, pues si fuese pam combatir aI enemigo, las lle,ariao á brazo
en caso necesario. Habiendose dado asi reciproea cuenta de la situacion
partioular de cada uno de los tres Ejercitos Alliados, y habilitados en con·
se'JUencia para juzgarlos en su conjunto, tanto respecto de su rucrza,
ouanto á sus medios de mo\ilidad, quedal'on de perrecto acuerdo en
los dos puntos seguinte : 1.0 Que las fuerzas de los Ejercitos Aliados eran
muy suficiente para cOUlbatu, no solo en sus posicione, sino para em
prender operaciooes sobl'e 01 enemigo, no obstante la inferioridad de su ca
baileria actualmente, pues u fuena re idia en su infanteria j 2.0 Que los
medios de mO\-ilidad eram insuficientes, por ahora, pal'a emprender opera·
ciones decisivas sobre el flanco deI enellligo sobre todo desde que eHas pu
diesen comprometer nuestra base de operaciones, que era el Paraná espe
cialmente por .Itapirú., r el campo fortificado dei Paso de la Patria.

Passando á considerar la situacion :el enenúgo, quedaron igualmen
te de acuerdo sobre los seguientes punt. 1.0 Que en los tres c0U1b3te~Y
la batalla que desde su pasaje ha susten,li eI Ejercito Aliado, ha obtellldo
cuatro victorias senaladas, especialmente la dei 24 de Mayo habiendo ~ec~
perder aI enemigo doce (12) piezas de artilheria, como cinco á seIs uni
hombres muertos de sus mejores tropas, y es probable que mayor numero
de heridos, mas de seis mil fú iles, sin contar otm gran cantidade de arDlllS,
y prescindiendo de trofeos que no representan perdidas materiales, p~ro

que debeu haber influido en su moral; 2.0 Que segun los datos que so tie
nen, el Ejercito euemigo atrinoherado en las lineas de Rojas que tenemos
aI frente, no pasaba de (20.000) vlYinte mil hombres antes de la batal1a, pera
que con los refuerzos que se sabe trajo de Humaytá, CUl'upayti y ~utros
puntos, es probable que haya traido á la batalla cerca de (25.000) vel1~te1
cinco mil hombres, talvez menos que mas j 3.0 Que por consecuenCl3 e
Ejeroito enemigo está imposibilitado para operar. obre los Aliados r .puede

decirse que solo puede o tenerse en una guerra defensi,a de pOSICIOnes,
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savandolo de su total ruina tan solo la superioridad relati\'a de sua caballeria.,
y la insuficienci~ de caballos de la .nuestra ; ~.o Que no ob~tante esto, hoy
el Ejercito enenugo que cubre las lineas fortificadas de ROJas debe contar
problamente con diez y ocho á veinte mil hombres, pues se sabe que no
solo ha traido tres batallones mas de Humaytá, sino que ha recebido yestá
recibiendo nuevos coutinjentes de todos los Departamentos, que aun que
no en grande numero, han reparado en parte su perdidas; y bien que el
Ejercito Paragnayo haja perdido su nervio con la perdida de sus mejore.
soldados, aun cuenta con elementos para una guerra defensiva, fortifican
dose en las gargantas dei camino que tenemos quo llevar, y apoyando su
espalda en Humaitá; 50. Que debemos por lo tanto considerar ai onemig'o
muy debilitado por sus perdidas, y muy desmoralisado por sus derrota ,
pero no perdido, mientras no contemos con los medio para empreender
sobre el operaciones eficace y decisiva que lo reduzcan á la ultima
estremidad. 60. Que por lo tanto, la situacion de los Ejercito Aliado,
desvantajosa en un punto importante, cual es la movilidad y la caballeria,
es muy superior bajo todos los demas respectos á la dei Ejercito enemigo ;
7°. Que debia in embargo, tener. e en cuenta para adoptar cualquier reso
lucion, que el enemigo habia aumentado sus fortificacione y sn artilleria
sobre la linea segun las ultima noticia que se tenian de su campo. De
acuerdo sobre e tos diver o puntos, pasaron á discmrir sobre las operacio
nes posibles y mas convenientes, elada la sitLlacion respectiva y los elemen
to. de que disponemos, con cuyo motivo cada General emitia sn opinion
particular. EI Exmo. Senor General Mib:e dijo : Quo la situacion dei Ejer
oito Aliado debia considerar e bajo tres pun to de vi ta probables uno ,
posibles otros que so reducian : - l0. Amnzar immediatamente para con
tinuar ofensivamente la inva. ion, operando sobre las posiciones dei enemi
go, ya fuese dando un asalto á us lineas, ya fuese manobrando sobre uno
de sus flancos: - 20. A permanecor en su actual campamento mientras
e reemplazahan los medias de ulOvilidad, perdido, preparando e entre

tanto ti rccibir un nueyo ataque dei nemigo, si és que est se atre\ie. e
aun á tentar fortuna: - 30. A la posibilidad ele una retirada, en caso que
no era probable, pera que ora posible on las contingencias de una guerra :
Respecto de lo primero cspuso, lJ.ue al1ora, lo mismo que cnando se trató
dei, pasaje, ,iempro estubo por seglID' adelante en bnsca dei euemigo, pue.
crem ~ue era mas "enmjo o ir á buscar un rochazo á vanguardia, que una
salvaClo~ vengonzoza li retaguardia, la quo en dofinitiva comprometeria ma.
la segul'1dad y el honor dei Ejorcito que un contrasto, pcro quc eso ern. 011

el ca o flue no hubiera outra cosa mojor que l1acor. Que el cousideraba que
l1n as~lto sobro la lineas fortificadas dei enemigo, auu que posible
eu ultima estremidad, no era prudento con tropa en su mayor pal'te ine,
pertas como la nuestra, que no solo tenian lJ.ue "encer las dificultade.
~on ecuentes a un asalto á fortificaciones reg-l1lal'es, sino el fuego de canon
e mas de seseuta piezas cubiertas quo se dil'ijil'ian sobre us eolumna ,

aun antes de ponerse á media tiro de fusi! le las fortificaciones, teniendo
q~e ahavesar los pasos precisos dei Estero que cubre la fortificacioll ene
lluga, que san dos ó tre de filadero ; aUIl autes de atacar la linea, bajo el
~ego ooncentrado ~e esas baterias, CJue no era facil con tr~batÍ1' por las di-
cuItades que .ofrecla el terrono dei frento; pera que repetia que no recha

z~ba este media en el caso que IlO se presentaso otro camino mejol', pues
:~a ~na r~gla de la guerra 110 empenal'se en ir li tomal' eltoro por las a pas
tela poslble tomaria de 1lll modo ma segmo; porquo e... llbido que lo

~ aques de frente ademas de mas peliO'ro os eram por lo Geueralmeno
~en~aJosos y decisivos. -Que por lo tant~ el consideraba que lo indicado eru
erelar sobre eI flanco i. qllÍerdo de la po ieioo fOl'tificada dei enemigo, á

ecto de atacaria por el con mas eficacia, si intentase mantener su actual
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posicion, ó para hacersela abandonar con el simpIe amago obligandolo á
reconcentrarse en Humaitá. - Que para el efecto era nece ario romontar
dos leguas por lo menos el Estero que cubre el flanco i quierdo de la linea
enemiga, ejecutando una marcha de flanco y pasando eu UDa ola columna
por el pa o en que el Ejercito tondria que de filar para salir a un campo
alto, efectuando de pues do ó tres leguas de marcha mas para ponerse so
bre el flanco de la linea deI enemigo deI otro lado de Estere, donde el ene
migo se decederia por una batãlla ó emprellderia OOD tiempo su retirada.
Que este movimiento, que era militarmente el indicado y el lJue debiera adop
tlu'se para continuar la inva ion tenia sin embargo algunos peligros y graves
inconvenientes materiales (lue debia selialar. Elprimero de todos era descubrir
nuestra base de operacione , que era á la vez la unica fuente de nuestras
subsistencias, esponiendoüos á perderl:1, aun que fuese ten poml.men te, de.·
de que no podiamo mantener las comunicacione. de retaguardia, por me
dio de nue tra cabaUeria, inferior hoy á lu deI onemigo especialmonte por
sus medios de movilidad, El segtmdo la dificiencia de nue tros medios de
movilidad asi para la caballeria como para los Parques, que ora dndo o pu
diesen servir aun para efechlar el movimiento de flanco indicado, por poco
que el se prolongase, e, poniendonos ás á malograr el esfuerzo que e hi
ciese, compromotiendo el honor deI Ejeroito en una retirada, y que en defi
nitiva, cnando mejor nos fuo e, nos colocaria en una posicion mas desven
tajosa que la achlal, desde (lue no pudiesemos sacar el fruto de ese avance,
estrechando eficazmente aI enemigo sobre .Humaitá., y habiendo una Dueva
base de operacione J nueyas comunicaoionos sobre elrio Paraguay. Que por
lo tanto creia que esle Jllovimiento bueno en si debia ser ejecutado en so
oportunidad y en las condicioncs mas convenientes.-Pasando en seguida á
considerar la segunda eventualidad, es deciT, la pel'maDen 'ia en la actual
posicion, creia que ]lor elmomento era una Decesidad impuesta por 01 esta
do de moviJidad deI Ejercito, jusgando por lo. informes que de su situacion
á este rcspecto, habian dado los Generales, y sobro todo por lo que el vela
respecto deI e tado de la caballeria aliada, asi es que aceptaba como UDa
necesidad la permanencia en cl actual campamiento, aI frente de las liDeas
deI enemigo, hasta que nos hallasemos en aptitud de poder elllprender un
movimiento mas decisivo sobre su flanco, y on ultimo ca. o, ino hubiese
otro camino un :J.taque á viva fuerza sobre sus !inoas fortificadas, apesar de
todo inconveniente. (,lue esta permanencia aun que transitoria y do D.1ern
espectativa, por desfavorable que fnese á an Ejercito invasor, que tiene
obligacion de avanzar para no perder las ventajas adquiridas, no dejaba. de
presentar su \"entajas para nosotros, pues retardado nuestro moviIniento
de flanco, ya fuese para de. alojarlo, ya para batirlo si fnese posible, ,lo
obligabamos :i robustecorso y fortificarse mas en su actual linea ds fortIfi
caciones, concentrando en ella todos sus recursos, de lo que podria resultar
una de tres co, a : ó que una vez repuesto de parte de sus perdidas con los
rec1utas que recibe se decidiese á un nuevo ataque, que seria lo mejor que
pudiesemos desear, ó de que se conservase ti. la estricta defensiva hasta
tanto que pudiesemos operar sobre el, segun fneso mas conveniente, Óde
que aI estar habilitados para operar nuestro movimento de flanco, lo en~on

trasemos en situacion de no poder esquivar la bataUa, y poder asi termIUar
la campana por um golpe decisivo con menos esfnerzo y mas ventnja que
si tuviesemos que iT á buscar igual resultado sobre las fortificaciones de
Humaitá, que nos presentaria indudablemente mayor resistencia y difi,cuI
tades, aun dado el caso de que el enemigo abandonase su achlal bnea
defensiva, obligandonos en nuestro estado actual ti. alejarmos de nuestra
base de operaciones, comprometiendola hasta cierto punto. Contrayendo e
en seguida á la eventuaJidad remota de una retÚ'ada que no era probable,
poro que todo General pTIldente hablando con franqueza entre aliados Y
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amigos, debia contar, manifestá que la ?onsideraba siempre yos!ble aun en
el caso de una derrota, pues que no temendo el Paraguay EJerClto con que
hacer frente á los aliados en un campo de batalla, era podria emprenderse
auo en el caso de un rechazo aI frente sus lineas, contando como con
tabamos con una base solida de operaciones, y sobre todo con mas de
(25.000) veinte y cinco mil hombres do infanteria que nos asegu.raba ó el
triunfo ó la alvaoion de nuesh'o Ejercito. Por ultimo espuso que en guer
ra de posicione. , y de posicione. fuertes por la natul'l1leza y el arte, sobre
todo en un pais tan accidentado como el Paraguay em que todo ernn gar
ganta estrechas, desfiladero bosques impenetrable y terrenos anegadi
sos e intrasifublés, en que no habia mas baqueanos que los mismo Gene
rales en Jefe, no eran de esh'afiarse estos retardo puesto que en paises
ma conocidos, mas abiertos, mas llenos de recursos, y relativamente me
nos defendidos, los Ejercitos de los Estado Unidos en nunl 1'0 de cerca do
media millon de hombres, habian sido detenidos por me es enteI'O delante
de las lineas de Ricbmond, por un Ejercito que no llegava á novonta mil
hombres, e decil' menos que la quinta parte debido todo á las dificultade
que presenta una guorra de posicione defen ivas fuertes por la naturaleza
y por el arte, dificultade que se complicau en una campaüa de inva ion,
cuando hay que resolver á la vez el doble problema de dominar ai enemigo
por el frente ~. a 'egurar la ba e de operaciones por la retaguardia ; y e. to,
RUO antes de tener proponderancia sobre la caballeria enem.iga. ó ai menos
su fuerza destacada que fué lo quo tuvo que alcanzar el General de la Union
Americana, antes de comprometer ataques deci ivos obre las lineas enemi
ga , aun contando como contaba con una E cuadra que operaba sobre la.
fortificaciones deI enollugo sobro la co ta con una actividad y eli
ca~ia igual ó mejor que la. deI Ejercito do tierra, acti\idad y eficacia
que era de e peral' de la nue ·tra en iguada circunstancias, dado los
elementos de quo dispollia la Escuadra Brasilera la rcconocida capacidad y
el valor doI fir. Almirante Tamandaré, y la reso1LtCiOll on quo se haliaba
de cooporar eficazmento aI triumpho con el Ejer ito do tiorra, desde quo di
cho Snl'. Almirante ll:1bia declarado por dos ocasione n Junta de Guerra
con lo Generales Aliado. quo contaba con los medios suficiente para for
zar la fortificaoiolle de Curupaiti y arrasar la. bateria' de Humaitã.
EI Exmo. Sfir. Mali caiO orio de completo acuerdo con la idéas emitida
por el Exmo. Sfil'. Goueral en Jefo afiadio por u parte que á juicio u~'o
la campana estal'ia terminada ya i nLI stm caballel'ia hubio e podido con
servar lo elementos do movilidad con que pa Ó, pue entonoe contabamos
en cerca do cinco mil bombre d caballoria, y que consideraba esteril tod,\
operaClOn ?fensiva que se emprondi"qe, antes de tomaI' prepondel'anoia obre
la cabalJel'la eueuriga para dOl11in~'" I pais, ó antes de que esta arma contu
se_ cou los elementos suficientos movilidad para adquirirIa. El EXlllO.
Sor. Gon~ral Flol'e se manifestó i5"almente de acuerdo cou aquella idea,
poro mamfo tó que dada nuestra situacion podl'ia hacol' e venir el Ejercito
deI Ba}'on de Puerto Alegre que e hallaba en la maljen isquierda dei A..lto
Pa~a?a, tanto para refol'zar lo Ejercitos Aliados en operacione 'obre «Hu
malta.>, cuanto para adquirü' pOI' e te medio la preponderancia que nece i
tabamo en el arma do caballeria, puesto que 01 Baron de Puel'to .Alegre
f~ntaba Oon cerca do .soi.s mil hombl'es de esa arllla y con ex~~ente cabal-

das segllu se le habIa mformado. EI Exmo. Silr. General :i\lItre contmy
endose a la ultima indicacion deI EXOlO. Snr. General Flores maniD stó :
QUe no considerando nece uria la incorporaciou deI Baron de Puerto AJe
gre fu primeI' lugar porque á lo. Ejel'cito que operabam por esta palte no
~ra erzr. .umnerioa lo que les faltaba de de que tenia mas treinta mil bom-
re y sabIamo que por alIora el enemigo no po.llia presentar ni \"einte mil

en uu oampo de batalla: en egnn lugar porque la mi ion deI Ejercito deI Ba-
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ron de Puerto Alegre era á la vez de cubrir las fronteras deI Rio Grande y de
Conientes por el alto Paraná, operar por la parte limitrofe deI territorio ene
migo, ya fuese en observacion, ya fuese manteniendolo en jaque, ya fuese
invadi ndo por aquella parte, lo que podia darle ocasion para operaciones
mas decisivas i y que no era prudente sacrificar e tas ventajas, descubrien·
do por el flanco derecho nuestra base natural de operaciones, y privandonos
de un importante punto de apoyo para cualquier emerjencia, ante la perspe
ctiva deI refuerzo que esc Ejercito podia prestamo, incorporado aI nues
tro, tanto mas CU:lOtO que, ese Ejercito segull la Junta de Guerra que se
celebró en Uruguayana, hallandose presente en ella el Exmo. Senor Minis
tro de Guerra deI Imperio deI Brasil. se le a signó por mi. ion especial esa
atenciones y esos objeto., y por eso se le lJamó auxiliar, por lo CUll! no
creia poder disponer de él para reunirlo aI Due b'o, siná en una extremi·
dado Agregá dema, que segull lo convenido anteriormente con el Alnú
rante Tamandaré, habia escrito aI Baron de Pllerto Alegre diciendole : «que
desde que, segun lo espuesto anteriormente por el, no le era posible reali
zar la invasion aI Paraguay por inmediaciones de Itapúa á Candelaria, po
dria efectuarIa por la altura de Apipé á mas abajo, donde subirian buques
de la Escuadra para auxiliar. u pasaje ; pero que para elejir su punto de
desembarque, debia tener presente que debia quedar en a;,>titud de poder
remontar nuevamente el Rio, custeandolo por la ll1:1ljen dereeha, pues de
e~te modo podria desprender fnerza de su numerosa y bien mon tada ca
bal1eria que recorriese el territorio de Misiones hasta donde fuera posible,
causando el enemigo lo danos consigu.icntcs, y llamando seriaOlonte su
atencion por esa parte, ii. lo que aI presente nó puede atender, lo cual faci
litaria Dlucho nuestras operaciones por esta parte: - Y por ultimo que
para aseguTar mas esa operacion indicaba aI Baron de Puerto Alegre que
podia fortificarse con su infanteria y artilleria en el punto de la Costa Pu
raguaya que desembarca, e estableciendo una eSp'ecie de cabeza de puente,
cubriendo sus comunicaciones con la Co ta A..rgentina, de donde sacaria us
recurso, mientras desprendia su caballeria en una á mas columna.> Fi
nalmente auadiá, por via de informacion, que el Ejercito deI Baron de
Puerto Alegre constaba de mas de nueve mil hombres, de los cuales ma
de cinco mil de cabaUAria, y elresto infanteria y artilleria. Habiendo e
manifestado conforme el Exmo. Senor General Flores, el Exmo. Senor Ma
riscaI Osorio espuso por su parte: Que el no consideraba tan absoluto que
no necesitasemos mas fuenas que las flue actualmente teniamos, aun cun~

do por elmomien to bastasen ; pero que no debia olvidarse las bajas conS1
derables que hemos tenido y podiamos tenel: de un momiento á otro, por
combates y por enfermedades que son comunes en esta e tacion, que por
lo tanto creia que debia tcnerse presente para su o]lortunidad, la iudicacioll
dei Sefior General Flores, y que para ese caso el declaraba de antemano
que si el Baron de Puerto .A.legre con parte á el todo de su Ejercito vinie e
á unirse aI nuestro, el no tendria inconveniente alguno en cederle el man
do superior i á 10 que observá el Exmo. Senor General Flores que podnsn
ser tambien dos Cuerpos de Ejercito de una misma nacionalidad, obrando
eD combinaeion, con sus respectivos Generales, como sucede hoy cou los
Ejercitos Aliados. En este estado, y hallandose conformes en vistas sobre
la situacion e idéas militares los Senores Generales Aliados, reso!v;eron
reasumirlas de comun acuerdo, en terminos jenerales, formulandolas elll~s
terminos seguientes : lo Que siendo el objetivo deI plan de campaua la posl 

cion de Humaitá, sobre la eual solo podrá operarse ventajosamiente en
oombiDaoion con la Escuadl'a, y dominando la navegacion deI Rio Par~guay
hasta esa altUl'a por lo menos, a este objeto principal deben subordmarse
todos los:movimientos asi deI Ejercito de tierra como de la marina. 20 Que
para operar convenientemente el Ejercito de tierra, neeesita contar con segu-
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ridad con una buena ba e de operaciones sea por eI Paraná, :ea por eI Rio
Paraguay, manteniendo abierta su Iinea de comunicacion con elIa y que por
lo tanto no es prudente comprometer la que actualmente tenemos, de la que
sacamos nuestras subsistencias, y que solo podia cambiarse por otm mas se
gura á immediaciones de la linea en que debemos operar sobre eI enenúgo.
30 Que dados lo conocimientos suminitrados por los rospccth'os Generales
Aliados, la situacion de los Ejercitos .Aliados es mala en cuanto á elemen
tos de movil idad tanto para la artilleria, cuan to para los Parque' ; y en
cuanto á la caballeria debemos reconocemos por ahora inferiores á la deI one
migo. .,to Que de e. ta. situaeion en cuanto á la movilidad resulta la dificultad
consiguiente de dominareI pais con cabalIeria en que eI enemigoes uperior a i
como de efectuar Im'gos movimientos sobre 01 flanco, pues no podremos mo
verno' sinó en masa descubriendo n110. 1m ba e de op rnciono~, y sin on
tar uon medios para a egmar nuostra Iinea de cODlunicacione eon elia. 5°
Nece idad do mantener nuestra ba e de operacione y ubsi tencia, que
podriamo perdor en un lllovimiento de fianco prolongado como eI que habia
que bacer para amajar la posicion fortificada doI enemigo, pues aun cuando
es problable que el se reconcentrase, Ie seria 'ioll1pre facil interceptar e as
comunicaciones con una columna de caba1Jeria destaoada de de que cuenta
por ahora con la superioridad en o ta arma por los mas medios de mo
vilidad que tiene. 60 Conyenien ia de conducir metodicamente e. ta guerra,
como uua guerra de po. icione su cesiva que tenemos que ir gradullI
mente conqui tando obre eI enomigo, como lo hemos hecho ha. ta aqui,
no dando un paso adelante. in que tongamos la egluidad los medi os
de poder manteuermos ventajo amente eu la po icion á que avancemo
y que eria aventurado !loy pretender avanzar, aun para realizar una
maniobra bastante indicada y bion conc bida cnaI os un Ulovimiento de
Oanco, tcniendo on vi ta Humait[t, euando no contamo ni con lo suficien
t~s elemento do mo,ilidad para la artilloria y los Parque , ni con caballe
l'la montada para ascgllrar eI xito de la maniobra. 70 Que de esta situa
ClOI! !'esult[l la neces idad impuo til aI Ejereito de perl1lanec r en . u actual
po 1Clon aI fronte de las Iinol\ fortificada deI en011ligo hasta tanto quo 'e
provea de us suficientes modio. de movilidad, ó e le abra por la E cuadra
uua nuev:l; ba e de operaciones quo lo pcrmita emprendor con ma libertad
otras mamobra. o Con,cniencia y neces idacl con eguicnte do que la
E.scuadm abra operaciol1os por el Rio Pnmgllay tan to pam facilitar lo mo
V1IDIOntos ulteriores y u cosivos deI Ejorcito de tiorra cuanto para abrirle
uua nueva ba e de opernciones que en una oportnniuad cOl1\'endria ,ariar
para acercarse ma deI objectivo que es Humaibi lo cnal podria efectuarse
con menos inconvenientes, aun eu el caso de no haber adquil'ido uifiniti,a
mente la preponderaucia en caballeria. 90 Conveniencia y necesidad, aun
cuando no tan Uljente como la anterior, de que 01 Ejorcito deI Bm'on de
P.uerto Alegre ontre en operaciones, debiendo por lo tanto activarse eI en
VIO de la espedicion navallJ..ue dobo remontar 01 Rio Paraná para auxiliarIa
eo ,U pasaJe. Conformes lo, tros Sürs. Genorales A.liaclos sobre todos estos
puntos, y yis}:a la i~po ibilidad de que eI Siir . .Almimnte Tamandaré puilie
se COOCUlrlr a una Junta de Guerra para ponerse de acuerdo con eI sobre
allSUJ!os de elIos en que Ie toca dar su opinion r abrir un ilictãDlen e
conV1l10 en que eI Exmo. Sftr. :Mal'i oaI Osorio fue e á conferenciar con eI
e~ ltapirú en uombre de los Geuerales Aliados, á efecto de inquirir esa opi
~lOn, despues de trasmitirle todos los conocimjentos necesarios, y ponerse
(~acuerdo para proceder en consequencia. .AI dia. eguiente de la reuh dS_l?s Ex.mos. Sür~. Generales .Aliados, eI dia 31. de Mayo, eI
d . O. UI. Mal'lseaI OSOIlO tuvo con eI Exmo. Sür. .AI=ante Taman
a~t I~ ~onferenciaacordada, re!l11iendose con el en ~I punto ~eI campo

ne eIndo deI Paso de la Patl'la. EI Exmo. Siir. ManscRI OsorlO despues
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de dar noticia ai Silr. Almixante de la situaoion dei Ejercito Aliado eu Cli
anto á medios de movilidad, asi como de la conformidad de vistas y de
idéas militares de los Generales Aliados, le espuso elobjecto de 1:1 conferen
cia, pidiendole á la vez su opinion para trasmitÜ'la á la junta de Guerra de
Generale , asi como su resolucion definitiva respecto de operaciones de la
Escuadra. EI Exmo. SUl'. Almirante Tamandaré despues de tomar conoei
miento de los datos verbalmente trasmitidos por el Exmo. Sür. Mariscal
Osorio, manifestó que dada la situacion de los Ejercitos Aliados en cuanto
á medio. de lllonlidad, r su deficiencia en el a:rma de caballeria, compren·
dia que no era ui prudente ni posible que e1l1prendiese por abora 1l10vimien·
tos aventurados que comprometieljen las ventajes adquirida, y que por lo
tanto ballaba acertada la. re olucion adoptada sobre aI particular. Que en
cuanto á la espedicion para auxiliar el pasaje deI Baron de Puerto Alegre.
debia partir ai dia seguiente on numero de cuatro breques, llevando balsa
y canoas de remolque, agregando con tal motivo, que si se con ideraba ne·
cesaria la venida dei Ejercito dei Baron de Puerto Alegre, ai se ofrecia á
iJ:lo á buscar per onalmente, llevando consigo para el efecto mayor numero
de em barcaciones. Que en cuanto á abru' operaciones con la Escuadn so
bre las posiciones fortificadas dei enemigo en 01 Rio ParUolTllay e taba di .
puesto i lo Generales Aliados lo consideraban asi necesario y convenien
te, pero que para e1l1prenderlas con mas eficacia necesitaba esperar la en
corporacion de un nuevo encorazado y de una bombardera que estnbn en
cnmino y que habia mandado auxiliar con un buque de guerra de la E cuu
dm y que creia que estaria pronto dentro de ocho dias. Trasmitida por el
SUl'. Mari cal O orio ii. los Generales Aliado la an terior con testaciou dei
Exmo. SUl'. Almirante Tamandaré, se reunieran nuevamente con tal moti
vo en junta de Guerra, el dia lo de Junio dei mismo auo, y re olvieron con
signar en una acta todo lo flue antecede, á fin de dar cuenta por este medio
á sus respectivos Gobiernos, comprometiendose cada uno á hacer todos lo'
e fuerzo. posibles para proporcionarse los elementos de movilidad de qlie
carecian lo Ejercito, en cUJo sentido cada uno de los Generales dijo ha
bel' tomado las medidas convenientes, y que con este motivo vol,eriam fi

hacer nuevas recomendaciolle á sus respectivos Gobiernos sobre I parti·
cular. Y para qUA conste lo linnarou dichos Silrs. Generales eu Tuyuty á
primero de Junio dei auo de mil ocbocientos . esenta y seis. - Ba.rlolomi
MH1·e.>

Como se vê. O~orio tornava o pro egtllmente das operações dOl'en
dente dos meio. de mobilisação, á caTencia dos quaes, juntavam-se a en
fermidades pela falta de abrigo medicos para o graneIe numero de doen·
teso (1)

(1) No fim de . '!aio orçavam as perdas, enlre doentes e feridos em 10.400
homens.

- O estado dos hospitaes não póde ser bom a vista do extraordinario nu·
mero de doentes aclualmente existentes e da falta de medicos, pois só exi leID H
ou 15. (Cm'ln de Christiano P. de A. Coutinho, a Osorio, de 21 de Maio de 66. Cor'
rientes).

- <Reconbeço que ba um grande numero de doentes. Isto, porém, se expli'
ca pela natureza insalubre do clima, e das circumstancias do nossO Ex:crcito expos·
to muita~ veze ás intemperies armosphericas e ás duras fadigas da guerra. Digo a
V. Ex. que si nos demorarmos muitos mezes enlre tanlos pantatlOs, sem agua pota
vel e no meio de tantos aniroaes mortos, o numero de doentes erá indeterminado,
em que a grande svlicUude de V. Ex. e os esforços dos medicos po sam pôr ter'
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Osorio representara a Mitre sobre a nece 'sidnde de lhe serem forneci
dos cavallos para remonta de sua cavallaria, !lue se achava a pé; e não tendo
sido attendido officiou nesse sentido ao Conselheiro Octaviano demonstran
do aqueDa imperiosa necessidade e a impo. sibilidade de mover-se o Exerci
to sem um fornecimento de 5.000 cavallos e de 500 mulas.

Octaviano ob. ervou ao Ministro da Relações Exteriore da Republi
ca ..I.rgentina, Dr. Rufino Elizalde que, tendo o Govorno Brasileiro enviado
para li guelTa um numel'OSO Exercito, uma E quadra poderosa, dinheiro e
munições, devia esperar da energia do Governo Argenti.no que não no. dei
xa se faltar um elemento tão commum e tão barato nu regiõe do Prata.
Seguiu depoi Octaviano para o theatro das o]Jeraçüe, afim de entender-se
com os Ganemes. Logo em seguida foi o Dr. Eduardo Co ta, _\iinistro da
Justiça da Republica Argentina, o qual propoz-lhe entrar em um com'enio
com o fim de abastecer o Exereito de bons cavallos, habituados á alimenta
ção de alfafa e milho e que não succumbissem no Passo da Patria por
falta de pasto como havia acontecido até entãO. Em 29 de Junho hom-e
uma conferencia em Corrientes enb'e o plenipotenciario brasileiro Con e
lheiro Francisco Octaviano, o Minisb'o da Ju tiça da Republica Al'gentina
Dr. Eduardo Costa, o Generae Flores Osol'io e Polidoro Jordão e o Almi
rante Tamandal'é, na qual ficou assentado: a) que dentro de 15 dia o Go
verno Argentino forneceria 4.000 cavallos e 1.000 mulas, para a cavallal'ia
e artilharia bem como as escuna, para tTan portal-os, e tc..mbem a alfafa,
feno e milho para a sua alimentaçãO; b) que o Goyerno Bra iI iro faria
chegar até o dia 12 a Buenos Aires 9 vapores, para rebocarom e, tas escu
nas. Emfim que as despezas . eriam rateada' pelos Alliados nll proporçflo do
que cada um recebe se. (2)

mo a isto. (CaI'ta de Manoel FcJici"no Pereir:> de Carvalho, ao Barão do Herval,
de 31 de Maio de 1866. Junto ao Passo da Patrla).

(2) Historia das Campanbas do Uruguay, Marto Grosso e Paragu.y. lo vol.
pelo Coronel bonorarlo do Exercito E. C. Jourdan pgs. 68 -69 ; Relatof'io do ;\11111 
tro da Guerra, rle 1867, pg. 15.

•Ao Commando em Cbefe do 20 Corpo de Exercito - Quartel General em
Tuyuly, 26 de Mala de 1866. lllmo. e Exmo. Sr. Pela copia inclusa do Avi o que
Ine clirigiu o Exmo. Sr. Ministro da Guerra, verá V. Ex. as dIsposições rela tivas a
eompra de cavaltos e mulas para este Exercito, e em virtude deltas vou rogar a
V. Ex. se dIgne prestar-me sua valio a cooperação, mandando comprar 5.000 e 500
mulas maasas para remonta d'Artilbaria e Cavallarla, que tenbo em circumstancias
~e nilo poder operar por falta de animaes. Os cavallos e mula que ora peço a V.

x. devem vir dirigidos ao Passo da Paeria na margem Argentina, que alli se en
COntrará todos os recursos para passarem a este lado do Paraná, onde estará o Te
nente Coronel Noronha e Major Vasco Lima para receberem os ani.naes, bem como
°10 Tenente Romano, da Armada e fornecedores <lo Exercito para <larem passagem
nas bareas para este fim destinadas. E', porém, preci o que estes auimaes venham
gordos e Cl'm a possivel brevidade. Deus Guarde a V. Ex. lllmo. e Exmo. Sr. Te
neote General Barão d.. Porto Alegre. _ Barão do Herval. Marechal de Campo.
lU - -Ao Mlnlsuo da Guerra. Quartel General em Tuyuty, 31 de Maio de 1866.

n;t0' e ExlUo. Sr. Tenho a honra de communicar a V. Ex. que, em virtude da au-
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Osorio que esta\'a doente desde que tomou o Commando do Exercito
e peiorara pela chuvas que soffrera ao passar o Passo da Patria-requerera
em 26 de Abril ao Governo Imperial a nomeação de um oflicial General par
o sub~titl1il' em seus empedimentos.

A 14, foi nomeado para e3se fim o General Polidoro Jordão, confo]'·
me os oflicios abaixo dirigidos á Osorio :

«Ministerio dos Negocios da Guerra. Rio de Janeiro, 14 de :Maio de
1866. (Reservado). Illmo. o Exmo. Sr. (Barão do Rerval). Seguindo, n'esta
occasião, para o Rio da Prata, com destino ás forças sob o commando de
V. Ex. o Marechal de Campo Polidoro da Fon eca Quintanilha JordãO, de·
claro a V. Ex. que, nos seu impedimentos doverá elie substituil-o no Com
mando do 10 Corpo do Exercito j ficando a. sim sati feita a requisição conti
da no final do oflicio de V. Ex. datado de 26 do mez passado. Para conhe
cimento de V. Ex. remetto copia (3) do Aviso ostensi,o que nesta data

torisação que me foi conferida por aviso de 9 de Abril p. p. me dirigi ao Barão de
Porto Alegre, pedindo para comprar 5.000 cavallos e 500 mulas para este Corpo de
Exercito, não obstante ter e"já tomado olltl'as providencias, pal'a vê/' si cOll1sigo
compraI' tambelJl alg,m,a cavalhada, 11m/as e bois pela P"oviucia de Cordeutes,
alte1110 a g'I'a11de 1Iecessidade que lem o Exercito desses auimaes ; porém devo di
zer a V. Ex. que não confio no bom exito de todas eSSaS providencias. Deus Guarde'
etc. Barão do Herval, Marechal de Campo.

- .Commando em Chefe do 20 Corpo de Exercito em operações contra O

Paraguay. Quartel General em S. Borjito, 4 de Junho de 1866. IIImo. e Exmo. Sr.
Com o oUicio de 26 do mez de Maio findo, remette-me V. Ex. copia do Aviso de 9
de Abril ultimo, do Mini teria da Guerra pelo qual fOra V. Ex. autorisado a man
dar comprar o numero de cavallos e mulas que necessitasse; incumbindo-me de
mandar comprar cinco mil cavallo , e quinhentas mulas para remonta d'artllharia e
cavallaria do Exercito sob o commaudo em chefe de V. Ex., e indicando o lugar
á que deverei dirig-ir taes animaes, aoude encontrariam os seus conductores. toda
aS providencias para a sua passagem no P'lraná. Sentindo, profundamente, uão po·
der já satisfazer t[o palpitante necessidade, pela falta que tambem experimento d'a·
quelles meios de mobilidade i n[o obstante ter comprado mais de seis mil eavallos,
que, por causa dos mau pa!>tos, e da ~rande secca que sentiu-se, tanto na Provin·
cia do Rio Grande do Sul como deste lado do Urugllay; antes de principiarem a
prestar serviçu, já tinham em.grecido ; não podendo tirar das invernadas. em que con·
servo mai de quinze mil cavaUcs, sen[o oitocentos e tanlos e esses apenas em bOa
carnes. Vou, porém, dar as mai promptas providencias para se comprarem, e remel
ler á V. Ex. os cavailos e mulas de que tanto necessita; devendo prevenir a V. Ex. de
'lue, quanto á acqui ição dos c~lVallo , ha de ser, sen[o impos ivel, muito difficil obter o
numerO que \. Ex. indica; mas quanto ás mulas não será t[o difficil "btel·as; deven
do estas, e aquelle, hem á ploporç[o que Í'Jrem sendo comprados. Deus Guarde a V.
Ex. lllmo. e ExlUo. Sr. Marechal de Campo Manoel Luis Osorio, Commandante em
Chefe do 1° Corpo de Exercito em operaçõe . Barão de Parlo Alegre.•

(3) (Resel'Vado). Gabinete do Ministro M. dos Negocias da Guerra, Rio de
Janeiro, em 18 de Maio de 1866. Devendo V. S. se~llil' para o Rio da Prata, eon'
forme o Aviso 6 Instrucções ostensivas, que já recebeu, previno-o de que o fim
real de sua mi ão é substituir, no commando dos respectivos Exercito." ao Barão
do Hen"al no seu impedimentos, e ao de Porto Alegre em eircumstancias extra·
ordinaria.. A estes dous Generaes faço a necessnrias eommunicações, bem como
ao no o ~linbtro em :llis.ão E -peci"l, afil:n de apresentar a V. S. ao General iIlitre.
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espeço ao referido "Marechal Polidoro da Fon eca Q. Jordã.O, send'O, porém,
o fim real da sua partida para o theatro da guerra o satisfazer á citada ra
'InisiÇãO de V. Ex. á. quem recommendo que, para evitar apprehensões e
desconfianças de precedencias, proctll'e manter com aquelie General ll. me
lhor harmonia, permittindo-Ihe que se conserve a bordo de qualquer V8.30

de nossa Esquadra, ou mesmo em terra, com alguma commie ão, mas onde
possa oom faoilidade apresentar-se ao chamado de V. Ex. Deus Guarde ll.

"V. Ex. - A. M. da Silva Fen·ax,.•
-«Reservado. Rio de Janeiro. Ministel'io dos Negocio da Guerra, em

14 de Maio de 1866. lllmo. e Exmo. Sr. (BarãO do Herval). Em additamen
to ao Aviso, que nesta data expeço á V. Ex., noticiando a partida do Mare
ohal de Campo Polidoro da Fonseca Q. Jordão, declaro á V_ Ex. que este
General deverá, quando as circumstancias o exijam, substituir tambem, no
commando do 20 corpo de Exercito em operações ao Barão de Porto Ale
gre, á quem. dou, n'esta data conhecimento desta providencia. Deus Guar
de a V. Ex. - A. M. da Silva Ferra')!,.

A 2 de Junho, retirou-se para Corriente' gravemente enf8'l'mo, o il1
trepido e patriota General :retto (4) substituindo-o no Commaudo da Briga
da Ligeira o Tenente-Coronel Caetano Gonçalves. A 3 passaram trinta e
tantos oanHos que foram distribuidos ao 20 Corpo Provisorio para o servi
ço de avançadas. A 5, de Porto Alegre, escrevia á Osorio Francisco An
tonio da Silva Bittencourt: .Os soberbos feitos das nossas armas ao mando
de V. Ex. no territorio Paraguayo são sem contestação alguma superiores
a qualquer elogio, pertencendo a maior gloria á V. Ex. pela brilhante ma
neira com que tem conduzido es es bravos ao combate. Como camarada e
como Brasileiro não posso ser indifferente a tão gloriosos facto e por elies
cardealmente felicito a V. Ex. bem como pelo titulo com que foi í. Ex.
galardoado pela sua bravura e pericia nessa campanha. Ambiciono á V. Ex.
rigorosa saúde acompanhada de todas as ventmas .•

A 14, das 10 para ás 11 horas do dia, houve forte bombardeio ás nos
as trincheiras, partido da trincheira de Rojas. Só ao escmecer cessou o

fO l1o. De 1ó a 26, não houve alteração de maior a não ser a troca de tiros

Deus Guarde a V. S. - Angelo MOI/is da Silva Fel"'as. SI'. Polidoro da Fonseca
Quintanillla Jordão.

Copia. No. 165. Directoria Central. ,a. Secção. Secreto de Est. dos Neg. da
Guerra. R. de Janeiro, em 14 de Maio de 1866.

Determinando Sua Magestade o Imperador que V. S. siga na primeira op
portunidade, para o Rio da Prata, afim de desempenhar a importante commis ão
de inspeCCionar os meios de segnrança e defesa das fronteiras da Provincia de
Matto Grosso, indicando as providencias que necessarias forem para principiarmos
com as precisas cautelas a collocar os no sos fortes o pontos importantes em o
d~vido pé de defesa; assim o communico a V. S. para seu conhecimento, preve
mndo-o de que na occaslão da sua partida, que será o mais breve, ser-1he-ão dadas
~s Instrucções pelas quaes V. 5, se regule nesta commissão que o Governo e pera
S· S. desempenhará satisfactoriamente. Deus Guarde a V. S. ~ Angelo MOllia da

. Ferras. SI'. Polido,'o da F. Q. Jordão.•

N (4) A 2 de Julho falleceu em Conientes o bravo General Antonio de Sou
;: ettn, ~ictlma de uma febre palustre. Enluctou-se a cavallaria rio-grandense.
d a 24 batera-se doente. E, no dia 8, falleceu o General Sampaio, em consequencia

- 3 ~aves ferimentos recebidos na batalha de Tuyuty.
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de artilharia qu.!l, começados pelo inimigo, eram respondidos pelos nossos
com a mesma ou melhor intensidade.

:A. 23, escrevia á Osorio o Ministro da Guerra Ferraz :
- .Rio de Janeiro 23 de Junho de 1866. lUmo. e Exmo. Sr. Barão

de Rerva1. Acho-me privado de suas preciosas letras ha algum tempo, e
não posso deixar de' manifestar. á V. Ex. que muito aspiro ter sempre o
prazer de sua recepção. A impaciencia pelo desfecho da luta, e o pezar pela
demora das operações domina desde o alto da pyramide social até ás cama
das inferiores de sua grande base. Por tudo sou o responsavel, ou antes o
bode expiatorio. Procuro ju ti ficar esses factos, não me ouvem, e fingem
muitos que não me acreditam. NãO obstante isto eu existo confiado no pro
cedimento dos Generaes, que sabem.avaliar bem o como, e o quando as ope
rações devem começar, ou continuar, e as dif:ficuldades com que lutam. Em
V. Ex. todos depositam inteira confiança e esta confiança me dá fOl'ça para
a tudo resistir. Alguma' cou as, porém, dão-se, que é mistér que se expli
quem, e privado de informações de V. Ex. não po. so fazer; peço-lhe, por
tanto, que sempre que poder me escreva, e se abr8 commigo, com toda a
franqueza, devendo comtudo contar commigo até á ultima, e consinta que
lhe pondere que deve ter confiança no merito, e que nao dê abrigo á des
confianças de seus subordinados ou de seus iguaes. NãO pódem ir agora as
condecorações, e outras recompensas pam o que se comportaram com bra
vura a 24 de Maio, porque faltam-me a Ordem do Dia e as participaçõe~ dos
Chefes e logo que cheguem, serão conferidas. O futuro da guerra nos vae
aterrorisando, crê-se que não daremos um passo mais; creio, porém, que
osses temores não tem fundamento. Um grande esforço, não esperemos por
grandes cavalhadas, a blaço mesmo, si fôr pos ivel conduzamos a arti1hari~.
Toda a demora no . itio em que está o Exercito trará a peste, o esmoreCl
mento ... nao sei o que mais ... Diz-se que o General Mitre é inerte, etc.
Parece-me esta accnsação inaxplica,el e carecedora ,de fundamento. Pexo a
V. Ex. que me oriente sobre tndo e que receba os protestos de uma e~tima

sincera. De V. Ex. Amigo afioctuoso e obrigado. - Angelo Monix da Silva
1J'en·ax•.

Osorio, de Tuyuty, respondeu:
.Na verdade todos se interessam na terminaçãO da guerra, porém,

as circumstaucias que a demoram são a perda dos nossos meios de mobili·
dade, apenas passamos o Paraná, e é de muito longe que nos tem de vir
cllvallos, mulas e bois; isto já eu tinha prevenido á V. Ex. em Março; a
sua resposta que aqui recebi me fez immediatamente pedil-os ao Barão de
Porto Alegre, que me respondeu que só com demora m'os podia mandar.
Tomei outras providencias a respeito, o entre eilas, de accordo com o Ge
neral Mitre, Flores, Governo Argentino e Conselheiro Octaviano a de n~an

darmos vir embarcados os cava!los de trato de Montevidéo e Buenos Aires
e logo que tenhamos meios, marcharemos sobre o inimigo, o qual parece ter
adoptado uma guerra de po ições favorecido pelo terreno. O plano que te
mos em vista é seguirmos a margem do Paraná ao Humaitá de accordo com
a Esquadra; e ta, segundo me disse o Visconde, tem todos os elementos pa~ll

atacar o Humaitá, porém, i o fizesse sem a protecção do Exercito, de~a
expôr-se a perdas dobradas sem concluir a obra. NãO ~demos saber 81 o
inimigo se proporá a guerra de rocursos, mas é provavel que deixe fóra do
Htlmaitá a sua maior força, e então terá esto Exercito duas attenções.
Para marcharmos ao HLUuaitá, preoisamos conduzil' o que comer, e é a .ca
vallaria dominando a do inimigo que nos deve fazer esse serviço; para Isto
creio que virá unir-se a este parte da cavailaria do 81'. Porto Alegre, nO
que concordaram o 81'S. Octaviano, 1'0lidoro e Flores. Este Corpo de Exer
oito tem 10 mil doentes inclusive os feridos, isto é, a sua terça parte.
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Qualquer que fosse o ponto do Paraná aonde passassemos teriamos as mes
mas difficuldades que n'este, que ao menos cobre os nossos depositos e te
mos o concurso da Esquadra como esta precisa de alguma forma do Exercito.
Os officiaes que se tem recolhido á Côrte são doentes ou quando pediram
demissãO por fraqueza de espirito para supportarem as fadigas da guerra ;
o Tenente Coronel Çarvalho, porém me faz falta, e estimarei que venha
breve. Os documentos que dizem respeito á batalha de 24 já enviei á V.
Ex. e constam da mesma ordem do dia, só faltando as partes dos comman
dantes de Corpos que ainda se estão imprimindo. Mitre tem ainda 9 mil
infantes, Flores terá 700 e entre elies como 2 a 3 mil homep.s de cavallaria.
A força deste lo Corpo de Exercito V. Ex verá pelo mappa. O Sr. Taman
daré convidou o Barão de Porto Alegre a vir com a ua infantaria para bor
do da Esquadra e dar-me o que nelia tenho de guarnição; não sei afinal o
que se fará a esse respei to .•

De Corrientes, a 27 de Junho oMinistro Octaviano escrevia á Osorio :
«No dia 29 saio daqui com o General Polidoro para irmos visitar a

V. Ex. Eu por volta das tres horas espero estar no telegrapho, para onde
irei a pé. Sabe que não posso por doente montar a cavallo e por isso me
desculpe se não vou até o Exercito e lhe peço que chegue até o Telegrapho .•

Em lins de Junho chegava Polidoro á Corrientes. A 28, dirigia a
Osorio este oflicio :

.Corrientes, em 28 de Junho de 1866. - lilmo. e Ex. Sr. General
Barão do Rerval. - Tendo eu sido nomeado pelo Governo Imperial em
Aviso da Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra de 14 de Maio p. p.,
para vir em ullla commissão ao Rio da Prata incluso b:ansmitto a V. Ex.
a copia daquelle Aviso e bem assim a das instrucções que lhe são relati
vas, e que me foram dadas em data de 18 do me. mo mez de Maio. (5) Dan-

(5) Corrientes, em 28 de Junho de 18G6. (Reservado) \limo. c Esmo. Sr.
Tendo eu hojc ofliclado a V. Ex. transmlltlndo a copia do Aviso e Instrucções que
me foram dadas para cumprimento da commissão que m~ foi confiada pelo Governo
Imperial, cumpre-me lambem transmittir a inclusa copia do officio reservado relativo
â me ma commissão. E não obstante ser o fim real da minha missão aquelle que
indica o dito officlo reservado não duvidarei prestar-me ao serviço publico, no scu
tido das referidas Instrucções, no caso que V. Ex. expeça as ordens por mim solici
tadas no outro meu officio desta data. Deu Guarde a V. Ex. Dlmo. Esmo. r. Ge
neral Barão do Herv'al. - O Marecbal de Campo Polidoro da F..Q. Jordão.

- Gabinete do Ministro.
Minlsterio dos Negocios da Guerra. Rio de janeiro em 18 de Maio de 1866.
De ordem de Sita Magestade o Imperador, deverá V. S. seguir, no primeiro

vapor, para o Rio da Prata, afim de, como Commissionado do Governo Imperial,
ex~mjnar minuciosamente todos os depositos de artigos bellicos que e tem estabe
leCIdo desde COrrientes atê o ponto em que estiver collocado o 10 Corpo do Exerci
to em operações fóra do Imperio, e quando, concluida a guerra, e livre estiver a na
vegação do Rio Paraguay, deverá V. S. dirigir·se, pelo mesmo rio, ate a cidade de
Cuyabã, e faser um reconhecimento nas margens do meSmO rio. no intllito de se
:elenninar quaes os melhores pontos que devam ser aproveitados para serem forri·

eados, de modo que para o futuro fique a Provinda de Malto· Grosso abligada de
qualquer aggressão.-No exame dos referidos depositos, verificará V. S. não só o
numero dos objectos arrecadados, como tambem si o arranjo e disposição dos me,
~os oblectos garantem a Slla segurança e bOa cOOF;ervação, notando os objectos es
r~gado e ioutU! ados, e o motivo que n'esse eslado os redllzio. E si, em deposito

eXl tem munições em quantidade corre pondenle ao numero de boccas de fogo e do
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do assim a V. Ex. conhecimento da Commi são que me foi confiada, tenho
do solicitar a expedição das necessarias ordens aos Empregados das diver
sas Repartições sob o digno Commando em Chefe de V. Ex. afim de que
me prestem os esclarecimentos e meios que por mim forem requisitados
para o desempenho d'aquella Com missão, na forma porque determinam as
mesmas Instrucções. Deus Guarde a V. Ex. - O Marechal de Campo, Po
lidora da F. Q. Jordão .•

A 3 de Julho, officiou Osorio ao General Polidoro Jordão:

.•Commando em Chefe do lo Corpo do Exercito Imperial. Qual'tel
General em Tuyuty, no Paraguay, 3 de Julho de 1866. Illmo. e EXlllo. Sr.
Em consequencia de se verem aggravados os meus padecimentos physicos
ao ponto de julgar-me impossibilitado de continuar no Commando deste
Exercito, parecendo-me, por isso que seria uma traição á Patria e á Con
fiança que Sua Magestada o Imperador se dignou outorgar-me, occupar um
posto que no meu estado de saude, não poso o desempenhar é chegado o
ca o de ser por V. Ex. substih1ido no m':Jsmo commando, e por i so, em

annamento do nosso Exercito; e si o fardamento e equipamenlo arrecadados são em
numera sufficienle á satisfazer as necessidades do mesmo Exercito principalmente
invernosa. Verificará, outrosim, si a escripturação em tae depositas é feita regu·
larmente e de modo que Cam facilidade se possa conhecer a legalidade do movi·
menta da carga e descarga de todos os objectos em deposito, e i O systema de
recepção, distribuição e transporte facilita a que os objectos com promptidão se ar
recadem, e se dirijam ao deslino que e lhes deseja dar.-Livre a navegação do Rio
Paraguay, quando percorrer este rio para a e colha dos pontos á fortificar, terá
muito em vista a nossa linha divisaria, que, aO terminar a gu.,rra, fOr designada
pelo respectivo tratado, para estudal-a convenientemente como base do systema da
futura fortificação. Além do pontos á forlificar, deverá cuidadosamente V. S. exa·
minar tanto o sy tema, como o estado das no sas fortificações, si convém ou não
a sua existencia, e si são suscepliveis de melhoramento, e porque systema, indi·
cando o numero, especie, qualidade e estado das boccas de fogo existentes, e si to·
das ou algumas destas devem ser substituidas por outras, que melhores vantageas
oJíereçam li sua defesa ; indicando ao mesmo tempo de que força é capaz a guarot.
ção.-Indicará igualmente V. S. qual o melhor systema a adoptar-se, para que, nos
POntOS escolhido , se resguarde de qual quer perigo, tanto por agua, como por terra,
parte do nosso rerrilorlo coberta por esses pontos, e qual o armamento e guarnição
com que se deverão defender as futuras rôrtificações. No cumprimento da Commis'
são, que ora lhe é incumbida, marchará sempre V. S. de accordo não só com o
nosso l\Iinistro em :\llssão Especial no Rio da Prata, como tambem com o Marechal
Commandante em Chefe do 10 Corpo do Exercilo Imperial, aos quaes requisitará
ludo quanto de pessoal e material V. S. necessitar, para que se reallse a mesma
Commissão, o que e pera e confia o Governo Imperial na intelligencia, zelo e dedi·
cação pelo serviço publico, de que lantas provas tem dado V. S. Si as convenieo·
cias do serviço ou da futuras operações de guerra aconselharem a separação de
all('Uma força de um Exercito, com o fim de operar em algum ponto distante do
mesmo Exercito; e si o Marechal Barão do Herval, á quem V. S. procurará coad
juvar, tania quanto fOr passivei, o designar para Commandar essa força; espera
lambem o Governo Imperial que V. S. acceite esta Commissão, interrompendo, atb
segunda ordem, a que por estas InStrucçõ'es lbe fica encarregada. - Terminando,
recommendo a V. S. que remetta, men almente, á esle Ministerio um Relataria de
todos o trabalhos que V. S. executar durante o mez anterior. Deus Guarde a
V. S. - Allgelo Mal/is da Silva Ferras, Sr. Po)jdoro da Fonseca Quintanilha
Jordão. Está conforme Jordão.
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vil'tude das ordens do Governo Impel'ial, de 14 de Maio deste anno, de que
tem V. Ex. conhecimento, sirva-se V. Ex. vir a este Exercito, para, assu
mir o referido commando. Deus Guarde a V. Ex. - mmo. e Exmo. Sr.
Conselheiro General Polidoro da Fonseca Quintanilha .Jordão, - Ba1'ão do
H~r'l!a,l Marechal de Campo.•

Particularmente, Osorio escrevia, nesse mesmo dia, ao General
Polidoro :

-rumo. e Exmo. Sr. General Polidoro da Fonseca Quintanilha Jor
dM. - Passo muito mal de saúde; tenho peiorado tanto que não posso
andar a pé e a cavallo : custa-me infinito montar e apear; tenho um fastio
enorme, e diz-me o medico que é inflall1maçllO do estomago, o que, junto á
perna inchada faz uma bôa dóse de sofi'rimento. Já lhe dis e que o que aqui
tiver e lhe servir, conte como seu: os cavallos estão gordos j tenho cal'l'e
tilba ; quanto ao mais, é trem de pobre. Espero-o breve, porque preciso de
procurar os meios de medicar-me. Sirva-se de dar disto sciencia ao nosso
amigo 8r. Con elheiro Octaviano. - De V. Ex, camarada e amigo Bm'ão
do Herval. - Tuyuty, 3 de Julho de 1866.•

Conhecida a resoluçãO do BarãO do ÍIerval, enviou-lhe o General Po
lidoro o seguinte officio :

.Col'l'ientes, em õ de Julho de 1866. - lllmo. e EXD1o. Sr. Accu
sando o recebimento do oflicio que V. Ex. se dignou dirigir-me, em data de
3 do corrente tenho a dizer que, sentindo excessivamente que, por motivo
de enfermidade, seja V. Ex. obrigado a tomar uma re oluÇão sem duvida
c?ntraria aos seu' patrioticos desejos e genio militar irei satisfazer a soli
Cl~Çã? de V. Ex. logo que me 10r possivel, visto sofo:er tambem agora li
gerro lOcommodo que, espero em breve se di sipará. Deus Guarde a V. Ex.
TIlmo. e Exmo. 8r. General Barão do Rerva!. Polidoro etCb Fonseca Qu,in
lanilha Jordão.

Re ervadamente, tambem escrevia á Osol'io o General Polidoro :

.Corrientes, em õ de Julho de 1866. - Exmo. Amigo o CoHega 81'.
Barão do Hen·al. O oflicio de V. Ex. e a na obsequio a carta de bom ca
m~ll:ada me encontraram enfermo em con equencia do excesso que tenho
felto de caminhadas com o Conselheiru Octaviano, que não póde montar a
cavaDo para visitarmos as enfermarias e combinarmos em medidas que de
v~m er submettida a V. Ex. no intuito de o auxiliarmos. Isto explica o
nao haver lhe respondido logo. ~gora permitta que lhe ~g~ o meu pensa
mento c~m toda a aDllsade. SI a resoluçãO de V. Ex. e dlCtadll. por uma
ab.oluta.lmpos ibiHdade, não serei eu quem me aÍl'e'l'a a fazer perigar uma
eX! tenCla ão util á nossa Patria e recommendada ao amor dos Brasileiros
por tão clistinctos serviços. Mas, meu C[1,ro collega, si V. Ex. pode ainda
faz~r al~um ~acrificio, deve levar ao cabo a ua glorio a empreza. Um Ge
neIaI nc!onoso e amado de seus soldados entra por muito na fortuna de
um ExerCIto. Â sua retirada na proximidade do desfecho desta grande
campanha não só é um mal debaixo daquelle ponto de vista, como pode fa
zer gera~' desconfianças aos nossos alliados a respeito da commissãO em
q~e ~u VIm. Rogo a V. Ex. que reflicta sobre isto e que envide o seu pa
~Otis~o para continuar no seu posto, que sei que é penoso mas que tam
dem e de muita honra quando desempenhado como o tem s;do por V. Ex.
Qe qJjuem me honl'O de ser De V. Ex. Am. e Camarada afi'. Polid01'O da F.

. ordão.•

Mas, era absoluta a inlpossibilidade em quo se achava Osorio de per
manecer no theatl'o da guerra; e portanto attender au appello de Polidoro.



262

.A. eu filho, Fernando, estudante, em S" Paulo, de Tuyuty, e crevia nes a
data (5 de Julho 66) :

«Recebi, no primeiro do corrente, 'a tua carta de 29 de .A.bril. Esti
mei saber que passas bem e assim vais nos teus estudos, a que desejo te
appliques e que emquanto eu fôr vivo não te lembres de ser militar. Os
illeus trabalhos tem me destruido o physico: felizmente para o Exerci
to tenho já UIll distincto General - o Sr. Polidoro - para substituir-me
nos meus impedimentos. Deu-me poucos dias de encommodo uma pequena
contusão de bala e até os meus cavalios (tres) que foram baleados es
tão sãos j entretanto, tenho o desgosto de ter visto morrer, ainda que nOl!"
seus postos de honra, muitos e distinctos Brasileiros, mas não tenho a las
timar até hoje, 3 da tarde, um acto de vergonha para as nossas armas e
bandeira. O meu camarada e amigo General Netto esteve doente quando
deu-se a batalha de 24 de Maio ultimo; mesmo assim assistiu a elIa po
rém, recahiu de tal fórma que acaba de sepultar-se em Corrientes a 2 do
presente mez. I) Silva e o Hypolito já estão bem de suas feridas, porém o
compac1Te A.ngelino vai muito mal. Deseja-te saúde o Teu Pae e am.0_ Osorio.•

A. noticia de que Osorio ia deixar o theatro da guerra causou séria de
cepção no Exercito, que não se conformava com a ausencia do 'eu .idolo•.
A 5 de Julho, o Ministro Octaviano, escrevia a Osorio, de Corrientes :

«Meu bom amigo e querido General. Tive hontem um momento de
desanimo quando o nosso amigo Polidoro mostrou-me a carta que V. Ex:.
lhe escreveu. Quiz logo ir vel-o e ficar a seu lado para dissuadil-o de seme·
lhante resoluçãO. Mas, eu sou um desgraçado enfermo e a minha lllo!estia
se tem exacerbado com os excessos destes oito dias. General. Faça ao Bra
sil o sacrificio de completar a obra que tão dignamente encetou. Agom que
tudo se prepara para "\ . Ex. colher o ultimo lomo, porque retirar-se'? De
mais, a malignidade póde querer explicar o seu passo ou por inimizade ao
P. Alegre ou porque o Governo Imperial me mandou com o Polidoro parlt
arredal-o do Exercito. :Nossos Alliados pódem de bôa ou má fé interpretar
assim a resolução de V. Ex. e então o Polidoro irá lutar com difficuldade
que V. Ex. não eucontra, sendo como é estimado por elies. Teuha pacien
cia. Carregue a cruz até o fim. Fique com o seu espirita socegado a respei
to de Corriel1tes, dos hospitaes e da operação dos cavallo,. Estamo' fazen·
do tudo para auxilial-o».

Persistiu, porém, o motivo que forçava Osorio a retirar-se. A 15 de
Julho, Osorio vê- e obrigado a entregar o respectivo Commando ao Marechal
Polidoro. (6) Pelas Ordens do Dia 11. 161 e n. 1 ambos esses Generaes par
ticipavam ao Exercito o facto :

(6) No referido dia 15, ao meio dia, apresentou.se no Exercito o Sr. !\fare·
chal Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão, enviado pelo Governo para substi·
tuir o Barão nos seus impedimentos; este, que desde a passagem do Paraná pilh3D'
do uma con tipação não e restabelecera, e de 15 dias a esta parte sentia a sua
saúde ir cada vez a peior, er.tregou o Exercito ao Marechal Polidoro.> (Memorias
cit. do Tenente M. J. Osorio.)

-<Nem tive ainda occasião de commentar a mudança que se fez no Comruan'
do em Chere de nO o to Exercilo de operações, fac lo que, ao menos para a historia,
exige explicação. Ha muitos meze que o Sr. Barão do Hervat tinha a sua saúde
alterada. Vivendo já ante- de passar o Paraná, sujeito a nma dieta rigorosa, poucas
pessons estavam .no segredo do eu maior otfrimento, qne no entanto era grave.
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.Quartel General do Commando em Chefe do lo Corpo do Exercito
cm operações; acampamento na Republica do Paraguay, em Tuyuty, 15 de
Jullio de 1866. Ordem do Dia n. 161. - Tendo sido nomeado pelo General
Imperial para substituir-me nos Dleus impedimentos o EXll1o. 81'. Conse-o
llieiro Marechal de Campo Polidoro da Fonseca Qu.intani1ha Jordão, e achan
do-me impossibilitado de poder continuar no Commando deste Exercito,
pelo meu mão estado de saude, aggravado presentemente, nesta data entre
go o dito Commando ao mesmo Exmo. Sr. Marechal. Por esta occasião con
gratulo-me com o lo Corpo do Exercito por passar a ser commandado por
tlio habil e distincto General, c, despedindo-me dos meus camaradas de ser
viço, agradeço a todos os 81'S. Genemes Commandantes de Divisoes, Corn
mandantes de Briga.das e de Corpos, aos 81'S. Chefes de diversas repartições,
Officiaes que compunham o meu Quartel General e mais 81'S. Officiaes, a
dedicação com que se teem havido no cumprimento dos seus deveres e pa
triotica abnegação de que teem dado nàQ equivocas pro'·as. - Bm'ão do
Htrval .•

•Ordem do Dia n. 1. - O EXll1o. Sr. ~arechal de Cam po BarãO do
Rerval, por se haver aggravado o mão estado de sua saude, viu-se na ne
cessidade de passar a mim o Commando em Chefe deste lo Corpo do Exer
oito Brasileiro em oporações contra o Paraguay, na forma porque fôra de
terminado pelo Governo Imperial para os ca os como e te. Assumindo eu
hoje o dito Commando em Chefe, julgo um dever de honra constituir-me
perante meu illustre antecessor em interprete da gratidão que lhe consagra
o Exercito Brasileiro pelas glorias que lhe proporcionou o Exmo. 81'. Ba
rllo do Herval, dando-lhe os mais nobres exemplos de intrepidez nos com-

E' que o Sr. Barão e perava poder dar conta da campanha; e a e rtma e confiança
que tinha inspirado ao Exerclto, requeriam que este ignorasse, pelo maior tempo
passive!, a circumstancla de que seu querido General não continuaria a comman
dai.o até o fim da guerra. Em dias de AbrJl, ou principios de ~laio, o Sr. Barão foi
obrigado a passar alguns dias a bordo do Apa para tratar-se, porém, logo que o
encommodo começou a diminuir, S. Ex. voltou para o acampamento. Ahi continuou
a solfrer : caminhava Com difliculdade, e, m ntando a cavallo, curtia muitas vezes
dOres aguda.. Ainda isto não era o peior: as faculd"de. intelectuaes do bravo
General tambem solTriam. Si seu espirito nunca deixou de mo.trar grande lucidez,
a memoria sentia-se tão enfraquecida, que succedeu com frequencia olvidar as 01'

den , que ha pouco expedira. Não preciso dizer mais, para que se reconheça que a
substituição do bravo General era necessaria, urgente mesmo. Elle proprio a pedia
Com instancia, sobretudo desde que soube da chegada do Sr. Marecbal Polidoro ao
Rio da Prata, pois via nelle um amigo de 20 annos, e um de nossos melhores Gene
raes. No dia t5 do corrente, o Sr. Barão pas ou o commando do Exercito áquelle
outro ~farechal. Nenhuma formalidade presidiu a este acto, COmo succede sempre
q~e ~m Exercito tem o inimigo á frente; e no caso actual havia ainda a conve
Dlenc.a em poupar·se a sensibilidade.' Buenos Aires, 12 de Agosto. (Do Corres
Pondente.)

-·Em materia de probidade nunca General algum a levou mais longe do
que elle, e ao contrario de Generaes de outras nações, que sabiram ricos em guer
ras mult'! recentes, o Sr. Barão do Herval estragou completamente a sua pequena
fortuna no tempo que commandou o Exercito: estragou-se pela dupla circumstancia
do abandono e do excesso de despezas. Recorra a historia este traço caracterisUco
do Primeiro General brasileiro na campanha do Paraguay, e como seu digno succes
~or tem tambem a tal respeito uma reputação inabalavel, formemos desde jã o juizou: qUe a maior probidade administrativa foi um dos predicados dos Generaes do

peno. (Buenos Aires, 12 de Agosto. (Do Correspondente.)
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bates, de subida dedicação aos deveres de seu cargo, e de enmidade nas
privações e soffrimentos. E' sem duvida com o mais profundo pezar que
este Exercito vê retirar-se de sua frente o Chefe querido que lhe mos
trava sempre o caminho da victoria. Aceitando eu a honrosa, mas diffieil
tarefa, de substituir a lUU tão di tincto General, confio, para bem preen
chei-a, na experiencia e illusb:açll.O dos Srs. Generaes e officialidade deste
Exercito, e na dedicação do Boldado brasileiro, confundindo-se debaixo
desta designação tanto as praças de linha como os guardas nacionaes eva
luntarios da patria, porque todos elies se podem ufanar de ser bons e valen
tes ,oldados em defeza da honra nacional. Determino, portanto, que todas
as ordens dadas por meu illustre antecessor sejam fielmente cumpridas atô
ulteriores disposições. - Pol'idoro da Fonseca Q~tintanilha J01·dão.>

A 16, O 01'10 officiava ao Ministro da Guerra communicando o acon
tecimento :

cAo Mini teria da Guerra. - Bordo do vapor de guerra A1Ja, 16 de
Julho de 1866. mmo. e EXUlO. Sr. - Já anteriormente havia annunciado
a Y. Ex. o meu máo estado de saude, pelo que de prevenção pedi um sub ti
tuto e V. Ex. se dignou dar-m'o na lessoa do Sr. Marechal de Campo Poli
dora da Fonseca Quintanilha Jordão j e, porque se aggravassem os meu
padecimentos tomando-me em estado de não poder andar a pé nem a ca
valia, passei hontem o commando do 10 corpo ao mesmo Marechal Polido
ra, do que dei sciencia aos Generaes Alliados. Recolhi-me á bordo deste
vapor, d'onde penso seguir para Corrientes a tratar de minha saude, e i
me parecer conveniente me recolherei á provincia do Rio Grande do Sul.
Junto e le,o ás mãos de V. Ex. a minha Ordem do Dia na. 161, pela qual
fiz a entrega do Exercito. Deus Guarde a V. Ex. lllmo. e EXUlO. Sr. Con-

. selheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz. Bal'âo do Hel'val, Marechal de
Campo."

Nessa data, o General Mib:e enviou a seguinte carta á asaria, lIceu
sando a que este lhe escrevera sobre a sua retirada do Exercito:

«Quartel General em Tuyuty, Julho 15 de 1866. Ao Illmo. e Exmo.
Snr. Marechal Barão do Renal, D. M. L. O., Commandante em Chefe do
10 Corpo de Exercito Brasileiro em operações contra o Paraguay. Tive a
honra de receber a nota de V. Ex. datada de hoje em que se serve nvis~r
me sua separação do mando do 10 Corpo de Exercito do Imperio do Bra il,
por motivo de ha\"er-se aggravado seus' padecimentos physicos. Deploran;
do, tanto a . eparaçãO de V. Ex. como a sensivel causa que a motiva, me e
agradavel, sem embargo, offerecer-lhe em tal occasião, como General em
Chefe do Exercito Alliado men testemunho, declarando como o faço, que
V. Ex. exerceu digna e hOUl'osamente o mando superior que lhe foi confi~
do, acreditando pericia, valor e constancia, e conquistando para sua Patna
ao mesmo tempo que para a Alliança, em operações arduas, glorias que
farão memoravel seu nome na historia desta Campanha e que lhe a egu
mm o respeito e a estima de todos seus companheiros e subordinados, que
gnardarão de V. Ex. a lllaIS grata recordação. Sentindo que não seja dado á
V. Ex. recolher o ultimo frncto de suas nobres fadigas, assistindo á ter"
minação desta Campanha, faço os mais sinceros votos por sua felicidade_e
pl'ompto re tabelecimen to, rei terando á V'. Ex. em tal motivo a expre aO
de minha maior consideração, como amigo e como companheiro de arma.
- B(t"tolomé 1JHtre.>
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A 17, foi o Barão áo Rerval inspeccionado de saúde por tres medicas
da Esquadra. A18, retirou-se do Exercito (7) seguindo para Corrientes no va
por Apa, onde embarcou, i noite, junto i Itapirú. (8) Pelo General Poli
dora foi nomeado o Tenente Manoel Jacintho Osorio para acompanhar o
General Brasileiro. O Visconde de Tamandaré em sua parte ao Governo
Imperial, datada de 23 de Julho de 66, escreveu sobre o estado de Osorio :

.No dia 18 seguiu para Corrientes, no vapor Apa, o General Barão do
Rerval, cujo estado de saúde foi julgado gravissimo por uma commisS1io
composta do Chefe de saúde da Esquadm e de mais dous medicas tambem
da Esquadra, que chamei para examinaI-o, e que foi de parecer que ene só
poderia enh-ar em tratamento no seio de sua familia, á vista do que eu e o
8r. Conselheiro Octaviano o resolvemos a ir para a Provincia do Rio Gran
de e puzemos o h'ansporte Jag~ta?'ibe a sua disposiçãO no qual partiu effe
ctivamente de Corrienres no dia 20 .•

A retirada de Osorio causou forte impressão. Na referida pa'rte o Vis
conde Tamandaré refere-se a profunda sensação que se desenhava no sem
blante de todos os soldados bl'asileÍ1'os e alliados quando vi1'arn o Geneml
Barão do Hel'val l'etira1'-se do campo em que tantas vexes os tinha feito
viCt01'iosos .'

A 22 de Julho, escrevia á Osorio o Minish'o da GueITa FeITaz :
.Rio de Janeiro, 22 de Julho de 1866. - rUmo. Exmo. Sr. Barão do

Rerval. Recebi a sua confidencial de lo do cOITente, e por elia fico certo
de que, obviados os inconvenientes que tem demorado as operaçoes de guer
ra, estas recomeçarão com maior ardor, e será realisado o plano, que dias
de gloria trará para o Brasil. Lastimo que o Exercito tenha dez mil doen
tes, inclusive feridos; estou porém informado de que as circumstancias hy
gienicas melhoraram, e que com as providencias ultimamente tomadas fica
ram os hospitaes em melhores condiçoes. Concordo inteiramente com V.
Ex. á respeito dos Officiaes que se recolhem á Côrte; si alguns o fazem
por estarem realmente doentes, outros, em não pequeno numero, levados
por fraqueza de espil'ito, por não poderem supportar as fadigas da guerra,
p~dem sua demiSSão. Acaba de aqui chegar o Coronel Evaristo Ladisláo da
~ilva, e nos dá noticias muito desanimadoras. Quando recebi a sua carta,
Ja estava informado do convite que o Visconde de Tamandaré fez ao Barão de
Porto Ale~re e a respeito expedi um Aviso á V. Ex. Constou-me que Flores
deseja retirar-se, o que será um grande mal. Por uma carta do Dr. Octaviano
soube que V. Ex. desejava por doente passar o commando do Exercito ao
Ge?eral Polidoro : espero que a Divina Providencia conservará, ua preciosa
saudo afim de, á testa dos seus commandados, que com V. Ex. aprende
Êm a trilhar o caminho da honra, conseguir o triulllpho e gloria do Brasil.

ste meu sentimento é compartilhado pelos meus coHegas do Ministe-

(7) Referindo-se á partida do General Osorio escreveu o Coronel PaIleja
(Oriental) em seu Dia/'io de la Campa,ia de las fuersas Aliadas: .... O General
Flores nos deu a triste noticia da separação momentanea do Exercito do General
Osorio. Grande pezar causou nos tre~ Exercitas esta noticia: todos o apreciavam,
lodos o queriam, por seu caracter beIlo e franco, e mais que tudo porque o Ge
neral Osorlo é um valente.•

(8) .Dois dias depois estava Osorio a bordo para voltar ao Rio Grande e Po
lidora era forçado a aceitar um combate cuja sorte Osorlo ainda não considerava
segura. Contava eIle a sua filha, que de bordo ouvia o tiroteio e as lagrimas lhe
rolavam pelas faces . .Pobres dos m~us soldados I. FeUzmente, apezar de ser dura
a refrega, Polidora sahlu victorioso. (cReminlscencias Tobias Monteiro, .Jornal
do COmmercio. Rio, 1908.>
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rio, e todos confiamos que Y. Ex. levado por seu patriotismo, de que tan
tas provas ha dado, continuará no glorioso sacrificio que faz á sua Patria,
c completará a sua tarefa tãO ilignamente encetada. Sinto profundamente a
morte dos Generaes Sampaio e Netto. São perdas essas, que nliO se repa
ram, lamentam-se. Nada mais se me offerece ilizer senão que tenho sempre
escripto a Y. Ex. e que depois de ter o Exercito passado o Paraná, a carta,
que ora respondo, é a primeira que de Y. Ex. recebi. Creia que com muita es
tima e consideraçãO me assigno. De V. Ex. etc. - Angelo Monix da Sil
va Fen·ax .•

De Tuyuty, a 17 de Julho, Mateo J. Martinez escrevia á Osorio :
.Meu respeitave1 General. Neste momento acabo de saber da separa

ção do Sr. General do Commando do Exercito Brasileiro. Como Aro.o do Sr.
General, e como Argentirio, sinto sobremaneira o ucceilido, e creio meu
querido General sem equivocar-me que todo o Exercito Alliado lamenta es
t.~ sua separação, Já hontem se extranhou e sentiu, no meio do combate a
figura do General Osorio. (9) Sou o ultimo soldado do Exercito A.rgentino,
por conseguinte incapaz de avaliar bem a necassidade de Y. no Exercito,
porém a minha crença é que não tem rival. Estas minhas palavras não tem
nenhum objecto que tenha algo de adulação. Sou inimigo disto, porém, o
tempo o dirá. Sem embargo, de que sempre succede, em uma guerra os pri-
meiros são os dos sacrificios, para que outros venham a receber Conc[úo
aqui meu Geneml e com esta mesma data escrevo á minha casa de Monte·
vidéo para que façam ao Sr. urna visita, e teria prazer em que V. visitasse
minha família.•

De Corrientes, a 19 de Julho, o Conselheiro Octaviano dirigia ao
Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul este officio :

.MissãO Especial do Brasil. Corrientes, 19 de Julho de 1866. lllmo.
e Exmo. Sr. A bordo do b'ansporte de guerra .Jaguaribe. vae de passagem
o Exmo. Sr. BarãO do Rerval, que por muito enfermo não pode continuar
na sua gloriosa caneira e teve de passar o Commando em Chefe do Exerci
to ao Sr. Marechal Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão. E' tal a divida
da gratidão nacional para com aquelle benemerito Brasileiro, que o Governo
Imperial approvará quaesquer despezas que Y. Ex. julgue necessarias para
proporcionar-lhe commodo e honroso transporte até o seio de sua farnilia.
Reitero a Y. Ex. meu protestos da maior consideração e respeito. - F.
Octaviano de Almeida Rosa. - A' S. Ex. o Sr. Presiclente da Provincia
de S. Pedro do Rio Grande do Sul.»

E, á Osorio, escrevia o Conselheiro Octaviano:
,COl'rientes, 20 de Julho de 1866. - Exmo. Sr. General BarãO do

Rerval. - Organizar, instruir e disciplinar um grande Exercito, composto

(9) As symputhias deixadas no Exercito por Osorio manifestaram-se ainda
nos 2 combates que tiveram lagar depois que passou o commando, pois muitos ba
talhões, á bayooeta, investiram as trincheiras aos vivas áqoelle General (Bonnan)

A seguinte occorrencia, diz o correspondente do Jornal do Co1lttILercio, oo
combate do dia 16, mostra quanta verdade ha Das palavras do General polidoro,
quando se refere ã sympalhia que o Exercito tem pelo Barão do Herval. _Quando
os soldados brasileiros receberam ordem de avançar para tomar o forte que os Para
gu"y"s occupavam, encontraram forcissima resistencla, e por algum lempO deixaram
de avançar. Enlão, um Official, cujo nome me não recorda, avançando com a es
pada levantada, gritou: - Soldados, viva o Generai Osorio: á bayoneta! A VOZ

foi obedecida com enlhuslasmo, e aos grilOS de viva o General Osorio a posição foi
tllmada á bayonetn.. (Pereira da Costa pg. 108, 30 vai. -Historia da Guerra do
Brasil contra o Uruguay e Paraguay•.)
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em sua quasi totalidade de homens alheios á profissão des armas; guiai-o
unido, firme e victorioso desde as margens do Uruguay até o territorio pa
raguayo na esquerda do Paraná; dar-lhe em frente do inimigo o exem
plo do valor, sangue-frio e abnegação; - tal foi, senhor General, a extra
ordinaria tarefa, em cujo desempenho brilhante V. Ex. consumiu a sua
saúde, porém mostrou aos amigos do Brasil quanto lhes vale o nosso con
curso e aos inimigos quanto lhes custa a nossa indignação. A enfermidade,
que obriga a Y. Ex. a retirar-se do Exercito com tanta dôr e magua de
seus companheiros d'armas, que o viam já, não como Chefe, mas como sym
bolo da Victoria, essa enfermidade, sabem-n'o todos foi o resultado de im
mensas privações, que Y. Ex. quiz compartilhar com o soldado tomando
sempre para si a parte maior no soffrimento. Receba, pois, meu caro Gene
ral, em nome de nossa Patria, os agradecimentos que llle envio no meu
caracter oflicial. E agora permitta-me accrescentar que jamais esque
cerei a amizade e consideração com que me tratou e que lhe retribúo do
fundo d'alma. - De Y. Ex. mto. rtdm. cr. e amo F, Octaviano de Alm,eida
Rosa.•

Em resposta, Osorio dirigiu este officio :

.A.' Missão especial (carta oflicial) lilmo. e Exmo. 81'. Conselheiro
Dr. Francisco Octaviano de Almeida Rosa. - Tive a hOlll'a de receber a
carta oflicial de V. Ex., de 20 do corrente, na qual Y. Ex. se dignou enca
recer os meus serviços no Commando do 10 Corpo do Exercito, lugar que
assumi já enfermo em Montevidéo, e do qual me despedi em estado physico
imprestavel e dominado por desagradaveis emoções que vêm naturalmente
a? soldado que se separa dos seus companheil'os de serviço depois de ven
Cidas grandes difficuldades e de cinco victorias slllJcessivas. Nesse momen
tos, Sr. Conselheiro, só tive por lenitivo o ter passado o commando a Ullla
illustração militar do nosso amado Paiz ; e na minha l'etu:ada levo a agra
davel convicção de ter sido ajudado efficazmente pela alta intelligencia e
autoridade de V. Ex., e pela confiança honrosa que me dispensou o illus
trado go erno de nossa Patria. A' V. Ex., pois, agradeço o empenho posto
de sua parte para os bons serviços do Exercito no interesse das glorias de
nossas armas ; e de todo o coração ainda agradeço a V. Ex. a bondade com
que me considerou e me attendeu em todo o tempo que servimos á mesma
causa. Em qualquer destino que me encontre Y. Ex. tem um amigo dedi
cado ua pessoa do que assigna, De Y. Ex. etc. etc. Ba1'ão do Herval. Bor
do do vapor Jagua1'ibe em 28 de Julho de 1866.

De Tuyuty, a 21 de Julho, Camillo Mercio Pereira escrevia á Osorio :

_ .Posso garautiJ:-lhe que o Exercito sente sua falta. Tenho pezar de
uao .tel-o acompanhado até seu embarque, sabendo somente depois de haver
partido. Conte que em minha pessoa deixou um amigo .•

A. 24, do Rio Pardo, escrevia a Osorio. José Joaquim d'Andrade Na
ves: (10)

(10) Nessa data, de Pelo tas, escrevia-lhe o Dr. João Jacintho de Mendonça:
N 'Pelotas, 24 de Julho de 1866 -llIm. Ex.m. Sr. Marechal Barão do Herval.-

ão dirijo, exclusivamente, uma felicitação ao General iUustre que tem immnrtali
~~ o seu nOme e o de seu bravo Exercito com explendidas victorias ; envio á

. x. uma sincera saudação de amizade, porque esta comprehende os meus pa
rabens por seus triumphns, e o apreço e gratidão que lhe devo, como cidadão, por
~us trabalhos e sacrificlos em defesa da honra do nosso paiz. Avalio bem o que

. Ex. terá solfrldo, ma , meu caro General, não ha corOa sem espinhos e até pa-
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.Meu estimado compadre e amigo. Estimarei a saude de V. Ex., já
forte para poder resistir aos trabalhos da guerra, felicitando a V. Ex. pelas
oontinuadas victorias alcançadas pelas nossas armas, dirigidas por V. Ex,
Eu depois que dahi sahi já escrevi a V. Ex. por tres vezes e contava o meu
estado de saude. Ha poucos dias fiz 3a operação, e vou indo melhor, ano
ciado para marohar para ahi afim de ajudar a V. Ex. no que poder. Sei
que continua a peste a matar nossos soldados. São tão ateJ.'l'adoras as no·
tioias que vem nos jornaes que fazem os nossos patricios fugirem para os
mattos para não marcharem, e é uma vergonha ver a Provincia coberta de
gente bôa, e nós precisando ahi denes. Minha mulher esteve ha poucos
dias a morte; felizmente está mais forte j eu só espero fechar a ferida
sigo. Estimarei continue a obter sempre mil felicidades.»

Despedindo-se de Tamandaré, esorevia-lhe asaria :

cA bordo do vapor Jaguat'ibe, fundeado no rio Uruguay, 28 de Ju·
lho de 1866. lllmo. e Exmo. Sr. (Visoonde de Tamandaré.) V. Ex. sabe
o que se passou durante o tempo que estive encarregado do commando do
10 corpo do Exercito. Na manhã de 15 de Julho corrente entreguei este
commando a uma illustração militar de nossa cara Patria quando minha
saúde nãO me permittia mais servil-a activamente, e nem eu podia inspirar
mais contiança em meus camamdas de serviço. Neste momento solemne
estava dominado por tantas emoções amargas que me foi impossivel cum·
pri}' o dever de informar officialmente V. Ex. de minha Partida. Porém
hoje venho cumprir este dever, exprimindo a V. Ex. quanto lhe sou reco
nhecido pelo concUl'SO tãO importante que V. Ex. me prestou nesse com·
mando com seus conselhos patrioticos e esclarecidos, e com o apoio que
foi dado ao Exercito, em diversas occasiões, pelos bravos da Esquadra que
V. Ex. tão dignamente commanda, e aos quaes eu desejaria fazer ohegar
estas palavras em testemunho de minha gratidão pelos serviços destes va·
lentes militares. Permitta·me, finalmente, Sr. Visconde, que eu recorde
aqui os serviços pessoaes e favores que eu devo a V. Ex., cuja reoordarãO
me impedirá de esquecer jamais sua extrema bondade. Deus Guarde a
V. Ex.-Barão do Herval.

Por Decreto de 28 de Julho de 1866, era Osorio nomeado Grã-Cruz
da Ordem de Cro'isto, em attenção aos serviços militares prestados noS
combates de 2 e 24 de Maio desse anno, «nos quaes manifestou bravura e
denodo.» Eis a carta de nomeação:

«Dom Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acolamação dos Povos,
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, como GrãO Mestre
da Ordem de Cbristo, etc., etc. - Faço saber aos que esta 1IIinha Carta
virem que, Tendo attenção aos serviços militares prestados pelo Marechal
de Campo Barão do Herval nos combates de 2 e 24 de Maio do oorrente
anno, nos quaes manifestou notavel bravura e denodo: Hei por bem No·
meal-o Grã-Cruz da dita Ordem. Pelo que lhe Mandei passar a presente, a
qual, depois de prestado o juramento do estilo, será senada com o Sello das
Armas Imperiaes. Nada pagou de joia nem de emolumentos em virtude ~o
Art. 16 da Lei n. 586 de 6 de Setembro de 1850, e do Aviso do Minis,teno
da Fazenda de 6 de Novembro do mesmo anno. Dada no Palacio do RIO de

rece que estes ~ão tanto mais numerosos quanto mais gloriosa é aquella. Console
se com essa lembrança e com a certeza de qne o futuro lhe dará a unica recom'
];lensa dos seus serviços, - 8 gratidão do paiz e a admiração dos vindouros.> JoãD
Jacintho de Mendonça.
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Janeiro em dez de Agosto de mil oitocentos e sessenta e seis, quadragesimo
quinto da Independencia e do Imperio. - Imperador Pedro 20.»

Â 29 de Julho, Ferraz escrevia á Osorio :

«Rio, 29 de Julho de 1866. - lllmo. e Exmo. Sr. Barão do HervaJ.
- Estou de posse da carta que V. Ex. teve a bondade de escrever-me a 30
de Maio ultimo e só agora recebida. Apresentei á Sua Magestade O Impera
dor as expressões de agradecimento e respeito de V. Ex., conforme me or
dena em sua dita cal·ta, e S. Magestade espera que V. Ex. fornecerá a elie
e ao Paiz muitas outras occasiões de reconhecimento de seu merito e ser
viços. Â vida de V. Ex. pertenoe ao Paiz, e foi em nome delie e do Gover
no que eu llie pedi não a expuzesse tanto, dando assim a V. Ex. uma prova
de alta consideração e de minha particular estima. Vejo o que V. Ex. me
diz sobre a falta de medioos. Já tem ido alguns e agora vão mais. Só da
Bah.ia vieram 38 entre Professores e estudantes. A notioia que por aqui
corre de se haver V. Ex. retirado do Exercito, por doente, causou-me
viva impressão, e muito o sentimos eu e meus coliegas de Gabinete, dese
jando quo V. Ex. breve se restabeleça para terminal' nobremente a tarefa
que tãO brilliantemente começou. O valor de V. Ex. é reconhecido por to
dos, e para mim sobre este merito ha um do grande alcance, e peso, qu::I1 o
de dar organisação, instrucçãO e disciplina a corpos compostos de paisanos,
e com taes circumstancias elevar em tão pouco tempo o Exercito ao ponto
em que se acha. Não terminarei esta sem dirigir a V. Ex. as minhas con
gratulações pela nova honra que S. M. O Imperador acaba de conferir a
V.~. aceitando a proposta que fiz de V. Ex. para Grã-Cruz da Ordem de
Chl'lsto. Reitero a V. Ex. os protestos da perfeita estima e consideração
em que sou de V. Ex. Am. alIectuoso e cr. - .Angelo Monix da Silva
Ferrax.. (11)

(11) A 22 de Agosto de 1866, escrevia à asaria. o ~linistro cla Guerra An
gelo Moniz da Silva Ferraz: .Nilo se tendo encontrado o Archivo do lo Corpo do
Exercito em operações, quando o Marechal de Campo Polidora da Fonseca Quinta
nilha Jordão tomou conta do Commando do mesmo Corpo de Exercito, ao ausen
tar-se V. Ex. convém que V. Ex. indique onde se acha o referido Archivo, remet
tendo ao Brigadeiro Antonio Nunes de Aguiar, para que faça seguir ao seu destino
quaesquer ordens ou documentos pertencentes ao mesmo Archivo, e que V. Ex. te
oha em seu poder. Deus Guarde a V. Ex.> Já em 11 de Agosto Osorio se dirigira
a Antonio Germano de Andrade Pinto indagando qual o destino em que ficou
um pequeno caixão contcudo as Ordens do Dia e livros militares perlencente~ a eUe
Osor.io e que sempre esteve a seu cargo. A 17 de Setembro, do Rio de Janeiro, es
crevIa á Osorio Antonio Germano de Andrade Pinto : -SO bontem é que me velu
ás mãos a cartinha de V. Ex. datada de 11 do mez findo, em que V. Ex. me pel'gun
::U~ual o desUno dado a um pequeno caL"'<ão contendo as Ordens do Dia e livros

Itares pertencentes a V. Ex. e que sempre esteve a meu cargo. Respondendo
tenho a dizer a V. Ex. que esse caixão ficou na carretilha, sem molas. de V. Ex.,
:tregando eu antes de minha retirada ao Tenente Manoel Jacintho asado, a chave
o cadeado que o fechava, como mais duas outras - uma de um armaria do carro

~nde estavam guardados os livros de registro, e outra de uma caixa que ficou a
ardo do navio Chefe com toda a correspondencia, além do que minlstrei.lhe, por

:-;PlO, todos os esclarecimentos relativamente ao Archivo da Secretaria, para que
. em deante, pudesse V. Ex. ou quem me substituisse saber de tudo. Assim

:019, me parece haver satisfeito aos desejos de V. Ex. Depois do que, e aproveltan
~ a opportunldade, tenho a rogar a V. Ex. se digne de acolher o requerimento in

c USO e por mim dirigido á V. Ex. para attestar o quc peço como entender de jus-
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tlça. Rogo tambem a V. Ex. haja de apresentar os meus respeitosos e muito sinceros
cumprimentos a sua Exma. famllia, e, que permittlndo-me que otIereça o meu losl.
gnificante prestimo nesta COrte para o que V. Ex, determinar-me, consinta que seja
de V. ainda am.O e obrig.o creado.>

De accordo com as providencias de O~orio, o referido archlvo foi entregue
ao Commando em Chefe do 10 Corpo de Exercito, conforme se vê dos documentos
abaixo:

ArcMvo do 10 Corpo de Exel'cito : Recibo da Agencia de Paquetes a vapor,
da Correspondencia official ou Archivo reservado remettido ao Sr. Conselheiro Po'
lIdoro.•Recebi do Sr. Alferes Francisco de Assis Trajano de Menezes, um bahú de
folha e cinco officios, que de ordem de S. Ex. o Sr. Barão do Herval são, no proxlmo
vapor á seguir para Montevidéo, enviados ao Ex. General Antonio Nunes de Agutar.
Rio Grande, IS' de Setembro de 1866. - S. Moutinho.

cQuartel General do Co=ando em Chefe Militar do Pessoal e Material do
Exercito do Brasil em Montevidéo, 25 de Setembro de 1866. llIm. Ex. Sr. Accusan
do a recepção do officio que V. Ex. se dignou dirigir-me em data de 10 do corren·
te, communicando-me a vinda no vapor cArtno. de um baha de folha azul contendo
o Archlvo reservado do 10 Corpo de Exercito, que por ordem do Ex. Sr. Ministro da
Guerra V, Ex. me remette afim de dar-lhe o destino do Commando em Chefe do lo
Corpo de Exercito, tendo aquelle bahú o rotulo - Archlvo reservado do Jo Corpo
de Exercito contra a Republica do Paraguay, e cuja chave do cadeado que o feixa
vem dentro do officio que junta V. Ex. aqueile para o Commandante em Chefe do
mesmo Exercito, cabe-me dizer á V. Ex. que procedendo a Indagação a respeito
vim no conhecimento de que se acha já aquelle bahú bem como o officio para o
Commando em Chefe, a que V. Ex. se refere, entregue pelo Capitão Bento José Fer·
nandes Junior ao Commandante do vapor Jaguaribe que segue para Corrientes, afim
de serem levados ao seu destino. Deus Guarde a V. Ex. I11m. Ex. Sr. Marechal de
Campo Barão do HervaI. - Brigadeiro AntOtlio Nunes de Aguiar.•



CAPITULO XLV

StalllARJO : - Chegada de Osorio á Provincia do Rio Grande do Sul (Agosto de
1866.) - Carta á seu filho Fernando, em que descreve seu estado de saúde
e dá noticias da guerra. - Importante carta de Caxias á Osorio : operações
mal encaminhadas a principio. - Cartas do Ministro Ferraz de honrosa con
fiança. - Manifestações de apreço e congratulações pelo seu regresso e
trinmphos: officio da Camara Municipal de Conceição do Arroio. - Resposta
de Osorio á essas homenagens. - Oflicio de Tamandaré á Osorio sobre a
sua retirada do Exercito. - Noticias enviadas á Osorio do theatro da guer
ra: acontecimentos em sua ausencia. - Cartas do Tenente Manoel Luis da
Rocha Osorio. - Sotrrimentos e melhoras de Osorio. - Cartas de conselhos
á seu filho Fernando. - Diflicllldades pecuaiarias de Osario. - Saudades
que desperta nos Exercitas AlUados, os quaes reclamam sua presença. 
Carta de Francisco Xavier da Cunha, de Ilapini, sobre os successos da
campanha. - Carta de Octaviano, ancioso por noticias de Osorio. - Piedo
so donativo das senhoras de S. Gabriel. - O cavallo baio de Osorio. - Car
ta de Cezar Augusto Brandão, de noticias da guerra.

De regresso á cidade de Pelotas, Osorio, em 4 de Agosto (1866) diri
giu-se ao Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, communicando a
sua chegada. Em resposta teve esta missiva:

«rumo. Exmo. Sr. Barão do Herval. InteiJ:ado pela obsequiosa carta
g.ue V. Ex. dirigiu-me no dia 4 do corrente, de haver, no dia 15 do mez ul
timo, feito entrega do Commando em Chefe do lo Corpo de Exercito, pelo
mau estado de sua saude, cumpre-me manifestar a V. Ex. que, sentindo a
oausa que o forçou a privar o paiz, por emquanto, do concurso de sua va
lente espada, aqui me terá sempre prompto a empregar-me em seu serviço.
Apresento a V. Ex. os protestos da consideraçãO com que sou de V. Ex.
Antonio Augusto Pe'reim da Cunha. Porto Alegre, 14 de Agosto de 1866.•

A 13 do referido mez, Osorio escrevia á seu filho Fernando, estudan
le em S. Paulo :

. «Aqui cheguei, muito doente das intermittentes e com uma perna
U1chada até as verilhas, sentindo ter deixado a conclusão da obra para ou
tro, e ao mesmo tempo contente por ter entregue o commando a um homem
de talento e posiÇãO como é o Conselheiro Polidoro.

«Peço-te por Deus ! que não leves muito tempo nos preparatorios e
que só penses em estudar, pois, estou doente e pobre e por isso é preciso
que os filhos economisem porque o General doente não tem gratificação e o
Boldo apenas chega para pagar a casa e os mestres dos filhos.

«Em todos os combates que o Exercito teve durante o men.comman
~o. la.mentamos a perda de 920 mnrtos no campo e 3.200 feridos, deixando o
lD~lllJgo mortos em differentes combates 6.000 mortos. Os feridos do ini
llUgo foram em proporção dos nossos; felizmente os nossos soldados nun
ca foram vencidos.
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.Na manhã do dia 15 de Julho entreguei o Exercito. O grande pre
JUIZO da nossa parte tem sido as enfermidades, pela falta de abrigo e medi
cos para tantos enfermos. No fim de Maio havia 10.400 doentes, inclusive
feridos j em Junho, havia só pouco mais de 8.000, isto é, a terça parte do
Exercito estava sempre fóra da fileira, contando com os 700 empregados no
cuidado dos doentes .•

Em data anterior escrevera-lhe Caxias:
,Exmo. Sr. Barão do Rerval. (Com Herva) Rio de Janeiro, 12 de Agosto

de 1866. Estava muito cuidadoso por saber noticias suas, por isso que por
carta que recebi do nosso amigo Polidoro, soube que V. Ex. lhe tinha pas
sado o co=ando do Exercito e retirado-se por doente. NãO sabia o gráo de
sua enfermidade, nem o:verdadeiro lugar para onde tinha ido, e por isso vas
cilava sobre a direcção que deveÍ'Ía dar ás minhas cartas. Quando me chegou
ás mãos a sua estimada carta de 2 do corrente, escripta já do Rio Grande a
qual me causou prazer, por saber que estava no seio da família, sentindo o
motivo porque teve esse prazer. A descripção que me faz do seu estado me
faz crer, que com repouso do corpo e do espirito, em breve se restabelece
rá, e muito estimei que a ter de se retirar, recalisse o co=ando no Poli
doro, que além de ser homem de intelligencia, tem muito juizo, e é um
perfeito soldado. O caso está que eUe tenha saúde e força para resistir
áquelle rude trabalho de campo, e de campo tão máo, e tão singular, como
é o do Paraguay ; porque estou certo de que eUe não nos ha de envergo
nhar. Muito estimei as noticias que me deu de já termos reserva de cavaI
los e bestas; comquanto os ache ainda poucos para as operações futuras,
pois como V. Ex. sabe que no serviço activo de campo, com inimigo á vi 
ta, eUes se aniquilam em poucos dias, e se já se não providenciar, pam que
venham outros e outros successivamente, dentro em um ou dois mezes e 
taremo a pé, como estavamos, e então em peiores circumstancia por es
tarmos mais internados no paiz inimigo.

,NãO ha duvida, para minl, de que nossa operações foram mal en
caminhadas do principio. Si a sim como se fez base de operações da Con
federação Argentina, se tivesse seguido para Uruguayana, logo depois do
Convenio de 20 de Fevereiro, nãO teriamos pa sado pela ,ergonha da inva,
são do Rio Grande pela fronteira do Uruguay j e si o Robles, tivesse in,a
dido Corrientes, pelo Pas o do Li,,-re deyeriamos passar o Uruguay e pro
curado cortar-lhe a retirada no Paraná. Todo o no SO OÜ'o teria e derra
mado na sua Provincia, e não teriamos tambem passado pela abjecçao de
sermos comlllandados por um General Argentino que comquanto a ua ca
beça llie diga que no deve ajudar, em seu proveito, seu coração o obriga a
não ter pressa em nos dar a victoria, emquanto temos recursos para no.
fazer respeitar em toda a America do Sul. Depois de cOlmnettido o primei
ro erro ainda se poderia ter eUe remediado, si Mitre, quando saliu da Uru
guayana, pudesse ou quizesse cortar a retirada dos Paraguayos no Pa o
da Patria, como eUe proprio me disse, na Uruguayana, que pretendia fazer.
EntãO, si isso se désse, ha muito que a guerra estaria concluida. Ma,
deixar os homens ,oltar cheios de recursos para o seu covil, sãos e sal,os,
foi querer proscrastinar a guerra até quando só Deus sabe, pois o terreno
não pode ser mellior para a guerra de postos, a qual pode ser feita até pe
las mulhere e creanças quando se acabem todos os homens do Paraguay.
Não posso entender a inacção da nossa Esquadra.... Emfim será o que
Dens quizer..

' ... Quando puder escreva-se, e dê-me noticias des· a Província
d'onde não chegaram boas novas agora. O que ha pela fronteü'a Oriental? E
de Entre Rios soube alguma cousa? Por aqui já se diz que Lopez tem rece
bido recur os da Bolivia : será verdade? Mens respeitos á Exma. Snra. Ba-
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roneza e minha mulher me pede que lhe agradeça os seus cumprimentos.
Sou am. o e camarada. - M. de Caxias .•

Em 14 (de Agosto) o presidente da província dirigia á Osorio a se
guinte cartA :

.Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Palacio do Governo
em Porto Alegre, 14 de Agosto de 1866. llIm.o Ex. Sr. Transmittindo a
Y. Ex. para seu conhecimento a inclusa copia do officio que me dirigiu o
Sr. Conselheiro Francisco O. de Almeida Rosa, em Missão especial na Con
federação Argentina (1) espero que V. Ex. me declare quaes as despezas
que fez com o seu transporte até essa cidade, afim de ser deilas indemnisa
do. Deus Guarde a V. Ex. - Autonio Augusto Pereira da Ounha. Illmo.
EXlJ1o. Sr. Barão do Herval.»

A' e sa carta Osorio respondeu :
.mmo. Exmo. Sr.-Pelotas, 20 de .à.gosto. Accu o a recepção do

officio que, om data de 14 do vigente mez, se dignou V. Ex. dirigir-me, co
brindo copia de outro do Exmo. Sr. Ministro em MissãO Especial no Rio da
Prata, me convocando V. Ex. a declarar qual a despeza que fiz em mcu
trajecto da Republica do Paraguay a este ponto, sobro o que tenho a con
testar a V. Ex. que, se alguma fiz, foi tão insignificante que não merece a
pena mencionai-a; no entretanto meus agradecinlentos se manifestam a
Y. Ex. e ao Exmo. Sr. Ministro pelos urbanos cuidados que á minha pes
soa tem prodigalisado. Ao presidente da provincia Dr. Antonio Augusto
Pereira da Cunha.•

De toda parte da provincia e do paiz começou O orio a receber ma
nifestações de apreço e congratulações pelo regresso ao lar e triumphos
obtidos. As Camaras Municipaes da pro\;ncia, em nome dos municipes,
audaram-n'o enthu. ia ticamente resaltando seus servíço~ e glorias.-Sen

tindo a de necessidade de transcrever todos esses officios, transladaremos
apenas para osta obra o que lhe dirigiu a Camara Municipal de Conceiçã,o
do Arroio, terra natal de O orio .

•Illmo. e Exmo. SI'. - A Camara Municipal da Villa de No sa e
nhom da Conceição do Auoio, jubilosa por ver o nome de V. Ex. figurando
no quacl1'o do no so Exeruito como o primeiro entre os primeiros jubilosa
por ver a fronte de V. Ex. coroada de louros, colhidos na guerra actual em
defes~ da honra e dignidade nacional jubilosa emfim por ter em V. Ex.
I~ ~gno filho deste municipio ; vem respeito~amente á presença de V. Ex.
fehmtal-o pelas glorias colhidas no seu posto de honra, e pelas justas re
CODl;Jensas, que a V. Ex. tem sido dadas pelo nosso Benemerito Monarcha,
que por actos seus tem demonstrado reconhecer em V. Ex. um dos seus
pr!nl~iros Generaes pelo seu denodo, coragem verdadeira abnegação e a
cl'lfiClos de todos os commodos da vida e até de sua propria aúde, o que
tudo faz esta Camam, como representante deste Municipio, não ter palavr:IS
Com ~ue possa exprimll: a V. Ex. o gráo de contentamento, de que se acha
possmda, por ver um seu conterraneo tao alto e dignamente coliocado entre
os Homens lliustre'l deste belIo e vasto Imperio. Esta Camara por si e em
nome de seus municipes, offertando á V. Ex. estas mal traçadas linhas,
~omo e~~ressão do verdadeiro apreço em que tem a V. Ex., tem a honra
/ par?Clpar a V. Ex. que em sessão de 11 . de Junho do corrente anno,
enoDunou a praça da Matriz em que V. Ex. foi baptisado-Praça. do GI?-

(1) A copia não foi encontrada no Archivo do General OSorio.
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neral Osorio-e faz votos pelo proximo e completo restabelecimento de sua
saude, para ainda algum dia ter o prazer e honra de, por um momento ao
menos, ver em seu seio o seu digno Patricio Manoel Luis Osorio, actual
Marechal de Campo Barão do Rerval, fi. quem de coração estima e venera a
altamente respeita. Deus Guarde a V. Ex. Paço da Camara Municipal da
Villa de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, em 2 de Outubro de 1866.
TIlmo. e Exmo. Sr. BarãO do RervaL D. D. Marechal de Campo do Exeroi
to ImperiaL-João Antonio Tava?'es, Fil'mino José Luis Oso?'io, Pascoal
Osm'io Mm'ques, Idalino Antunes da Pm'eiuneula, João Antonio Gomes
Filho, Antonio Doming~tes de Oliveú'a Bl'ax" POl'fi;rio de Soux.a.»

A todas eRsas manifestações de carinhoso apreço, Osorio penhorado
l'espondia :

«Soldado, dizia, emquanto a saúde permittiu, occupei o posto que me
foi marcado; fui servo do dever. Si me não coube a fortuna de fazer tudo
quanto ambicionava, diz-me a consciencia que ao menos procmei serl'i1" ii
Patria da melhor maneira que me foi passiveI; estou certo que se me nao
recusará a justiça de crel-o. Durante meu commando, - accrescentava mo
destamente - o que houve de glorias para as armas do Impelio, deve-se es
pecialmente á valen tia e bTavma de nosso Exercito, para o qual sãO poucos
todos os elogios .. E' certo que esforcei-me quanto em mim esteve para hon
rar o posto que me foi confiado; mas isso não foi mais do que o cumpri
mento do dever do seu primeiro soldado.»

. Ainda a 14, (Agosto) o Ministo da Guerra Ferraz escrevia a Osorio:
«Rio, 14 de Agosto de 1866. Illmo. e EXUlO. Sr. General Barão do

Rerva!. Estou de posse da carta que, da cidade do Rio Grande, V. Ex. me
diTigiu a 2 do corrente, o que muito lhe agradeço. O officio de 15 de Julho,
a que V. Ex. se refere, ainda nãO recebi. Sinto sobremodo os encommodos
de V. Ex. e todos desejamos seu completo restabelecimento e prompta vol
ta para occupar o posto de honra que lhe pertence, e terminar o que tãO
bli1hantemente começou. Fiquei sciente de haver V. Ex. deixado em depo
sito sobre o Paraná cerca de 2.000 cavalJos, 500 mulas e 1.000 bois. V. Ex.
nãO tem que agradecer a confiança que me mereceu e mereçe, porquanto é
muito digno; sómente sinto não poder mostrar-lhe com mais elficacia essa
confiança. Inclusas achará V. Ex. copias das minhas ultimas cartas, por
q~e receio que as nào terá recebido ainda. Sou com a maior consideração
e perfeita estima De V. Ex. Ama. affo. e muito Obo. cro.-AngeloMonú,da
S. Fe?'?'o,x,,»

E, a 16, Ferraz official'a :
«IlJmo, e EXll1o. Sr. General Barão do RervaL Côrte, em 16 de

Agosto de 1866.-Inclusa remetto a V. Ex. a portaria que lhe concede tres
mezes de licença para tratar de sua saude, prevenindo a V. Ex, de que o
presidente da provincia do Rio Grande, a quem expeço ordem, poderá pro
rogal' a mesma licença por tIes mezes, si infelizmente não ror aquelie pra
so sulficiente, e então eu o fal'ei por mais. Conto, porém, e encarecida
mente peço a V. Ex, que, logo que puder, regresse a concluir a commissilO
honrosa de que foi incumbido. Sou com toda a consideração. De V. Ex,
Amo, affO • e crO , obr,O-Angelo Monix. da Silva Fe?"rax,. P. S.-O tempo
da licença não tem outro fim que regularisar a sua estada fóra do ExercitOi
espero, porém, que antes de 3 mezes Deus permittirá qne V, Ex, a elie se
incorpore e assuma o commando.» (2)

(2) Sua Mageslade O Imperador Ha por bem Conceder ao Barão do Her'
vaI, Commandante em Chefe do Primeiro Corpo do Exercito em Operações tres
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A 20, tambem de Agosto, o Visconde de Tamandaré escrevia a Osorio
.Commando em Chefe da Força Naval do Brasil no Rio da Prata.

Bordo do vapor .Apa no Passo da Patria, 20 de Agosto de 1866. Illmo. Ex.
Sr. Respondendo á carta official que V. Ex. fez a honra de di.rigir-me com
data de 28 de Julho proxímo preterito , communicando-me a cU'cumstancias
em que V. Ex. entregára o Commando do lo Corpo do Exercito Brasileiro,
cumpro um grato dever manifestando a V. Ex. o profundo sentimento com
que eu e todos os meus commandados da Esquadra vimo V. Ex, retirar-se
da frente daquelles bravos que V. Ex. conduzira tanta vezes á victoria.
Todos os ,erdadeiros Brasileu'os ficam sendo devedores:í. V. Ex. de peren
nal reconhecimento. V. Ex. organisou um Exercito regular com essa le
gião ardente e enthusiastica que o patriotismo de no so Paiz impelliu á es
tas regiões para vingar os ultrajes que vilmente nos fizera o despota do
Paraguay. Ultimamente quando aquel1es patriotas já eram os aguerridos.
vencedores de muitos combates, veiu uma enfermidade grave, privar 1". Ex.
da ati fação de dar o ultimo golpe que deve anniquillar o inimigo e obri
gaI-o a paz que nos roubára pelas mais insolitas provocações. Muito me
desvaneceram as palavTas com que V. Ex. refere as boas relações que. em
pre nos uniram, e em nome da Esquadm agradeço as expressõe lisongeiras
que V. Ex. dirige aos llJeus cormnandados, e que farei chegar ao conheci
mento de todos publicando-as em Ordem do Dia. Creia V. Ex. que todos
aqui fazem os mais ardentes votos pelo restabelecimen to da preciosa aúde
de V. Ex., e releve que eu lhe manifeste nesta occasião as expressões de
minha mais perfeita estima e as homenagens de minha maior consideração
e amizade. Visconde de Tamanda1·é. lllmo. e E1..."ll10. r. Marechal de
Campo Barão do Herval.»

Do theatro da guerra sempre recebia O. orio, em Pelotas, noticia. dos
acontecimentos lá desenrolados. De Tuyuty, a 27 do mesmo mez, e. crevía
lhe o Tenente Manoel Luis da Rocha Osorio :

.Di'erso amigo de V. Ex. me pedem para recommenclal-os, e ão
!anta que seria demasiado citar nomes. Depoi. que V. Ex. e retirou o .
factos mais importantes são os combates de 16 e 18 de Julho i o primeu'o,
como sabe, muito necessario e o segundo verdadeiramente burle co, pois que
nunca suppuz que os Alliados retrocedessem um passo ; ha diversa ,er
SOes a respeito d'eUe ; emfim foi um verdadeiro açougue, sem mais vanta
gem q\le a do conhecimento de uma ou outra posiÇãO. Victorino, valente,
como muguem o negará, diz que recebeu ordem de Flores, este diz que de
nada subia; não sei mesmo quem foi o heróe ! ? Os nosso. bravo soldados
foram morrer espetados nas lanças da caval1aria que estava no fos o . am
perdemos muitos valentes. A nossa esquerda está inexpugnavel - temos
na casa queimada uma trincheira e tudo está preparado para serem as es
tadas duas boccas de fogo de 32 que já estão neste campo, não deverãO ter
outro fim senão bombardear uma trincheira que tem na desembocadura da

mezes de licença para tratar de sua saude onde lhe convier. Palacio do Rio de Ja.
neiro, em 16 de Agosto de 1866. - Angelo MOllia da Silva FerrfU.'

- Commando interino das Armas da Provincla de S. Pedro do Rio Gran
de do Sul. Quartel General em Porto Alegre, 3 de Setembro de 1866. - - IUmo. Ex.
Sr. ('.ommunico ã V. Ex. que o Governo da Provincia em officio de 10 do corrente e
No. 848 declarou-me que por Aviso do Minlsterio da Guen'a de 16 do passado, foram
COncedido a V. Ex. tres mezes de licença para tratar de sua saúde, onde lhe con
vier. Deus Guarde a V. Ex. - José Fel'l1andes dos San/os Pereira, Tte. Gal. 
Ao Marechal de Campo Barão do HervaJ..
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picada do fundo do potreiro e de revezo O General Ârgollo está ainda de
conta da trincheil"a de 16 e alg-umas mais constnuda, nas immediações, o
Coronel Beilo no potreiro-a Brigada Ligeira já está montada, a la Brigada
foi hontem para o Passo da Patria afim de receber eavallos e aUi h'ataI-os,
Impponho que irá o resto de cavallaria que foi reduzida a uma uniea divi
são composta de 3 brigadas, a la composta dos 20 Regimento, 30, 10 corpo
de guardas nflcionaes unido ao 20 e 20 antigo 110 (Baeno) ; a 2a dos 30,
40, 50 e 60 (TTistão Pinto) e a 3a, 70, 80, 90 e 100 (Niderauer). Âs divi
sões de infantaria tem numeração seguida, e assim as Brigadas. Ra 5 dias
foi uma fachina fazer mongueiros e mongo do outro lado. - Temos mula
de sobra e estãO se tratando na Costa do Paraguay. Temos tido muitos
passados; um dia destes apresentou-se aqui um soldado do 200 que diz ter
sido preso pelos paraguayos a 25 de Maio, e ter-se escapado, com mais 3
que ainda não vieram de uma legua aquem do Rllmaibí depois de matarem
a sentinella. Será verdade ou não. Â 14 houve grande Conselho. Pelo
que tenho puxado e mesmo alguma indiscriçãO tem feito ver, é que o Porto
Âlegre desembarca abaixo do Curupaity, e Flores com as cavaHarias os con
torna pela direita; por tudo o que se vê, suppõe-se que a grande batalha
não excederá de 12 a 20 dÇl entrante. Ra muitos dias que não ouvimos as
de 68 e é opiniãO de muitos lJ.ue elles as tenham retirado. Tem havido guer
rilhas, Rontem os argentinos na descoberta, eneonh'aram uma emboscada no
Capão em frente ao Ribas, e carregando tomaram uma estativa, tendo ape
nas um sargento ferido; isto disse o Gelly ao Ândréa ; não sei se será ver
dade - creio mluto em ambos - e agora mesmo me dizem que é verdade.
Mando á V. Ex. umas cartinbas que nos mandam os pllraguayos; qUllsi to
dos os dias temos jOl'Daes, boletins etc; depositam na costa do banhado on
de termina o poh-eiro que os nossos soldados chamam - Correio geral.
Temos tambem n'este campo 4 morteiros de 2 centimetros. EstãO se fazen
do reductos onde devem ficar as bagagens. Nada mais ha que mereça
menção.'

Em 6 de SetembJ'o, mandava-lhe o lllesmo Tenente esta carta:

«Finalmente, temos alguma cousa de novo pOJ' esta terra. Vou refe
rir a V. Ex. o que se tem feito do dia 10 de Setembro até hoje 6. A. 2, subiu
a Esquadra, e o BarãO de Porto Alegre com 7.500 homens em transportes,
Â Esquadra bombardeou o Curuzú pouco abaixo de Clll'upaity; é uma linha
fortificada formando angulo, tendo o vertice quasi na barranca do rio; uma
das faces lhe corre parallelamente e a outra perpendicular apoiando-se
n'uma lagoa, a paraliela é.mascarada polo matto, e a outra visível toda por
que está n'um albardão-qualldo foi consbuida, a lagoa estava muito cheia,
e agora abaixando tornou a fortificação flanqueavel comquanto tivesse uma
estacada. A.' 3, o BarãO desembarcou pouco abaixo, e por uma picada foi ao
Curuzú, atacou, e com prejuizo de 800 homens pouco mais ou menos, to
mou a bateria, com 13 boccas de fogo, uma de 68 2 de 32, 1 de 12 e as
mais de calibres menores,-até hontem haviam enterrado do inimigo 74~
cadaveres. Elies quando se viram flanqueados dispararam, e na retirada .e
que maIS sofIreram ; quando a nossa gente chegou perto do fogo já elles ti
nbam abandonado 11 trincheira porque tinham sido flanqueados; isto é ?que
hontem me contaram muitos conhecidos, e o que acredito i outros dIzem,
que escalaram a muralha, etc., etc. Todos se portaram muito bem, e mUl
tos elogios ao Bal'M. O «Rio de Janeiro. foi a pique; apparecem-lhe só os
mastros; 2 torpedos o inutilisaram ; salvaram-se 60 e tantos hi.pulantes,
monendo como 50 ; entre elies o Silvado lo-Tenente Commandante. A. E~·
quadra tem já atirado sobre CUl'upaity que é como 1/4 de legua do CUlUZU.
Um Paraguayo refugiando-se n 'um paio] de po]vora um dos nossos atirou-l1Je
e foi causa de uma explOSãO que nos levou 12 homens. Temos já todos os
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meios de mobilidade, cavalIos bons mulas e bois; estes sãos máos ; tem
se feito por aqui muito reconhecimento e ainda nãO se sabe o fi·aco. O Ge
neral Flores no dia 4 seguiu de madrugada com toda a cavallaria a ver si
podia entrar pela direita, mas não poude porque enconh'ou a trincheira
apoiada n'um estero ; o Rornos que ia na fi'ente sempre matou uns 26 e
aprisionou 7 de uma guarda. O Flores disse ao General que com 4 mil ho
mens do& que lhe fornecemo elie ia pa sear o Paraguay' ficou muito en
thusia mado, e a nossa gente voltou encommodada porque a cavaliaria Pa
raguaya dispal·ou. O Manduca Roiz tem assustado constantemente um pi
quete que existe na ,arzea além do Potreiro ; ha dia tomou-lhes 2ó caval
los e ma ou um Paraguayo j hontem matou 4 e agarrou 1 sargento. Rontem
fui ao Coronel Jacintho dar-lhe os paraben por ter sido promovido a Bri
gadeiro. O MaIJet, Salustiano, Pedra, Nery, Domingos e Ferreira a Coro
Deis, o ultimo graduado por Decreto de 20 do passado, segundo avisos re
cebidos aqui hontem, quando fomos com o General ao Barão de Porto .Ale
gre em Curnzú. Roje conferenciaram os 3 Generae dc cá.»

De Buenos ÂÍre , a 3 de Setembro, escre,-ia-lhe .A. Benitez :

•.A rapida partida de V. Ex. cousou em todo o Exercito AlIiado e
em seu' amigo. tal impressão, que não receio as egurar que ainda não nos
acostumamos a ella. Manifesto-lhe em nome tambem de Cabal, nossos dese
jos pelo seu completo rest:lbelecimento, supplicando-Ihe que quando seja
possivel faça chegar noticias suas a estes seus amigos que tão sinceramente
o apreciam. E'-me mtúto grato participar-lhe que a sua separação do
Exercito foi tão sentida pelo Exercito .Argentino, como por aqueUe que
V. Ex. commandava.. Os chefe c officiaes do Exereito Âl'gentino quizeram
fazer a V. Ex. uma demonstTaçâO de re peito e apreço, enviando-lhe um
albIDn. com uas firmas, porém, nãO se poude proporcionar este e V. Ex.
já havia partido. Seus amigos temos sentido uma yerdadeira ati. façãO em
ver todo o Exercito .Alliado h'ibutar á V. Ex. uma merecida justiça.»

.A' 10, (Setembro) Osorio officiava 11.0 Conselheiro Dr. Francisco Oc
taviano de Almeida Rosa, Ministro Bra ileiro em MiSSãO especial no Rio da
Prata:

•.Apre 'ento á V. Ex. a primein, da de letra de cambio da quantia
de 10 patacões e meio contra o Banco Mauá de Buenos Aire , quantia esta
que entre a senhora da cidade de S. Gabriel foi agenciada para ser appli
cada em benefioio dos doentes do Exercito Brasileiro tratado. no ho. pitaes
de Corr~entes, o endo n dita quantia remettida a Baroneza do Rerval, para
me envlar, como verá' . Ex. das inclusas copias, deliberou pa al·a ás
mãos do V. Ex. para da.r-Ihe o destino conveniente esperando que V. Ex.
se. se~virá dar-me aviso da recepção desta qnantia para atisfação dos con
triblUllte ._ (3)

(3) lUm•. Exma. Sra. D. Baronesa do Herval. - As dores de nossos irmãos
que jazem nos hospitaes de Corrientes feriram fortemente nossoS corações. e, de
momento, a commlssão infrascripta tesolveu entre suas amigas agenciar alguns
donativos para coadjuvar as despezas feitas pela Nação com esses infelizes que se
estorcem no leito da dOr. Sentimos profundamente não podermos concorrer cam
maior importancia, e exoramos a V. Ex. para que se digne endereçar 'ao seu digno
esposo, que, como General em Chefe do Exercito Brasileiro, pode mandar dar
applicação que julgar mais conveniente. Aproveitamos o ensejo para renovar a V.
Ex. nossos protestos de estima e alta consid eração, Somos de V. Ex. reverentes
ereadas e amigas. - FeUsbina Fag/l"des da Silva LIma, Ma"ia Carlota de Ca-
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A 13, ainda de Tuyuty, escrevia a Osorio o Tenente Manoel Lui da
Rocba Osorio :

.Ra poucos dias escrevi urna carta a V. Ex.; agora como tivemos
aqui um fa.cto que julgo digno de escrever-lhe, lhe dirijo esta. No dia 10
ás avançadas nossas veio um official inimigo com dois soldados e sendo pre
sentido fez-se-Ihes fogo, voltando eues immedÜttamente; á noite apparece
ram muitos que viram eue de bandeira branca, mas ninguem acreditou, até
que no dia seguinte ao meio dia appareceu de novo e então vio-se distincta
mente a bandeira: era um parlamentario que trazia um officio ao Mitre pe
dindo uma conferencia, marcada para bon tem ás 9 horas, da maneira se
guinte : avançaria o Mitre com um piquete de 20 bomens de 'Cavallaria e 1
batalhão até as nossas linbas ; o mesmo faria o Lopes e depois avançando
ambos se reuniriam no teneno neutro, tudo isto feito, durou a conferencia
4 horas; do resultado ninguem sahe; só pescamos terem escripto muito e
quando elie se recolheu ao campo houve grande conferencia cá. O Lopez
mandou cUlJlprimentar o General Flores e Polidoro, mandando Mitre convi
daI-os para irem até lá; aquelle foi, e e te não. O Lopez falou ao Flore do
Estado Oriental e este magoado respondeu-lhe que elie apezar de não ser
oriental pretendia ter mais ciume da dignidade da Republica do que eUe
proprio-e retirQu-se logo.-O Mitre apezar de mais cüplomata creio que
tambem contou-lhe algumas verdades. O Banios perguntou a um ajudante
do Mitre ou ao mesmo Flores si os negros estavam bons e si moniam nmi
to de febres etc., etc. - Julguei por um momento que não ouvirialllai.
nesta campanha o sibillar das balas: quando vi ofliciaes e soldados no so
se approximarem ás trincheiras inimigas e alli estarem com elles a conver
sar, dando-lhes dinheiro, fumo etc., a ponto de mandar o encanegado da
queUa trincheira um bilhete a Lopez dizendo que lUll grupo de Brasileiros
invadiam o campo. Este entregando ao Mitre, veio ás mãos do Polidora
que logo mandou retirar toda a gente. O Flores mandou os soldado do
batalhão paraguayo levar a seus patricios 4. accos de farinha e xarque i
elles receberam muito contentes abraçando aquelles e perguntando-lhe.
como estavam tão gordos; porém, o Lopez sabendo disto mandou que no
'\Íessem dizer que fossem os buscar o presente que elie agradecia; mas,crcio
quo não foram buscar e quo Flores mandou-lhe dizer que puzessem fóra.
Até hoje não se deu um tiro e ha ordens para niío aggredir i não podellJos
saber o que 1'0 ultará de tal conferencia. (4) .0 Polidoro não cansa de

111a1'gO, Josephilla da Silva Reys, Leollidia Lopes d'Olive1.1'a Ban'eto. - S. Ga
briel, 5 de Agosto de 1866.

- Illma. e Exma. Sra. - O lllmo. Sr. Geraldo de Farias Corrêa, entregará
a V. Ex. a quantia de um conto seiscentos e vinle e um mil réis (1:6218000) produ'
cto da subscripção agenciada nesta cidade, de que lrala o offieio junto a V. Ex.
endereçado pela Commissão, da qual tive a subida haura de ser o thesoureiro.
Aproveito a opportunidade de saudar e felicitar a V. Ex. pelos gloriosos feitos
d'armas de seu digno e bravo esposo, e tenho a honra de subscrever-me de V.
Ex. atteneioso parente e reverente 0'0. Antonio da Silva Lima. - S. Gabriel. 5
de Agosto de 1866.

(4) No dia 11 de 1;;etembro (1866) nas avançadas argentinas foi admittido á
fala um parlamentario paraguayo, que entregon ao General Mitre, General em
Chefe dos Exercitas Alliados, uma nota convidando-o para uma entrevista pessoal
no dia e hora que marcasse, entre as linhas belligerantes. Mitre respoudeu acei
tando a eutrevista, e declarando achar-se no dia seguinte (12), ás 9 horas da ma·
nhã, no ponto convencionado - no passo do Yatallltv-Corâ. Effectuou- e a confe-
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admirar no Flores as suas qualidades tao conhecidas de V. Ex. e creio que
já s110 amigos. Hoje 2 officiaes paraguayos vieram ao telTeno intermedia
ria sem espadas; foram falIar-lhes 2 nossos e aquelIes queixaram-sR de te
rem estes vindo armados, e de que o Mitre e Flores queriam a paz e só o
General Brasileiro não a aceitava. As nossas operações continúam activas.
As infantarias argentinas ha dois dias embarcaram para Curuzú; hontem
formamos uma brigada provisoria ao mando do Paranhos que seguiu tam
bem para lá, composta dos batalhões 60 , de linha, 60 , 100 , 110 e 200 de
Voluntarios, de sorte que temos alli vinte e tantos mil homens. O Mitre
tambem foi para lá, ficou commandando isto o Flores, com o que o General
Polidoro se conformou e ficou satisfeito. O General Guilherme comman
da a direita onde tambem está o GelIy y Obeso Naela mais ha ele novo.»

A 24, ele Pelotas, Osorio escrevia para S. Paulo a seu filho Fernan
do : <Hoje me levantei ela cama; estou melhor, . .á. 25, de Tuyuty, o Te
nente Manoel Luis da Rocha Osorio escrevia a Osorio :

.Espero o Luis Alves para ver si posso dar alguns pormenores do
ataque ele CLU'upaity, onde tivemos a infelicidade de ver coberta a nossa
bandeira tão orgulhosa até hoje, com o crepe de uma denota. Dizem que
não foi bem combinado o ataque de nossas forças e argentinos; o que, po
rém, é certo é que tomamo uma trincheira falsa e a metralha de 50 boccas
de fogo dizimou nossa tropa, obrigando-a a uma retirada ... O General Flo
res hoje retiTou-se do Exercito e tão encolllmodado com o Mitre, que até
parece inconveniente o seu modo de falar. Disse-me que o Exercito AUiado
era um Buchiche, e que quanelo a cabeça era má, as pernas nM andavam.
Quando o General M.itre foi para o Curuzú, ficou commandando o Campo o
Flores, pelo que o Tamandaré e Porto Alegre protestaram contra o Polidoro
por ter este se sujeitado ao tal commando ; - porém, este sempre cavalhei
ro disse que além de Flores ser General mais antigo era chefe de uma a
9ão e por essa razãO estava Mitre no Commando em Chefe, apezar de ser seu
Exercito e recmsos inferiores ao no. soo Antes ela ultima operação ji Flores

rencia, á qual Comp"eceu Flores, deb:ando de fazel·o Polidoro. Co:respondencia
de Tuyuty, publicada no Diario O/licial, deu os seguintes pormenores: .Lopez c 
meçou deplorando os rigores da guerra, com que !.e estavam anlquillando tres Re
publicas em puro proveito do Brasil, que intentava conquistar o Pnraguay; disse
que fOra provocadll á lula pela ameaça que o fmperio fizera á independencia da Re
publica Oriental, concluindo por declarar que o seu desejo era termipar pacifica
mente" contenda. Terminando Lopez o seu cUscurso, tomou a palavra o General
Flore, que repelliu em termos energicos o insulto que se fazia ao seu paiz e
ao Brasil; aCCUSOll o proprio Lopez de ter provocado a guerra, de cujas conse
queacias, sO eUe, Lopez, era culpado. Flores retirou-se e a conferencia continuou
entre Lopez e Mitre, terminando sOmente ás 2 horas da tarde. Voltando aO seu
acampamento o General Mitre reuniu os seus collegas e deu contas do resultado
de sua entrevista, que é o segUinte: Lopez deplora os desastres da guerra a que
deseja pOr fim por meios pacificos, dando para isso todas as satisfações aos go
vernas alliados, mas declara que não abandonará o poder. Esta proposta foi
levada ao cOnhecimento do Conselheiro Octaviano; e no cUa 14 o General Mitre
enviou ao Quartel General paraguayo resposta na qual decIa. ava que ia levar a di
ta p~oposta do dictador paraguayo aO conhecime.nto dos Governos Alllados, sem fazer
mOdificação alguma na situação dos belligerante';.> Esta note - refere o Tte. CeI. Jour
dan, - foi recebi,da por Lopez no dia 14 á tarde, e elle respondeu no dia 15, ficando

C
CDcerrado o incidente, durante o qual aprp.s avo o artilhamento de suas trincheiras de

urupaity.
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pretentlia retil'ar-se, e a 21 entregou o commando, mas, á noite, vindo ordem
para o movimento do dia 22 disse ao Polidoro que lhe foi falaI: que na ves
pera de uma batalha não desampararia os seus companheiros. Queixa de
que. a entrevista de Mitre e Lopez foi mui grande. Com as graudes chuvas
creio que nada emprehenderemos, e a sim porderemos os recursos de que
dispunhamos relativos a mobilidade. Morreram os dois irmãos do Homos
em CUl'upaity: Hypolito e Affonso. Em outra direi a V. Ex. os pormeno
res. Desejo que esteja melhor de seu enconunodo».

Accusando a carta do Ministro da Guerm Ferraz, de 16 de Ago to,
em que lhe fôra hansmittida a portaria de concessão de licença, asorio e 
crevia-Ibc a 25 do Setembro, de Pelotas :

.Eu te~ho melhorado, porém, ainda não disponho da perna esquerda
que, comquanto tenha desinflalllmado desde a articulaçãO superior, resta-me
uma chaga que me sobreveiu abaixo do joelho, que me priva andar e calçar
me, porém, parece-me que breve estarei prompto. Se são exactas as ultimas
noticia do ilieatro da guerra a esta hora estará o inimigo derrotado e então
parece que já não terei alli o que fazer. Sem embargo V. Ex. ordenará o
que lhe parecer".

A 30, de Pelotas, O, orio escrevia a seu filho Femando :

.Eu vou melhor de meus encommodos de saude, e ainda que tenha
aberta uma chaga na pema e esta Ulll pouco inchada levantei-me ha tres
dias e posso pisar, nàO fazendo excesso _. _ aAdolpho (5) vae amanhã para a
estancia de que é preciso cuidar porque não me chega o dinheiro para su 
tentar a familia e nem posso fazer a farda de Marechal, e a licença que me
deram para tratar-me não diz com que vencimentos e por isso o pagador ha
dois mezes qlle nada me paga. Vou fazer 43 annos de serviço e eis o que
tenho ganho e a razão por que não quero que meus filhos sejam soldados,
Nasci a 10 de Maio de 1808 - já licas sabendo, como desejas, a minha eda
de. Meu filho - economia e' estudo -não te importe mais nada; muito res
peito aos lentes e ás suas opiniões; - aos politicos ouve só muito e como
quem não entende o que ouve; a época é tal que até as Mas maneiras e
comportamento excitam inimigos».

No Exercito não estava a orio e 'quecido ; ha,ia verdadeu'a saudade
do General; o Exercito não se conformava com sua ausencia .

•Que saudade. tem tido o amigos, camaradas e soldados do eu que
rido General» - escrevia-lhe o Coronel Eduardo Deschamps (6), em 17 de
Agosto: .é agradavel e lisongeu'o saber-se o quanto é presado: esse sen
timento experimentou e deve experimentar V. Ex. ao ver-se retirado do
Exercito que creou. a filho chora a ausencia do Pae.»

.Pos o a segUl'ar a V. Ex. com a franqueza do amigo, que senti de
coração que meu bmvo companheiro de Caceros, haja tido que retirar-se do
Exercito» - e crevia-lhe J. Urquiza, de S. José, em 22 de Agosto - on
de prestava tão importantes serviços á justa causa que debatem com a8
armas as potencia alliadas. Pode estar segUl'o igualmente V. Ex. que o
mesmo sentimento que acabo de manifestar, experimentou tambem o povo
Entreriano por seu companheiro de gloria de 52.»

(5) Adolpho Luis 050ríO. eguodo filho do General Osorlo.

(6) Coronel Eduardo Ca.rlo Ca.bral Oeschamp, Chefe da Pag-adoria do
Exercito.
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De Corrientes, a 3 de Outubro, escrevia-lhe M. Cabal:

.Siíl·. Gl'líl. Dn. Manoel L. Osorio. COlTientes, Octubre 3 de 1866.
Estimado Gral. y Âmigo. Recien hoy voi a cumplir con el deber de diri
girme á V. particularmente pues antes de ahora he escrito á mi socio Be
nitez de Buenos Aires para que le escribiese saludandolo, agrádeciendole
las atenciones que de V. hemos merecido y manifestandole que en estos
destinos tenia dos amigos que sabian apreciar como V. es digno que le apre
oien los que han tenido la felicidad de merecer su amistad. Yo que he te
nido la suerte de acompanarlo en su penosa campana y de apreciarIo como
el primero soldado de estos paizes y que sus virtudes lo colocan con titulos
bastantes para ser el Brasilero mas importante de los que hasta hoy en la
vida publica se han hecho conocer. Ud. Gral. representando el caudilho
valiente aI amigo consecuente, aI hombre moral, aI ciudadano virtuoso y
aI padre carinoso tiene una mision aun mas que cumplir y es la de presen
tarse en el Ejercito de operaciones contra el Paraguay para concluir con
ese despota infame que tubo el atrevimiento de ofender á su pais y el mio
de un modo digno, solo de los de su clase. La separacion de Ud. deI Ejer
cito Aliado se puede decir sin ofender la modestia de nadie que fné nuestra
tumba, mientras Ud. estubo en el no obtubimos mas que glorias, se separó
Ud, y solo obtubimos denotas. El10 Cuerpo deI Ejercito Brasilero que tan
dignamente Dd. mandaba no existe mas que la sombI'a y digo la sombra
porque antes todo era entusiasmo y contento y hoy no veo otra cosa que
anarquia y desmoralisación. Si su Pais quiere revindicaI' sus derechos vil
mente atropelados pOl' el despota deI Paraguay que lo mande á Ud. que
!anta falta hace á poneI'se aI fI'ente de su Ejercito aunque paI'a el tubiese
Ud. que seI' conducido en una camilla, si la pI'ovidencia aun no lo ha res
tableoido completamente de su salud, Ud. ditá mi querido Gral. que yo oy
exagerado y de consiguiente pinto la ,ituacion de nuestl'OS Ejel'cito, en peor
e~tado que lo que estamos, pel'o no es asi; le hablo a Dd. con sinceridad le
digo a Dd. no solo lo que yo pienso, sinó lo que dice el EjeI'Cito Brasilero,
lo .que dicc el Ejercito y pueblo Argentino que es Dd. la figura que se ne
ceslta en el Ejercito para triunfal'. Deseo se halle Ud. restablecido de su
~alud, P?niendome á las ordenes de su Siíl·a. e hijos, ordenando como guste
a s\\ anugo que le quiere.»

A 5, de Porto Alegre, escrevia-DIe o General Victorino Monteiro:

.Sinto SllUUllamente que ainda continuem á martyrisal-o seus en
aOlimodos•.

Victorino, por sua vez, continuava doente. Além da perna soffria de
infialllmação do estomago.

De Tuyuty, a 7, escI'evia-llie Joaquim Verissimo Pinheiro:

.Anciosos aguardamos a presença de V. Ex. n'este Exercito, que
pa~a nós indicaria uma proxima conclusão da guena para tornarmos aos
selas de nossas familias como todos ambicionamos .•

A lI, do porto de Itapirú, escrevia-llie Francisco Xavier da CllUha :

~á visitei os dois acampamentos de Clll'UZU e Tuyuty. Posso por
~nto dIzer-lhe alguma cousa sobre os ultimos acontecimentos e sobre o e 
ada ~as COusas actualmente. Como se disse, e como ef!'ectivamente estava
comblD~do, o assalto de Clll'upaity devia ser simultaneo. com o movimento
aggresslvo em Tuyuty com a excursão do General Flores sobre a direita
~or ~s cavallarias e algunlas infantarias. Entre os dois campos estava esta-
e eClda uma linha de communicacões por meio de bandeiras. No dia 22 de

manha começou o bombardea.mento de Curupaity pela Esquadra. Em Tuyuty
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recebeu-se o signal de que começara o bombardeamento; dua horas de
pois outro signal dizia que CU1'upaity estava em nosso poder. A' vista dis
to o Marechal Polidora nãO atacou, e só depois de cessar o fogo é que che
gou a notioia de que nossas forças tinham sido reuhassadus oom grandes
perdas. (5 mil homens dos dois Exeroitos). E' crença geral que o Tamandaré
e o Porto Alegre, acoroçoados pelo suooes~o de Clll"uzú, e caloulando que a
tomada de Curupaity seria da mesma forma pratioavel, quiseram O1onopoli
sal' para si a gloria do feito e deram ao Polidora urna partioipação antecipa
da, quo elies julgavam seria em pouco verdadeu'a ; mas que os canhões pa
guayos se enoarregaram de desmen til' e de tornar falsa. Depois do ataquc re
tirou-se Mitre com todas as suas forças. O Porto Alegre fioou oom os restos
de seu Exeroito desmantelado e com Ullla forte brigada auxiliar que lhe man
dou o Polidoro, forte de 2.000 homens, e que está reduzida a 1.400 : com
manda e 'ta força o Tenente-Coronel Paranhos de infantaria, O Porto Alegre
trata-se de fortifioar-se, fazendo fortes trincheiras em torno do aoampamen
to. Eüe se aoha em uma apertada área, entre lagoas e pantanos e apoia-se na
Esquadra. E tá muito ao aloanoe da artilheria de Curupaity, a qual por ora
apena. tem feito alguns tiros de ensaio. O Mareohal Polidora á mim me disse
que o Porto Alegre não se poderá manter oontra um bombardeamento ener
gioo do inimigo .. Realmente assim pareoeu-me pela inspecção pessoal que
fiz dos 10glU·OS. O bombardeamento da Esquadra no dia 22 foi inteimmen
te im,fficaz. Os encouraçados postaram-so em frente da fortificação inimiga,
de modo que estando muito perto e em um nivel in fori 01' ao da b,uranca
seus projectis pu savam por cimlL e iam porder-se u grande distanoia. Sabo
se apenas que uma peça de 68 foi desmontada pelo encouraçado Lima Bar
ros. Em oompensação as baterias inimigas fizeram menos mala seu ofIel
to sobre os nossos vasos. O seu primeil'o tiro de 68 entrou pela portinhola
do B1"asil, partiu o lU'mãO de uma peca e a desmontou; além dessa bala
ent.raram outras pela portinhola (me dizem que oito) nas :Jouraças estão os
signaes de muitas balas, algumas dfls fJuaos quebraram as ohapas. Uma
força no sa de Curuzú passou para o Chauo com o fim segundo so diz de o
explorar. Em Tuyuty não se pensa pur ora em oporações. Está-so em
oompleta ineroia; as bagagens que estavam reoolhidas foram de novo des
tribuidas. Pl'eparam-se no emtanto pontaos, 0001 o fim, segundo se crê de
estabelecer uma ponte nas lagoas 'lue temos em frente, em Tuyuty,e poram
fazer o ataque, pois parece ser o pauto mais vulneral da trincheiras inimigas.
O 1'evex- de Curupaity tem desalentado bastante a t?'opa, c se aCl'edíta ge
"almente que não possam ser empl'ehendidas novu.q operações, se'ln mais
f01"ÇG-s e com V. Ex. á testa. Creia V. Ex. que sou o mais since?'o e verda
dei?'o possível, asseve"ando-lhe que o Exel'cito intei?'o desde o primeiro chefe
ao ultimo soldado clamam alia'mente pela vinda de V. Ew., como unico
capax- de leva,' a gue1'1'a á um te1"mo glO1'ioso e p,·ompto. Existem ainda
aqui elementos que impulsionados pelo p1'estigio de V. Ex. podem conse
gui?' esse 'resultado . .A occasião é opportuna pa"a V. Ex. vi?'; ainda mes
mo com algu1n sacri("Wio, na minha humilde opin'ião devia faMl-o .•

De Tres Irmãos, na oosta do Ibicuhy, a 14, escrevia-lhe Bezefredo
Coelho:

«Depois da retirada de V. Ex. d'aquelle Exercito tudo desanimo~.

Uma unica esperança re tava fJue era na pessoa do General Flores. Reti
rando-se este qnem é capaz de uJlpõr hoje barreim a Lopez e de sustentar o
equilíbrio no Exflrcito AlIjado? .A. 11 i nenhum d'aquelle, __ , Se V. Ex.
não aoode ao l0 Corpo de Exel"uito, em pouco tempo elJe está aoabado. Os
ohefes mais proeminentes so dispOüIll :í retirarem-se .•

Da capital de Corri ntes, a 15, escrevia-lhe José Joaquiln de An
drade Neves:
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.Aqui cheguei no dia 13, ás 9 horas da noite, achando tudo em paz,
e nada tem havido no Exercito, os hospitaes cheios de doentes, mas vão
bem, no Exercito agora vae bem, tambem não ha peste, e dizem que haverá
nova organisação no Exercito, e fala-se que o Caxias vem para commandar
no geral, só um Exercito. Muito pedem a Deus pela sua saúde e eu tenho
dado esperanças que V. Ex. virá logo que melhore. Seus cavallos sei que
estllo muito gordos i meu filho vim achar aqui e este é quem me diz. Vim
achar no Rosario o Capitão Luiz Alves comprando cavallos e já tinha 600
bons, e devem estar aqui nestes poucos dias, todos de trato e escolhidos.
Á cavallaria do Exercito dizem estar bôa, bem tratada. Estão se retirando
alguns officiaes, o Tenente Coronel Nova seguiu hontem para essa provin
cia i agora seguiu o Capitão Bravo e este melhor informará a V. Ex. Aqui
estou com o amigo de V. Ex. Artiaga ; eUe tem um cavallo malacara de
V. Ex. aqui e o trata; agora dei um passeio n'eUe, está bom. Eu sigo
amanhã para cima e vão 600 homens de infantaria, e os que trouxe de ca
vallaria que andam por 30 e tantos. Quando sabi de Buenos Aires chega
ram 700 e que o Governo ia mandar até 20 mil homens e para isso se
guiam transportes. Todos aqui me perguntam por V. Ex. e si nãO vem
para o Exercito. Nada sei i só que V. Ex. continue com sua melhoras e
venha logo mandar os seus bon soldados e companheiros .•

A 19, Osorio, de Pelotas, escrevia a seu filho Fernllndo, estudante
em S. Paulo:

.Continúo encommodado da perna. Inda nãO fechou a ferida i e ella
incha de dia e á noite desinflamma um pouco, creio que de estar deitado,
mais ou pela inacção ou porque tenha algo no peito. canso com qualquer
pequeno exce.. o ou movimento consb.'angido .•

A 26, de Montevidéo, o Ministro Octaviano escr("lvia a O..orio as duas
cartas abaixo :

.Meu presado amigo e I'. Barão. Mande-me noticias suas. Ando
a pediJ-as a todo o rntmdo porque ou eu verdadeiro amigo e tenho a
convicção de que a sua vida é necessaria ao Brasil. Si eu estivesse
mais desembaraçado, dava um pulo até ahi para conferenciarmos. Mandei
apresentar ao Banco Mauá, de Buenos Aires, a la via de letra de
cambio, da quantia de oitocentos e dez patacões e meio, que V. Ex.
m remetteu e recommendei ao dito Banco que fizesse chegar aquel
la importancia á Caixa Militar em Corrientes. Ao Governo Imperial e
a~ ~o. Sr. General Polidora JordllO communiquei a origem e destino de
ta~ pIedoso donativo. Rogo a V. Ex. que beije por mim e pelos enfermos e
fendas as mãos da ExUla. minha Senhom a Senhora Baroneza do Rerval,
Como digna e bem escolhida representante das distincta Senhoras da cida
de d~ ~. Gabriel, que se lembraram de nossos irmãOs infelize com tanto
patrIotismo e caridade. Faço votos, como todos os Brasileiros, para que V.
~. se restabeleça de prompto e possa vir terminar a um ão que tão glo
no~amente encetou, Reitero a V. Ex. o. meus irrceros prote tos da maior
estima e consideraçãO .•

A 28, do Passo da Patria, Camillo Mel'cio Pereira e crevia á O orio :

.Peço a V. Ex. o favor de algumas veze mandar escrever-me con
tando seu estado de saúde. Não tem havido alteração alguma que leve a
seu conhecimento, pois que só guarnecem-se as linhas, cuida-se de cavaUos
e esperam-se h·opas. Em fins do mez passado foi-me entregue pelo General
~m chefe seu cavallo baio bastante magro e com um grande mal de
laso de carne ; já se acha regúlar, porém. julgo que terá de cahir o casco.
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o General em Chefe disse-me não demorar muito a retirar-se, e como mui
tos me falam em seu cavallo, l'esolvi por isso perguntar-lhe, a quem devo
entregar o referido cavallo, sendo que fique bom.•

À 30, de Tuyuty, escrevia-lhe Cosar A.ugusto Brandão:
«Bem desejava ir eu mesmo em pessoa saber da apreciavel saude de

V. Ex., mas isso me é inteiramente impossivel ; esta, porém, tem por fim
saber como se acha V, Ex. de seus enco=odos e muito folgarei que já o
encontre livre delles. O General Polidoro tem pedido ao Governo para se
l'etirar, e creio que de repent~ se vae. Hoje os Paraguayos causaram grande
alvoroço no nosso Exercito; pelas tres horas da tarde romperam um vivis
simo fogo de artilharia repentinamente de suas trincheü'as, sendo no prin
cipio como descargas do canhoes, de sorte que tudo se poz em armas para
combate suppondo que elIes vinham sobre nós, mas afinal não passou de
bombardeio, que felizmente só nos matou o Tenente Àjudante do 60 Bata
lhão e ferio a 2 ou 3 soldados. Vou dar a V. Ex. uma triste noticia: o bra
vo Tenente-Coronel FigueÜ'a de Metio, despachado a este posto ultimamen
te pelo Governo, morreu hontem ás 6 1/2 horas da tarde, victima de um
tiro de fusil disparado por um cadete do seu proprio batalhãO, que estava
de sentinella nas linhas avançadas em occasião que o infeliz Tenento-Coro
nel em companhia do Marechal A.rgollo e outros officiaes percol'l'iam as
mesmas linhas, porém pela frente delIas, examinando umas picadas que se
estavam fazendo além das mesmas linhas, e aonde foram sem terem tido n
precaução de prevenir as avançadas, de sorte que voltando já com o escUl'O
e sombras dos mattos, por lugares onde o inimigo costuma sempre vir nos
acometter deu isso motivo a que o cadete cumprindo o seu dever, commettas
se um crime, matando o seu pl'Oprio commandante, e até seu amigo que
era I Esta perda muito tem consternado a todos porque era um bravo que
merecia a sympathia geral do Exerciio. Por ora nada mais tem havido de
novo. Desejo a V. Ex. vigorosa saúde e a Exma. Sra. Baroneza a quem ro
go o favor de apresentar meus humildes re peitos, esperando que V. Ex.
oontinúe a honrar-me com SUliS ordens sempre que Lhe aprouver, pois é
com a maior satisfação que me emprego no serviço de V. Exa.•



CAPITULO XLVI

St1IllLlARIO ; - Caxias nomeado Commandance em Chefe das forças do Imperio con
tra o governo do Paraguay (10 de Outubro de 1866) indica a Osorio para
Commandante em Chefe do 30 Corpo de Exercito que devia formar o povo
do Rio Grande do Sul, e para o Commando Interinp das Armas. - oiiicios
do Governo Imperial notificando a nomeação de asaria e carta de Caxias,
em que appeliava para o seu patriotismo. - Ainda não restabelecido Osorio
declarou-sp prompto e paz-se em actividade. - Cartas de Caxias e Octavia
no á Osorio, de satisfação e congratulações por sua conducta cívica e volta
ao Exercíto.-Difficuldades da missão de Osorlo ; Conhece-as, mas declara não
vascillar quaesqller que sejam os saerificios. - Correspondencia de Osorio
cam Flores, na qual esle, demonstra o quanto foi senslvel a ausencia do Ge
neral Brasileiro do Exercito, e remette seu reloglo Como recordação de ami
zade. - Officios á Osorio do Mini>tro da Guerra Conselheiro Paranaguá e de
Caxias sobre a >ua missão na Provlncia. - Providencias de Osorio para o
Começo das reuniões. - Circular-appello ás lnnuencias politicas sem distin
cção de credos. - Obstaculos á orgnnisação do 30 Corpo; II attitude da im
prensa contraria a sua formaçãO. - Falta de energia do Vice·Presidente da
Provlnela cm exercicio. - Frouxa conducla do Commandante su?erior da
Guarda Nacional da capital da Provincia e da Junta de Saúde da capital.
- Isenções concedidas em escala ampla. - As deserções. - Officio de Oso
rio ao Governo Imperial sobre os obices encontrados. - Oftido do Ministro
da Guerra Paranaguá á Osorio sobre po Ivel auxilio do General Vísconde
de Porto Alegre. - Siguificativa resposta de Osorio; "prcciações sobre a
marcha das operações da guerra. - Omelo de Caxias á Osorlo, de Tuyuty,
sobre as operações. - Novos oifidos de Osorlo ao Presidente da Provinda
e ao Ministro da Guerra sobre os obstaculos creados ao desempenho de sua
missão. - Resposta do Ministro da Guerra. - Pretensos abusos praticados
por autoridades brasileiras contra os direitos dos subdilos oricntaes. - Olfi
cio de Osorio á Caxias sobre a formação do 3° Corpo. - Resposta de Ca
xias. - Officlo de Osorlo ao Ministro da Guerra.

A 10 de Outubro de 1866 o Marechal do Exercito Marquez de Ca
xias, era nomeado Commandanie em Chefe de todas as forças do Imperio
contra o Governo do Paraguay.

Por Aviso do Ministerio da Guena de 18 do mesmo mez, era o Ge
neral Gsorio nomeado interinamente commandante das armas da Província
do Rio Graude do Sul; e, por Decreto de 20, commandante em chefe do 30

Corpo de Exercito que havia de formar o povo daquella Provincia.
Osori'o achava-se em Pelotas, ainda não restabelecido de seus encom

modos de saude, quando 1-8cebeu os oflicios abaixo, do Ministro da Guena,
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Conselheiro Paranaguá, notificando-lhe haver sido distinguido com aquellas
nomeações. (1)

cRio de .Taneiro. Ministerio dos Negocias da Guerra, em 11 de Ou
tubro de 1866. llim. Exm. Snr. Seguindo para o Rio da Prata, afim de
commandar as nossas forças em operações contra o Paraguay o Marechal
de Exercito graduado, Marquez de Caxias, declaro a V. Ex. que, logo que
se ache restabelecido, deve seguir para o lagar que pelo mesmo Marquez
lhe 101' indicado cumprindo as suas ordens e recommendações sobre orga
nisação de forças, e tudo quanto possa interes ar o bom desompenho da im
portante commissão de que vae elle incumbido, e na qual todos nós temos
o mais vívo interes o. Deus Guarde a V. Ex. Sr. Barão do Herval.-João
Lustosa da .Gunha Pa1·anaguá.»

cRio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guena, om 18 de Ou
tubro de 1866. llIm. Exm. Snr. Sua Magestade O Imperador Houve por
bem Mandlll' nomear a V. Ex. Commandante das armas interino da Proviu
cia do Rio Grande do Sul. Fazendo a V. Ex. osta participaçãO devo decla
rar que Sua Magestade O Imperador Teve em vísta com esta nomeaçãO Dar
a V. Ex. autoridade e força para mais facilmente reunir Volun tarios e Guar
das Nacionaes que n 'essa Província formem um Exercito destinado a operar
contra o Governo do Paraguay do modo que a V. Ex. fôr ordenado pelo
Marechal de Exercito lI'1urquez do Caxias, Commandante das Forças do Im
perio contra aquelle Governo; e o Mesmo .Augusto Senhor Espera que
V. Ex. no desompenho desta importante commissão haver-se-á com a cele
ridade e acerto que exigem as circumstancias da guena, assaz conhecidas
de V. Ex. .Ao Presidente dessa Província expede-se n'esta data ordem,
prevenindo-o desta nomeação, e para dar a V. Ex. todo o apoio, de que pre
cisar. Deus Guarde a V. Ex. Sr. Barão do Herval.-João Lustosa da Gil
nha Pa1·anaguá.•

- cMinisterio dos Negocias da Guerra. Rio de Janeiro, em 20 de
Outubro de 1866. llimo. Exmo. Sr. Por Decreto datado de boje e junto
por Copia (2) foi V. Ex. nomeado Commandante em Cbefe do Exercito, que
n'essa Província tem de estacionar na fronteil'a para onde V. Ex. eguirá,
logo que tenba força ufficiente procurando abril' cOlTespondencia com o
Marechal de Exercito Marquez de Caxias, cujas ordens cumprüá. Ne ta
Commissão muito fará V. Ex. reunindo o maior numero de praças, e mar
cbando para aqueDe ponto com a maior celeridade, afim de cooperar com a
mais forças do Imperio pelo modo que l.he fôr ordenado pelo referido Marquez
de Caria.. .Ao Presidente da Provincia, (3) expeço nesta data Aviso para
auxiliar a V. Ex. e quando de accordo com este se entondll conveniente,

(1) Esses officiaes foram recebidos em 6 de Novembro do dito anDO.

(2) Hei por bem nomear o Marechal de Campo Barão do Herval para COIll'

mandante em Chefe do Exercito, que deve reunir-se na Proviucia do Rio Grande
do Sul, com destino a operar contra o Governo elo Paraguay. João Lusto~a da Cu'
nha Paranaguá, do meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do
Justiça, interinamente encarregado dos da Gucrra, assim o tenha entendido e ~oço

executar. PaIacio no Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1866, quadragesimo quJnto
da Independencia e do Imperio. Com a rubrica de S. M. O Imperador. - João
Lustosa da CU11ha Pal'anagltá .•

(3) cMinlsterio dos Ne~odos da Cuerr3. Rio de Janeiro, em W de Outubro
de 1866. IIlmo. Ex. Sr. Por decreto datado de hoje Houve Sua Majestade O Illlpe
rador por bem Nomear o Marechai de Campo Barão do Herval Commandanle elll
Chefe do Exercito, que tem de eguir para a fi'ronteira dessa ProvInda, afilll de
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será V. Ex. substituído no commando das Armas pelo official que se desi
/(nar. V. Ex. poderá. chamar a serviço qualquer dos officiaes que nessa
Provincia devam responder a Conselho de Guerra, e cujos processos ficam
reservados para occasião opportuna, conforme se resolveu em Aviso de 16
do COlTente, expedido ao respectivo Presidente. O Governo Imperial confia
que n'esta lucta de dignidade nacional desappareçam as dissenções e riva
lidades politicas, reunindo-se os cidadãos da melhor vontade para que o
Imperio eja desaffrontado da aggressao do Governo do Paraguay; a V. Ex.
compote empregar todos os seus esforços para o bom de empenho da Com
missão que se lhe confia. Deu Guarde a V. Ex. Sr. Barão do Rerva!.
João l/ustosa da Cunha Pa1·anagttá .•

Em 10 de Novembro, o Dr. Antonio Augusto Perei.ra da Cunha,
vice-pre idonte da pronncia em exercicio, officiou ao General usorio, scien
tificando-lhe da nova incumbencia e autorisando-o a dirigir-se directamente
desde aquolle momento aos commandantes superiores da Guarda :Nacional
do Sul da provincia para que o auxiliassem na importante commissão de
que fôm encarregado.

Em virtude da nomeaçãO de O orio para Commandante das Armas
interino da Provincia, ficou o Tenonte-General José Fernandes dos Santos
Pereira, disponsado do mesmo Commando.

Datada de 20 de Outubro Osorio recebia de Caxias a seguinte carta,
da qual vê-so haver partido do Marquez a indicação de seu nome para
aqllella commissãO e a alta confiança n'eUe depositada:

«Rio de Janoüo, 20 de Outubro de 1 6G. Ex.o Ám.O Quando menos
eu esperava fui forçado a aceitaI' o commaudo de todas as nossas forças de
terra e mar, quo operarãO contra o Paraguay. em poder entTUl' no porme
nores que occorreram e que nãO deixam de ser cUl'iosos mas que não tenho
tempo nem vem ao caso contar-lh agora, o facto foi que o Ferraz (aliás
Barão de Ul uguayana hoje) deixou o Ministerio, brigado com todos os com
panheiro , e eu fui chamado para tudo quanto eu quizesse fazer, ou ser,
comtanto que fo se quanto ante para o Exercito, afim de acalmar as intri
gas que por lá. ha entre os chefe, da. quae nos pódem vir grandes des
gosto. Nao hesitei e vou partir com plenos poderes, depois d'amanhã, no
Paquete Francez. Minha primeira modida foi acabar com os interminaveis
con. elhos de guerra que o Ferraz inventou, para arredar eus i.nimigos das
pOSIÇÕOS em quo se achavam. Trato por todos os meios de obter gente e c 
pero em menos de 2 mezes reunir no Exercito mais 16.000 homen , poi
para toda a parte tenho escripto aos meus amigo para que me coadjuvem,
IOdo estas cartas acompanhadas das orden do Governo; e sendo V. Ex. um
daquelJes em que mais confio, dir-Ihe-hei que o propuz para commandante
em chefe de todas as forças que devem partir d'essa Provincia a qual ain-

entrar em operações contra o Governo do Paraguay. Para a formação daquelle
Exercito V. Ex. prestar-Ihe'á todo O auxilio e logo que tenba elle reunido (orça
surfiei.;nte marchará p"ra o seu destino, d'onde procurará logo abrir corresponden
ela Com o M. de Caxias. cuias ordens cumprirá; e no Commando das Armas, para
que foi designado p"r Aviso de 18 do correnle, será subslltuldo pelo offieial que V.
Ex. designar e na occaslão em que de aceordo Com o mesmo Barãu fOr isso ne
cessaria. Deus Guarde a V. Ex. Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul. - João Lllstosa da Cunha Pa1'anagllá.>
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da não deu, pelas intrigas ahi Ul'didas, a gente que pôde e deve dar. Afim
de evitar conflictos V. Ex. tambem, omquanto ahi esti,er, exercerá o Com
mando das Armas, passl1ndo-o ao oflicial mais antigo, logo que tiver
transposto a fronteira. Ao Coronel João Manoel Menna Barreto orde
nará V. Ex. que siga a encontrar- e comIDigo em Corrientes. Sendo a
guerra que temos a fazer mais do caçadores e artilheiros, que de cavallei
ros, por isso que sãO alli os cavalios quasi impossiveis de manter em
gra_nde numero, V. Ex. armará a força, que d'ahi marchar, com clavi
nas e a tratará de exercitar a pé e a cavalio para que possam servir ainda
quando nos faltem os cavallos. A' todos dará o titnIo de Corpos de Caçado
res a cavalio. Pelo Ministerio da Guerra lhe serão expedidos os meios pre
cisos, e já fiz a requisiçãO de 6.000 fardamentos completos e outros tantos
armamentos que devem sahir d'aqui nos primeiros dias da semana proxima.
Vamos acabar esta guerra com honra, meu amigo e cam~rada, pois vejo as
cousas tão tortas desde o seu principio que receio algum fim... Falle a
esses guaseas aquelia linguagem que nós sabemos e verá como elles cor
rem todos para o campo do combate. Desejo ter noticias de V. Ex. e da
força que ror reunindo. o mais a miudo que lho fôr possivel dirigindo-as
por Montevidéo ou cli.l' ctamente para onde eu estiver pelo caminho que lho
parecer mais curto. SerÍt bom que trate de escrever ao Brigadeiro Porti
nho, que, como sabe, ficou com uma força creio que de 2.000 homells, ob
servando o ParanÍt, afim de que elie lhe communique o que por alli houver.
Sobre os movimentos que deveremos fazer no futuro, nada posso aventurar
agora, sem todos os dados a respeito do estado da, questãO no thcatro das
operaçoe. E por isso, por ora o que convém é montar a cavalio e ajuntar
gente, ficando a seu arbitrio o ponto que deve marcar para a reullião, o
qual nãO deve ser distante do Uruguay. Si eu nilo receiasse que a minba
demora pudesse ser muito prejudicial ao Exercito, iria em pessoa a essa
Provincia e assumiria ainda que fosse por um mez a Presidencia da Pro
víncia pam fal1ar aos nossos guascas a linguagem que clies entendem;
porém a estada de V. Ex. ahi me póde poupar cs e trabalho, e por is o vou
tranquillo para o Exercito, contando que I. Ex. me ha de apparccer com
gente, cavalios, mulas e até com bois mansos, o mais depre a que fór po 
sive!. Ao Vice-Presidente da Província vãO as ordens e dinheiro nece a
rios para as despezas, e breve irá um Presidente com quem ou melhor me
entenda, pois o que já está nomeado vae ter outro destino. O Coronol Pe
dernei.ras, portador desta, ,ne á sua di. POSiÇãO para o coadjuvar no que
quizer Elie leva vencimentos de Engenheiro. Seu amigo e Camarada.
Ma?'quex de Gaxia,s.

Osorio declarou-se prompto para o serviço, dirigindo-se ao Governo
Imperial e á Caxias, (4) promettendo tudo envidar 1'~_1 corresponder o
honroso appelio que lhe era endereçado. Caxias jubilo.,\, com a conducta
civica de Osorio, escreveu-lhe de Montevidéo :

.Exmo. .A.m. O e Sr. Montevidéo, 4 de Novembro de 1866. V. Ex.
deu-me a resposta que eu esperava, á carta que lhe escrevi do Rio de Ja
neiro, noticiando-lhe a minha nomeação para cOlllmanc1ante em chefe de

(~) Mais tarde, explicando a razii'o porque aceHara o Commando do 3·
Corpo do Exercito, assim se exprimin Osorio á Caxias: •Voltei aO Exercilo por
convite de V. Ex. e ordens do Governo, não convencido de pessoalmente prestar
Um grande serviço, mas para trazer ao amO. um reforço de 4.600 homens, e dispo·

içll.o de cumprir a; ordens de V. Ex., porquanto as nossas relações de amizade a
isso me levam.• (Lobo Via/l1la, pg. ZO. Annuario Militar, Porto Alegre).
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todas as forças brasileiras, que operam, ou operarem contra o Paraguay,
pois o conheço c~mo um homem de bem, e que sabe ser amigo de quem o
estima. NãO creIa que eu desconheça nenhuma das dlfficuldades com que
tenho de lutar no Exercito: Conheço-as todas, e vou disposto a todas
afrontar, elUquanto Deus me conceder vida e forças para isso. As coisas
estão em tal estado que precisamos andar muito unidos e ligeiros, para que
não vejamos perdido tanto sangue já derramado pelos nossos patricios bra
sileiros, e voltarmos para nossas casas no fim, cheios de vergonha. O qlte
lhe posso assegurar é que por minha parte, não ha de arrebentar a corda.
Tive hoje com Flores uma conferencia e eUe me assegurou que, nestes dois
mezes, ou mais tardar, estará a nosso lado no Exercito, pois precisa an'e
glal' las cossas de S2t Pais, que nãO estavam bôas. EUe fez hontem uma
reunião de homens notaveis, e depois de os ouvir resolveu adiar as elei
ções, por um anno. Para essa Provincia e Matto Grosso, nós tambem to
mamos essa meclida, que já deve ahi estar. Cure a perna, e vá rennindo
gente, e dispondo as coisas, pois para montar a cavallo quasi que uma per
na só, é sufficiente. E mais faz quem quer do que quem pode. Aqui che
gou hoje o parque de artilheria com 100 homens que veiu dessa Provincia,
para ir para S. BOlja, o qual deixo ordem ao Aguiar para remetter pelo
Salto para a Uruguayana á sua disposiçãO: mande, portanto, para ahi, em
tempo, as suas ordens. Diga aos nossos amigos que não me é passiveI es
crever a todos, e que V. Ex. é carta viva para todos, pois, nos negocios da
guerra actual tem carta branca minha, para exigir d'eUe todos os recursos
que puderem prestar, e ande ligeiro, que o negocio urge e não lhe posso
dizer mais nada. Seu am. O e cam. M. de Caxias .•

O Conselheho Francisco Octaviano assáz congratulou-se com a volta
de Osorio ao Exorcito. De Montevidéo e creveu-Ihe em 4 de Jovembro (1866) :

«Meu Exmo. Â.m. O Sr. Barão do Herval. Tive agora o vivo prazer
de ouvir do nosso amigo Caxias que 'V. Ex. o ia auxiliar e estava já tra
balhando para lovantaI' gente. Deus lhe dê saúde para vÍl' acabar a sua
obra. O Caxias conta especialmente com 'V. Ex. e eu tambem fico na Mis
são confiado nis o. Prouvéra a Deus que todos tivessem o patriotismo puro
e se dedicassem ao paiz sem referencia a antigas discordias. Tenha a
bondade de apre entar meus respeitos á Exma. Snm. Baroneza. Continúo
a ser Como devo Am.o e cr. O obr.o.•

.A. taTefa conunettida á Osorio era grandiosa, cheia de difficuldade .
EUe bem o sabia, porém, jamais vascillou diante de quaesqner acrificios
por servir á Pah'ia, que extremecia.

O Coronel João Manoel Menna Barreto escrevi.l-llie de S. BOlja, a
19 de Novembro: .Não don paraben á V. Ex. pe.o eu novo encargo,
porque elle não merece. Supposto eu veja perfeitamente o grande alcance
que pode ter a operação, que V. Ex. tem de emprehender, mesmo assim
São tão grandes as difficuldades, com que 'V. Ex. tem de lutar; V. Ex.
tem tão pouca gente que o ajude, e além dis o hãO de lhe dar tantos recru
tas'para ensinar, que decididamente não merece emboras a ta-refa tão abor
reClda, .tarefa em meu conceito muito propria para outro General, que ti
~esse alDda que firmar uma invejavelreputaçM : isto é falar á 'V. Ex. com
o ~oração nas mãos. V. Ex. conhece perfeitamente para o que servem as
m~nhas habilitações; si pois julgar que posso ajudaI-o, disponha 'V. Ex. de
ll1lIll com segurança, para satisfazeI-o. No dia 25 sigo para COl'rientes á
aprese~tar-me ao Exmo. Sr. M. de Caxias e porque ande cançadissimo de
altar a. ca.vallo, vou por agoas até aquella cidade. Agradeço muito a Y. Ex.
a efereOOla com que se dignou de tratar-me em seu officio.»
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o grande patriota e notavel historiographo Manoel José Gomes de
Freitas, escrevia a Osorio, a 20, de S. Frutuoso :

«Congratulo-me com os nossos patricios por estar V. Ex. encarrega
do do Co=ando das Armas desta Provincia e aoudo commandará e creará
um Exercito. Esta Cl'eação na actualidade é extremamente difficil e só a
illustração e prestigio de V. Ex. poderão vencer a desmoralisação em que
se acha a nossa G. N. Teril V. Ex. de empregar, a par da costumada pru
dencia, decidida energia contra os remissos, para que ainda mais não se
enraize a crença, de que vae e está no serviço quem nãO tem protecção ou
quer lá conservar-se_.. Quem conhece o estado de no sa G. N., conhece
tambem que V. Ex. é o unico General que a poderá reunir, e ainda assim,
si empregar convites, e força do soldado.•

Apenas nomeado, Osorio escrevera a Flore, annunciando-lhe a en
trada novamente para a campanha e indagando do estado real do Exercito
Brasileiro. Flores respondeu:

«Exmo. Snr. BarãO do Herva!. Meu querido Marechal e amigo.
Recebi, com muitissimo prazer, suas estimadas cartas de 2tl e 29 do passa
do Outubro, e por ellas vejo com satisfação, que V. Ex. segue melhor de
suas doenças. Annuncia-me tambem V. Ex. que vao entrar novamente em
campanha, o que não me é de maneira nenhuma extranho, porque sei que
o M<lrechal Osorio é um dos primeiros patriotas Brasileiros, sempre di pos
to a sacrificar-se pela gloria de seu Paiz. Relativamente á pergunta que
V. me faz sobre o estado real do Exercito Brasileiro, lhe direi com inteira
franqueza, que não é certo estar desmoralisado nem aterrado. O Exercito
Imperial conserva sempre seu brio e arrojo. O que ha é, que a separação
de V. Ex. foi muito sensivel, não só a seus patricios, sinão a todos seus
numerosos amigos os Ol'ientaes. O Sr. Mal'echal Polidoro, muito recom
mendavel por todos os titulos, não podia sem embargo preencher de to
do, o vão que V. Ex. deixava, porque os soldados do Imperio já estavam
habituados á seu mando e a marchar ao impulso de seu patriotismo e arrojo.
Sobre a minha volta á campanha, não posso contestar-lhe de uma manei~a
decisiva. O documento junto, que publiquei hoje, cria para mim tuna SI'

tuação especial e minha presença aqui é indispensavel para levar adiante a
reorganisação a que me proponho. V. Ex. que me conhece, não deve du
vidar de qual é o meu modo de pensar, e de que seria sempre para mim
summamente grato voltar a compartilhar com V. Ex. os perigos e glorias.
Mais adiante e quando meus deveres m'o permittam, talvez no encontre
mos no terrono da luta no qual terei o gosto de dar-lhe um abraço. Re
metto a V. Ex. meu relogio, como uma recordação de amizade e eu conser
vo o de V. Ex. Com este motivo e desejando-lhe felicidades me repito de
V. Ex. aff.o sincero amigo SS.- V. :l!'lores.•

A 21, o Ministro da Guerra Conselheiro Paranaguá officiava ii
Osorio :

«Gabinete do Ministro dos Negocios da Guerra, 21 de Nov. de ~866.
Ex. Sr. Barão do Herval. Si bem que não tivesse carta de V. Ex. seI que
foi presUl'oso em dar cumprimento ás ordens do Governo Imperial,. que. em
V. Ex. deposita a mais plena confiança. Nesta dat.a me dirijo a varlOS CIdu
dãos importantes da Provincia invocando a sua efficaz cooperação, sem d~ 
tincção de partidos, que todo devom reunir-se em torno da bandeira naCIO
nal. V. Ex. pelo prestigio do seu nome e feitos heroicos, que lhe attraheID
a admiração e a confiança geral é sem duvida o mais proprio a operar a
conciliaçãO de todos os Rio-Grandenses e levaI-os a colher novoS louros ~a
guerra contra o ty1'anno do Paraguay. Convém muito que o seu ExerCito
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rellnindo as forças do Brigadeiro Portinho emprehenda quanto antes alguma
ousada operaçãO que desconcerte os planos do inimigo. O Norte continúa a
enviar suas legiões; nestes dous mezes temos mandado mais de cinco mil
homens. Ainda hontem fiz partir um vapor com 458 e hoje outro com 400.
Si o Rio Grande corresponder á nossa espectativa até o fim de Dezembro
terão marchado contra o inimigo cerca de 15 mil homens, que irão engros
sar as fileiras do nosso Exercito, aliás bastante numerosas e aguerridas, co
mo ningnem melhor do que V. Ex. conhece. V. Ex. tem a sua disposiçãO
todos os recursos do Governo j ponha em acção todos os elementos e forças
vivas da Provincia que fará um novo e muito importante serviço á sua Pa
tria. Tenho a honra de ser de V. Ex. Am.O Muito Vdor. e Obr. o - João
lAtstosa da Cttnha Paranag'uá.•

A 27, do mesmo mez, Caxias officiava á Osorio :

.Commando em Chefe de todas as Forças Brasileiras em Operações
contra o Governo do Paraguay, Quartel General em Tuyuty, 27 de Novem
bro de 1866. rum. Exru. Sr. Communico a V. Ex. que no dia 18 do corren
te tomoi conta do Commando em Chefe de todas as forças Brasileiras em
operaçõs contra o Governo do Paraguay, publicando a Ordem do Dia junto
sob n. 1 e po teriormente a que tambem vãO inclusas de n. 2 a 5. Ao Bri
gadeiro José Gomes Portinho, Commandante da 2a DiviSãO do 20 Corpo do
Exercito, e que ainda se acha na margem esquerda do Paraná Mirim, ex
pedi ordem para entrar já em communicaçãO com V. Ex. e prestrar-lhe to
do o auxilio o coadjuvação j fazendo mesmo supprimento de cavalhada e
boiada que puder dispensar. Conviria que V. Ex. me remettesse um mappa
do estado das forças sob seu commando, communicando-me qual o ponto
no Uruguay que tiver escolhido para fuzer a .iuncçãO das me&mas forças, e
a~ diffiouldades que tiver para isso encontrado, bem como outras quaesquer
Clrcumstancias que possam interessar a este commando em chefe. Parece
que na Republica do Paraguay VãO-se os animos predispondo de um medo
fav?l'avel á causa que defendem os Exercitos Alliados ; e isto se póde con
clUIr das noticias constantes da nota que por copia junta envio a V. Ex.,
occorrendo que estão tomadas algumas medidas para acoroçoar um maior
desenvolvimento das manifestações que se diz já terem apparecido n'aquella
Republica. Deus Guarde a V. Ex. - Marque~ de Caxias. Illm. Sr. Barao
do Henal. Marechal de Campo. Commandante das forças no Rio Grande
do SuL.

Estava Osorio em plena actividade para a organisação do 30 Corpo de
Exercito. Escrevera ao presidente da provincia sobre a sua partida para a
capital afim de acertar as combinações para a reuniãO das forças; e preva
lecendo-se da autorisação dada em carta de lo de Novembro pela vice-pre
sidencia, Osorio immediatamente transmittiu ordens para a reuniãO de for
ças a todos OR chefes e officiaes que entendeu encarregar desse serviço. Or
dens foram expedidas aos commandantes Superiores do Rio Grande, Pelo
tas, JaguarãO, Pú:atiny, Bagé, (luarahy, S. BOIja e S. Gabriel, devendo a
30 de Novembro começar a reunião.

A organisação de um 30 Corpo de Exercito no Rio Grande parecia
quasi impossivel e a muitos a apresentava como o meio de que lançava mão
o. Govel'llo de seus adversarios politicos para desmoralisar o GeneraL Oso
~o dirigiu-se francamente a esses ádversarios; appellou para o seu pah'io
tismo; confiou-lhes commissões honrosas, deu-lhes postos e distinuções,
despertou-lhe a ambição de glorias e de justas recompensas emfim, até
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conselhos (de .que aliás não precisava) lhes pediu (5) e, assim, com es a
habilidade, e de outra pal'te contando com o auxilio de seus antigos amigos,
organisou esse brilhante corpo que foi prestar relevantes serviços no Para·
guày . Foi n 'estes termos a circular dirigida por Osorio a todos os cidadãos

.de prestigio l1em distincçM de credos politicos :

.lllm.o Snr. Achando-me pelo Governo Imperial encarregado de 01'·

ganisar um Exercito nesta Provincia, preciso do concurso de todos os cio
dadãos de prestigio para conseguir tãO patriotico fim, e contando V. S. no
numero d'estes cidadãos, e entre os que mais auxilio pode prestar ao paiz,
convido-o para no dia 21 do corrente ás 11 horas da manhã, chegar á casa
onde resido,. visto que meu estado de molestia me não permitte Íl' pessoal.
mente procuraI-o, como desejava, e do que lhe peço desculpa. Conto desde
já com a valiosa coadjuvação de V. Ex. e em tempo leva.rei ao conhecimen
to do Governo Imperial os serviços que V. S. sem duvida ha de prestar á
Patria nas circumstancias momentosas em que nos achamos. De V. S.
Cr.o patricio obrO. Barão do Herval .•

Os jornaes da provincia escreviam largamente contra a organi ação
do 30 Corpo; a linguagem era toda do mesmo theor, contendo declarações
vagas contra o Governo, dizcndo-se que a provincia estava exhausta de
forças, que se queria fazer a guerra só com gente do Rio Grande; e repe·
tiam que o intuito era abater a provincia afastando os seus filhos mais ii·
lustres, como Osorio, Tamandaré, Porto Alegre, etc.. e outras declamações
que seriam banaes si não fossem de um effeito moral terrivel. Essa lingua·
gem. da imprensa muito contribuiu para difficultar a acção de Osorio. Mas,
a maior difficuldade consistia na falta de apoio e coadjuvação da parte dos
que occupavam as posições officiaes, principalmente da Guarda Nacional
que por politica adversa á de O. orio oppunha embaraços á sua missão.

O vice-presidente da província Dr. Antonio ..augusto Pereim da
Cunha era um fraco; apezar de bem intencionado, nãO possuia a energia
para o cumpr!IDento das ordens expedidas; havia falta de ordens everas
para as reuniões, de determinações aos commandan tes superiores para o
inteÍl'o cumprimento do que lhes era ordenado. Ordens da presidencia havia
que, embora não intencionalmente, produziam o effeito de embaraçar o ser
viço I

O commandante superior da Guarda Nacional na capital, Marechal
refonnado Luiz Manoel de Lima e Silva, nenhum serviço prestava: Consti·
tuiu-se em um espirito systematico de benevolencia para com seus subor
dinados e quando recebia ordens sobre designação ou destacamento da
Guarda Nacional accusava promptamente o seu recebimento, transmittia as
ordens que expedia, mas tudo ficava sempre em execução, sendo assim illu·
didas as vistas do Governo. Deste, mostrava-se sempre ql1eixoso, di
zendo ter so:ffl'ido injustiça com preteriçãO de seu direito, sendo assim oom-

(&) 10 vol. Historia do General O orio, pago 19. Cana de Assis Assumpção
ao autor.



293

pellido a reformar-se. Com muita popularidade na Guarda Nacional mo tra
va-se defensor extremo do que entendia. serem immlluidades desta.

Os co=andantes superiores (alguns) revelavam falta de interesse
e, a exemplo destes,outros commandantes de corpos, pela execução das or
dens recebidas contentando- e em transmittil-a . De alguns commandantes
superiores partiu oppOSiçãO ás reuniões !

A Junta de Saúde da capital nenhuma confiança merecia, sendo que
dava pareceres contradictorios sobre o mesmo individuo,declarando-o pessoa
inspeccionada incapaz por molestia incuravel e menos de um mez depois
delllnrando-o apto para todo o serviço !

As i enções eram concedidas em escala ampla. AJgllDS commandllD
tes superiores julgavam isentos individuos que não podiam gozar de isenção
pelo Decreto n. 3.506 de 4 de .Agosto de 1865.

Depois de expedidns as ordens para as reuniões, e de estarem elias
em andamento, o vice-presidente declarou estarem isentas certas classes
mencionada na Lei da Guarda Nacional com o que retrogradou este servi
ço, e a força apurada depois dessas isenções ficou reduzida á metade, como
6\lccedeu na Cnn Alta, e á cousa alguma em oub'os pontos, como em Pira
tiny, Rio Grande e Mostardas. (6)

As deserções eram innumeras, o que muito contrariava o resultado
das reuniões. Era tãO crescido o numero de desertores que para proceder-se
a reuniao da G. N. para o Exercito, l)areceu a Osorio conveniente ordenar
que os desertores que se apre entassem fica sem i, entos de castigos. No
Estado Oriental existiam foragidos de 3 a 4 mil desertores nossos e na. Pro
vincia havia p.Tecisamente esse numero.

Osorio, em data de 5 de Dezembro, officiava ao Mini b'o da Guerra
Conselheiro Paranaguá, scientificando-o de semelhantes difficllldades com
que lutava:

,Palotas, 5 de Dezembro de 1866. rum. Exm. Snr. Mini tro da
Gu~rra. Honrado com a carta. de V. Ex. de 21 do mez pa sado, é meu pri
merro dever agradecer a confiança que o Govorno em mim depo ita e asse
gurar a V. Ex. que empregarei todos os esforços para continuar a mere
cel·a. Com estas vistas, logo que fui prevenido da Co=i são que o Go
v~rno se dignou confiar-me, tratei de dar cumprimento ás orden que rece
bI de V. Ex., empreg,ando nis o o mais sincero empenho; infelizmente não
tenho encontrado nos que occupam as posições officiaes, principalmente na

(6) Carta do General Osorio ao Dr. Homem de l\lello, de Pirahysinho, em
2 de Fevereiro de 1867,

- Por Deereto de 12 de Dezembro de 1866, Sua i\Jagestade o Imperador
houve por bem perdoar as penas em que incorreram as praças existentes na Pro
vinela do Rio Grande do Sul que commeltersm o crime de deserção nos termos in
diCados no referido Decreto; comtanto que a deserção não tenha sido effectuada para
terrilorlo, ou forças inimigas, e se apresentem na praso de 30 dias da publicação do
referido Decreto nos dlsmctos de sua residencia, e sirvam effectivamerite o tempo
marcado pela Lei eomo praça nos corpos que fazem parte do Exercito em Opera
ções fOra do Imperio.
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Guarda Nacional, o apoio e coadjuvaçao que as circumstancias do paiz eri
gem de todos os Brasileü'os Dizendo-se meus adversarios politicos, salvas
algumas e honrosas excepções; procmam pôr embaraços ás reuniões de
gente para o Exercito, já deixando de empregar as diligencias que os deve·
res de suas posições lhes impoem, já patrocinando individuos que estão DO

caso de servir e dissuadindo outros. Desejando obviar estes inconvenientes,
foi meu prilneü'o cuidado pedir o concurso de todos, dirigindo-me ás pe
soas ilnportantes sem distincção de partido, mas não tenho sido bem cor
respondido n 'estes sentilllentos e uma opposiÇãO ~ysthematica, bem que
disfarçada, neutralisa os meus esforços. ão é que o vice-presidente, que
reputo bem intencionado, mas pouco energico, tenha deixado de expedir a
ordens necessarias para a reunião da Guarda Nacional, mas alguns com
mandantes superiores, e, á exemplo destes, muitos ofliciaes, que deviam
cumprir es 'as ordens, não se interessam pela sua execução, conteni'ando-se
em transmittil-as aos seus subordinados, obre os quaes nenhuma fiscalisa
ção exercem, o que, tem feito que, estes relaxem o cumprimento dos seu
deveres, ou se furtem a elie, dando parte de doentes. Os rjuo assim me
estão contrariando, obsecados pela paixãO politica, não se lembram de que
não se trata de negocio meu e sim do Paiz, e de que as fataes conseqllon
cias da pl'olongação da guerra pezarão sobre todos nós, e especialmente so
bre o Governo que lhes deu autoridade. Si me vejo obrigado a occupar a
attenção de V. Ex. com esbt desagradavel iuformação é porque devo dizer
com lealdado ao Governo a verdade, e, principalmente, porque, dizendo-me
V. Ex. em sua carta, que eu tenho á minha disposiçãO os recursos do Go
verno, necessario é que eu o informe para que trate de remover as difficul
dades com que estou lutando e não tenho autorisação e os meios precisos
para vencer. Responderei agora a um ponto inlportantissimo da carta de
V. Ex., aquelle em que me lembra a conveniencia de, rellDindo a força
do Brigadeiro Portinho, emprehender quanto antes alguma operação ouza
da, que desconcerte os plano, do inilnigo. Assegmo a V. Ex. que me so
bra desejo e nãO faltará empenho de minha parte para, logo que as cir
cumstancias o permittirem tentar algum golpe sobre o inimigo, nãO re
cuando sinãO diante do ilnpossivel. Para que cheguo quanto antes a occa
siãO de operaI', peço a V. Ex. toda a mgencia na remessa do fardamento e
armamento que falta para completar os sei mil que o Sr. Marquez de Ca
xias me preveniu que erall1 destinados a este Exercito, e que precizo de fa
zer seguir com a maior brevidade para a fronteira visto a imperfeiçãO e
morosidade dos nossos meios de transporte. Resta-me afiançar a V. E. quE!
as difliculdades não me quebrantam o animo, que proseguírei com a maior
dedicação no desempenho de minha Commissão, por mais amargurada que
ella se torn " e que o Govel'llo do llleu paiz ha de sempre encontrar em
mim um soldado fiel e obediente. Tenho a honra de ser de V. Ex...>

A 6, o Sr. Ministro da Guerra escrevia á Osorio :

.Rio de Janeü'o, 6 de Dezembro de 1866. TIllllO. e Ex. O Sr. General
Barão do Rerval. O General Visconde de Porto Alegre obteve um mez de
licença para tratar de negocios de familia ahi nessa provincia, e, terminada
a mesma licença, regressará ao theatro da guerra, dando assim mais uma
prova do seu elevado patriotismo. Goza elie, como V. Ex. não ignora,. de
influencia; tem amigos e dispõe de não pequenos recursos na provincIa ;
pode portanto servir de valioso auxiliar na relUlião e organisação de forças
e de recm'sos, afim de que quanto antes marche V. Ex. com as meSIDas
forças para as fronteiras de Missões. Ra necessidade de que se accelere o
mais possivel o movimento das tropas nessa provincia, pois que tem V.
Ex., com o Exercito sob o seu commando, de coadjuvaI' as futuras operaçõ~

de guorra de todo o Exer.cito Alliado, ameaçando o inimigo pela sua fronteI-
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ra de Itapúa. Dirijo-me n'esta data ao referido General Visconde de POl'tO
Alegre pedindo-lhe que auxilie a V. Ex. na sua ardua e gloriosa IJÚSSãO.
Confio e conto com ambos, que tantas provas tem dado do seu valor, e que
sabem suffocar seus resentimentos, e abafar suas opinioes politicas em pre
sença dos grandes acontecimentos, que se dãO actualmente, e que reclamam
os esforços de todos os Brasileiros para a desafronta da dignidade e honra
da NaçãO. Espero que V. Ex., pondo-se em relação com o Visconde de
Porto Alegre, aceite o seu auxilio, e com elie marche de accordo e na
maior harmonia passivei nas medidas que se houverem de tomar com o fim
de accelerar a reunião e marcha das forças cujo destino está sabiamente
confiado á valente espada com que V. Ex. tanto renome conseguiu para as
armas do Imperio. Reitero a V. Ex. os protestos da perfeita estima e con
sideraçãO com que sou De V. Ex. Am.OVendI'. e att. O obro. J. L. da. C.
Paranagurí.>

Osorio respondeu: (Reservada)

.Illm.O e Ex. Sr. Ministro da Guerra. Recebi a carta de V. Ex. de 6
do cOITente em que me communioa ter-se dirigido ao General Visconde de
Porto Alegre para auxiliar-me na reuniãO do Exercito, com os muitos re
cnr os de que dispoe n'esta provincia o mesmo General influencia e ami
gos. Penso que V. Ex. fez muito bem em proporcionar-me este auxilio,
pois esta provincia está ha muito montada officia!mente no sentido de dar
áquelle General todo o poder, e os meus amigos tem sido para isso apeiados
das posições o.fliciaes e muitos delles perseguidos pelo Governo inclusive eu
mesmo j mas nãO tenho grande esperança n'aquelies grandes recm'sos
quando o Visconde dispae de tão pouco tempo para tratar de seus nego
cias particulares. Não recuso o auxilio de S. Ex. e ainda de outros indivi
duas de menos prestimo e creio merecer a justiça que V. Ex. me faz de
que saberá suffocar qualquor resentimento para melhor servir ao Paiz - e
hoje não só isto faço mas até desprezo amigos, saúde e mesmo doente me
lanço ao trabalho com a melhor disposiçãO e empenho, sem lembrar-me ao
meno que depois do triumpJlO da causa de nossa Patria, torne o Governo
do meu paiz a ser o inimigo de minha dignidade militar, como tem sido mais
~e uma vez, esquecendo a lealdade oom que sirvo para perseguir-me corte
Jaudo a minha custa interessos de partidos. Tenho feito quanto posso para
abreviar as reunioes, porém, a desrnoralisação na provincia, a distancia a.
percorrerem as ordens, o fardamen', '[no ainda está ohegando da Côrte, o
haver os meios de mobilidade para ,0 ça e tantas outras providoncias a
dar~são a causa pela lJ.ual me pare~ru lJ.ue só para o fim de Janeiro estaria
l'eumda sobro o Unlgnay a maior parte do Exercito, e logo pedirei or
dens ao proprio Mal'qnez de Caxia~ como me está ordenado, e farei por
desempenhar a parto que me fõr (.<'ufiada nas operaçoos. Como V. Ex.:
estou convencido da conveniencia de brevidade nas operaçoes, porque
as forças de outras provincias novamente idas para o theatro da guerra
aponas de um terço ou quanto muito metade poderemos aproveitaI' na
guerra. ; a outra será destruida pela peste e cliarias perdas na guerra, e
pela .v~riola que lá está e vem atacar as llovamente chegada ; porém
o lnnDIgo nM está isento dos males que soffremos. Ainda oonheço
outra razão para a brevidade e é a mais forte: o Exercito Alliado es
tava muito desmomltsado e mesmo acobardado. A chegada do Sr. Mar
q~~z le~antou o moral das h'opas. E' preciso tirar-se proveito de ta tran
SJy!\O feli~ .. V. Ex. fala-me de aparentar pela Candelaria j e eu· devo dar a
~nba op~nlão : par~ aparentar-se com proveito.é pre?iso levar aUi os mei~s
e transpor o Paraua. Quando convonha e haja OlOlOS devem er conduzl

d?s do Passo da Patria até o Sul da ilha Apipé; são canoas, capazes de ser
VJrom para balsas, e melhor e efficaz si fôr possivel passar para cima um
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ou doi. pequenos vapore i e acham ser isto possivel - não me parece
difficil passar abaixo da ilha Apipé. Como, porém o Sr. Marquez me disse
que do theatro da guerra me indicaria as operaçõe que tinhamos a fazer
nãO me alargarei sobre a materia quanto mai que de qualquer ponto posso
ir pessoalmente receber as ordens do Marquez. Conto com todo o empenho para
a reunião de forças com o Barão de Serro Alegre em Bagé, Canabarro em Me
grete, e os Ribeiro , Coronel Fernandes Lima em S. Borja, Coronel Mello .Al
buquerque na Cruz .A..lta, Tenente-Coronel Feliciano Dias em S. Martinho, Te
nente-Coronel Sezeô'edo em . Gabriel, DI'. Balthazar do Bem em Caçapava,
Coronel Mario Fortes na Cachoeira, Coronel Antonio Mello de Azambuja
em Santo Amaro e Taquary Coronel J. Olll'ives e Tenente-Coronel Netto
em Santo Antonio da Patrulha e Concei9ãO, Tenente-Coronel Perei
ra na Encruzilhada, Tenente-Coronel Mauricio no Rio Pardo, com o
Coronel Maximiano em JaguarãO, todos influencia importantes, e
conto mais com ouh'os individuos do mesmo vulto; portanto, espe
1'0 se fará o possivel para bem cumprir as ordens do Governo. A cnu a
da demora, porém, da reuniãO é que tinham antes occorrido circumstancia
difficeis de serem vencida de momento; muita gente tinha occuItado-se no
mattos muitos outro passado para o Estado Oriental, e é difficil juntar
com presteza e ses elementos dispersos; e já que falo no Estado Oriental
cabe aqui dizer a V. Ex. que pedi ao General Flores permissão para reunir
mos naquellc paiz onde tem passado muitos desertores nossos e lllOÇO
preprios para o serviço da guerra. O E tado Oriental tem lun pequeno
Exercito em campo e está no seu interesse cooperar para a reuniãO de for
ças nossas. Tenho mandado para aquelle paiz alguns individuos a fazerem
essas reuniões, esperançado no que pedi a Flores, e em ser elie nos o ami
go i mas, conviria que Y. Ex. fizesse o qua lhe pareça para o melhor exito.
O presidente desta provincia tem satisfeito os meus pedidos, porém, pare
ce-rue muito bondoso e condescendente. Ne ta época é preci o energia. NãO
está de mais que V. Ex. lhe recommende, porque a guena não e faz com
abraços.. (7)

Em 11 de Dezembro de Tuyuty, Caxias escrevia á Usorio :
«Tuyuty, 11 de Dezembro de 1866. lUmo. e Exmo. Snr. Bllrão do

Herval. Respondo ás carta de V. Ex. datada. de 10 e 22 de Novembro
ultimo dizendo que os cavaUos e bois de que falei a í. Ex. são unicameo
te os que forem precisos para as força, com que í. Ex. marchar, pois qu.e
estou hoje bem persuadido de que ne te campos aqueUes dos referidos am
maes que não comem milho e alfafa nem quinze dia. podem existir. Por
semelhante razãO, tenho já feito contractos para o fornecimento des. es ~e

neros, em condições taes que, espero não me virão eUes a faltar. Alem
disto, continúo a comprar cavallos de trato, até completar o numero de
4.000, que acho sufficientes para a guerra que temos de fazer. No que r~ 
peita aos movimentos de V. Ex., entendo que devem ser eIles no sentido
de passar o Paraná com direcçãO a Itapúa, região em que já appare~eu

ltllla reacção contra o governo de Lopez; achando-o e os sublevados no rID
cãO de Guassupy-Terey, no pueblo de Jesus defendidos por serras escll
brosas e capitaneados pelo Tenente Otorbury e Paiva os quaes já.com
nmnicaram qual a força que tinham e pediram socco11'o por intermedi~ do
comnlandante da LegiãO Paraguaya que está unida ao Exercito ArgentlllO i
tendo eu já dado conhecimento a V.Ex. de taes occurrencias em officio de 2? de
Novembro proximo passado. Convém, pois, que V. Ex. abra COllllllUnlca
Ql\O com esses homens, aos quaes foram enviadas instrucções, dize~do ~ue
V. Ex. marchava n'essa direcção. Â. divisãO commandada pelo BrigadeIrO

(7) Do proprio punho do General Osorio.
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Portinho, que já está sciente de tudo, deve tambem pôr-se de accordo e ás
ordens de V. Ex., para operar por esse lado. Já subiu o Paraná o Capitão
de mar e guerra Alvim, levando trez canhoneiras e ordem para subir até
Apipé, ou ainda acima, devendo hoje estar em communicaçliO com o Porti
nho. Logo que eu saiba que V. Ex. se approxima do Paraná para atra
vessai-o (conforme as for9as que tiver) enviarei os meios de transporte para
a passagem do rio; convindo que V. Ex. me informe com a precisa ante
cedencia qual o numero do embarcaçoes que julga necessarias. Fico certo
da chegada ao Rio Grande do armamento e do fardamento que remetti dl!,
Côrte. Si II somma que o Ministerio da Guen'a pôz á disposiçãO de V. Ex.
não lor sufficiente para as despesas, fica V. Ex. autorisado a sacar para II
Thesouraria de Porto .Alegre, ou para a Pagadoria do Exercito a quantia
que 101' indispensa,el para tues despesas. Continuam a chegar aqui o re
crutas que o Governo vae mandando para preencher os Corpos desfalcado ;
esperando eu que a força de infanteria do Exercito seja muito brevemente
elevada a mais um terço da que antes tinhamos. Quanto ao negocio da al
rafa do Francez Dufourg, este por ora não me appareceu; e, não tive ainda
occasião de falar com o General Polidoro a tal respeito. 801\ com estima
De V.Ex. am. O e camarada -Marquex- de Camas .•

A 19, Osorio escrevia ao presidente da Provincia sobre o obices
que eram creados ao desempenho de sua missão :

.IUmo. e Ex. Sr. Dr. Antonio AUgusto Pereira da Cunha. Respondo
á carta de V. Ex. de 15 do COITente que versa sobre o Major da G. N. Joa
quim Gonçalves de Faria, e a respeito deste officiaI eis o que occorre:
Está elie commandando na fronteira de Chuy o Corpo 190 Provisorio de
Cavallaria que, com poucas excepçoes, se compõe de moços solteiros na
c?n~çoe de marcharem para a campanha, sendo é vcrdade a gente daquelle
districto sempre muito remis II ! ara o erviço, como é tambem a de Mo 
tardas. Determinei que aquelle corpo fo e sub tituido na fronteira por
G, Ns. da reserva, e que com o seu commandante marcha sem para
este ~ado do S. Gonçalo. Percebi que ao commandante da Guarnição
do RIO Grande, Coronel Bricio, não agradou a minha ordem porque pediu
m~ que sobrestasse nella até que se reunisse força suficiente para sub ti
~ a que tinha de marchar e soube depois que o interesse particular do
Major Faria em ficar alli era protegido por aquelle Coronel . chegando o
mesmo 1l.ajor ao ponto de nM entregar o commando da fronteira ao Capi
t~o. ~ar~ IS~O por mim designado e nem mesmo responder o officio que llie
dirigi, ~dicando-Ihe o individuo que lhe prestal'ia cavallos para a marcha.
Afronten'a de Chuy não está ameaçada e confina com um paiz alliado que
tem parte do seu Exercito com o nosso no Paraguay ; e V. Ex. ainda acaba
d~ mandar-me as ordens do Governo Imperial instando pela prompta reu
llIão ~ marcha do Exercito. Que Exercito, pois, hei de eu formar, i não
aprovel.tar homens como esses 160 que estão na fi'onteira do Chuy e que
so os m~ere.s. es reprovados do Major Faria exigem que fiquem? Conheço
e~ta provlD~la e os seus homens, e por isso as observaçoes do Coronel Bri
CIO, por mUlto judiciosas que pareçam não tem para mim mais valor do que
~ que me dá o conhecimento proprio. Tal é o empenho que o Major Faria
,em em não marchar, que não me admirará. que parte d'aquella força falte
~ ~archa, pois muitos corpos nas diver as reJlnioes tem sido disperso por
IUSluuaçoes de seu officines. O substituto que indiquei ao Major Fal'ia é
capaz de bem desempenhar aquella comrnissão, e á vista do que deixo ex
posto, V. Ex. vê que não ha razão para que aquelle corpo não marche. Já
em outras épocas se pretextaram receios na fronteil'a de Bagé para impedir
~e ~ marcha de forças ordenada pelo Governo e si agora com iguae pre
ex os na de Chu~', o Major Faria não marchar, não poderemo talllbem
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contar com praça alguma daquelie Corpo para o Exercito, e é para
lastimar, ou antes desesperar que, em vez de se cumprirem as ordens,
perca-se um grande tempo com ponderações infundadas, illudindo-se
assim o Governo em sua. vistas, e o interesse que tem e devemos
ter todos de salvar a honra e a dignidade de nosso Patria e a gloria de
nossas armas. Nessa mesma capital estão phantasiando perigos e
levando boatos falsos aos ouvidos de V. Ex. os patronos de máos
cidadãos. .Não sendo Porto Alegre fronteira, o pretexto é:revolta de eSCl'a
vos. Tendo a policia á sua disposiçãO quasi 300 homens com um destaca
mento da Guarda Nacional de mais de 300 praças tambem nessa guarnição
e milhares de cidadãos livres na mesma cidade, podendo ainda chamar a
G. Nacioaal dos submbios e a das freguesias mais proximas, temem-se
esses perigos diflicultando a terminação da guerra, sem lembrarem-se que
elie é a causa de tudo isso, e que está dilacerando a nossa Patria! O Go
verno por sua vez tambem, sem duvida mal informado, expede nesta occa
sião actos como a reforma do Tenente-Coronel Mamicio Rodrigues Gomes
de Carvalho, quando este era o unico officia! actualmente no Rio Pardo que
trabalhava com empenho em reunir alli gente para o Exercito. Que fará
agora aquelie Tenente-Coronel e que fim levará a sua reunião? E que re
medio darão aos males que d'ahi resultam, aquelJes que pediram ao Gover
no a reforma daquelle official, que a não solicitou, segundo me consta ?
Nem quero pensar n'estas cousas perque ellas me desanimam. Por todos os
municipios da provincia ha muitas praças da G. Nacional, solteiros, empre
gados na policia, as quaes devem ser substituidas por outras da reserva
para se reunirem ao Exercito. Os recruta' que da campanha são levados á
capital para serem inspeccionados convinha que viessem para este Quartel
General, evitando-se assim uma marcha transviada do ponto onde devem
ficar os que forem apumdos, fazendo-se aqui a inspecção, onde haveria todo
o escrupulo, e não se apul'ariam homens doentes, porque sou o primeiro
que não quero enfermos noExercito. Finalmente, Exmo. Sr. são mlútas as
difficuldades para a formação do Exercito e principalmecte com a br'3vidade
que o Governo exige, aliás com toda a razão, mas creia V. Ex. que, apezar
de bastante doente, não poupo sacrificios para o conseguir. Do Corpo de
Cavallaria de Pelotas apenas conto com o Tenente-Corsnel Domingos Fran
cisco dos Anjos, um Tenente e um Alferes, pois alguns outros que existem
estão com parte de doente, e o mesmo succede com o Corpo de Povo Novo,
e os Batalhões do Rio Grande e Pelotas, mas como felizmente conto com
os serviços e boa vontade do Commandante Superior da Cruz A.lta, o Coro
nel Mello, do Coronel Fernandes Lima, de S. BOIja, dos Ribeiros e Cana
barro no A.legJ'ete, com o Velho Barão do Serro Alegre em Bagá, com o Te
nente-Coronel Sezefredo em S. Gabriel, Coronel Maximiano em JaguarãO,
Hilario Fortes na Cachoeira, Balthazar em Caçapava, Feliciano J. Dias. em
S. Martinho, Tenente-Coronel Pereira na Encruzilhada, Coronel Ounves
em Santo Antonio e Coronel Campo. no Rio Grande, apezar de que. esta
anda muito contrariado, espero por isso quc se nãO conseguir quanto e pre
ciso, ao menos o possivel se fará. Até o dia 21 do corrente devo ll1arc~a~
para a Orqueta, onde pouco me dem01'arei, e por Jaguarão e Bagé segwrel
para a fronteira de A.legrete, de onde me communicarei com o Sr.
Marquez de Caxias para os fins convenientes. Peço a V. Ex. que retarde
ao menos a entrega da reforma do Tenente-Coronel Mauricio (8) e que ou

(8) O Tenente-Coronel Maurtcio Rodrigues Gomes de Carvalho foi reforma
do sob proposta do Commandante Sup~rtor effectivo, que oflicialmente declarou ter
elle sido julgado tncapaz do serviço aclivo na inspecção de sande a que se sub
melteu, alem de haver solicitado aquelle Commandante Superior. Attendendo, po,
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tenha a bondade de mandar U· á cidade do Rio Pardo um official de Fazen
da pagar os cavallos que elIe comprar para a marcha da força, ou autorise
o Col1ector da mesma cidade a pagar esses cavalIos, saccando contra a The
zouraria si não tiver fundos. Os 100 contos de réis que trouxe a Pagadoria
para as despezas com a reuni~o do Exerc!to, é quantia iD~ignificante como
me informa o Pagador. O meIO de remediar esta falha sena V. Ex. ordenar
á Alfandega do Rio Gl'ando que entTegasse ao Pagador Antonio José Lisbôa
Junior ao menos outros 100 contos de réis, porque a falta de dinheu'o de
mora a reunião e esta demora augmenta a despeza : só os cavalIos para 4
ou 6 mil homens avultam em muito dinheiro. Aqui me vi obrigado a man
dar comprar mil camisas, para os soldados que absolutamente as não ti
nham, tanto dos reunidos como dos substitutos libertos, porque no farda
mento que veiu da Côrte não tem vindo camisas, nem calças e blusas de
verão, e ponches sómente vieram mil ha poucos dias, pelo que tive tam
bem de comprar 74 paTa algumas praças que os não tinham. Vou escrever
ao Sr. Ministro da Guerra sobre o que V. Ex. exige na sua confidencial de
6 do corrente que acompanhou a de . Ex. de 14.. '

A 24 (Dezembro) Osorio officiava ao Ministro da Guerra:

lllmo. e Exmo. Snr. Couselheiro JOãO Lustosa da CUJ?ha Paranaguá.
Pelotas, 24 de Dezembro de 1866. Em cumprimento ás ordens de V. Ex.
estou activando a reunião de forças para a organisação deste Exercito, não
me poupando, como é de meu dever, nenhum sacrificio para ver si po so
de algum modo corresponder á confiunça com que se dignou honrar-me o
Governo Imperial.-O trabalho para essas reuniões já se acha encaminha
do, mas são muitas as difficuldades que de toda a parte sUl'gem, como era
de esperar, e que me esforço por venceI-as procurando conseguiT que todos
se esqueçam desses odios e resentimentos politicos, e que só ouçam nesta
occasiãO a voz da Nação.-A maior, porém, de todas essas difficuldades é a
desmoralisação que lav]'a, aliás injustificavel resultante de noticias exage
radas, e apreciações mal feitas pela imprensa, dos recursos e poder militar
do Paraguay, mas ainda que en nãO comprehendesse qllaes SãO os meus de
v?res, como soldado e como cidadãO, tenho, Exm. Snr. bastante amor e de
d!cação ao meu paiz para não esmoreceI', e menos Tecuar, diante dessas
difliculdades que resultam da natureza das cousas. As difficuldades que
temo São as que por fatalidade me sãO oppostas por aquelle, que deviam
se~ os maiores e melhores auxiliares do Governo para removerem as que
enstem, porque são os depositarios de sua autoridade, e temo-as tanto mais
quanto é certo que eu nãO podendo vencei-as, não poderia tambem conti
nuar ~ ter sobre meus hombros a responsabilidade de males que não foram
por m~m creadOS.-Este ultimo paquete, entre outros actos do Governo
ImperIal, trouxe um, cujas consequencias coUoco na linha de sa difficulda
~s, da que acima falo, e foi a Teforma do Tenente-Coronel Mauricio Roiz

omes de Carvalho, commandante do Corpo 22 do Rio Pardo, e devo dizeI'
a V. Ex. que já so annuncia pOT cartas escriptas dessa Côrte que será tam
~eID reformado o Tenente-Coronel Domingos Francisco dos Anjos, comman-
ante do Corpo 21 deste Municipio. V. Ex. sabe que quando appareceraID

estes actos, e mormente annunciados previamente, sendo desconhecidas as
canSas qu~ levaram o Governo a praticaI-os, ninguem os explica siDãoVIDO serVlQos eleitoraes prestados á esta ou aqueUa parcialidade politica, e

. Ex. pode bem avaliar as consequencias que d'ahi resultam e o quanto

rém, a que este ofliclal eslá encarregado por V. Ex. de reunir, vou mandar sustar a
~xped1ção das communicações feitas sobre a sua reforma, conforme V. Ex. pede.

arla de A. A. Pereira da Cunha, de Porto Alegre, 30 de Dez. 66).
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elias ão para temer n'esta situação. - Ignoro os motivos que levaram o
Governo Imperial a dar nesta occasião ao Tenente-Coronel Maurinio essa
reforma que não solicitou, mas o que sei e é do meu dever clizer a V. Ex.
é que é um bravo e distincto of'ficial que tem prestado muitos serviços, que
goza de muito prestigio, e estima de seus commandados, e que sendo por
mim convidado para reunir forças n'aquelle Municipio, promptamente e
com a melhor Ma vontade a isso se prestou, deixando seus commodos e
interesses, e a reforma lhe chega no momento em que mais esforços em
pregava nessa reuniãO! O Tenente-Coronel Domingos Francisco dos Anjos,
é um official que serve ha 20 annos, que gosa de merecida influencia, exa
cto cumpridor de seus deveres, e é o unico officiaI superior da Guarda Na
cional que me. está coadjuvando sinceramente n' esta. cidade de Pelotas, por
que comquanto em menos de dois mezes tenha o Governo da provincia ap
provado duas propostas para a Guarda Nacional deste Commando Superior
nenhum dos officiaes nelias contemplados se quer prestar ao serviço. - O
Governo Imperial teve sem duvida informações conha o Tenente-Coronel
Mauricio, e a ser exacta a noticia da reforma do Tenente-Coronel Domin
gos F. dos Anjos, tel-as-ha tambem contra esse official, mas a lealdade e a
fidelidade que devo a V. Ex. me impõem o dever de dizer-lhe o que sei

. desses officiaes e o conceito que delles formo, afiançando a V. Ex. que no
desempenho desta minha commissão o que menos eu posso ver são conse
quencias politicas ou interesses de partidos, porque só vejo a honra e a di
gnidade da minha Pau'ia ulhajada, exigindo de seus filhos um completo de
sagra,o e não sei ou pelo menos não quero crer, que haja Brasileiro que
anteponha aquelles a estes interesses. Sou de V. Ex. etc.»

A's cartas de Osorio, em que este apontava as difficuldades com que
lutava para o desempenho de sua mis ão, respondia o Conselheiro Para
naguá:

.ExJno. Sr. Barão. Gabinete do Minisu'o dos Negocios da Guerra.
28 de Dezembro de 1866. Accuso recebida as estima,eis leu'as de V. Ex.
com data de 5 do corrente. Sinto que V. Ex. não tenha. encontrado em al
gumas pessoas que occupam posições officiaes, principalmente na Guarda
Nacional, o apoio e coadjuvação que era de esperar. Conto entre tanto que
o vice-presidente, a quem aliás V. Ex. faz justiça, terá procurado efficaz
mente remover qualquer difficuldade, ao melhor desempenho da commissãO
de V. Ex., a que o Governo Imperial liga a maior importancia. E, preven
do que, não obstante os seus bons desejos e esforços, se façam sentir os 111
convenientes da interinidade em circumstancias tão criticas, o Governo Im
perial acaba de nomear presidente d'essa província o Dr. Homem de Melio
vantajosamente conhecido na administração de outras provincias. Com o
apoio e coadjuvação de V. Ex. e das influenoias das diversas localidades
conto que o novo presidente conseguirá dar o maior impulso possivel ao
levantamento do 30 Corpo d'Exercito confiado ao commando de V. Ex, En
tendi-me com o meu collega da Justiça sobre o principal assumpto da cart~
de V. Ex. de 15, respondendo-me S. Ex. nos termos da inclusa. Já expedI
o Aviso de approvação do conu'acto celebrado por V. Ex., que lhe deve ter
chegado ás mãos. As correspondencias ultimas vindas da provincia procU
ram impugnai-o. Estou certo de que V. Ex. fará da sua parte quanto poder
a bem dos cofres p~lblicos,.garantindo ao mesmo tempo a melhor alimenta
ção do seu Exercito, para que este não tenha de passar por privações e
transes dolorosos. Conto, em todo o caso, com a efficacia dos esforços de
V. Ex. e com a sua l'econhecida experiencia. Sou com a mais distincta
consideração e elevado apreço de V. Ex. Amo. affo. a.tto. e crO. - J. L. da
·Gunh~~ Parwnaguá.»
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Com taes obstaculos, Osorio nãO poclia obter gente, entindo que pe
lo mau estado de saúde nM lhe fosse possivel acudir cam rapidez á. todos os
pontos onde a sua presencia se fazia necessnl'ia; e, na impossibilidade de
andar constantemente a cava]Jo, era obrigado a fazer a marcha a carro pro
priamente preparado para trazer a perna em descanço, ó tomando o cn,al
lo quando tinha extrema necessidade.

Em 2 de Janeiro de 67, Osorio escrevia a Flores sobre pretensos abu
sos praticados por autoridades brasileiras contra os dU'eitos de subclitos
orientaes, a respeito dos quaes representara aquelle General:

-EXUlO. Sr. General Dom Venancio Flores. Jaguarão, 2 de Janeiro
de 1 67. Estimado amigo. Hontem recebi a carta que V. Ex. me fez a
honra de dirigir em 8 de Dezembro ultimo, e na qual se dignou communi
ear-me ter ido informado de algun abusos praticados por autoridades bra
ileiras contra os direitos de subditos orientae . Comquanto não tenha co

nhecimento nem oflicial nem particular ele facto algum recente dessa natu
reza, todavia hontom mesmo ofliciei ao commandantes de fronteiras para
que indaga em e me informassem i algum existia e llies ordenei que de
sua parte e de eus subordinado tenham sempre todo o cuidado em guar
darem as devidas consideraçõe e respeito á todos os e trangeiros e especi
almente aos cidadão Orientaes que, comquanto e distingam dos Brasileiros
pela côr da bandeira, os seus interesses e ele suns familias estão por certo
eomnosco tão ligados e esses laço ainda mais estreitados por uma ll.lliança
~ue ainda mesmo que não fosse no so dever reciproco considerarmo-nos como
1l1I1ãOs, a i o nos aconseillariam os nos os proprios interesses. V. Ex. sabe
que e tes foram sempre os meus sinceros desejo e me é grato recoruIecer
que tambem tem ido e sãO o de V. Ex. ma. infelizmente muitos dos nos
sos suborclinado não comprehendem de,idamente esse grandes interesses,
e e a sabia politica conciliadora e amistosa que deve existir enh'e todas as
nações cinJisada. , e mórmente enh'e aque11as que são limitrophes; e V. Ex.
pode ter a con,icção de que farei sempre tudo quanto em mim couber para
a sustentaçM eles es principios. Aproveitando estu opportunidade, peço a
V. Ex. um ob equio. E tou como V. Ex. abe occupado na reuniãO de for
ça , e como não sei qual erá o meu destino por prendencia peço a V. Ex.
que se sirva obter-me rull mappu topographico do Paraguay, e se digne ter
a bondade de remetter-m'o por via alto porque no fim do corrente mez
devo e tar na immediaçõe de Uruguayana. Com a maior estima e consi
deraçllo e respeito sou de V. Ex., etc. - Ba?'ão elo Herval.>

Em 6 de Janeiro Osorio dirigia á Caxias o seguinte officio :

S -Quartel General em Jaguarão, 6 de Janeiro de 1867. -lllmo. Exm.
r. Hontem ás 7 horas da tarde, recebi o oflicio de V. Ex. de 27 de No

vell?bro ultimo, acompanhado da Orelens elo Dia n . 1 a 5, e na mesma oc
eaSlão recebi tambem um officio do Briaadeiro Portinho de 17 de Dezembro
~ p., incluindo copia do que V. Ex. á "e11e dirigiu em 27 daquelle mez de

ovembro recommendando-llie o accordo cm que deve estar com este Com
mando para o cumprimento das ordens de V. Ex. Em 6 de Novembro foi
qU~recebi as ordens para a reuniãO das forças, estando eu em Pelotas . e im
me .atamente foram eBas transmittidas á todo os Chefe e ofliciaes que en
tendi dever encarregar desse serviço; porém as distancias que tinham a
perc?rr~r ~ssas ordens e o estado em que se acha a Guarda Nacional da
prOVlnCllt e uma das causas da demora da reunião, accrescendo tambem
qUe ~ armamento e fardamento remettido da Côrte, parte deIle só chegou
ao RIO Grande em principios de Dezembro e a conducção em carretas para
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o municipio de Alegrete não podia deixar de ser, como"' . Ex. sabe, bastante
morosa. A 22 de Dezembro marchei de Pelotas com 400 homens, tendo 600
em Bagá e outros tantos na fronteira de Quarahim, todos já regularmen,te
organisados, e quanto á reunião em todos os outros pontos da provincia,
só posso saber o numero a que attingil'á, quando essas forças chegarem ás
immediações de Alegrete, para onde já devem estar em movimento e onde
tambem deve estar chegando o armamento e fardamento remettido em fins
de Novembro, de Porto Alegre, pelo Rio Pardo. Logo, pois, que eu chegar
ao Alegrete cumprirei a ordem de 'V. Ex. enviando o mappa da força e mais
esclarecimentos necessarios. Na duvida em que estou da direcção que por
oldem de 'V. Ex. tomará este Exercito, entendi dever collocal'-me por agora
nas proximidades ao sul da barra do Ibicuhy Grande para poder dahi diri
gir-me, ou á S. BOlja ou á Uruguayana como 'V. Ex. ordenar, isto á, á S.
BOlja, si tiver de marchar para o Alto Paraná, e á Uruguayana si tiver de
ir para o Passo da Patria. Pedi permissão ao General Flores para mandar
reunir no Estado Oriental nãO só os de ertores brasileiros, como o grande
numero de Guardas Nacionaes que para aUi fugaram ao presentirem as or
dens de reunião. O resto da Guarda Nacional desta provincia está como V.
Ex. pode bem calcular completamente desorganisado por di:!Ierentes causas,
que deL~o de enumerar porque 'V. Ex. a conhece, e o povo em gemi, já
pelas noticias dos ultimos acontecimentos da guerra. das perdas nos hospi
taes por enfermidades, de apreciações exaggeradas, feitas pela imprensa
sobre os recursos e poder militar do Paraguay, e já por noticias inconve
nientes que trazem os officiaes e praças vindas do Exercito, está completa
mente desmoralisado e a todo o transe foge ás reuniões. A estes males se
veio juntar ainda a demora que houve na publicação do Decreto, adiando a
eleições, que só teve lugar em 19 de Dezembro, acto feliz do Governo que V,
Ex. já me havia communjcado, mas que alguns fanaticos POlitiCOR não acre
ditavam, procurando por isso embaraçar as reuniões, visando sómente conve
niencais eloitoraes. O Governo, por sua vez, em duvida mal informado, nes
ta occasião lambem reforma um Tenente-Coronel do Rio Grande o nomeia
outro, adversario daquelle ; o presidente approva duas propostas em meno,s
de dous mezes para o BatalhãO de Pelotas, organisadas ó com vistas elOl
toraes, e o que é mais o unico official superior em Rio Pardo, o Tenente
Coronel MaUl'icio Rodl'igues Gomes de Carvalho, que se esforçava em reunir
commigo e mal'char para o Exercito, quando já tinha alTancado dos maltos
mais de 100 homens sem que llie fosse preciso prender um só, é tambelU
nesta occasião reformado pelo Governo e nomeado um seu adversario! Ore
sultado foi perder-se o serviço que este oflicial já tinha feito e que o Coronel
JOão Gomes havia encaminhado. Ao Coronel Mello e Albuquerque que for
temente se empenhava nas reuniões, voio uma grave enfermidade pôr em
risco a sua vida. Finalmente, com estas difficuldades ha outras mais ou
menos graves, que, relatadas a 'V. Ex. nãO serviriam sinão para tomar:lhe
o tempo, por isso que o remedio não poderia chegar á tempo de produzll' o
e:!Ieito desejado, e por isso eu cá vou procUl'ando venceI-as, conforme ~os

so, sentindo, pOl'ém, que pelo mou mau estado de saude não me seja paSSiveI
infelizmente acudir com rapidez a todos os pontos onde a minha presença
se faz necessnria. Calculo entretanto poder reunir de 4.000 a 5.000 homens
mais ou homens. O General Canabarro, o Feruandes, Serro Alegre, Hilar!o
Fortes, Sezefredo, Juca Ourives, Pereira da Encruzilliada, o velho AntonJ.o
Mello d' Azambuja, Balthazal' de Caçapava, OR Ribeiros, o Coronel MaXI
miano ultimamente nomeado commandante superior interino de Jaguarlio,
o Tenente-Coronel Jacintho Dias, e o pobre Coronel Mello, mesmo enfe~mo,
esforçam-se em bem cumprir as ordens do Governo quanto ás reuniões.
Talvez me venha a faltar numerario para acudir ás despezas de cavallos ~
etapes nas diversas reuniões e pagar alguns vencimentos, pois só recebi
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cento e cincoenta contos de réis, e a demora que está havendo na reunião
angmenta a despeza. Com o armamento que V. Ex. mandou vir da Côrte
não tem vindo espada. e não sei si o ultimo vapor as trazia. No fim de
Janeiro penso estar por Alegrete. O Brigadeiro Victorino, que está. em via
de restabelecimento, é possivel que se me reuna mais tarde o que muito
estimarei pelo bom serviço que prestará pela sua actividade e zelo na instru
CÇãO dessa porção de recrutas que espero reunir. Por achar-me distante do
acampamento, não posso enviar á V. Ex. as minhas primeiras ordens do
dia, o que farei na primeira occasiãO opportuna. Deus Guarde a V. Ex.
lllm. ~ Ex. Sr. Marechal Marquez de Caxias. - Barão do Herval, Ma?'e
chal de Campo.>

Caxias respondeu á Osorio :

.Tuyuty, 12 de Fevereiro de 1867. (Confidencial). mm. Exm. Snr.
Recebi em Janeiro findo um longo oflicio de V. Ex. sem data que supponho
escripto em Dezembro anterior, no qual minuciosamente me relata as diffi
cuIdades com que tem lutado e continuará a lutar, para effel;rnar a re
união do Corpo de Exercito, que lhe foi confiado: difficuldades, que eu co
nheço pOI: experiencia propria ; ma1l que espero erão vencidas por V. Ex.
com a sua actividade e zelo pela causa publica e honra nacional. Ao co
nhecimento do Governo Imperial vou levar tudo quanto V. Ex. me expõe,
afim de que elle rApare, no que fôr passiveI, os males causados por mal
pensadas reformas, e nomeaçõe de homens para empregos milit<"lres, que
não sahem desempenhar. Por este Exercito nada ha de novo sinão a reti
rada do General Mitre para a Confederação Âl'gentina deixando-me empos
ado do Commando em Chefe do Exercitas Alliaaos j em consequencia do
m~~~ntos anarchico , que appareceram em alguma das uas provincia .
Olmmlgo segundo as melhore informações, ainda dispõe de 25 mil ho
mens das 3 armas, que, pela maior parte, se achllm em no a frente cober
tos p.or .fol:tes entrincheiramentos gua1'1lecidos de grossa artilharia, com que
q~asl diariamente nos encommoda. No os Exercito. , apezar do terem sof
ffl~o o de falque de 4 mil Argentinos, quo foram com Mitre, não tem di!ll.i
n~do de força em con equencia da remes a continua, que tem-me en
VIado o nos o Gove1'1lo da Côrte; mas ainda estao com falta de cavallos,
para montar toda a cavallaria que aqui tenho, pela di[ficuldade que se en
contra, em os achar pl'oprios pam serom conservados a alfafa e milho: pois
os campos deste paiz, como V. Ex. abe, não tem uma folha de capim, e,
onde o ha, é de pessima qualidade. Não posso por ora sem. aber ao ceTto
com quanto homens V. Ex. pas ará o Paraná, dizer-lhe jlÍ.-qual o plano
a seguu' j mas creio, em todo o ca o, que V. Ex. nada torá que fazer aqui,
onde a cav~J]aria, que oxi te, ó mai que sufficiente. Parece, portanto, que
o. que convem na actualidade é-passar o Uruguay por S. BOIja ou acima
. 1 ~r me~or ; e tomar para o alto Paraná com direcçãO a ltapua: por cu
~8 Lnmedlações, como V. Ex. já ba de saber, appareceu uma roaoçlío can-

a, ?pez, pondo-se em cOllllllunicaçãO com o Brigadeiro Portinha que fi
c~a ,a Suas ordons, e com a no sa Esquadrilha, parte da qual e pera que
li ~ la chegue para proteger a passagem de V. Ex. quando fôr occasião j

p01S espero pequenas lancha a vapor armadas, quo mandei vir e que de
mandam pouca agua para es a operação. Fico certo do contracto
qUe lez V. Ex. para fornecimento de viveres ás Forças de seu com
~an o. Logo que passar, ou estivor para passar o Uruguay, de-tve v. EX. mandar prevenir os fornecedores da DiviSãO do Porti
~ o ~~ra suppril-o pelo mesmo contracto que fez para essa Divisão; pois
f da Ja estão eH,,' avisados nes!;,'!. data. No que diz re peito a dinheiro,
~r amento ~ mesmo ro:lllalllento, continue V. Ex. a requisitar das Pagado-

as e DeposItas da Provineia do Rio Grande do Sul, porque me é imspos-
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sivel remetter-Ihe d aqui cousa alguma. Estimo que vá melhor de Seu.9
encommodos, e que tenha forças para ir resistindo a esses trabalho por
que sou verdadeil'amente De V. Ex. amO. e camarada - Ma1'que% de
Caxias.»

Em data de 17 de Janeiro, Osorio ofticiava ao Ministro da Guerra:

«Quartel General na Orqueta, 17 de Janeiro de 1667. Illm. Ex. Sr.
Por causas bem futeis que seria fastidioso narraI-as a V. Ex., originou-se
entre o Coronel Commandante da Guarnirão da cidade do Rio Grande Ma
noel Ignacio de Bricio e o Commandante Superior da Guarda Nacional da
mesma cidade Thomaz José de Campos, que aliás se tem e forçado para
bem cumprir o seus devere nesta occasillO, uma desintelligencia tão pro
funda que por mais que eu lizes e para harmonisar essas duas autoridade,
nada tenho podido conseguir ; e resultando desse estado de cousa, graves
embaraços e difficuIdades, não só para as reuniões naquelle municipio, co
mo tambem para a bôa ordem do sel'Viço naquella inlportante guarnição

lvi-me forçado a indicar ao Governo da Provincia a nomeação do Corone
Bricio para o Commando da Guarnição de S. Gabriel, porém, respondeu-mo
a Presidencia que nãO o podia fazer por ser a nomeação emanada do Go
verno Imperial, e não desejando eu por forma alguma ir de encontro ás de
liberações da Presidencia pelo receio que tenho de que appareça algum
conflicto, porque si de minha parte deixo muitas vezes que invadam mi
nhas attribuições sem fazer a menor reclamação, vendo nisso sómente eD
gencias do serviço, filhas da situação em que nos achamos, tenho todavia
reconhecido que igual procedimento nãO posso, mesmo em cousas diminuo
tas ter, quando a conveniencia e a brevidade do serviço assim o exigem,
como acaba de succeder com a nomeação que fiz de um Tenente da Guarda
Nacional para commandante do destacamento do Rio Pardo afim de e,itllr
os effeitos da desharmonia entre o que existia e o commandante da respe
ctiva guarniçãO, ao que a Presidencia não quiz annUÍl' dizendo-me que
não podia aceitar tal nomeaçãO por existir um cOlllmandante nomeado por
elia, tendo eu por consequencia de retiJ:ar a minha nomeação, com quebra
de força moral de minha autoridade (lue tanto carece della ne ta sitnação,
e que por assim o entender o Governo me confiou tambem o cargo de Com
mandante das Armas ; não qniz por esse motivos tomar are.
ponsabilidade de remover o dito Coronel, mas os embamços e dlf
licuIdades resultan tes da desin telligencia em que estao aquellas auto
ridades continuam, e por cau'a dessa desharmonia nem um só ho
mem tenho podido consegUÍl' do Corpo de Mostardas que tem mais de
300 praças e nem até hoje tenho tambem podido conseguir que se apre
sente neste acampamento a força que guarnecia a fronteira do Chuy ao
mando do Major de c01lll11issão e Capitão da Guarda Nacional Joaquim Gon
çalves de Faria, que mesmo depois de repetida ordens deste Commando,
e as mais energicas providencias ainda se acha nos Canudo, e creio que
com 50 praças sómente, tendo-lllo aliás anteriormente dado o mappa da
força que tinha naquelia fronteim com 252 praças, sendo este officiaimen
te muito patrocinado por aqueUe Coronel, em consequenoia da luta em
que está com o Commandante Superior, tendo feito por isso esforços para
que elle continúe no commando da fronteira do Chuy, o que o me .mo
Major tambem me veio pedü', prtra ficar sem duvida fruindo vantagens 1111

citas, mas que infelizmente é difficil de provar; venho por todas essas IS'
zões propôr á V. Ex. a l'8moção do Coronel Bricio para a guarniçãO. de .
Gabriel ou Alegret!l, nomeando-se para a do Rio Grande o BrigadeIro re
formado Francisco Macedo de Paula Rangel, cassando-se a commissllo de
Major ao Capitão Faria nomeando-se para Major de commis ão COllunan
danto do Corpo 190 o Capitão Jo é Joaquim de Oliveira que melhor cum-
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prirá as ordens superiores. Deu Guarde á \. Ex. lllm. Exm. Sr.Conso. JoãO
1ustosa da C. Paranaguá. - Ba1'ão do He1'val, Marechal de Campo.• (9)

(9) ,Quando Osorlo dirigia o 30 corpo, a sua fama iá voava no Brasil in
teiro. Um voluntario do norte, recem-chegado ao acampamento, velo de longe até
onde elJe se achava, com empenho de conheceI-o. Velo ter por acaso junto a elle
mesmo. Osorlo, de blusa sem divIsas, tomava matte á porta da barraca (a barraca
de Osorio era de uma ~ande vulgaridade ; nada a asslgnalava como a de um
commandante do ExercIto) ; o -bamano. approrimou-se e começou a conversar,
revelando o seu intento, fazendo a Osorlo enthuslasticas referencias. Viera de lon
ge ; já se ia fazendo escuro, não vira o seu her6e e -não sabia como voltar. Osorio
tranquilisou-o, pois havia camaradas que o podiam guiar. Um dos seus homens
foi chamado a acompanhar o soldado. Quando ia retirar-se, este ponderou-lhe:
,Estivemos conversando tanto tempo, eu disse-lhe o meu nOme e você não me disse
o seu. - ,Eu chamo-me Manoel Luis" - -Está bem. Adeus, Manoel LuIs, quan
do eu voltar por aqui hei de vir tomar matte com você>. -Bom camarada., la
dizendo em caminho o nortista; .deu-me matte, converSOu multo e ainda pediu a
você para vir guiar-me. - Não o conheces? per~tou-Ihe o guia. Aquelle é o
General Osorio. QuasI o homem desmaiou>.

(TobIas Monteiro, ,Reminiscenclas>. JantaI do COlllmenio, Rio, 10 de Maio
de 1908).





CAPITU LO XLVII

Sl1IIllAIUO : - Nomeação do Dr. Francisco Ignacio l\Iarconde Homem de Mello parI!.
Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul (27 de Dezembro de 1866).
De chegada á Provincia (16 de Janeiro de 1867), escreve a Osorio, o qual Se
encontrava na Orqueta, pedindo uma conferencia. - EBta se reallsou, a 18
desse mez, em PeIotas, para onde seguiu immedIatamente Osorio. - Perfeito
accordo de vistas entre o novo Presidente e Osorlo. - impressão que ao
Dr. Homem de MeIlo causou o General. - A 22 de Janeiro assumiu o Dr.
Homem o honroso cargo de Presidente da Provincia, olficiando a Osorlo. 
Appello do Presidente ao bacharel Henrique Bernardino Marques Canarim,
director do .Diarlo do Rio Grande. para que cessasse a crnzada cnntra a
formação do 30 Corpo. - E' attendldo. - Toma-se o Presidente desde logo
excelltmte collaborador de Osorio que, escreve ao Presidente do Conselho
Zacharlas mostrando satisfação com o facto. - Cessam os abusos: são sus
pensas as ordens inconvenientes; ordens terminantes são expedidas; emfun,
todos os obstaculos e removem. - Circular aos commandantes superiores
sobre seus deveres e dos cidadãos na defesa da Patrla. - Officlo de Caxias
á Osorio em que transmltte novas do theatro da guerra. - Officio de Por
tinho á OsorIo sobre o movimento do Exercito a seu cargo e do inirni~o na
Costa do Aguapehy e dando seu pensamento sobre qual o ponto mais con
veniente a operar. - Officios de O orlo ao Presidente da Provincia sobre o
Exercito em marcha, indIcando providencias. - Officio á Osorio do Mi
nistro da Guerra sobre a marcha do Exercito e operações. - Officios á Oso
rio, de Portinho (do Aguapehy) e de Ca..tias (de Tuyuty) de noticias do
thealco da Guerra. - Officio á Osorio do Dr. Homem de Mello sobre
providencias relativas á formação do 30 corpo. - Officio de Osorlo ao Pre
sidente da Provincla sobre a marcha das reuniões.

Bciente OGoverno Irupel'illl dos obstllculos com que lutava Osorio
para levantar forças no Rio Grande do Sul, ante a attitude mais que tíbia do
vice-presidente da Provincia Desembargador Pereira da Cunha o presidente
do Conselho Zacharias de Góes e Vasconcellos que, concenb'ava em si, com
maxima competencia e energia, toda a acção politica na direcção dos nego
cias publicos - resolveu a nomeação para presidente da Pronncia - do
Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, pela antiga e intima
confiança que depositava no illusb'e Brasileiro seu delegado como presi
dente da Provincia de S. Paulo em 1864, no ministerio de 15 de Janeiro,
de qUe fôra ]ll'esidente do Conselho o mesmo Zauharias. "omeado em carta
Imperial de 27 de Dezembro de 1866 presidente da Provincia do Rio Grande
do Sul o Dr. Homem de Mello depois de ouvir longa exposiçãO do Ministro
da Guerra Conselheiro Paranaguá, deste recebeu toda a correspondencia
do General Osorio com o Governo Imperial, tornando-se senhor de todos 03
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detalhes de um sen-iço que tinha um verdadeiro alcance nacional, pai., a
continuaçãO das operações da campanha do Paraguay o Commandante em
Chefe Ma.rquez de Caxias tornava dependente da organisação do Exercito
que se reunisse e oTganisa . e no Rio Grande do Sul.

Á bordo do vapor nacional Santa Oru');, paTtiu da Côrte o Dr. Ho
mem de Mello no dia 8 de Janeiro de 1867, com destino á Provincia de S.
Pedro do Rio GTande do Sul. De chegada á cidade do Rio Grande, a 16 de
Janeiro, mandou um proprio :í. Orqueta" onde teve noticia se achava o
General Osorio, levar-lhe a seguinte carta:

.Illmo. Exm. Sr. Genem1 Barão do Herva!. Rio Grande, 16 de Ja
neiro de 1867 _ Tenho a honra de cumprimenta.!' a V. Ex. Chegando á e ta
Provincia com o pesado encargo de presidil-a na quadra actual, tenho como
um dos meus primeiros deveres auxiliar a V. Ex. por todos os meios ao
meu alcance no desempenho da difficil commissãO, que o Governo Imperial
confiou ao patriotismo de V. Ex. Tendo urgente necessidade de conferenciar
com V. Ex., sigo amanhã para Pelotas, em cuja proximidade me consta
achar-se V. Ex., do que julguei dever prevenir a V. Ex. Digne-se V. Ex.
dar suas ordens a quem tem a honra de ser com muita estima e elevada
consideração De V. Ex. muito attento venerador e amigo criado 
Fmncisco Ignacio Jl!ct?'condes Homem ele Mello.»

O orio, que se encontrava na Orqueta, (1) immediatamente respon
deu ao Dr. Homem de Mello :

.Illm. e ExUl. Snr. Presidente. Orqueta, 17 de Janeiro de 1 67.
São 3 horas da tarde quando tenho a honra de receber a carta de V. Ex. de
hontem e só me demora receber as ordens de V. Ex., o tempo preciso pam
chegarem os cavallos para a marcha. Receba V. Ex. minhas felicitaçoe
por sua Ma viagem e os protestos de respeito e con ideraçno de quem é De
V:. Ex. V.or Obr. o - Barão elo Herval.~

..:\.. 17, seguiu o Dr. Homem de MelIo para Pelotas, onde desembarcou
pelas 4 horas da tarde. Chegou no vapor Especulação, porque o de guerra
não pôde transpôr a barra, por falta d'agua. S. Ex. foi recebido pela ea
mara Municipal, muitas pessoas gradas, autoridades e funccionarios, hos
pedando-se com o Dr. Miguel Rodrigues BarcelIos (Barão de Itapitocay)
popular e notavelmedico da cidade. (2) Á ida do Dr. Homem de MelIo áPelo
tas, como se vê de sua carta acima, tinha por fim uma conferencia com Oso
rio sobre a organisação elo 30 Corpo de Exercito. Osorio que, como vimos, e
achava acampado na Orqueta, :í. 10 legoas de Pelotas, dirigiu-se á esta cio
dade logo que Tecebeu a missiva do Dr. Homem de Mello. Chegou á Pelo
tas a 18, ás 11 horas da manhã. Em conferencia esteve Osorio com o Dr.
Homem de Mello, n 'esse dia, até pouco depois das 9 .horas da noite. A
conferencia versou sobre os differen tes ramos do serviço, ficando Osorio

(1) OYqlteta que se suppõe ser uma povoação ou villa, é um méro local, uma
simples paysagem, (20 disrriclo, municiplo do Arrolo Grande) â margem de cUJo
arrolo (braço do Santa Maria) Osorio improvlsâra sua mesa de trabalho. Pertence
actuaJmen~e esse campo ao Sr. Lourenço Rislop, arrendado ao Sr. Aureliano Amaro.

(2) Que vem de erigir-lhe uma herma â praça 15 de Novembro.
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ainda mais inteirado da vi tas do Governo Imperial e o Dr. Homem de
Mello das medidas a tomar para facilitar a organisaçao do 30 Corpo. Esta
beleceu- e o mais perfoito accordo' entre a presidencia e o commandante das
armas e organisador do no,o corpo. O Dr. Homem de }Ielio ia recommen
dado a Osorio por Zacaria , nestes termos :

cRio, 8 de Janeiro de 1867. lllm. Exm. Snr. Barão do HervaI. Vae
o,erom: e sa Pro\incia como eu pre idente o meu particula.r e digno ami

go r. Dr. Franci co Ignacio }Iarcondes Homem de MeUo. EUe ha de pres
tar á V. Ex. a coadju'ação Ilue em suas forças couber para levantar o 30

Exercito, em que taotas esperanças depositamo. todos nós. Sou De V. Ex.
lm.O e 01'.0 muito. obro - Z. de Góes e Vaseoncellos.»

Em :\Icmorin apre..entada no Instituto Historieo e Geographieo B1'a
ileiro (3) o Dr. Homem de :Mello leu em 1871 a seguinte impressão sobre

Osorio de e encontro em Janeiro de 67 :

.0 General tem hoje (1867) 5 annos e meio de idade. E' natul'al da
Oonceição do .Â1'1'oio. Assentou praça na legiãO de . Paulo em Montevidéo,
em 1 23. Traz obreca aca militar apenas com a divisa de official General
na gola. Tem a perna esquerdfl ba tante inchada, com ulcerações ou ru
pturas do tecido de modo á não poder montar á cavallo. E. tá fazendo o
serviço pela campanha de carro. A physionomia do BarãO do Herval é fran
ca, e eus modo desa:ffectados e cheios do simplicidade. Em suas palavras
como em seu gestos ha uma certa expres ão de placidez, que constitue o
traço predomllHmte de seu caracter. E' sincero e cordeaI em seu trato: nãO
fala de si, nem se queixa de contrariedade. E' laconico, escrevendo ou fa
la,ndo ; e nllo usa de cumprimentos ou palavras banae . Vi-o saudar as me
orna' da ca a, suas conhecié:.\s com essa suavidade e expansão de familia
que "ão signae certos de delicadeza de sentimentos, e uobreza de coração.
OGeneml jantou na mesma casa, em que estive hospedado, na rua em fren
te li :ifatriz. E' frugal e não toma vinho. Fiz-lhe á lUesa .uma . audaçao de
hOl~enagem pelo eus eHiço e exemplo dado ao paiz : re pondeu á cor
l~zla attribuindo tudo aos eus companheil'os d'arma , fazendo muito elo
gm á constancia do soldado bra.. ileiro, e sobretudo á gente do Norte. O
ceare~so é bravo e rapido em disciplinar- e ; o me. mo, o pernambucano e
o bahlano. O paulista é mais tardo em receber o manejo da arma, ma é
brayo, obediente e concentrado: está. empre em seu acampnmento. A' 7
hora da manhã de 19, seguiu o Barão do Herval de carro para a OriJ.ueta,
onde ~stavam acampadas a forças sob o sell commando. «Tenha V. pena
de ml1~, como eu tenho pena de V.» Foram as palavras, que me di se ao
de pedrr-mo-n'os em sua ca a á praça de Peru:o II, onde fui ,isital-o ás 6
hora da manhã. Tivera eu a fortuna de oonhecer e tratar de perto o Gene
ral ~sorio ; e entãO, como depoi , cresceu sempre em mim o sentimento de
ad~lll'ação e respeito por sua inexcedivel de,otação á cau a do Bra il na
~np cruel, que então atrave avamos. O vulto do General Osorio na guerra
fIO ~ragu~y assume proporções grandiosas. COlllll1andante em Chefe da
~c~ao m:t,Js numerosa e importante das forças Al1iadas no primeiro e mai

crItico penodo da campanha e\-e eUe de repeliU' a aggres ão violen a do

(8) Sessões de 2 de Junha, :?8 de Julho e 25 de Agosto de 1871 (Excursões
pelo Ceará, S. Pedro do Sul e S. Paulo).

- Osorio tinha ainda a perna doente, extremamente inchada, com feridas
~e cujas bordas enegrecidas, muitas veze. cabiam pedaços. Era seu medico então
quando foi nomeado para organlsar o 30 corpo) o Dr. Belchior da Gama Lobo.
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JnlllllgO realisada com extrema audacia por força superiores e em todo o
sentido formidaveis. Seu nome apparece entãO como a explendida personifi
cação da nacionalidade brasileira na santa cruzada levada contra o invasor.
A colera suprema da Nação, no momento da sangrenta affronta recebida,
tmnsfundiu-se em seu animo viril j e elie armou-se de todas as grande
energias da alma humana, que nãO conhecem obstaculos, e triumpham afi
nal com a fé de um poder invencivel. Osorio tem discernimento claro e
muita penetração paTa conhecer e empregar os homens. Seu semblante illu
mina-se de alegria, quando tem diante de si um homem de brio j e expan·
de-se com suavidade, ouvindo-o, ou dando-lhe ordens. A rectidao de animo
de que é dotado, e o profundo sentimento de respeito que tem pelo direito
alheio, inspiTam a confiança, que n'eUe depositam o seus subordinados. Pos
súe o grande egredo do commando: mandar com energia temperada de
brandura sem transpor a linha de uma rasoavel indulgencia .• (4)

No dia 19 de Janeiro, cedo, seguiu o Dr. Homem de Mello pamPor·
to AlegI'e, onde chegou a 21. A 22, prestou jmamento e tomou posse do
honroso cargo de presidente da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Nessa data, o Dr. .Homem de Mello officü~va a Osorio cOlllmunicaudo o fa
cto, e a 23 escrevia-lhe:

«Porto Alegre, 23 de Janeiro de 1867. TIlmo. e EXll1o. Sr. General
Barão do Herval. Tenho a honra do participar á V. Ex., que no dia 22
deste tomei posse da administração desta, Provincia. E, pode V. Ex. conro!'
com toda minha coadjuvação e boa ,ontade para o auxiliar, como devo, em
sua penosa commissão. Reiterei as ordens ao Commandante Superiores
para com a maior ul'gencia pre tarem os seus contingente, e dirigi-me nes'
se sentido á cada um dos Sr . Commandantes de Corpo. dos quaes espero
toda a coadjuvação, como elles a terão minha cumprindo com seu dever.
Pela policia fiz expedir as mesmas ordens, c vou tratando de satisfazer e
acautelar tudo no sentido do que conferenciamos no dia 18. Tudo quant~
occorrer com l'elação ao serviço a seu cargo, e que de mim doponda serel
prompto em providenciar, apenas receba sua cOlllmunicação. Digne-se Y.
Ex. dar suas ordons á quem tem a honra de ser do V. Ex. Att. O Serl'. e
Obr.o Ven. - Fmneisoo Ignaoio Ma?'oondes Homem de MeUo .•

Apenas empossado da presidencia, o Dr. Homem de Mello dirigiu· e
em carta ao bacharel Henrique Bernardino Marques Canarim I"[uo, pelo
Dia?'io do Rio (h'ande, abrira uma cruzada contra a orgllnisação do 30 Cor·
po, como se pode ver nos numeros de sa epoca fazendo um appelIo ao .eus
sentimentos patnoticos e á . ua re. pon abilidade de cidadão para cessar e sa
attitude anti-nacional que só daria em resultado o prolongamento da luta
em que estavamos empenhados. E, ne sa carta, lembrava ao Dr. CanarÍID
o patriotico exemplo dado pela imprensa norte-amerioana durante todo o
periodo da guerra da seccessão em que em toda a imprensa não houve UUla
só voz discrepante no sentido de apoiar como apoiou o Governo Fedeml em
tudo quanto era relativo ás operações da guerra. O Dr. Canarim respondeu
cavalheÍl'escamente ao presidente aceitando e ag-radecendo as suas ponde·

(4) V. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo L'L\."V,

parte II, pago 72.
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1&çOes, declan.ndo-Ihe que as aceitava plenamente e retirava toda e Q.ual
quer opposiÇãO á organisação do 30 corpo de Exercito. O presidente, entre
tanto, estava armado da Lei n. 602 de 19 de Setembro de 1850 (denomina
lia Lei Corta Cabeça) para fazer cessar quaesquer obstaculos nesse senti-

t.o (suspender a imprensa, etc.} Foi, com effeito, esse um enorme serviço
prestado pelo Dr. Homem de Mello, pois essa attitude jornalistica era um
grave obstaculo á organisaçllo do Exercito.

Osorio rejubilou-se com a chegada do Dr. Homem de Mello para pre
!idir a provincia, descobrindo desde logo no eminente Brasileiro um pode
roso collaborador que o foi, e benemerito. Ao presidente do Conselho de
lfinjstros, escreveu a seguinte carta :

.Quartel General na Orqueta, 20 de Janeiro de 1867. lllmo. e EXIll.
Sr. Conso. Z. de Góes e Vasconcel1os. Está em meu poder a carta que V.
Ex. se dignou dirigir-me em 8 do corrente, e da. qual foi portador o Exmo.
Sr. Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello, Presidente nomea
do para esta Provincia. Ante-hontem fui conferenciar com o mesmo Exm.
Sr. Da cidade de Pelotas, e muito satisfeito fiquei das Mas disposiçoes em
que elle vive, e das idéas que nutre para a prompta reuniliO das forças que
devem compôr o 30 Corpo d'Exercito, e só o que sinto é que não tivesse
e~e viDdo na mesma occa.siãO em que vieram as ordens que se serviu expe
dir-me o Governo Imperial. Conte V. Ex. que hei de sempre saber aprecin
devidamente os meritos e qualidades que distinguem o particular e digno
amigo de V. Ex. Amanhã marcho deste ponto com 460 homens, com diTe
CÇão á Bagé, e alli reunindo á esta força mais 600 homens seguirei para
Alegrete onde se devem concentrar as diversas reunioes, (5) segundo as
ordens que dei, e onde já se acha o armamento, fardamento, etc" que te
nho remettido. Sou de V. Ex. etc. - Bwrão do Herval.»

Em data de 20 de Janeiro, Osorio escrevia ao Dr. Homem de Mel10 :

eIllmo. e Exm. Sr. Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem de
Mello. Orqueta, 20 de Janeiro de 1867. Quando sahi de Porto Alegre, em 26
de ~ovembro ultimo tendo alli conhecimento do eommercio illieito que se
faZIa com as inspecções, e das qunes til'avam tambem proveito algumas in
flueDClas politicas ordenei ao Tenente-Coronel Luiz Manoel Martins da
Silva, ~ncarregado ahi do expediente militar, que não se inspeccionassem
Da c~pltal ?S recmtas para o Exercito, ou os Guarda Nacionaes que fossem
r~uDld?s, SlDão os que visivelmente lhe parecessem enfermos. Esta minha
dispOSiÇãO desconcertou as conveniencias dos taes commerciantes e politi
c~s, que antepoem tudo aos seus interesses, e tiveram a força precisa para
o terem. da VlCe-Presidencia que contrariasse esta minha ordem, como ahi
Vesmo ID~Ol'mará a V. Ex. o dito Tenente-Coronel j e agora, junto envio á

'. Ex. a mclusa carta para que se sirva vêr o que nella me dizem a re 
peito. O Dr. Flores, de quem ella trata, é o mesmo que se empenhou para
a refoJ?l1a do Tenente·Coronel Mauricio, de Rio Pardo, que tanto prejudicou
a reunIão naquel1e ponto. sendo o Tenente Meirelles um dos grandes auxi-

(5) Contava-se Com :
460 homens em Orqueta.
600 homens em Bagé (3 corpos).
700 hnmens na fronteira de Quarahim.
300 homens em S. Borja.
se homens do esquadrão do Major Adeodato em marcha.
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liares quc elie tem para obterem essa acintosa reforma. O Tete.-Cel. Fidelis
de Abreu e Silva, Comte. do Corpo de Guarda Nacionaes de S. Jeronymo,
official distincto e muito obediente ás ordens superiores, tem sido embaraçado
na reunião pelo atrabiliario suh-delegado do 60 Districto do mesmo termo
Antonio Patricio de Azambuja, e não achando aquelle Tte-Cel. coadjuvação
na la autoridade da Provincia, pediu dispensa da conunissão em que estava
de reunir forças, o que não convém conceder-se, e sim ser compellido o
subdelegado a retirar a sua intervençãO na reunião, ou mesmo demittil-o si
tanto ror preciso. E' necessario quanto antes que seja entregue o comman
d superior de Rio Pardo interinamente ao respectivo Chefe do Estado
Maior Tenente-Coronel Francisco Antonio de Borba, prevenindo á V. Ex.
que o oflicial maior interino de sua secretaria José de Miranda e Castro, é
contrario a isto e acerrimo agente n'essa Repartição dessa politica de al
deia, que tanto prejudica o serviço publico. O Marechal de Campo refor
mado Luis Manoel de Lima e Silva, creio que é um grande embaraço para
as reuniões da Guarda Nacional do seu commando, que comprehende gran
des centros de população como sejam a Capital, S. Leopoldo, Aldeia, e ou
U'os menore~, como CapeDa de Viamão, Belém, Pedras Brancas, etc., por
que ao passo que tem publicado circulares muito energicas e patrioticas
praticamente nada faz, e o co=andante do 70 Corpo Macedo Pires, conhe
cido por (Maneco de Santa Cruz) ahi me disse reservadamentc que o Mare
chal Lima lhe dissera que nãO incommodasse opovo; mas que pa9'a comiar
9'eunisse algum dese1't01' ?:. Rogo á V. Ex. que, dirigindo ae; suas orden
para a reuniãO nos diver os municipios, especifique as isenções que devem
ser respeitadas, além da que concede o artigo 30 do Decreto n. 3506 de 4
ele Agosto de 1865, lembrando-se, porem, que só com guardas nacionaes 01
teiros e que a maior parte andam desertados ou escondidos, não formamo
Exercito, e tendo em vista tambem que os ofliciaes se eximem do serviço, e
como creem não marchar, desde que nãO se reunir força, são elies os ver
dadeiros causadores do mal. A força que se reunir do Rio Taquary e Gna
hyba pam dentro deve transitar por mar até Pelotas, e dahi ser diri
gida ao BarãO de Serro Alegre em Bagé. O Com mandante Superior do Rio
Grande Thomaz José de Campos pode ser encarregado por V. Ex. para pro
porcionar os meios de marcharem essas forças de Pelotas para Bagé. A
forças que se reunirem nos Co=andos Superiores do Rio Grande, Pelota,
Jaguarão e Piratiny devem ser remettidas pelos mesmos Conlluandantes
Superiores ao Barão do Serro Alegre. Os desertores aprehendidos nos di
versos pontos devem ser remettidos ao Commando da GuarniçãO da cidado
do Rio Grande, para serem enviados por mar ao Snr. Marquez de Gma.
As reuniões no Commando Superior de Taquary, Rio Pardo, Santa
Maria, Cruz Alta, Passo Fundo, S. Gabriel e Caçapava devem ser dirigida
ao COll1mando da Guarnição de Alegrete, onde serão armadas e far~adas
para se reunirem á este Exercito. Os officiaes da activa e os de Com1lllSsãO
que estiverem nos difl'erentes pontos onde se reunir força, convém que se
jam comprehendidos na reuniãO, e que muito se recommeude aos encarre
gados das mesmas reuniões toda a brevidade n'esse serviço. Resolva V.
Ex. o que lhe aprouver sobre o Commando da Guarnição do Rio .Gtande
que me parece conveniente recahir no Brigadeiro Reformado FranCISCO de
Paula Macedo Rangel, removendo-se para S. Gabriel o Coronel Manoel
Ignacio Bricio, cuja tenacidade nas intrigas e caprichos com o CornmaD
dante Superior Campos muito prejudica o serviço. Amanhã marcho CO~l

direcção á Bagé e dahi para Alegrete. E' quanto por agora me occorre dI
zer á V. Ex. de quem ou com di tincta consideração de V. Ex., etc. 
Ba9'ão do He1·vetl.»

A' essa carta, respondeu o Dr. Homem de Mello com a missiva e ofli
cio seguintes:
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rum. Ex. Sr. General Barão do Herval. (Reservada). Recebi a carta
reservada que a 20 do corrente V. Ex. me dirigiu; e agradeço as francas e
leaes informações, que nella me dá V. Ex., pedindo eu que as continúe; na
certeza de que as tomo no elevado apreço, que lhe devo. Será conve
niente que a correspondencia reservada de V. Ex. venha envolvida em uma
capa interior com a nota «reservada~. Deste modo me vem elia intacta ás
mãos, como aconteceu com a que acabo de receber. Tenho dado cumprimen
to a cada uma das requisições de V. Ex., e RÓ sinto que tenha passado o
melhor tempo de fazer-se o que já devia estar feito. Mas com re OIUÇãO e
boa vontade, algum resultado se ha de obter. Digne-se V. Ex. dar suas or
dens a quem com muito sabido apreço e estima tem a honra de ser de V.
Ex. Amo. Vendr. e Cr. F'rancisco Ignacio Mm'condes Homem de Mello.
Porto Alegre 28 de Janeiro de 1867.•

«Provincia de S. Pedro do Rio Grande do uI. Palacio da Pre iden
cia, em 28 de Janeiro de 1867. nImo. Ex. Sr. Tenho presente a carta re
servada que V. Ex. me dirigiu em data de 20 do corrente. Fiz seguir o eu
destino a carta que V. Ex. dirige ao Sr. Presidente do Conselho de Ministros.
Fico certo do que V. Ex. me informa com relação ás inspecções de saude da
praças destinadas ao serviço do Exercito, feita nesta capital. Talllbuso nãO
continuará, vi to corno flU'ei vÍl' á minha presença quaesquer praça que
forem aqui inspeccionada , e só resolverei com o parecer do Tenente-Coro
nel encarregado do expediente militar do commn.ndo das Â}'mas; e nes e
sentido podem ficar tranquillos os officiaes por V. Ex. incumbidos de se
serviço. Já mandei chamar a esta capital o sub-delegado do 40 Districto de
S. Jeronymo Antonio Patricia de Azambuja, ao qual ordenarei que fique
f~ra do exercicio do logar para assim remover-se qualquer occa iãO de impe
dir eUe, ou pôr tropeços ao Tenents-Coronel Fidelis de Alves e Silva, por V.
Ex. incumbido de alli reunir Guarda Nacionaes; e fica intelligenciado de
lhe não aceitar a excnsa, qne pediu dessa commissãO. A elle me dirigi já
emp~nhando-o a proseguir com mais esforço no desempenho do importante
sem.ço que ao mesmo foi incnmbido, para o que torá elie toda a minha
coadJuvação. Mandei por um expresso chamar com Ul'gencia l\ esta capital°CapitãO Franoisoo Alves dos Santos, de S. Leopoldo para com elie en
tender-me no sentido de no a conferencia em Pelotas. Respondeu-me elio,
em ~ata de 24 do corrente, que, achando-se encommodado viria aponas se
senti se. melhor, Isto me convence que, pam certas cousas que já deviam
estar feItas no sentido de auxilim' a V. Ex., o melhor tempo tem já passa
~o. Nesta data dirijo-me ao Tenente-Coronel da Guarda acional do Rio
~rdo Francisco Antonio de Borba para assumil' elie, como convem ao ser

VIÇO, o commando superior da respectiva Guarda Nacional. Fico inteirado
para met~ governo do que V. Ex. me oxpõe em relaçllO á G. N. do comman
?o snpenor desta capital; e pode V. Ex. ficm' certo que, na questãO de
lsen~ões cessaram os abusos até aqui praticados e já tenho indeferido ro
qu~nmentos nesse sentido. A lei incumbiu a todos os cidadãOS a defeza do
PlUZ, e me parece que, quando o inimigo atacar a casa de tilll Brasileiro,
este não ha de deixar-se matar, dizendo - nllO me defendo, porque sou
casado, ou ~orque sou caixeiro! Em meu entender deve haver todo o rigor
a. esie respeito e usarei delie. Fico certo de que a força que se reunir do
d'o Uiaquary. e. ~uahyba para dentro, deve transitar por mar até Pelotas, e

a ser dl11glda ao BarãO do Serro Alegre em Bagé, incumbindo-se ao
dommandante superior do Rio Grande Thomaz José de Campos da remessa
sa m~sma a Ba&,é ; e bem assim as forças que se reunirem nos commando
[up~nores. do RIO Grande, Pelotas, Jaguarão e Pimtiny. Os desertores os
d~el seg~ por Montevidéo para o l0 Corpo d'Exercito. Ao commandante
co guarniçãO de Alegrete serãO dirigidas as forças que se reunirem nos

nunandos superiores do Rio Pardo, Santa Maria, Cruz Alta, Passo Fun-
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do, S. Gabriel e Caçapava. Fico certo do que V. Ex. me diz com relação
aos officiae . Sobre o commando da guarniçlío do Rio Grande YOU me fui·
l{ir ao Exm. Sr. Ministro da Guerra no entido do que V. Ex. explle. Sobre
a Pagadoria Militar resolva V. Ex. como entender mais conveniente á bô'l
marcha e expedição do serviço, para o que considere-se V. Ex. plenamente
autorisado por mim j e no sentido do que V. Ex. me communicar, farei ex
pedir as ordens que forem necessarias. Tudo quanto fôr neces ario a bem
da importante commissão a cargo de V. Ex. e que não deva ter retardamen
to resolva V. Ex. desde logo, na certeza de que as circumstancias urgem
e o Governo muito confia no bom criterio e patriotismo de que V. Ex. tem
dado tantas provas. E em mim encontrará sempre V. Ex. toda a coopera·
rão em auxiliai-o, como deyo. Deus Guarde a V. Ex. Illm. Exm. Sr. Mare
chal de Campo Barão do Herval, Commandante em Chefe do Exercito em
organisação na Província e interino das ÀImas. - O Presidente, F. l.
Mm'condes Homem de Mello .•

Consciente de sua elevada missão, intel1igente, il1ustrado, grande
patriota, o Dr. Homem de Mello não faltou ás suas promessas; tornou- e
um excel1ente collaborador de Osorio. Cessou immediatamente o abuso
com relação á inspecçlles das praças destinadas ao serviço j ordens as
mais t.erminantes foram expedidas aos commandantes superiores para a
continuação das reuniõe da Guarda Nacional principalmente aos da Capi
tal, Rio Grande, Pelotas e Piratiny, cuja tibieza e má vontade eram inori
veis j os requerimentos de isençlles passaram a ser indeferidos, concedidas
apenas a legaes; foram suspensas as ordens inconvenientes dadas pele
antecessor j conforme o pedido de O orio, em carta de 10 de Fevereiro, fo
ram creadas em cada commando uperior p'1l'tidas volante oom o fim de
percorrer constan temente os districtos do mesmos conul1andos, para apre
hender os desertores, que vagavam por toda a parto j .circulaI·es. foram
dirigidas aos conunandantes superiores fazendo-lhe ver a obrigação de to
dos os cidadãos ao serviço da defesa do paiz, guardando-o e para esse fim a
ordem (lue estabeleceu a lei j amfim, todas as providencias foram adopta
das j mostrou-se o Dr. Homem de Mello compenetrado da situaçãO, fazende
o possivel para remover os obstaculos encontrados. Eis as copias das refe
ridas circulares :

«Circular. (Reservado). Provincia de S. Pedro do Rio Grande de
Sul. Palacio do Go\'erno em Porto Alegre, U; de Fevereiro de 1867. rum.
Snr. .As no sas operações de guerra contra o Para!ruay nãO podem soffrer
mais retardamento, As circumstancia. urgem. .A~'evoluçãO argentina ex
tende-se. O partido blanco no Estado Oriental e agita. E corre-nos o
dever sagrado de prover a segurança do paiz. E' preciso que cada Ulll se
compenetre da gravidade da situaçãO, e sobretudo aqnel1es que, perante
Deus, prestaram um juramento solemne de defender o seu paiz, quando re
ceberam o posto de honra, que lhes conferiu o Governo. E' chegado o mo
mento supremo de clunprir cada lun o seu dever. .á. organisação do 3°
Corpo de Exercito tem lutado com muitos embaraços, e é preciso reconhe
cer, que a d~signação dos Guardas Nacionaes plU'a o serviço?e cam
panha tem SIdo feita com muita tibieza e sem a neceSl1na oner
gia. Esse estado de coasas não pode continuar em face do nOVO
aspecto que assumem os acontecimentos. Determino-lhe, pois, que façB
seguir incontinente com destino ao 30 Corpo de Exercito o maior nu
mero de praças quo puder apurar. No cumprimento deste dever sagrado o
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Governo não admitte recalcitrações, e exige que se proceda com todo o ri.
gor da lei. Os officiaes que, porventura. faltarem ao seu dever, pódem ser
presos á ordem de V. S. participando-se o facto á esta Presidencia para re
solver a respeito. Os cidadãos que desejarem eximir-se do serviço de cam
panha, pódem dar por si substituto idoneo, obrigando-se por elie por espaço
de um anno. Convença-se V. S. que nas actuae circumstancias, precisa
mos, no proprio interesse da defesa de nossos lares e do que temos de mais
sagrado, proceder com toda energia e firmeza. Nessa resoluçãO está o Go
verno, no qual encontrará V. S. a coadjuvação para desempenhar os impor
tantes deveres de seu cugo, e chamar ao cumprimento delles os seus su
bordinados. Não basta em cumprimento desta determinação, expedir or
dens. CUlIlpre que V. S. por todos os meios a seu alcance e que seu
zelo e patriotismo Ole suggerirem, trate de as tornar efIectivas immediatamen
te. Ser-lhe-hão lemdas em conta n' esta capi ta1 a. despezas que com e te
serviço V. S. fizer sob participaç1íO sua. Faça V. S. entrar no exercicio de
seus po tos todo os officiae de seu superior comll1ando, para cujo fim te
nho cassado todas li licença, em cujo gozo estavam como á V. S. COIJl
muniquei em outra cÜ'cular desta data. Deu Guarde a V. S. r. Coronel
Commandante da G. J. de .... - F. l. Ma1'cO'neles Homem. ele JlIello, Presi
dente da Provincia. João José do .Monte Juni01', Secretario da Pre idencia
da Provincia.•

•Copia. Circular. Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Pa
lueio do Governo em Porto Alegre, 18 de Fevereü:o de 1867. mm. Sr. Cum
pre que em relação á designação da G. Nacional para o serviço de guerra,
~. S. fique na intelligencia do eguinte: Todo. o cidadãos Brasileiros, qua
lificados G. Nacionae. , São obrigados á defesa do paiz. para cujo fim pódem
ser designado. Exceptuam-se unicamente os que se acharem inhabilitados
por molestia, e os que nãO ti,erem a altura do estalão que se houver esta
be.lecido. Para a designação áeve ob ervlU:- e a seguinte ordem: l0 Os sol
lelfO ; 20 o viuvos sem filhos' 30 o casados sem fililOS; 40 os casados
?om filhos; 50 os viuvo com filhos. enhuma de tas cla ses, porém, está
Iseuta do serviço de Corpos destacados com excepção unica do que se acha
rem comprehendido nos arts. 14 15 da lei n. 602 de 19 de etembro de
1850. O irmãO mais velho de orphão. menores do pae e mãe, o filho unico
?u o mais velho dos filhos ou dos netos de uma viuva, o de um cégo, alei
Jado ou sexagennrio (quando lho servirem de ampaTO) entrarãO na classe
dos ca ados com filho (art. ]23 da referida Lei). A Lei apena estabeleceu
a gl'Udaç~o que se deve observar na designação e que cumpre er respei
~ndn. A lDbabilitação para o serviço de corpos destacado só e prova por
mspeCção da jun ta de saúde no Quartel General, nãO bastando pam com
provai-a e produzir efIeito legal quaesquer aUe taçõe. pas. ada por pessoas
que não estejam revestidas d'aquelle caracter. Neste sentido deve V. . pro
ced~r, se~ embargo de quae quer considerações em contrario, ficando sem
effelto a CIrcular da Pre idencia de 19 de Dezembro de 1866 a qual fica por
e ~ expli?ada e substituida. V. S. fará muito restrictamente observar esta
or em cUJ~ exacto cumprimento lhe tenho por muito recommendado, ob a
res~onsabllidade de seu mu:go. Deus Guarde á V. S. Sr. Commandante Su
p.enor da G. Nacional do Muni.}ipio de .... F. 1. M. Homem. de Mello, Prp,
s~ddente da Provincia. João José do Monte Junior. Secretario da Pre
SI eucia.»

. A 23 de Janeiro, Caxias pedia a Osorio noticias do e tado da reu-
Ulõe , ao mesmo tempo que tronsmittia novas do theatro da guerra :
nã .<Tu~.ty, 23 de Janeiro de 1867. Ex. Amo. e .Sr. ~ muito que

o el nohClaS de V. Ex. nem do estado de sua reulllão: diga-me como
vae de saude que forças já tem e quando calcula pa sal' o Umguay? Pois
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por aqlÚ nos preparamôs paxa mover-nos por todo o mez de Fevereiro, a
ver si se faz alguma coisa que sirva. O inimigo nãO tem 40je ao todo mais
de 20 mil homens; conserva-se na defensiva atraz de suas trincheiras'
nada emprehende, e por is o estamos dispostos a lit ir procuxal-o. Tenh~
já recebido metade dos reforços que me foram promettidos e sei que já
estãO em caminho, pelo mar, outros. Temos tidõ algumas febres com a bai
xa dos esteros, mas, por hora, de bom caracter. Escreva-me o mais a miu·
do que puder, e diga-me com certeza: com que posso dahi contar? Seu
amO. camda. - Marquex, de Oaxias.~

.A 26, José Gomes Portinho informava á Osorio sobre o movimento
do Exercito a seu cargo e do inimigo na costa de .Aguapehy, manifestando
o seu pensamento sobre qual o ponto mais conveniente a operar:

.lllmo. Ex. Sr. Marechal Barão do Herval. .Acampamento da 2a Di·
visãO no .Aguapehy, 26 de .laneiro de 1867. Manifestando V. Ex., no ofil
cio que se dignou dirigir-me, em data uo 6 do corrente, desejos de que eu o
informasse sobre as noticias e movimentos do Exercito e do inimigo n'esta
costa e bem assim qual o ponto por onde devemos operar, vou satisfazer a
vontade de V. Ex. .As ultimas cartas recebidas dizem: Nos dias 7 e' 8,
houve grande bombardeio pela Esquadra e 20 Corpo de Exercito sobre Cu·
rupaity que deu alguns resultados, como sejam o incendio de parte do ar·
ranchamento inimigo de guarnição n 'aquelIe forte, e prejuizos causados na
mesma guarnição. No interior de Curuzú com todo o afan se levanta uma
nova fortificação que deve servil' para conter uma guarnição de mil homens
a cal'go da qual ficará aquelIe1forte, visto que o 20 Corpo que alli se acha se
vae reunir ao l0 para atacarem Tuyuty . .A chegada do Sr. Marquez reani·
mou os dois Exercitos que se achavam desanimados: este General tem me
lhorado o estado de11es pelas medidas efficazes que tem tomado; o seu pes
soal tem augmentado e ainda se esperam mais reforços. Quanto II mim,
penso que alU existem forças superiores ás necessidades e que se deve es
perar resultado satisfactorio na continuaçãO das operações. - Segundo uma
carta do Ex.o Marquez que me dirigiu em 27 de Novembro V. Ex. com o
seu Exercito e esta DiviSão tem de operar por este lado, pois diz elle: O
Barão do Herval está reunindo gente no Rio Grande, e deve entrar por esse
lado, afim de proteger essa porçãO de Paraguayos, que se está querendo ~e
vantar contra Lopez, e V. Ex. deve com elIe manobrar de accordo.-A. VIS

ta, pois, do que me disse S. Ex. creio que V. Ex. tem de se dirigir para
este ponto, e confesso que a operação mais conveniente a fazer-se, segund?
o meu pensar, é da passagem de V. Ex. com um Exercito forte por aqUI,
pOl:que forçará o inimigo a enfraquecer as posições de Tuyuty e Curupa!o/
retirando desses pontos forças para virem ao encontro de V. Ex., e facili
tando assim aos dois Exercitos as operações por aquelles lados, ao passo
que a força que for desprendida para vir encontraI-o não poderá estorvar a
entrada do 30 Exercito e nem causar serios embaraços, attento ao seu n.u
mero que não pode ser avultado em vistá dos recnrsos de pesseal que dl~
riamente diminuem, e da necessidade que tem de conservar aquellas POSI
ções. O que acabo de dizer a V. Ex. já o disse ao Exo. Sr. Ministro da
Guerra. .A razão que ha para S. Ex. o Sr. Marquez acreditar no levante
de forças Paraguayos, nasce do que me disse um corrientino Marcos Cace
res vindo do interior da Republica inimiga aonde tinha sido ~anda
do pefo Snr. General Mitre levar cartas e proclamações cO~C1tando
aquelle povo á revolta. Este individuo, de volta daquelIe pal~, .ch~
gando a este campo, contou-me que havia entregue as cartas e distl'1bOl
do as proclamações, e que, em virtude dellas, o Tenente Paiva, ParaguayO)
reunira mais de 300 homens descontentes do governo de Lopez e so
esperava a passagem aqui de forças Brasileiras, para se pronuncIar contra
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elle e ligar-se comnosco. Communicando isto a S. Ex. mandou elle imme
diatamente o CapitãO Berdoy, Alferes Ortellada e um inferior, todos Para
guayos munidos de ordens suas e do General Mito'e, que depois de se en
tenderem commigo transpuzessem o Paraná a verificar as noticias de Cace
res. Aqui chegando esses .individuos os fiz logo seguir a 'eu destino le
vando em sua companhia o referido Caceres, e ficando neste campo o Ci!.
pil110 Berdoy a esperai-os; são porém passados 40 dias, quando elles mar
earãO 30 para sua volta e nenhuma noticia delles existe, por isso não sei
o que possa julgar a respeito. Esta cósta que até certo tempo teve pouca
gente, agora apresenta não pequeno numero de inimigos, nãO tendo trans
posto, é verdade, o Paraná, mas tendo fortificado Os passos de Itapúa e Can
delaria e creio que iguaes obras pretendem fazer em todos os pontos acces
siveis de pa sagem ; parece-me, entretanto, que nãO é tropa aguerrida e sim
completamente recrutas, porém como me dizem do Exercito que passa como
certo que uma força inimiga se ausentou d'alli sem se saber qual o seu des
tioo, tenho providenciado de modo a evitar ser surprohendido pois póde mui
to bem ser que sejam essas as suas intençlles e que a gente que a gente
que appareceu na costa seja a mesma que sahiu do Exercito. Diz-me V. Ex.
que tem lutado com ditTiouldades nas rounilles e que quando muito poderá
reunir de 4 a 5 mil homens: acho pouca essa gente para a operaçllO que se
pretende, muito principalmente por ser ella de cavallaria e em nenhuma
instrucQlíO, por isso julgo que V. Ex. devia pedir ao Sr. Marquez 3 ou 4
mil infantes, os quaes oom muita facilidade viriam aqui ter, conduzidos pe
los navios da E quadra que guarnecem o Paraná. Peço a V. Ex. permissão
para lembrar-lhe que, si o Exercito que está organisando tem de vil' por
aqni, seria talvez oonveniente qne a brigada e o batalhão que estão em S.
Borja quanto antes 'egui sem para este oampo nãO só porque melhormente
receberiam a inso'uoçãO de que oarecem, como tambem porque a cavalhada
que trouxessem estaria em estado de pre tal' serviço quando V. Ex. chegas e.
Igu~lmente lembro a V. Ex. que as reunioes da Cruz Alta e Serra, segundo
me lDformam só oom não pequena demora se realisarãO, já por apparece
rem as diffiouldade que V. Ex. conheoe, como por terem se dado algumas
orden ?esencontradas e ouja consequencias são faoei de prever- e; e si
como d!sse o Exercito deve vir por aqui, o caminho mais proximo e o lu
gar mm proprio para es as forças passarem o Uruguay é o Passo dos Garru
chos, pois tcm bom porto e é muito estreito principalmente nesta e taÇão;
;\cr~scend.o que um mez depois daqui cheg'll'em, a cavalhada que vier po
dora servu·. Os campos são excellente, assim, i V. Ex. til-er alguma ca
valhada 001 IDáo estado e quizer, póde romettorm'a ; a que se aoha sob mi
nha guarda inclusive a de minha Divi ão e. tá bôa e sobe ao numero de
10.000 entrando 600' be ta . Esqueoia-me dizer a V. Ex. que a experiencia
me fez conhecer que a geute da Serra tendo pouco gosto pelo erviço mili
~a~, doserta oom muita faoilidade, e por isso, para se poupar os cofres pu-
licos, talvez fosse melhor que V. Ex. lhes mandasse dar fardamento e ar

mamento depoi qole aqui estivessem, porquo aqui ha mais difficuldades
aara as deserçlles ao passo que sem grande trabalho, e dispendio e con

uz em carretas esses artigos. Disponha V. Ex. do limitado prestimo de
~ue:n com estima e oonsideraçãO é De V. Ex. Patrioio e Camd.a Obr.o 

Ose Gomes Portinho.~

. , De Floriqui, costa do Paraná, á 29 de ,Junho de 1 67, Osorio esore-
VIa a Esposa : .

d .Chiquinha. - O portador é o Dr. Vieira, que me tem acompanha
Vo e volta. Tenho passado bem graças a Deus e espero que seremos felizes.
e O\efi marcha, e no Exercito nos esperam oom ancia. Saudade aos amigos

a enção aos nossos filhos, do ten - OSOl·io.~
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Consciente de sua elevada missão, de Quebrachinho, em 10 de Feve
l'eü'o, officiava Osorio ao pl'esidente da Provincia :

«QUlll'tel General em Quebrachinho, 10 de Fevereü'o de 1867. lllmo.
Exm. Sr. Tendo chegado á este ponto, uma legua distante da cidade de Ba
gá, no dia 28 do passado, maTcho amanhã em direcção á Alegrete, por Sant'
Anna do LivTamento, levando praças. Por participações que tenho recebi
do, sei que nos commfmdos superiores da Cruz Alta, Quarahim, Livramen
to e Missões, os respectivos encarregados estão activando as reuniões. No
Estado Oriental as reuniões de desertores e Brasileiros que para aUi tem
fugado, afim de eximirem-se do serviço da armas, tambem pl'oseguem com
actividade. Julgando conveniente providenciar sobre a segurança das fron
teims, não porque receie cousa alguma, mas para o caso de qualquer emer
gencia imprevista, entendi dever autorisar o BarãO de Seno Alegre a en
tender-se logo com os commandantes superiores de Piratiny, Pelotas, Rio
Grande e Jaguarão, reclamando destes as providencia. ou os recursos que
julgar necessarios de momento, emquanto V. Ex. não puder expedir as or
dens que julgar acertadas, e peço por isso á V. Ex. que se sirva determi
nar aos ditos commandantes superiores que, dado esse caso, cumpram as
ordens do lUesmo Barão. Dens Guarde ::t V. Ex. illmo. Exm. Sr. Dr. Fran
cisco Ignacio j\L H. de Mello.- Ba.?·ão do He·rval .• (1)

De Pirahysinho, em 2 de Fevereiro, officiava Osorio :

.Quartel General no Pirahysinho, 2 de Fevereiro de 1867. lUmo.
Exm. Sr. No dia 28 do passado, cheguei ás immediações de Bagá e depois
de apartar da força existente nesta u-onteira as praçns aptas para o serviço de
guerra, hoje pude marchal' com dÜ'ecção á Alegrete por Sant' Anua do Livra
mento. Por participações recebidas sei que nos cOlllmandos superiores da Cruz
Alta, Quarahiru e S. BOlja se activam as reuniões, e no Estado Ol'iental a do
desertores e voluntarios, porém, com bastan te difficnldade, e creio (lue V. Ex.
terá renovado as ordens aos commandos superioTes para a continuação das
relmiões, com menos isenções que as que concedeu o vice-presidente Dr. Pe
reÜ'a da Cunha, restringindo assim as determinações de Governo, pois que
depois de expedidas as ordens para essas reuniões e d estarem eila. em
andamento, o mesmo vice-presidente declarou e tarem isentas certas ola 
ses mencionadas na Lei du Guarda Nacional com o que retrogradou este
serviço, e a força apUJ'ada depoi..dessa. isençúes ficou reduzida lt metade,
como succedeu na Cruz Alta, e á cousa alguma em outros pontos como e?J
PÜ'atiny, Rio Grande e Mostardas, isto além do que se passou no Rto
Pardo com a reforma do Tenente-COl'onel Mauricio e que já tive a honra
de informar á V. Ex. verbalmente. Estou convencido que V. Ex. terá
dado mui terminantes ordens para se activarem as re1lJliões, principa~e~
te aos commandantes superiores da Capital, Rio Grande, Pelotas e Plrati
ny, cuja tibieza ou má, vontade não parece duvidosa. O commandal~te su
perior ela Guarda Nacional de Bagé Barão do Serro Alegre, o intenno de
Jaguarão Coronei Maximiano Soares Lima, o de Alegrete David Canabarro,
o de S. BOlja Coronel Fernande. Lima, e o da Cruz Alta Coronel Mello e

(1) Fevereiro, 2 - Parte de Bagé, com 988 praças.
Fevereiro, 15 - Parle de Sant'Aüna do Livramento, onde operara ~

concentração de todas as forças.
•A 2 de Fevereiro acampa em Caguncha, d'onde sahira a 30 de JaneirO o

Brigadeiro Ronorio A. de Souza Nelto. No dia 3 acampa na Barra do Arroio Ca
nelones ; a 4, no Miguelele ; a 5, no Pantanoso.>
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Albuquerque mostram-se bem empenhados em cumprir as ordens do Gover
no. Hoje vi jornaes de Montevidéo e Bueno Aires que dão noticia de te
rem triumphado os revolucionarios em tres provincias do norte da Confe
deraçllo Argentina, e que as forças do Governo commandadas pelo General
Paunero, depois de derrocado o Governo de S. JOãO, evitavam procura!' o
inimigo e pediam alguma força de linha .á.rgeutina do Exercito .A.lliado.
Carecia, porém, de prova outra noticia que corria taOlbem de que a Bolivia
e o Chile tentavam, contra a Al1iança, um desembarque de forças em Mal
donado na Republica Oriental, e ainda que isto se nãO verifique ou pareça
impossivel, todavia é mais um motivo para que as rel111iões nesta Provín
cia, e principalmente nos municipios de além do Jacuhy e Lagoa do. Patos
continuem com todo o esforço, e venham a forças reunidas para Bagé e
Jaguarl\o, em prejuizo das quc dovom formar o Exercito que e. tou organi
aando. Tambem de prevenção me parece conveniente 'luc V. Ex. ordene
aos commandantes superiores ue Piratiny, Pelota., Rio Grande e Jaguarão
que cumpram a ordens do Coronel Barão do Seno Alegre no caso de qual
quer emergoncia, emquanto V. Ex.. em tal ca o não poder pela distancia
determinar o que julgaI' mais acertado sobre a defesa das fronteiras. Do
tbeatro da guerra nãO tenho noticias recentes. Espero que V. Ex. active
a remes a do cem contos de rs. que a Thesournria ia enviar á Pagadoria
Central em Alegrete. Deus Gual'de á V. Ex. Illm. e EXIll. UI'. Dr. F. r.
M. Homem ele Mello. - Bm'ão do Herval .•

De D. Pedrito, om 5 de l!'evereiro, officiava :
.Quartel General emD. Pedrito, õ de FevereÍl'o de 1 67. 11l1n. Exm.

r. Hoje á 4 hora da tarde recebi a carta junta por opia do General Flo
res, datada de 23 de Janeiro ultimo, e outra que tambem incluo por copia
do T<lnentc-Coronel Francisco da Laul'a Mattos, encarregado no depal'ta
mento de Ta'luarembó da reuniãO de desertores e voluntarios hrasileiros,
datada de 4 do conente. Pelo conteúdo da me mas o servirá ,er V. Ex.
que as reuniões naquelle Estado offerecem não poucas difliculdades, apeza1'
de ter ou olicitaelo com in tancia do General Flore [,g suas ordens a res
peito ao re pecti\'o chefe politico', e ter olle as oxpedido e reitorado
conforme diz, pelo que não podemos contar que por alli . e relma muita gen
te o que tambem e tá acontecendo cá pela Provincia de\"ido em
grande parte ás isenQões e ordens inconvenientes dadas pelo antecessor de
V. E~. a parte final da cal ta do General Flore. que é escripta pelo .·eu
propn? punho, vorá V. Ex. que elie considéru a Republica Argentina em
uma. ltuação d grande trallscendencia pelo rovo!tlçãO do fedoraE' que co
mo tive a honra de partioipal' á V. Ex., allte-hontem depois de ha\'eroUl der
rocado o Governo da Provincia de S. JoãO, con ta que derrOtlu'anl as D1'ça.·
que commandava o General Paunero, estando já tambem o revoltosos
~lUmphantes em outras duas Província. Este estado de cou as n'aquella

epublioa, penso que deve fazer com que redobremo de o forço para
qu~ a Provincia do Rio Grn.ndo se ponha em arma e que a do Norte não
deIXem de enviar infantarias, afim de que estejamos prompto a. conjurm.· a
tormenta que parece approximar-se. Ne ta data fu'ijo-me ao General Flores
pedlDd~-lhe com brevidade explicações minuciosa. do estado da Republica
Argentina e ~ sua opiniãO á respeito, e serei prompto em tnlll mittil-a. á
~. Ex..0 .0ffiClal. que mandei ~e proprio ao Ge!1eral Flores e q.ue subiu de
onteVld~o no dia 24 de JaneIro de manhã, dIsse-me que OUVIU ao mesmo

General dIzer, estando na mesa com a família, que ia ii Buenos Aires {L cha
mado daquelle Governo pm.·u luna conferencia; que os 2 batalhões que o
mesmo Flores tinha trazido em casco do Exercito que e tá no Paraguar, se
estavam reorganisando ; que se dizia ter sido delTotado o General Paunero
~ommandant~das forças de B. Aires, perto da. Provincia de S. JOãO, cujo

Overnador tinha antes sido derrotado perto da capital daquella Provincia.



320

Parece-me, portanto, que o Governo- de Buenos Aires chamria Flores para
levantar força contra os revoltosos naquelle paiz. Diz o mesmo oflicial
que alli corria como certo que o inimigo tinha abandonado o forte de Cu
rupaity aepo~s de alguns dias de bombardeio e que a nossa Esquadra estava
entre Humaitá e Curupaity, porém nilO tenho nenhuma communicaçno do
Sr. Marquez de Caxias. Antes de concluir este tive parte que o Major
Sambôa (oriental) oppozera-se ao serviço da reuniãO feita por um Alferes
Brasileiro no Estado Oriental, sendo o mesmo A.lferes atacado e ferido gra
vemente pelo dito Major e opportunamente enviarei á V. Ex. os documen
tos sobre este facto. Na força que vae commigo em marcha tenho tido al
gumas deserções. Deus guarde á V. Ex. I1lmo. e Exmo. Sr. Dr. F. I.
Homem de Mello.-Ba1·ão do Herval.

Do Ministerio da GuelTa, em - de Fevereiro, recebia Osorio o se
guinte officio confidencial:

«Rio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 1867. lUmo. Ex.o Snr. Com a
recepção do seu officio, de 17 do mez de Janeiro ultimamente findo, fiquei
inteirado de tudo quanto V. Ex. me diz em relaçãO ao conflicto que hou\'e
entre o commandante da guarniçãO da cidade do Rio Grande do Sul e o
co=andante superior da Guarda Nacional, conilioto que acal'l'etou algu
mas difficuldades na reuniãO de forças para engrossarem o terceiro corpo
de Exercito, cujo commando está confiado á V. Ex. Como V. Ex. bem
comprehendo, a reYOIUção na Confederação Argentina, que lavra com inten
sidade, promette tomar grande incremento e tornar-se uma revoluçãO na
cional ; pode crear embaraços serios e graves ao Exercitos Aliiados, sendo
um delles o desfalque que necessariamente terão os mesmos Exercitos de
soffrer com o destacamento de forças argentina para supplantar quanto
antes a relJelliãO, que se vae estendendo por todas as provincias da Confe
deração, Cumpre, portanto, que V. Ex. redobre nos seus esforços para. e
activar a reunião das forças e, quanto antes, transpor V, Ex. o rio Ur~
guay, entrar em operaçõos activas de guelTa no territorio inimigo combi
nando-as com as dos Exercitos .A.lliados para o que receberá. V. Ex. orden
do General em Chefe das nossas forças em operações contra o Governo. do
Paraguay. Assim que V. Ex. passar o referido rio Uruguay o comllllllllque
áquelle General, e requic;ite-Ihe os meios do mobilidade, os recursos de que
necessitar e as ordens a respeito dos movimentos estrategicos que tiver V.
Ex. de fazel' de acoordo com o plano geral das operações de guerra. No
intuito de V. Ex. não encontrar a menor difficuldade na marcha urgente
do Exemito sob seu commando, recommendei ao presidente dessa Provincia
que preste á V. Ex. toda a coadjuvação possivel afim de removel' embar~
ços na reuniãO das forças, e em satisfação ás requisições de V. Ex. ~uto~'
sei ao mesmo presidente a não só transferir o Coronel Manoel IgnaClO .Br!
cio para o conunando da cidade de S. Gabriel, nomeando para o substItuir
o Brigadeiro reformado Francisco de Paula Maoedo Rangel, como tambem
cassar a commissão de Major ao CapitãO da Guarda Nacional Joaquim Gon
çalves de Faria, e nomear Major de Commissão, Commandante do 19° C~r
po da Guarda Nacional o Capitão da mesma Guarda Nacional José JoaqulDI
de Oliveira. SatLfeitas assim as requisições de V. Ex., tenho por fim cor
tar por. todos os embaraços, de modo que V. Ex. ponha-se em marcha o
mais breve possivel com as forças sob o seu commando, attentu a grande
urgenoia para isso ree1amada pelas circumstuncias melindrosas da Confede
ração Argentina, e que de um para outro momento podem apresentar. cara
cter grave e sérios embaraços ás futuras operações dos Exercitos AlliadoJ'
Deus Guarde á V. Ex. - João 1Iustosa da G. Paranaguá. - Sr. Barllo o
ReIVal.> (A' margem lê-se: Expediram-se as ordens sobre as nomeações~de
Rangel e Bricio, e offioiou-se ao Capitão Thimotheo em 5 de Março de 1861.)
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A 8, do mesmo mez, officiava Osol'io ao Dr. Homem de MeUo :
<Quartel Geneml em Upamorotim, 8 de Fevereiro de 1867. lllm. Ex.

Sr. Aoabo de receber o officio de V. Ex. n. 45, de 22 de JaneiTo ultimo, em
que se dignou co=unicar-me haveI' pl'estado jUl'amento e tomado posse na
mesma data do cargo de presidente desta Provincia, e certo do auxilio que
V. Ex. me prestará para o desempenho da commissão que me foi confiada
pelo Governo Imperial, asseguro tambem a V. Ex. que da parte deste Com
mando encontraT~ sempre os melhores desejos de bem cumprir as ordens de
V. Ex. ; quel' no que fôr relativo ao serviço publico, quer ao particulal' de
V. Ex. Deus Guarde a V. Ex. Illm. e Ex. Sr. Dr. F. 1. Mal'condes Homem
de Mello. - Ba1'ão do He1·val .•

E, a 10, do Pil'ahy, fuigia-se ao illustl'e presidente indicando as
proyidencias constantes deste oflicio :

.Quartel General no Pirahy, 10 de Fevereiro de 1867. Il1m. e Ex.
Sr. Parecendo-me conveniente Cl'eal'-se em cada co=ando superior uma
ou mais partidas volantes que tenham por fim pel'correl' con tantemente os
districtos dos mesmos commandos, para apl'ehendel' os desertores que va
gam por toda a pal'te, e dos quaes muitos existem em suas casas patl'oci
nados por aquelles que mais empenho deviam mostrar em captUl'al-o , rogo
por isso á V. Ex. se siTva expediT suas ordens para a realisação desta me
dida, que com bons resultados já foi empl'egada em 1851, pelo Ex. Sr. Mar
quez de Caxias, convindo, porém, que taes partidas sejam co=andadas por
homens prudentes e de criterio, incapazes de praticar violencias, ou de
pactuarem com os criminosos. Deus Guarde a V. Ex. TIlm. e Ex. Sr. Dr.
F. L M. Homem de MeUo. - Ba1'ão do Hel·val .•

De Sant'Anna do Livmmento, a 14 de Fevereiro, Osorio officiava ao
Dr. presideute da Provincia :

.Quartel General em Sant'Anna do Livmmento, 14 de FevereiTo de
1867. lllm.o e Exm. Sr. O Majol' Manoel Fernandes Dornellas escreveu de
Paysa~d.ú (Estado Oriental) em 7 do corrente ao commandante desta frontei
ra, ~oticlUndo que bavia aUi chegado noticias de ter sido derrotado o revolucio
nano argentino Felippe Sáa com núl e tantos dos seus, pelo General Paune
~?; ~ue o General Flores era esperado em Paysandú a todos os momentos,
Ja a~. achando-se o General Carvalho j disse mais que o Estado Oriental vae
moblhsar dous mil homens sobl'e o Uruguay. Escrevi nesta data aos mesmos
G.eneraes Flores e Carvalho. Amanhã sigo para Alegrete, levando desta
villa.o Corpo de Guardas Nacionaes n. 27 com 190 homen , e 34 da 3a com
panhia do Çorpo n. 28, força que estava aqlú destacada. Fica co=andan
do a gual:Ulção desta villa o Major Alexandre do Nascimento Frazão com a
cOITP~nhia de infantaria da reserva de 50 praças e um destacamento de ca
va .ana, por agora com 12 praças j porém, dei ordem ao commandante su
penor para man~ar reunir a reserva até o numero que, com a força exis
tente de cavallaria, não exceda a 120 individuas j salvo caso de força maior
em ~ue todos devem pegar em armas. Rogo á V. Ex. que se digne de trans
;i~ ao Governo Imperial as noticias que n'esta data lhe passo, pois sóh segrete poderei dirigiT-me ao Sr. Ministro. Deus Guarde á V. Ex. llim.

C · r. Dr. F. r. M. Homem de MeUo. - Barão do Herval, Marechal de
ampo.•

. Datado de 16 desse mez, recebia Osori~ o seguinte officio do Briga
deno Portinha:

1867 Illmo. e ~xo. Sr. Barão do Herval. Aguapehy, 16 de FevereiTo de
aqui' Co~ satIsfação participo a V. Ex. que até o presente nada tem por

oecorndo que seja digno de menção a não ser o empenho com que o
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inimigo continúa na margem direita do Paraná a construir fortifioaçoes.
Tenho datas do Exercito até 6 do corrente. N'este dia o forte de Curuzú foi
fortemente bombardeado, dmante algumas horas, pelo inimigo que está em
Curupaity tendo com esse bombardeio seissentos homens fóra de combate e
o Tenente-Coronel J. Antonio da Silva Lopes em consequencia de um esti
lhaço de amputar um pé. Os pas~ados inimigos que são diarios, segundo
uma carta que recebi do Sr. ::Marquez, dizem que a miseria no campo de
Lopes é grand'3, mas que alli ainda existem de 20 a 25 mil homens. O Sr.
Manoel Borges da Rocha paz á minha disposiçãO o vapor .Mosquito. de
sua propriedade, para quando tivormos de passar o Paraná. Aceitei este
ofi'erecimento e o participei ao Ex.o Sr. Marquez que o approvou. Este pe
queno vapQr e meia duzia de canoas, como já tive occasião de participar a
V. Ex., sãO os unicos meios que por ora existem para efi'ectuar-se a passa
gem. Sei quP V. Ex. terá providenciado a respeito, entretanto, peço per
miSSM para lembrar a V. Ex. que, achando-se o Paraná bastante uheio, era
facil vir do Passo da Patria a reboque nos navios que policiam este 'rio a
porção de chalanas que fosse precisa, e como deste lugar ao ponte em que
chegam os vapores existem apenas 24 leguas, eu as mandaria conduzir,
para aqui, em canetas, bem como quaesquer outras canoas ou objectos que
de lá viessem, e assim quando V. Ex. aqui chegasse poderia encontrar al
guns meios de mvbilidade j julgo que com facilidade V. Ex. obteria do Sr.
Marquez esqas chalanas, visto abundarem alli. Tenho aqui alguns carpin
teiros que estão por minha ordem fazendo remos; os serviços delles pode
riam ser bem aproveitados construindo balsas, porem, faltam-me taboado,
os demais preui os e um mestre que bem os saiba dirigir Si V. Ex. enten
der que deve providenciar neste sentido farei o que for resolvido. Com
toda estima tenho a bonra de ser de V. Ex. AmO. e muito afi'0. servidor.
-José Gomes Portinho.'

Com data de 17, recebia Osorio, de Caxias, o oflicio abaixo:

.Tuyuty, 17 de Fevereiro de 1867. Exm. Am. Sr. Barão. Recebi a
sua carta de 26 de Janeiro findo, escripta do Passo da Conceição; e por
elia fiquei sciente dos embaraços que V. Ex. tem encontrado para effectuar
a reuniãO de que foi encarregado. Com muitos eu já contava; confesso, po
rém, que alguns, dos que me aponta, de certo n!io esperava! Que se ba de
fazer, meu amigo? Estes senbores, que ficam em suas casas, espel':tndo ~s

noticias do que nós outros fazemos na campanha, julgam que tudo é facll,
e que a guerra póde ser feita sem gente, sem dinbeiro, sem arma.mento e
sem fardamento. Não ha remedia sinão ter paciencia, e carregar cada u~
a sua cruz. Antes de partir da Côrte, tratei com o Ministro que se exped~·
ria logo as ordens á essa Provincia, não só para se suspenderem as eleI
ções, como para que nenhum impedimento tivesse V. Ex. em reunir gente i
mas apenas voltei as costas, dormiram todos, e só foi a ordem para..a SUS;
pensão das malditas eleições, dopois dos trabalhos eleitoraes e intnga.S, a
elies annexas, terem produzido o seu effeito j deixando na presidenCla da
Provincia essa nullidade administrativa, que a estava regendo, a reboque
dos cabalistas, como vice-presidente. Assim vae tudo na nossa terra:.?
por isso é que estamos, ba dois annos, a braços com uma guerra, que Ja
estaria concluida, ha muito, si as nossas coisas não tivessem, desde o c~
meço desta campanha, sido tão mal dirigidas pelos chamados politicas e dI
plomatas. Dou-lhe os pezames pela morte do Sr. seu mano. Tendo eu rece
bido essa /loticia, e sabido que elle era já viuvo, que deixara filhos menO
res, sendo mais velho o Alferes portador desta, resolvi mandaI-o se apre
sentar a V. Ex. para dispôr delie como quizer, deixando-o ás suas ordens,
ou mandando-o para casa cuidar dos irmllos menores, si assim julgar c~n
veniente. Por aqui vão as coisas menos mal: e, quando eu havia resolVIdo
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Mitre a fazermos juntos um ataque decisivo ao inimigo por todo o mez de
Março, foi quando appareceu uma revolta na ConfederaçliO Argentina, que
se ramificou pOl' 4 provincias deUa, a qual obrigou esse General a retirar-se
para o Rosario ou Buenos Aires, levando metade do Exercito que aqui ti
nha, isto é, 4 mil homens das 3 armas. Esta revolta, si nllo fôr já sufroca
da, podo nos envolver em grandes embaraços, como V. Ex. nllo deixará de
reconhecer, pelo menos virá paralysar nossas operações, emquanto esse ho
risonte não estiver bem claro j pois até se diz que o nosso amigo Urquiza não
está como innocente nestas novidades. Entl'etanto ainda me julgo com forças
para sustentar as posições em que estou j e talvez mesmo para mais algu
ma coisa, si:as cil'cumstancias permittil'em, e a fortuna me nllo abandonar.
Já tenho 3 mil cavaUos sustentados a milho e alfafa j e, até o fim deste
mez, pretendo ter mais mil, que julgo indispensaveis ás operações desta cam
panha. Os Paraguayos ainda têm, como já llie disse de outra vez, 25 mil ho
mens bem fortificados, e suas trincheil'as guarnecidas de bôa e grossa artilha
ria : isso me não dá cuidado j receio en tretanto alguma coisa do que nos fica
á retaguarda. Nosso Exercito está mais crescido com 5 a 6 milmcrutas, que
tenho recebido dfl. Côrte depois que cheguei; porém, tenho muitos doentes
com as malditas febres da quadra, que com os grandes calores teem appare
cido em grande escala. Tenho cuidado, como costumo, na inStruCÇãO da tro
pa; e a infantaria vae melliorando, ainda que tenho pouco quem me ajude.
Convem, portanto, que V. Ex. trate de passar o Uruguay, e de seguir a sua
maroha até o Alto Paraná, na dil'ecção de ltapúa j pois sua entrada no
Paraguay, si reunir forças para isso, deve ser por esse lado. Logo que te
nha tran~posto o Uruguay, avise-me, para subirem as embarcações de me
nos calado, entre eUas algumas lanchas a vapor armadas, que mandei vir,
para 1hR protegerem a passagem. No Paraná está o CapitãO de mar e
guerra Delfim Carlos de Carvalho com 5 embarcações, que não poderãO su
bir sinüo até os Apipés. V. Ex. devo com eUe abrir, logo que possa, suas
oommunicações, assim como com Portinho, com quem talvez convenha fa
zer juncÇão, pois já sabe onde eUe está agora. Calculo que, emquanto V.
Ex. passa o Uruguay e se appro:rima do Paraná, estarãO os negocios da
Confederação concluidos. Si Mitre lor batido, e a revoluçãO progredir, o
que não espero, convirá que V. Ex. por ahi se conserve até ter novas or
dens minhas j pois, nesse ca80, a guerra tem de mudar de face: e quem
sabe - si serei obrigado a repassar o Paraná mesmo no Passo da Patria,
para procurar a nossa fronteira? Em tudo se deve pensar na guerra j e é
bODJ contar sempre com o peior, para se não ser surprehendido. Si os
successos, porém, seguirem a marcha que se espera, conforme as forças de
que V. Ex. dispozer, resolverei-o que convém melhor fazer, pois por ora
~do se acha nebuloso. Estimo que V. Ex. melliore de sua perna, para me
ajudar a carregar esta cruz, que é bem pezada! felizmllnte estou com saú
~ e não tenho estranhado o clima desta terra. Sou como sempre De V.

. am. O e camarada.-Ma1·quex de Camas .•
A 18, do mesmo mez, (6) recebia Osorio este officio do presidente da

Província :

, (6) A 17 de Fevereiro, seguindo para O Rio de Janeiro, o Conselheiro Oc
taViano, escrevia a Osorio :

Montevidéo, 17 Fevereiro 67. Meu Caro' Barão. Sigo hoje p!U'a o Rio de
Janeiro. Escuso dizer-lhe que terá alI! sempre um am1go dedicado. Sabe o apreç.
em ~ue o tenho e o desejo que me anima de lhe ser util. Circnmslanclas graves
me I d'i mpe Iram de acabar a campanha. Deus lhe de saude para ir auimar os nossos
:ãos e renovar os dias de gloria com que abriu as operações. Seja muito feliz.-

II am.o-F. OcltnJitmo.
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-lUmo. e Exm. Sr. General Barão do Rerval. Porto Alegre, 18 de
Fevereiro de 1867. Rontem recebi os oflicios e carta, que V. Ex. me diri
giu ultimamente, sendo: 1 oflicio datado de Pirahysinho em 2 do corrente'
1 oflicio datado de D. Ped1'ito em 5 deste mesmo mez e 1 carta escripta d~
Upamaroty a 7. Recebi conjunctamente os documentos, que V. Ex. me
enviou. Tenho empregado todos os esforços para que produzam o desejado
efieito as novas reuniões, que foram determinadas na G. Nacional. Espero
algum resultado de S. José do Norte e Mostardas, segundo communicações,
que recebi. Fui em pessoa a St.o Antonio da Patrulha para alli remover
desde logo quaesquer obstaculos, que se oppusessem ao bom resultado das
reuniões. Reuniram-se, com efieito, e acamparam cerca de setenta praças,
mas, com a ordem de marcha começaram as deserções; e não sei que nume
ro chegará á Capital. Em todo o caso dei ordem ao Coronel Ourives para
aqui estar amanhã i e o estou espemndo para fazeI-o seguir com o corpo da
policia, que consegui, se offerecesse para marchar. Já. fiz ver aos comman
dantes superiores, que estão todos os cidadãos obrigados ao serviço da de·
fesa do plJ.iz, guardando-se para esso fim a ordem, que estabeleceu a lei. E
para remover ainda quaasquer duvidas a este respeito, dirigi-lhes a circular
que junto encontrará por copia, bem como outra reservada da mesma data.
Estou, como V. Ex., compenetrado da maxima gravidade de nossas oir
cumstancias, e suas importantissimas oommunicaçõcs me vieram ainda mais
conJhmar este juizo. Cumpriremos o nosso dever; o mais pertence á Deus.
Os obstaculos são os que V. Ex. conhece: a disposiçãO em que está grande
parte do povo de negar-se por todos os meios ao serviço. O que se poder fa
zer para remover-se isso, eu o farei. Dei ordens aos com mandantes supe·
riores de Piratiny, Pelotas, Rio Grande e Jaguarão para estarem de subre
aviso e cumprissem as ordens do Coronel Barão do Serro Alegre em qualquer
emergencia na fronteira i e ao mesmo me dirijo n'este sentido. Já dei or
dem para seguil' para o Alegrete llill oflicial levando a quan tia de duzentes
contos de réis, sendo cem em OUl'O. Em cal'ta de 8 do corrente, participeu
me o Sr. Ministro da Guerra, que só em Março terá na Côrte espada~ de
caval1aria bastantes para satisfazer o pedido, que lhe fiz, de quatro ml! em
virtude de nossa conferencia em Pelotas. Dei ordens para serem postas á
sua disposiçao todas as espadas, que ha nos depositos da Província. SãO de
summa importancia as communicações que V. Ex. me dirige em seu ofli
cio de 5 do corrente, datado de D. Ped1·ito. Attento o melindroso estade
em que se acha o Estado Oriental e o exaltamento que aUi se desenvo~ve
no partido blanco, segundo as noticias recebidas, precisamos ter mUlta
prudencia e discrição para evitarmos quaesquer motivos de contestaçãO
com esse Estado. V. Ex. diz muito bem, que o mesmo General Flo
res não se sente com forças para evitar o mal. Agnardo com Im
paciencia as informações, que V. Ex. pediu ao mesmo General Flores sobre
o estado da Republica Argentina. Cumpre reunir todos os docwnentos so~re
o facto, que V. Ex. me annuncia no final de seu oflicio de 5, de haver slde
um Alferes Brasileiro gravemente ferido por um Major Oriental; afim de
ser tudo transmittido ao conhocimento do Governo Imperial. Esta lamen
ta....el emergencia mais ainda nos constihle na necessidade de redobrarmoS
de prudencia e madUl'eza com relação a esse assumpto. Transmitti ae .Sr.
Ministro da Guerra todas as suas communicações, pal'ticipando-Ihe que IstO
mesmo me pediu V. Ex., e que espera fazel·o do ponto em que se concen
trarem todas as forças. Ao mesmo Governo faço vêr qual o aperto de nosSa.s
circumstancias e a POSiÇãO em que se acha V. Ex. constituido. 0 Bngadel
ro Victorino segue em principio de Março a ficar sob as ordens de V. ~.
como tenho resolvido. A carta, que V. Ex. me escreveu de Upamar.oty a ,
revela toda a gravidade das circumstancias. A respeito das ordens lIlconve
nientes de que V. Ex. me falou, já providenciei, declarando-as cassadas.



325

Em crises supremas, como as que atravessamos, de nada valem
meias medidas, e a tibieza selia uma verdadeira calamidade. Tenho feito
sentir a todos, que as circumstancias sãO gravissimas, e quo deve-se obrar
com rigor e energia. Sobre o que fazem os Paraguayos na margem direita
do Paraná, vou pedir providencias ao Governo Imperial, como urge. Neste
momento recebo aviso de que estão em viagem da Côrte para aqui 197 es
padas ; na Capital ha apenas 144, que se estão concertando, e que segui
rM no 1° vapor para o Rio Pardo, com destino ao Alegrete. Em Bagé ha
1276 espadas. Serei sempre prompto em prestar a V. Ex. toda a coadju
vaç1io, satisfazendo todas as suas requisições a bem do serviço. Sou com
muita estima e consideração De V. Ex. AmO. muito V.or Cro. - F. 1. M.
Homem de Melto .•

Em data de 22, officiava Osorio ao presidente da Provincia :
.Quartel General em Alegrete, 22 de Fevereiro de 1867. Illino e

Exm. Snr. Cheguei hoje á esta cidade, onde ficam reunidos 1600 homens
e depois de armados e fardados marcharei com elles em direcção áS. Borja,
para transpôr o Uruguay, quando tiver incorporado á esta força mais as re
uniões que espero, e que não sei ainda a que numero de praças subirão. Essas
reuniões são a do Tte.-Cel. F. de Mattos em Serro Lugo, Durasmo e Jaguary,
a do Teaonte-Coronel JoãO Feneira da Silva em Taquarembó a do Major
DomelIas em Paysandu, a do Tenente-Coronel Bento Martins no Salto, to
das no Estado Oriental; e nesta Provincia a do Tenente-Coronel Zozimo
na Uruguayana, do Tenente-Coronel Antonio Candido neste munici
pio, a do Tenente-Coronel Feliciano Dias em S. Martinho e Passo
Fundo, a do Major Isaias no Hervaes de Cima da Serra, a do Tenente
Coronel Vida! na Cruz Alta; a do Coronel Ourives em S. Antonio da Pa
trulha e a de Taquary e S. Amaro; e espero mais tirar mil homens dos
quatro corpos e guarnições do Alegrete e S. Borja, pelo que supponho con
seguir reunir ao todo 4000 homens pouco mais ou menos, porque as isen
ções que deu o antecessor de V. Ex. resumiram muito o numero de praças
da reuniões. Tambem não sei quando chegará o Corpo Policial que V.
Ex, me avisou que marchava, e ignoro que efi'eito terão produzido as nova
ordens expedidas por V. Ex. aos eommandos superiores. Do theatro da
gue~ra tenho noticias até 24 de .Janeiro ultimo, que nada dãO de extraordi
nano. Do Entre Rios tenho noticia de 12 do ('Ql'l "n te, e para alli mandei
uma partida a conduzir para o Norte do Evorá em frente á S. BOJja 700
c~vallos ,nossos que estavam invernados na barra de Mocuretam. Um Bra
sllell'o VIndo das immediaçõe do Salto, diz, que o Governo Oriental trata
va de guarnecer o Urngnay, e entendo que essa ]Jrovidenoia seria tomada
em consequencia dos movimentos ao norte da Republica Argentina. O
mesmo Brasileiro di~se-me qne Urquiza estava reunindo mas que se dizia
que era de accordo com o Governo legal da Republica Argentina. Dando a
V
D

, Ex. estas noticias, rogo que se sil'va transmittil-as ao Governo Imperial.
"eus Guarde a V. Ex. IUm. Exo. Sr. Dr. F. r. Marcondes Romem de
!!leUo.•





CAPITULO XLVIII

S1OOIARIO: - Actos de energia do Dr. Homem de Melio. presidente da Provincia,
para vencer os obstacuJos antepostos á organlsação do 30 Corpo de Exerei
to. - Suspensão do Marechal de Campo Luiz ManoeI de Lima e Silva, do
commando superior da Guarda Nacional da capital. - O(fieios de Osorio e
Homem de Melio sobre a formação do 30 Corpo. . - Informações do Briga
deiro Portinho. - Carta de Osorio ã Esposa. - - Propostas de organisação
de Corpos e Companhias. - - Offieio de Osorio á Caxias: segue melhor de
saude, mas ainda de carro. - Marcha do Corpo Policial da capital, á reu
nlr-se ao 30 Exercito: difficuldade a e_sa reunião opposta pelo antecessor
do presidente Homem de Mello. - Este designa para suhstitulr Osorlo In
terinamente no commando das Armas o commandante da guarnição do Rio
Grande Brigadeiro Rangel. - Aneiedade pela marcha do Exercito. - Em
penho de Osorio em transpor a fronteira. - Esforços para as reuniões. 
alfieio de Caxias á Osorio sobre a marcha deste e operações. - Visita do
ministro norte-americano Washburn ao Quartel-General em Tuyuty (11 de
Março) orrerecendo SeUS bons officios para a conclusão da guerra. - Res
posta de Caxias. - O presidente da Provincia atacado de intermiltentes, pro
mette ã Osorio COnservar-se em seu posto: .segue assim o exemplo que
Osorlo dã a todos os Brasileiros. - Osorio, á frenle do 30 Exercito, atra
vessa o Uruguay, em Itaquy (25 de Março). - Entrega o commando das
Armas ao Brigadeiro Rangel. - Congratulações de H"mem de Mello por
esse feliz acontecimeoto .devido 80S esforços e perseverança de Osorio•. 
Louva o mesmo a acção de Osorlo, em carta ao ministro da gllerra Pa
ranaguã.

Para vencer os obstaculos que se antepunham á sua acção nãO va
oillou o DI'. Romem de Mello em praticar os actos de maior energia. A sus
pensllo do Marechal de Campo Luiz Manoel de Lima e Silva, do com
mando superior da capital, por nãO ter dado cumprimento á ordens
expedidas, sendo substituido pelo Marechal Lopo, grande ímpre s110 causou,
em se tratando, além de tudo, de um tio do Marquez de Caxias. A 21 de Fe
vereiro, officiava á Osolio o Dr. Homem de Mello :

-rumo. Ex. Sr. General Ba1'1\o do Rerva!. P. Alegre, 21 de Fevereiro
de IS?? Tenho expedido as ordens mais terminantes aos commandantes
~penores para as reunioes da G. Nacional. Nomeei o Capitão Mornes Ma
~r de Co~misSllo para seguir com o corpo de policia, o que será por estes

~S, .e .malS algumas praças. O Sr. Brigadeiro Victorino tambem segue no
pn~clplO do mez, que entra, como lhe tenho recommendado. Motivos im
perIOSOS levaram-me a suspender o commandante superior da capital por
~r:M ter dado cumprimento ás ordens do Governo. Nomeei para substituil-o
n ar?~hal Lopo, cuja austeridade militar muito me tem satisfeito. Conti
o~are~ II :edobrar de esforços para auxiliar II V. Ex. e levar-se á effeito a

ganlsaçao do 30 Corpo de Exercito, dignamente commandado por V. Ex.
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Sou com muita consideração e estima De V. Ex. Muito att. O Venerador e
cr.O obr.o - F. 1. Mm'condes Homem de Mello .•

A 22, officiava Osorio ao presidente da Provincia :

.Quartel-General em Alegrete, 22 de Fevereiro de 186'7. mm. e
Exm. Snr. Como si não bastassem os immensas difficuldades com que te
nho lutado, ainda chegando aqui hojo, fui informado pelo chefe da Pagado
ria Central, que apenas tinha em oaixa vinte contos de rs. que com 60,
resto do que eu trouxe, prefazem oitenta contos, quantia esta por cer
to muito diminuta para as despeza. que tenho a fazer, pelas seguintes ra
zOes: A DiviSãO ao mando do Brigadeiro Portinho, de mais de 2.000 ho
mens, é paga de seus vencimentos por esta Provinoia, e está se lhe deven
do mais de um anno; tenho de pagar as despezas com etapos e cavaUos
das sois reuniMs que aqui vim encontrar e cujas despezas autorisei aos
diversos officiaes quo as fizeram; alem disso, ainda me faltam onze reu
nioes, que não devem ta.rdar á chegar, a quem devo satisfazer as mesma
despesas, além dos soldos e mais vencimentos á toda a força que se reunir,
e que creio montará a 4.000 homens pouco mai. ou menos. A muitas
chuvas que tem havido tem inutilisado as cavalhadas, e será por isso pre
ciso comprar mai algumas. Accresco ainda que a força depois de passar
o Uruguay, passa a ter as vantagens de Campanha, e segundo as ordons do
Governo, tem os officiaes direito a tres J!1ezes de soldo como ajuda de custo,
e tres para lhe serem descontados pela 5a parte. E' verdade que a Pagadoria
tem ordem de saccar, e eu tambem tenho autorisação para isso do SI'. Mar
quez de Caxias, porém essa ordem e autorisação são inuteis, porque n'este
campos e pequenas villas e eidades de campanha, não ha de certo dlllbeiro a
passe, e as diversas collectorias, além de terem pouco l'Onda, já estão sobre
carregadas de despezas, e tem ordem de recolherem os seus insignificante
saldos á S. Gahriel. Não são só as tropas de que falo, as que estão atrnza
das em pagamento, pois tambem ás diversas guarniçoes da fronteira se
deve vencimentos, e até ás enfermarias, e a um Batalhão de Guardas Na
cionaes que se acha em S. BOlja se deve quarenta contos de réis, e o Pa
gador disse-me que só podia pagar em letras contra a Alfandega da Uru
guayana, na T.hesouraria da Fazenda nessa Capital e Y. Ex. bem reconhe
cerá que uma força que deve marchar já para operaçoes, nãO póde mandar
receber dinheiro á 100 leguas de distancia do ponto em que se acha. Ne tes
aplU"os, resolvi mandar uma escolta de praças escolhidas, e com bons om
ciaes apresentar-se á V. Ex., rogando-lhe que por esta escolta me remetta
o numerario que poder, para acudir á estas despezas. Os officiaes que V.ãO
com esta escolta são: o Capitão Manoel Jacintho Osorio, Tenente JoaqUlDl
Sahino Pires Salgado e Alferes Prestes, e levam vinte homens j e si V.
Ex. julgar a escolta fraca, poderá mandai-a reforçar com praças do dest~
camento de Rio Pardo, ou de qualquer outro ponto. Faço seguir esta 2n.vla
hoje pela posta, calculando que vá mais rapidamente, e V. Ex. possa adia.n
tar suas providencias e amanhã partem daqtú os officiaes com a 111 V1R.
Deus Guarde á V. Ex. lllm. o Exm. Sr. Dr. F. r. M. Homem de Mello. 
BCt1'ão elo He:rval .•

A 23 de FevereiJ:o, o Dr. Homem de Mello officiava á Osorio :

.mm. EXU1. Sr. General Barão do Herva!. Porto Alegre, 23 de Fe
vereiro de 186'7. - Estou de posse da estimada carta de V. Ex., de 8 do
corrente, dirigida de Upamaroty. Nesta data expeço ordem ao Sr. Tenen.te
Coronel Marcos Dias de Castro, para entrar no exerciuio de seu posto, ID

dependente da apresentaçlie da respectiva patente, que solicito do Gove.rno
Imperial mande expedir. O estado da Provincia, em relaçãO ás reuDl~es
pam a guerra, nada tem de lisongeiro. De Santo A.ntonio da Patrulha V1e-
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ram 20 homens e só 4 vão para o 30 Corpo: os mais vou fazei-os seguir
para o 10. Por estes 3 ou 4 dias faço para ahi seguir um Corpo sob o man
do do Major Mames, com cento e poucas praças, comprehendendo uma
fracção do corpo de policia (a que ha na capital). Meus de ejos seriam man
dar a V. Ex. um Exercito; mas foi o que pude obter aqui, e isso mesmo
custou e. forças. Eu desejaria ou nãO ter vindo a est.a Provincia, ou t.er
vindo mais ccdo. Com muita estima e consideração. De V. Ex. Vor. cr. 
F. 1. Marcondes Homem de Mello .•

Datado de 24 de Fevereiro, Osorio recebia o seguinte oflicio do Bri
gadeiro Portinha:

cIUmo. Exm. Sr. Marechal de Campo Barão do Herval. Aguapehy,
24 de Fevereiro de ]867. - Como já tive a honra de dizer a V. Ex. a pou
co mais de dois mezes, que por ordem do Exo SUl'. M. de Caxias, seguiram
para o outro lado do Paraná tres Paraguayos a verificarem o que por lá se
passava e o que havia de real sobre os sublevados. Hontem aqui chpgou
um des es enviados e, posto que pouco adiante, comtudo apresso-me a parti
cipar a V. Ex. Diz elle: Pelo que observei uM existem sublevados al
guns. Na costa pouca gente !la pois apenas existiram como 300 homens
de cavallaria. Todos os ino da igrejas que havia pela campanha foram
enviado para onde ~e acha Lopes. Creio que pura fundir artilharia. Logo
depois de passarmos eu e meus dois cOlTIpnnbell'os fomos de~cobertos, um
delles o alferes Ol-tellllda foi morto, o outro Marcos Cacere. parece-me que
foi extraviado; eu apenas pude escapal'-me. O estado da Confederação Ar
gentina causa. erio. cuidados pela revolta de al€;UnHIS Provincia., que já
são sabidas, niío contando caIU esta e a de Entre Rios de que muito se des
confia i a im é lJ.UO eu tendo as vista no inimigo externo as emprego no
do interior, con ervando-me preveuido para qualquer emergencia; isto mes
mo me foi recommendado pelo Exo. Sr. Marquez. A vista. do exposto rogo
a y. Ex. que, por um proprio, ('aso appareça alguma novidade, e digne
aVlsar-me afim de eu poder melhor providencial' a re peito. As autoridades
que aqui existem pelos departamentos são na maior parte do pal'tido blan
co e por i so não admirará que e. tejam de combinaçãO com o Ulesmo parti
do do Estado Oriental, e que qualquer movimento aqui teuha éco naquella
Repub~lCa. Nada m'lÍs ha pOI' llflUi que seja digno de intere' e. Com toda
a con51der3ção e estima sou De Y. Ex. Patricio e Am. O obr.0-José Gomes
Portinho.•

A' esposa, de Alegrete, OSOl'io escrevia nesse dia (24) :

. .~hiquinha. Alegrete, 24 de Fevereiro de 1867. - Hontem aqui che
gueI, mUlt.o melhor da minha perna, e hoje r cebi a tua carta de 13 do cor
rente. ~stim? que todos vãO bem. Cheguei aqui com mil homens e achei
neS~t vIlla oItocentos. Faltam-me ainda onze reuniões e saber o que apu
rarei de s~is cnrpos que estão sobre a fronteira organi ado. Pode ser que
reuna ~laJS de quatro mil homens além do que o novo pre idente e tá man
dando Juntar. NãO sei de novidade alguma. O Estado Oriental 6 tá em so
~ego e os revoltosos do norte da Confederaçiío parece qu vão sendo bati-
oS'lo :r.1vram6nto te escreverei. O Adolpho ficou de capataz e sahiu o ma

~o. allJ mandei entregar ao Dr. Thomaz algum dinheiro do gado que o
.tolpho vendeu para ser remettido ao compadTe Moreira. Do nosso Exel'

~I o do Paraguay tive noticia de 6 de Fevereiro. 1'1.1do estava no me mo e 
d~do, poré~ o nosso Exercito se prep:u:ava para emprehender algo. Sauda

s aos aDlJgos e recebe as saudades do teu - Osorio .•

A 25 de Fevereiro, ainda de Alegrete, Osorio ofliciava ao Dr. Homem
de Mello :
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Quartel General em Alegrete, 25 de Fevereiro de 1867. Illm. e Ex.
Sr. (Reservado). Julgo do meu dever informar á V. Ex. que de differentes
localidades continuam alguns commandantes parciaes a proporem organisa·
9110 de corpos e companhias, só com o fim de fazerem officiaes da parciali
dade a que pertencem, sem que hajam soldados para formarem esses corpos
ou companhias, quando aliás tem a Provincia um som numero de officiaes
da Guarda Nacional e reformados do Exercito, que pódem ser empregados
convenientemente, principalmente nas forças de reserva, que guarnecem os
diversos pontos da fronteira, e tal procedimento, filho sómente do maldicto
espirito de partido, atea como é natural, cada vez mais, esse facho da dis
cordia. V. Ex. pois, assim prevenido, resolverá sobre as propostos que lhe
forem enviadas directamente, como julgar conveniente. Deus Guarde á V.
Ex. Illm. e Ex. Sr. Dr. F. 1. M. Homem de Me]]o. - Ba"ão do HeNJal.•

Na mesma data, officiava á Caxias:

-IUm. Exm. Sr. Marquez de Caxias. Alegrete, 25 de Fevereiro de
1867. - Em marcha para este ponto recebi as cartas de V. Ex. de 11 de
Dezembro e 23 de Janeiro ultimo, e pelo major Faustino respondorei minu
ciosamente. Adianto esta somente para dizer a V. Ex., que não tenho um
só of.ficial para commandar as seis boccas de fogo que vieram por Montevi
déo, nem chefes de peça, nem um só conductor ao menos para guia. O 4°
Regimento de Caçadores á cavallo precisa um commandante : tem quasi 400
homens e ahi estão os Majores de com missão Sá Brito e Isidoro, que um
deUes podia V. Ex. mandar-me. Já disse á V. Ex. que o fornecimento de
etapes e medicamentos está contractado, só até a costa do Paraná. V. Ex.,
pois, providenciará a }'espeito desse ponto em diante. Quanto á minha sau
de, estou um pouco melhor, mas ainda vou de carro. Medicos levo só 4.
Aqui tenho 1800 homens. Espero ainda onze reuniries e o que apurar de 3
corpos que guarnecem o Uruguay. Creio que devemos contar com 3.500
homens á 4.000, porem o novo presidente, que não parece nullo como o Pe
reira da Cunha, deu novas ordens muito apuradas paTa a nossa reunião. O
commandante que tenho na Artilharia. declarou-me que nãO sabe ensinar
cousa alguma aos sous recrutas, e que nunca commandou um soldado: é o
Major de commiSSão VaIle, aliás muito habil para qualquer outro omprego.
NãO me detenho na marcha para a passagem do Uruguay mais que o tempO
indispensavel paTa o descanso, ou outro serviço. E' possivel que o Brj~
deiro Victorino se me reúna, porém, o Brigadeiro Canabarro está mUltO
tropego e um pouco tomado da voz. Talvez não marche. De V. Ex. etc.
Barão do Herval .•

A. 27, Osorio escrevia á Esposa:

.Chiquinha. Alegrete, em 27 de Fevereiro de 1867. - Já te escrevi
deste logar e ainda agora o faço, para dizer-te que vou melhor de minha per·
na, e não sei que haja novidade alguma por esse mundo. Amanhã devo mar
char para baixo, direcção do Itaquy, ainda esperando onze reuniries que ~e
faltam. A copia inclusa juntarás com os papeis que te dei e recommendel i
>;<;no documentos para ajuste de contas com a Thesouraria de 50 contos que
recebi para a compra de cavaUos e bestas. O teu - Osario .•

Nessa data, escrevia ao General, o Dr. Homem de MeUo :

.IUm. Exm. General Barão do Herval. Porto Alegre, 27 de }'eveJ'ei·
ro de 1867. - Ao mando do Major Francisco Antonio de Moraes, segue
hoje a reunÍl'-se ao 30 Exercito, por V. Ex. Commandado, um cor~o de ~05
praças, comprehendendo uma fracção do corpo policial. NãO me fOl paSSIVei
elevar a mais esse corpo, e entendi não dever demoraI-o aqui, quando as
circumstancias urgem, e nãO ba tempo a perder. Peço á V. Ex., que me
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informe o estado em que ahi chegar o mesmo corpo, e o numero de praças
que o mesmo contiver nessa occasião. Tenho muito receio das deserções,
que slio hoje um mal geral ; e só me tranquillisa a presença do comman
dante o Major Moraes, oflicial em quem tenho plena confiança. Faço votos
para que lhe possa elle ser um auxiliar efficaz nos seus trabalhos. Si fôr
passivei, desejo que V. Ex. me dê, logo que chegar esta força, informações
detalhadas sobre os elementos de que dispõe, e numero total de praças com
que conta, bem como o tempo em que espera passar o Uruguay. Estou á
espera, por todo o principio de Março, das espadas, que V. Ex. me pediu;
e, apenas cheguem, lh'as remetterei. Reeommendo á V. Ex. o Major Mo
raes, e desejando-lhe todas as prosperidades, sou De V. Ex. muito attento
servidor e amigo obrigado - F. 1. Marcondes Homem de Mello.»

A marcha do Corpo Policial havia sido solicitada ao antecessor do
Dr. Homem de Mello, por Osorio, em carta de 27 de Novembro do 1866.
Mas, fomm taes os entraves creados, que essa força nunca seguiu. (1)

Em 2 de Março, o Dr. Homem de Mello officiava á Osorio :
.Confidencial. I1lmo. Exmo. Sr. General Barlio do Rerval. Porto

Alegre, 2 de Março de 1867. Teu ho presen te os oflicios o cartas, que V. Ex.
me dirigiu á 8, 14 e 22 do mez ultimo, sendo as suas ultimas communica
90e3 dirigidas já de Alegrete, onde se acha. (2) Já mandei com destino ao
30 Corpo a quantia de 200:000$000 endo 100:000$000 em ouro, e mais
12:000 000 para despezas secretas. O official e escolta, que V. Ex. enviou,
deve já ter encontrado em marcha essa remessa, e expeço ordem par3 com
ella regressar. Só espero em Março corrente as espadas, que V. Ex. me pe
de i e fico certo de que quanto antes bm de transpôr a fronteira, cuja no
ticia agnardo com anciedade. Designei para substituir interinamente a V.
Ex. no Commando das Armas o Commandante da Guarnição do Rio Grande
Brigadeiro Rangel. O Marechal Lopo, que, em coníorll idade do que V. Ex.
me indicou em Pelotas, eu pretendia aproveitar nesse lugar, segue em bre
ve para o Paraguya, como membro da Junta de Justiça. segundo ordem'

(I) Em carta de Porto Alegre, 10 de Dezembro de 1866, ao Barão do Her
vai, dizia o Dr. A. A. Pereira da Cunha: -Estou de posse da carta de V. Ex., de
27 de Novembro findo; o pedido de V. Ex. para marcha do corpo policial, só
aguarda a decisão da Assembléa Provincial, a cujo conhecimento julguei COnve
niente snbmetter, visto estar reunida.•

- Em carta de Porto Alegre, 30 de Dezembro de 1866, o mesmo dizia ao
General .•Pnsto que na Assembléa Provincial já passasse em 'la discussão a lei de
fixação da força policial, bem como a autorisação para fazer seguir para o Exercito
o Corpo policial, em caso urgente, Comtudo aguardo que essn lei seja submettida á
sancção da Presidencla para então resolver a respeito, Em todo caso, O corpo po
liciai não poderá marchar em seu estado completo, visto que não se pode contar
com outra força, alem da Guarda Nacional destacada, para o serviço da guarnição
?a capital e diligencias pollciaes, porquauto os Guardas Naclonaes dos suburbios que
Já não estão destacados, ausentaram-se de seus domicilios, com receio do recruta
mento e das reuniões a que se estão procedendo.•

(2) Março - Passa o rio Iblcuhy no Passo do Sylvestre.
• 25 - • • Uruguay em Itaquy para o Povo de Alvear.

•Recebeu ordens para reunir-se ás forças AlUadas que operavam no Pararay,' o que cumpriu, seguindo para a fronteird de S. Burja, de onde passou para
trflentes, [azendo ato em S. Carlos.' (Pretexlato Maclel .Os Generaes do EXeT

c to Brasileiro., 20 vol. pg. 485).
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que por este vapor chegou do Exmo. Sr. Ministro da Guerra. Sinto ficar
privado aqui dos bons serviços d'este distincto General. Mas, ha ordem RU.
peri,n', e está feito. V. Ex. terá visto o que occorreu no commando supe.
rior da capital. NãO dou ordens para ser ludibriado; assim como não sei
confundir os que prestam bons serviços com os que tem um proceder me·
nos patriotico Conte V. Ex. oom todo o meu esforço e dedicaçltO, certo de
que sei fazer justiça plena aos importantissimos serviços que está V. Ex.
prestando. Tenho intenç!íO de chegar até esse acampamento, junto de S.
Borja ; e si me permittirem as minhas occupaçOes, eu o farei. Pl'osiga V.
Ex. com todo o vigor em sua gloriosa tarefa, e quanto puder, apresse a mar·
cha contra o inimigO'. Si Deus permittir, hei de alcançaI-o na fronteira, e
direi, entllo, o adeus de despedida aos braves, que o acompanham. Deus dê
á Y. Ex. favor e protecçãO para poder desde logo começar o iniciamento de
suas importantes operaçoes contra o inimigo. Dê V. Ex. suas ordens a
quem com muito subido apreço é De V. Ex. Âm. ·Obr. e Ven. 01'. - P. 1.
M. Bonzem de Mello .•

Nessa mesma data, ainda officiava a Osorio o Dr. Homem de Mello :

.Illmo. Ex.o Sor. Marechal BarãO do Herval. P. A.legre, 2 de Mar·
ço de 1867. Vou responder a carta que de V. Ex. recebi datada de 6 de
Fevereiro findo. Sei quanto é urgente a marcha do Exercito á seu mando,
e por isso mesmo nãO tenho deixado de constantemente reiterar as ordens
expedidas pam conseguir-se a reunillo do maior numero de praças possivel
para o mesmo Exercito. Das communicaçoes recebidas consta que já mar·
charam á reuoir-se á esse Exercito oitocentas e cincoeota e tantas praças
dos commandos superiores de Caçapava, Passo Fundo, Cruz .Alta, JaguarãO,
S. Jeronymo, S. Gabriel, Santo .Antonio e desta Capital, sendo que destos
dous ultimos commaodos superiores apenas marcharam vinte tantas praças
de cadá um. Na Cruz .Alta, além do Corpo de 300 praças que marchou,
consta-me já estarem reunidas mais 200, cujo numero brevemente será au
gmentado e seguÍJ'líO tambem para esse Exercito . .A' respeito das isençOes,
pela copia junta da circular aos comm::l.Ddantes supeIiores, em 18 de Feve
reiro lindo, dou conhecimento á V. Ex. das providencias que tomei, e es·
pero que elIas farlío desalJparecer as difliculdades com que se tem lutado
para elevar o numero de praças que se tem de reunir e .decrescer muito as
deserçoes. Do Corpo PolichJ.l desta Provincializ seguir, no dia 27 do mez
passado, 120 praças inclusive os officiacs . .A' esta força foram addidos aI·
guns guardas nacionaes de Santo .Antonio, 24 praças de bateria aUemã e
alguns recrutas. Nesta data expeço oldens aos diversos commandantes su
periores para que façam seguir em direcção á .A.1egrete para a barra de Bu
tuby entre S. BOIja e ltaquy, todas as forças que fôr se reunindo, co~f?rme
V. Ex. pede . .A'quelIes dos encarregados de reuniões que me tem SOhCJllldo
hei dado autorisaçàO para comprar os cavalIos precisos para a marcha das
respectivas praças, e creia V. Ex. que eIles nlíQ encontrarãO de minha par
te embaraço algum, para que sejam coroados de bom exito os esforços que
empregarem para a prompta organisaçllo do 30 Corpo de Exercito. Tambern
vou autorisar, conforme V. Ex. pede, aos Commandantes das Guarniçoes de
Pelotas e Rio Pardo a comprar os cavalIos precisos, aquelle para ter os
meios de mandar escoltar os recrutas ou outras praças, com destino a esse
Exercito, até Bagé ; e este para poder com brevidade fazer chegar á V,. E~.
a correspondencia desta Presidencia, e vice-versa. .A'cerca da medi?u llld,
cada por V. Ex. para que os encarregados das reunioes sejam autol'lsados a
faser as despezas com o fornecimento á razão de 400 réis por etape, nesta
data expesso ordem á Thesouraria da Fazenda para mandar pagar em term~s
pelas respectivas Collectorias eu Mesas de Rendas taes despezas aos r.efe1'l·
dos encarregados, que terão, por intermedio dos commandantes supel'lores,
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a quem officiei, dando oonhecimento dessa autorísaç!1o j convindo que V.
Ex. tambem por sua parte á elles so dirija a respeito. Tambem já expedi
ordem, como participei a V. Ex. por officio de 18 de Fevereiro, para ser
com toda a brevidade remettido para a Pagadoria Central o preciso numera
ria áR despezas desse Exercito. Julgo assim ter resJlondido á todos os to
picos da carta de V. Ex., de quem sou com est. e consid. de V. Ex. Varo
cr<'. obro.-F. 1. M. H. de Mello. (Autes de ser expedida a circular de 18
de Fevereiro junta, já eu tinha determinado aos commandantes superiores,
que fizessem o serviço no sentido que alli se expOe e para remover quaes
quer duvidas, foi expedida uma circular explicativa.)

E, a 7, officiava n'estes termos o Dr. Homem de MeIlo :

.Provincia de SãO Pedro do Rio Grande do Sul. Palacio do Govern()
em Porto Alegre, 7 de Março de 1867. IlIm. Exo. Snr. Pelo Snr. Tenente Joa
quim Sabino Pires Salgado recebi a 2a via de officio, que V. Ex. me dirigiu
do Alegrete em 22 de Fevereiro ultimo sob o numeraria, e um outro da
mesma data a que reRpondo. Ha urgente necessidade do Exercito ao mando
de V. Ex. transpôr a fronteira, como V. Ex. bem tem comprehendido j e
nesse 8~ntido muito tenho estimado ver a maroha rapida que V. Ex. vae
fazendo. O oorpo de policia seguiu daqui no dia 27 do mez findo oom um
total de 157 praças, inolusive officiaes, ao mando do Major Francisco An
tonio de Moraes. O General Victorino estava aqui retido por falta de con
dueçao que mandára vil'. Entendi-me 0001 elle, e depois de llmanhã segue
á reunir-se á V. Ex. Fico inteirado das noticias que V. Ex. me t:.ransmitte
do theatro da guerra, e das mais, que aqui d u-me o Ajudante de Campo
de V. Ex. A este mandei entregar 200 cartuxos e 400 espoletas para pra
ças dos corpos 21, 32 e voluntarios de Bagé. Si fór insufliciente a quantia
de trezentos contos, que mandei para a Pagadoria Central de Alegrete, V.
E;r. servir-se-ha avisar-me com tempo para providenciar immediatamente.
Ja communiquei á V. Ex. o que houve em Santo Antonio da Patrulha,
onde fui em pessoa. As poucas praças flue d'alli vieram, em numero de 20,
fil·as seguir pam o lo corpo de Exercito. De SãO Leopoldo voltou ha dias,
o Snr.. Marechal Lopo, commandante superior interino e nãO veio ninguem.
OCaplt/io Francisoo Alves dos Santos, segundo verificou o mesmo Mare
e~al Lopo não só nãO reuniu gente, oomo abusou da com missão, que lhe
f~l.dada : pelo que já o reprehendi devidamente. No Rio Grando tenho no
tiCIa, de que se trabalha com actividade. A questão é si podelão elles che
gar a tempo de alcançar á V. Ex. Tenho dado as mais termlnantes ordens
8?S eommnndantes superiores j e estou disposto a U. ar com eUes de todo o
rIgor da lei. Realmente estou admil'ado da frouxidllO, que na maior parte
deIles ~n?o~tl'ei. Ain la nnu chegaram da CÔl'te as espadas de cavaUaria,
qUe solICItO! com urgencia, e que V. Ex. me pediu em Pelotas. Mandei
bomprar todas as que ha no mercado, e foram entregues ao Sr. Tononto Sa
~no e.m numero de 154. A grande questãO hoje é o Exeroito transpôr a

oatolra quanto antes. Isto é do maxima importanoia e estou que o Ge
neral e!D chefe das forças brasileiras proporcionará a V. Ex. outros reeur
E; SaIS amplos para poder operar oonvenientemente. Deus Guarde á V.
3 Cr. Marechal de Campo Barão do Herval. Commandante em Chefe do
o orpo de Exercito e interino das Armas desta Provincia. - F. 1. M.

Homem de Mello.. (As espadas, estando já entregues na agencia respecti
;:' não fOl'llm aqui recebidas pelo Sr. Tenente Sabino, que as irá encan

ar eDl Rio Pardo.)

A 9, dirigia este offieio :

1 .nlm.o Ex.o Sr. General BarliO do HeIVal. P. Alegre, 9 de Março de
867. Pelo Sr. Tte. Joaquim Sabino Pires Salgado fiquei inteirado de todas
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as noticias que V. Ex. me communicou. Logo que cheguei á esta capital, pedi
ao Ex.o Sr. Ministro da Guerra, que com urgencia me enviasse 4.000 espa
das de cavallaria, que são as que V. Ex. me pediu em Pelotas. S. Ex. res
pondeu-me, que só no corrente mez de Março as podia ter na Côrte de uma
encommenda, que havia feito o Governo. Por todos os correios insisto neste
ponto; e a este respeito dirigi-me tambelll ao Sr. General Aguiar em Mon
tevidéo, do qual ainda não obtive resposta. Mandei por á disposiçãO de V.
Ex. todas as espadas, que ha nos depositos da Provincia e só em Bagé, se
gundo a. informação do Arsenal de Guorra, ha 1.276. Não sei si effectiva
mente alli as haverá. Mandei comprar todas as que aqui ha no mercado, e
apenas se obtiveram 144, que já embarcaram para o 30 Corpo. Toda con
trariedade neste ponto vem de que, segundo a declaração de S. Ex. o Sr.
Ministro da Guerra, nãO havia espadas na Côrte. Apenas cheguem eUas aqui,
eu as remetterei á V. Ex. Inclúo neste um boletim, que hontem distribuiu
o Jm'nal do Gomme1'cio desta cidade, dando a noticia de havor-se Lopes re
tirado do Paraguay, á bordo de um vapor americano. Nada existo do positi
vo a este respeito; e seja qual fôr a exactidão desse facto, em nada altera
ene a situação das oousas na Provincia. Antos devemos proseguir com mais
rigor na organisaçãO e maroha do 30 Exercito, ao mando de V. Ex., á que está
reservado um tão brilhante papel. Eu tenho terminantemente ordenado aos
commandantes superiores, que enviem sem perda de um dia os contingen.
tes, que puderem apurar, para o 30 Corpo, fazendo-lhes ver que a grunde
questao é de opportunidade, e que não havemos de arriscar tanto sacrificio
feito para chegarmos tarde. Si todos comprehendessem as vistas de V. Ex.,
as cousas se teriam passado de outro modo. Em todo o caso havemos de de
cidir isto logo. E V. Ex., em sua difficil tarefa, terá da minha parte o mais
completo auxilio, como funccionario, como cidadãO e como amigo. O Sr.
General Victorino segue hoje para esse ponto e o Sr. Tenente Sabino. Quan
do chegará ahi o corpo ao mando do Major Moraes e com quantas pr~ças

até o seu destino e juncção com o Exercito? O que me tranquilli a, e. ~
confiança que tenho nesse official, o qual em todo o caso se apresentara a
V. Ex. com os que o acompanbam. Veiu da Côrte um officia! prussiano v~n
Groeben, que exhibiu titulos muito honrosos do sua capacidade, e servIU
na guerra de 1864 na Dinamarca. Traz eUe carta de apresentaçãO do Secre·
tario da legação prussiana para V. Ex. Designeí-o para commandar a ba
teria de artilheiros allemães, no impedimento do Capitão Schneider, que
por doente deixou de seguir. V. Ex. ahi lhe dará o destino, que ror conv~·

niente, sendo o meu acto provisorio. Si até a hora de sabir o vnpor do Rlq
Pardo, chegarem noticias de Montevidéo, communical-as-hei a V. Ex. Com
muita particular estima e distincta consid. De V. Ex. muito att.o venera
dor e am. O obr.o e <:1'.0 - F. 1. M. Homem de lJ{ello .• (Até a ultima hora
nãO chegou o vapor de Montevidéo.)

Em 7 de Março, escrevia á Osorio o Ministro da Guerra :
«7 de Março de 1l::l67. Exmo. Sr. BarãO. NãO tenho, ha u:uito, no:

ticias diJ:ectas de V. Ex. e do 30 Corpo de Exarcito, cuja orgamsaylio fOI
commettida á V. Ex. Entretanto o meu amigo Sr. Presidente, satlsfazeVdo o pedido de V. Ex. me tem dado conhecimento das communicações de .
Ex. Vejo as difficuldades com que tem lutado. Conto, porém, com a ?~ca
cia dos esforços de V. Ex., e dos dignos Rio-Grandenses que o auxüia~.
Prosiga em tão difficil quão gloriosa em preza e conte com todo o meu apoIO
e gratidão, além daquella que já lhe deve e deverá ainda o Paiz. Sou com
o mais elevado apreço De V. Ex. Att. Ven. Atto. Obo.-J. L. da O. Para
naguá.•

Havia anciedade pela marcha do Exercito. Osorio multiplicava ~s

forços para conseguir a reuniãO do maior numero de praças possível; fehz'
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mente encontrava no presidente da Provincia, no benemerito Dr. Homem
de Metia, um poderoso auxiliar que nãO cessava de providenciar e de rei
terar as ordens expedidas, exigindo o seu liel cumprimento.

De Capivary, em 4 de Março, Osorio officiava ao presidente da Pro
vincia :

-Quartel General, no Capivary, 4 de Março de 1867. Ilim. Exm. Sr.
- Tenho aqui dous mil homens e o Coronel Fernandes Lima, que esta noi-
te chegou de S. Borja. Disse-me ter ahi mil e duzentos, dos quaes creio que
oitocentos estllO no caso de pertencer ao Exercito. Faltam-me ainda tres
reuniões da Cruz Alta, e as de S. Martinho e Passo Fundo' penso que po
derei reunir quatro mil homens ou perto disso. O parql1e d'artilharia que
tinha em Uruguayana, mandei remover por mar para Itaquy, por cuja. im
mediações passarei para S. BOlja, pon to por onde devo transpor o Uruguay.
OCoronel Fernandes, mandará compor as canetas que deixou em S. Tho
mê o 20 Corpo d'Exercito, e eu me aproveitarei das que poderem servir.
Temos soffrido deserçõe , porque emfim a desmoralisaçãO na Provincia é
espantosa. Do theatro da guerra nada posso dizer á V. Ex. As ultimas no
ticias sllo as que constam das copias inclusas das cartas que recebi do Sr.
Marquez de Caxias e Brigadeiro Portinha. Pela primeira, verá V. Ex. no
ultimo paragrapho, que este Exercito deve receber da Provincia e de V. Ex.
todos os recursos inclusive soldos, que o Sr. Marquez não pode prestar, e
porque as Alfandegas e Mesas de Renda não tém numeraria suffi()iente, en
tendo que a Pagadoria deste Exercito deve ficar em S. Borja e para aili
terá V. Ex. de enviar mensalmente o preciso numeraria, sciente como deve
estar do atraso em seus pagamen to de todas a forças da Iron teira, inclusi
ve a DiviSãO Portinha. TelUos apanhado muitas chuvas que nos tem inutili
sado as cavalhadas. Os rios estão muito crescidos, pelo que parei ha 3 dias;
porém, seguirei brevemente. Ao chefe da Esquadrilha autorisei a despeza
com.a compostura da barca de passagem em S. BOlja ; é, porém, uma im
prOVIdencia termos aili só uma barca desde que qualquer eventualidade
nosta, como agora succede, deixa em sitio fi força d'além do Uruguay, sem
podo~ receber os recursos de que necessite sendo essencial a franca com
mUDlcaçllo por todos os caso , ainda me mo os nllo previstos; por isso pro
ponho a V. Ex. mandar alli fazer pelo mesmo com mandante da Esquadri
lha outra barca, de que milito se pr-eiRa para a pa sagem de gente e ani
E;es em brevidade. Os artigos beilicos que sahiram dessa capital para e te
h e!Clto, ainda não tem chegado todos, porém, vou aproveitando os que
I aVJam para uifferentes depositas. Deus Guarde a V. Ex. TIlmo. Sr. Dr. F .
. 11:. Homem de MeUo. - Barão do Herval.»

Osorio achava-se no dia 12 de Março no Passo do Sylve tre rio Ibi
cuhy), á 14 leguas de Alegrete e cerca de 16 de S. Borja.

A Esquadrilha do Uruguay estava prompta para fazer a passagem
das forças. Augmentavam as deserções com a approximação da passagem
do Uruguay.

Osorio empenbava-se na marcha rapida do Exercito, pela urgente
necessidade de transpor a fronteira. Era es a a .~rande questão». Em 15
de Março officiava o General ao presidente da Provincia : .
Sr -Quartel General n.o Ibicuby, 15 de Março de 1867.. rum. ~ Exm.

'.. T?ndo de passar o IblCuhy Grande, o qual estava mmto resCldo, re
ÓUlsJtel ao commandante da Esquadrilha, os meios de transporte fluviaL
armesmo ?ommandante apresentou-me os que existiam, sendo o principal

P a o eff61to uma barca que serviu no Uruguay para a passagem do 20
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COI'pO de Exercito, a qual já estava submergida pelo seu mau estado, e que
não é com ligeiro reparos que se póde tornaI-a aproveitavel. Estas cir
cumstancias me vãO demorar na passagem do Uruguay, mas, apezar disso
vou procurar todos os meios, que puder obter, para effectual-a. Já eu ti~
nha indicado á Y. Ex. a neces idade de construirem-se barcas de passagem
para o passo de S. Borja, e não é demais a compra de algumas canoas boas
para sobre eUas constmir-se mais uma balsa de taboas. A Esquadrilha
não dispoe de recursos necessarios e indisponsaveis para desempenhar os
seus deveres, quer como defesa de Uruguayana, Itaqui e S. BOlja, quer co
mo via de transito seguro e prompto, para os Exercitas de forças que estuo
alem do Uruguay, ou tambem de o passar. Esta falta é muito prejudicial
e uma inqualificavsl imprevid neia elTO militar. A Esquadrilha nàO tem
operarias e material' para os reparos indispensaveis á sua existencia, ou
conservação dos navios; devendo eu em cinco dias estaI' pas ando o Uru
guay, nesse tempo não terei con 'eguido, lJem que a baTOa esteja preparada.
Esta fronteira do Uruguay e principalmente S. Borja, Sr. Presidente, no
meu entender, preci. a um homem tão autorisado e tão habilitado como eu
aqui não vejo. JtilltO envio a V. Ex. um peC)ueno pedido de operarios
e varias artigos dos quaes julgo indispensavel a remes a para o comman
dante da EsquadriUHl. V. Ex. sabe C)uo,disp!ll'ado o primeiro tiro na guerra,
ninguem póde dizer quando se dará o ultimo, nem que operaçOes sení o
Exercito obI'igado a fazoL Del;s Guarde ft V. Ex. lUm. Ex. Sr. Dr. F. I.
M. Homem de MeUo. - Ba1'ão do He1·val .•

Na mesma data, escrevia á Esposa:

.Chiquinha. Districto de ItaC)uy. 15 de Março de 67. Tenho passado
bem de saúde e vamos sem novidade além das difficuldades !lOS montes
com que vivo em luta diariamente. Já tenho tres mil homens e me faltam
ainda quatro reuniões da Serra, e cinco do Estado Oriental; nãO sei, pois,o
que inda viJ·á. O compadro Dionisio inda nàO chegou e soube que etle vi
nha, pela tua carta. Saudades aos amigos e abraços aos nossos filhos. Rece
be um abraço do teu - Oso'rio.»

Datada de 16 de Março, (3) asaria recebia esta carta do presidente
da Provincia :

«Illm. Ex.o Sr. General BarãO do Herval. P. Alegre, 16 de ~uri(o de
1867. Recebi a carta de V. Ex. de 4 do corrente, escripta de CapIVan do
Alegrete. Muito me contraría não terem até agora chegado da Côrte as es
padas de cavallaria, que V. Ex. me pediu. Passou um vapor com .arma
menta para o sul, em Santa natharina. Immediatamente telegrapbel ~ara
mandar dalJ.ui receber no Rio Grande. A resposta V. Ex. encontrará Jun
to. Redobramos de esforços. Os que forem eovardes ou fracos, fiquem
para um lado; e não esmoreçamos nunca. Tenho tido más notinias sobre o
corpo expedicionario de policia. Só me tranquilisa a plena confiança quo
tenho no commandante, que me parece verdadeil"o soldado. A grande qU~li~
tll.o hoje é passarmos quanto antes o Uruguay; e já me assusta a possl.bl. 
dade de deserções nessa occasião. Tenho transmittido ao Exmo. S:, MinIS
tro da Guerra todas as communicaçoes de V. Ex., e está elte inteIrado de
tudo quanto se passou e se passa. Toda a gente, que se puder apumr, deve

(3) A 16, Osorio se achava passando O rio Iblcuhy, nO Passo do Sylvestre

(a 14 leguas de Alegrele e 6 de Itaquy). Eslava elle havia 6 dias, fazendo esse ser·
vIço da passagem do rio que era ahi caudaloso. Em Ires dias passára a força j P;'
rém só esperava acabar de passar as carretas e munições até o dia Immedlato, 1 .
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ser encorporada ao Exercito do mando de V. Ex. Cá nos arrumaremos na
Provincia com os recursos que se poderem crear. Remetto a inclusa carta,
que a V. Ex. dirige o Sr. Ministro da Guerra. De V. Ex. Am.o obr.o cr.O

F. I. M. Homem de Mello.-

Na mesma data, o Dr. Homem de Mello dirigia-se em oflicio ao }f.i.•

nistro da Guerra :
.Confidencial. mm. Ex. Sr. Conselheiro JoãO Lustosa da Cunha Pa

ranaguá. Porto .Alegre, 16 de Março de 1867. - Estou de posse da carta
confidencial com que V. Ex. me honrou a 6 do corrente. Desenvolvou-se o
cholera nesta capital, mas essa circulllstancia nãO tem impedido que eu
oontinue com todo o esforço, como tenho feito, a tratar da organisaçllO e
marcha do 30 Corpo. O BarãO do Herval officiou-me a 22 de Fevareiro ulti
mo da cidade do Alegrete, c a 4 do corrente de Capivary. Inclusos remetto
hV. Ex. por copia (ns. 1 e 2) esses oflicios. Do primeiro delJes verá V. Ex:.
que o dito Barão refere-se á carta do Gcneral Flores, segundo a qual não ha
que reoeiar mo,imento algum no Estado Oriental, posto que o Barão do
Serro Alegre fale em ladrões que infestam a campanba daquelle paiz. As
reuniões que alli se tem feito não avultavam. Entretanto, segundo diz o
Barão do Herval, a força reunida em 4 do corrente, pouco além de .Alegre
te, ao mando do mesmo, montava a duas mil praças; esperava de S. BoIja
mil e dnzentos homens reunidos pelo Coronel Fernandes Lima, doS quaes
orê elle que 800 estão no caso de peTtencer ao Exercito. Com a gente que
se reune em S. Martinho, Passo Fundo e Cruz Alta, calcula o Bal'l\O poder
elevar-se a sua força a quatro mil homens, contando com os contingentes
do Estado Oriental e de outros pontos desta Provincia. O corpo policial con
tinúa em marcha, e achava-se, segundo a ultima noticia, perto da Cachoei
r~ j tendo fallecido algumas praças em canünho (do cholero.). Uma vez reu
rudos os differentes contingentes ao corpo do Exercito, cuja marcha
é aocelerado., deverão passar com elle o Uruguay em S. BOIja j e para essa
pa.ssagem já se tomaram todas as providencias. O commandante da Esqua
dl'Jlha d.aqneUe rio communic:ou-me em oflicio, que hontem remetti á V. Ex.
por oopm, que se acham promptos os meios do transporte pam a passagem
do Exercito logo que chegue á margem do Uruguay, Não tenho feito ulti
lIIaIDen te acquisiçãO de mais libertos para engrossar as iileira do Exercito
em .oons~quencia do cholora morbus que, como V. Ex. sabe, está ceifando
mUltas VIdas nesta cidade, Rio Grande, e Rio Pal'do : além de que esses li
bertos q~asi sempre fogem. Do 30 Corpo já tem desertado alguns j e por
esse motIvo fiz seguÍ!' 114 praças, das quaes 60 desta Capital, para o lo
C.o~po, por Montevidéo, evitando desfarte a viagem terrestre, que tanto fa
O(lht~ as deseI:ções. Do oflicio confidencial do M. de Caxias ao B, do Herv~l
COlll~ A) vem V. Ex. que elle nãO pode fornecer o 30 Corpo no que diz
~~spelto á dinheiro, fardamento e mesmo armamento: sobre tudo isso eu
Ja teuho. providenciado e continuarei li. fazeI-o, menos quanto á espadas de
ca,vaUana, cuja remessa é de urgente necessidade, e eu peço á V. Ex. que
~ ,a,s reme.tta logo que possivel seja. Como V. Ex. verá do oflicio do Briga-

eudo PortInho (copia B) dirigido ao B. do Herval d.a~ pontas do .Aguapehy,
OD e ~e acha acampado, não tem nlndamento li. notiCla que coneu de uma
~ac9çao de Paraguayos em cOlUmunicação com o dito Brigadeiro. Seguiu no

.0. do oonente á reunir-se ao 30 Corpo o Brigadeiro Victorino cujos ser
Vlç~~~evem ser ahi muito aproveitados. O apparecimento do cholera nesta
caK~ ~esde os primeiros dias do corrente mez impediu.,me de seguir para
a antena afim de accelenu' li. marcha do 30 Corpo providenciando de
~r0!llpto sobre todas as emergencias que occonerem : ~Ill todo o caso cO.n
canDo no empenho de obter esse resultado quanto antes, e coadjuvado efli-

zmente pelo B. do Herval, que está compenetrado do mesmo pensamento;
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espero conseguir isso sem maior demora. E' isto tanto mais importante e
indispensavel quanto pelas communicações do Sr. M. de Caxias as opera
ções do 30 corpo tem de ligar-se ao plano geral de operações. O Marechal
Lopo havia começado á percorrer o districto do commando superior da ca
pital a~m de terem prompta execuçãO as ordens do Govorno a respeito da
G. NacIOnal. Esse serviço foi interrompido por ter elIe, segundo as ordens
de V. Ex., de seguil' para o Pal'aguay para onde embarca amanhã, á bordo
do eFlununense•. Com muito respeitosa estima e distincta consideração te
nho a honra de ser De V. Ex. Cr.o - Francisco 1. M. de Mello .•

A 19 de Março, Osorio escrevia a Homem de Mello, da estanoia do Coro
nel Fernandes. Apontava as difficuldades e faltas de meios com que lutava
pal'a fazer a passagem dos rios, apezar do aviso dirigido com antocedencia
pelo presidente da Provincia ao commandante da Esquadrilha. Na mesma
data, Osorio officiava ao presidente da Provincia :

eEstancia da Lagôa, 19 de Março de 1867. mm. Ex.o Snr. Dr. F.
L M. Homem de Mello. Amanhã devo chegar ao Ilaquy, onde teroi uma
pequena demora emquanto se concluem alguus meios de transporte fluvial,
que mandei apromptar para a passagem do Uruguay, e nesse entretanto
devem chegar algumas reuniões que estão em marcha. O Brigadeiro David
Canabarro e o Coronel Fernandes e todos os officiaes desses dois comman
dos superiores tem-se esforçado nas reuniões de forças. (4) Levo aqui 2300

(4) Canabarro que estava doente, sentiu aggravar-se O seu estado a 19 de
Março desse anno. O orficial do seu estado maior Tenenle David Martins escrevia a
Osorio a 23 : -mm. Exm. 5nr. Marechal Barão do Herval. S. Gregorio,23 de M.rço de
1867 (2 e 20 minutos da tarde). Agora mesmo fui chamado ao leito do Sr. Brigodei
1'0 C"nabano e me ordenou que eu escrevesse a V. Ex. dando parle que eUe não po
de cuidar em mais nada. O Dr. Diogo ja não dá esperanças. Agora V. Ex. tom
ra as providencias que julgar necessarias. Comquanlo me exceda em fazer indica'
ções, peço licença a V. Ex. pMa fazer as que elle me havia declarado, isto e, para
substituil-o no emprego, nos Impedimentos, o Tenente-Coronel Antonio Candldo de
Mello, ou Antonio Caetano Pereira reunindo o coromando de fronleira e superior.
O Sr. Tenente-Coronel Pereira esta nO Estado Oriental COm o negocios do campo
bastante complicados, pois ate o Goyo Soares mandou preso pa ra Montevidéo o
cunhado VenAncio da Costa Leite, com 20 bomens peães e aggregados, que tinha
no campo. Com subida consideração de V. Ex. Atto. Vdor e subdo. - David José
llfartins,>

.Illm. Exm. Sr. Marechal Barão do Hervlll.. Pelas asslgnaturas da corres·
pondencia que do Sr. General Canabarro segue nesta occaslão para V. Ex. conhe
cera qual o seu estado d'enfermidade, aggravada desde 19 do corrente. A's 10 h. da
noite, cabiu sem falla, que voltou as 2 da madrugada de 20, melhora que tem coo·
servado, mas o Dr. Diogo não da esperanças animadoras, tambem não desesperOu.
Assignou no travesseiro em razão de multo inchada a perna, por Isso vão Imper'
feitas. Com subida donslderação De V. Ex. AttO. Vndor. e subO. - David José
Martins.> N. Canabarro em carta de 23 de Março a Osorio (de S. Gregorio) recOID'
mendava o sen particular amigo Luiz Pacheco Prates que se interessava pelo perdll~
de Pedro Rodrigues da Rosa. (Desertou do Exercilo ao mando de Osorio i fOI
escravo da finada mãe de Luiz Pacheco Prates.)

-S. Gregorio, 28 de Março de 1867. Exm. Am. e Sr. Barão do Herval. Tenh.o
pelorado de meus encommodos. A perna muito Inchada que não me deixa caml'
nhar i soffro lambem do estomago... De V. Ex. amigo dedicado. - David Callabay
1'0 (Brlgaàeiro.)
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homens e conto com mais 700 dos corpos que estavam na costa do Uru
guay faltando-me algumas reuniões do Estado Oriental e a da Cruz Alta~

cuja demora me tem martyrisado, e não cesso de repetir as ordens, activan
do a marcha dessa gente j demora que tem sido causa de estragar-se a c,a
valbada que tinha comprado, e que me obriga a comprar outra, deixando
parte da que já existia invernada, por estar quasi inservivel. Conta-me
que os Paraguayos, ou tratavam de fortificar as margens do Paraná, pelo
lado da Candelaria, ou tentavam alguma surpreza sobre a Divisão do Briga
deiro Portinho, mas elie está prevenido e já lhe mandei mais 200 infantes
dos que estavam em S. Borja, e que infelizmente marcharam com 18 mezes
de divida, como está quasi toda aquelia Divisão, porém, espero poder-lhes
dar algum dinheiro do remettido por V. Ex. pelo Tenente Teixeira que hon
tem chegou. Sou de V. Ex. com estima e consideração etc. - Barão do
Hel'tla/.>

A 20, Caxias escrevia á Osorio :

cTuyuty, 20 de Março de 1867. lllmo. Ex. Sr. General. Logo que
recebi a carta de V. Ex. de 25 de Fevereil'o findo escripta de Alegrete, dei
todas as ordens paTa que a Esquadrilha do Alto Paraná, em l)ommunicaçiíO
com a DiviSãO de Portinha, estivesse prompta para proteger a passagem de
V, Ex., quando fos e occasil\o. Mandei embarcar um batalhão ao mando
do Tenente-Coronel Wanderley para se reunir ao Portinha, afim de fazer
parte desse corpo de Exercito. Mandei nomear tres officiaes de artilharia,
para seguirem com alguns inferiores mais, que deveriíO servir de instructo
res da Baterilt : podendo V. Ex. dar o commando delia ao mais graduado
dos que Viío, pois que foi para isso escolhido. O batalhao que lhe mando é
dos melhores que aqui tenho, e o commandante V. Ex. deve conhecer como
bom ofliciaI. Estou no accordo de ultimar o contracto do fornecimento das
suas tropas na margem do Paraná. Já estão as providencias tomadas para
que os mesmos fornecedores da DiviSãO do Portinho, suppram toda a força
de V. Ex. pelos mesmos preços e condições, por que o fazem áquella Divi
são. A.hi lhe remetto inclusa a copia do contracto que aqui se fez, para
que V. Ex. possa exigir a sua execuçllO j assim como o outro á que esse se
refore: A. marcha de V. Ex. deverá ser na direcçãO de ltapúa, procurando
fazer JunCÇão com Portinho, que fica ás suas ordens com as forças que
t~m, Vão tambem 23 officiaes de cavaliaria para serem ahi empregados,
V1sto V. Ex. me dizer que tem deUes falta, assim como o commandante
~ra? 40 Regimento. Nesta occasião remetto ao Brigadeiro Portinha

nheIro e roupa para a DivisM do seu commando, visto estar por
pagar ha muito tempo e mal vestida. A' V. Ex. se apresentará o sar
~ento ,paraguayo Roque Sanches, que ha pouco mandei ao outro lado do

arana, ~ que penetrou até Villa Rica, para que não só informe a V. Ex.
do que VIU, como para lhe servir de vaqueano, pois era morador desses la-

<Quartel General no Povo de Alvear, 25 de Março de 1867. Illm. Exm. Sr. Co
~o eu esperava, o Brigadeiro HonorarIo DavId Canabarro, depoIs de ter feito muitos
UDportanles serviços para engrossar as fileiras deste Exercito, e estando promptoiara reunir-se á elle, cahiu no leito da dor, como V. Ex. verá do topico da car
~ que me dirigiu em 23 do corrente, o official do seu estado maior Tenente Da

l' d José Martins. Neslas circumstancias, nomeeI interinamente para commandar
astrol'E .D elfas de Quarahy, LIvramento e Uruguayana ao Coronel reformado do
DxerC.tD João Francisco Menoa Barreto, o que submetto á approvação de V. Ex.
ti eU~rGuarde á V. Ex. IUm. Exm. Snr. Dr. F. I. M. Homem de MeUo. - Barão
o nerval.>
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dos, e é homem de conlilmça. Mande-lhe V. Ex. abonar o soldo de sargen
to do nosso Exercito, emquanto bem servir. Quanto ao inimigo, devo infor.
mal' a V. Ex. que está nos ultimas apuTos, pois já não conta 20 mil BO'
mens em todo o sen Exercito, e nãO ousa sarur mais d" traz de suas altas
e largas trincheiras, onde di~ que nos espeTa: e, si os estE'ros não estives
sem ainda tão cheios, e eu já tivesse pelo menos 4 mil cavallos al'l'açoados,
o teria atacado ha muito. Parece que tem falta de munições, pois que pou
co responde ao fogo continuo que lhe fazemos, tanto da Esquadra pelo rio,
como do Exercito por terra. Ha poucos dia.. aqui veio o Ministro norte
americano, que está em AssumpçãO, falar-me em al'J'anjos de paz j e deu
me bem a perceber, ou disse-me mesmo, que LOlJez nãO podia continuar a
guena nem por 2 mezes. ElIe veio insinuado por Lopez: e tanto assim,
que o mandou ás nossas linhas no carro de seu uso, e o fez acompanhar
por um de seus filhos, menino de 12 anno·. Eu recebi bem o diplomata,
mas lhe certifiquei que os Alliados nãO estavam dispostos a entrar em
ajuste algum com o Pal'Dguay. emquanto Lopez alU governasse; e elle me
deu bem a perceber que Lopez não estava longe da idéa de retirar-se para
a Europa, mas que receava fazer a viagem por Bolivia, pela diffiouldade da
distancia em que esse paiz ficava: perguntou-me si eu tinha muita vontade
de o prender? Respondi-lhe que não tinha vindo cá para lhe dar escapula j

que, portanto, si tratasse de fugir, o fizesse de maneira que eu o nãO po
desse agal'I'a!'. Teve em seguida o Ministro Norte-Americano a simplicidade
de me perguntar si seria pel'luittido que um vapor de sua nação ou inglez
estivesse estacionado em COl'l'ientes, etc. Tres ou quatro dias depois appa
receu um vapor norte-americano aqui com despachos do Ministro dos Es
tados Unidos residente em Buenos Aires pnra o seu collega que está no
Paraguay, e foi portador destes oflicios um oflicial de marinha de guerra
daquella nação, que me disse ser conhecido de Lopez, e eu não pude dei
xar de consentir na sua passagem pelas nossas linhas, por ter recebido com
municaçãO oflicial de que para sua vinda tinha precedido acuordo entre os
representantes dos Governos Alliados. Todos ostes pormenores me fazem
oreI' que breve alguma coisn vae ter lagar a este respeito. Julguei dever pôr
V. Ex. ao facto de tudo, não para que deixe de continuar a activar a guer
ra por esse lado; pois qualquer que seja o desfecho destas tentativas de
convenios de paz, nãO pararei com as operações, emquanto não tiver ordem
expressa do nosso Governo. Estimo que vá melhor dos sous encommodos, e
muito sinto o estado e~ que ,me diz estar o nosso amigo Canabarro.. Eu,
graças a Deus. tenho tido saude. Seu amigo e camarada. - M. de Cax~as .•

Com intensidade desenvolvia-se o cholara em Porto Alegre, subur
bios e cidades visinhas pondo termo a qualquer nova reunião. A 23 de Mar
ço, escrevia o presidente da Provincia á Osorio :

«Ha mais de 15 dias estou fortemente ataoado das intermittentes j o
é com muito esforço que escrevo esta a V. Ex. Mas fique V. Ex. certo do
que nlío pass~trei a administração e irei, como tenho feito, me conse!'Vaudo
em meu posto. Sigo nisso o exemplo, que V. Ex. dá á todos os Braslleuos.
Depois que V. Ex. passar o Uruguay, sempre quc puder e quizer favor~cor

me com suas communicações, terei o maior prazer. Só lamento ter VJDdo
para esta Provincia tão tarde, quando já se achavam em grande parte neu
o'alisados os esforços de V. Ex. para o 30 Exercito. De V. Ex. Am.o Obr.o
Venerador. - F. 1. M. Homem de .li1ello .•

Com effeito, apezar de gravemente doente com febres intermittentes
o Presidente, sempre de cama, nãO passou a administração dirigindo todo o
eerviço, com o mesmo vigor, mantendo o animo r~soluto de não passar a
administraçãO, o que seria um desastre para a organisação do 30 Corpo de
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Exercito, dando-se o retrocesso ao regimen de inercia e tibieza da anterior
adminish'ação, pois viria assumir a presidencia o vice A. A. Pereira da
Cunha que continuava na capital.

Aqui cahe assignalar a singularidade das usanças d~ monarchia. Re
cebendo a commuoicação da definitiva organisaçlio do 30 Corpo do Exercito
o Governo Imperial condecorou o Dr. Homem de 1I:el10 - que, como Presi
dente se lllostrnra na altura de sua grave responsahilidade, desenvolvendo
uma actividade militar que excitou a admira,;·ãO de todos - com a Dignita
ria da Ordem da Rosa que lho dava as honras de General de Brigada; mas,
no mesmo tempo condecorou com o gruo de Commendador da mesma Ordem
ao lo vice-presidente Pereiro da Cunha qüe no exercicio, interino da presi
dencia, retardara durante tres mezes o levantamento de forças,inutilisando
lodos os esforços do General Osorio. (5)

A 23 (de Março) Osorio começou a passar o Uruguay, na Villa de
Itaquy, e a 25 estava do outro lado só esperando para marchar que lhe che
gassem as cavalhadas da reserva que nào passaram todas, e outras forças
que estavam em S. Borja. Osorio ia melhor de seus encolllmodos,
segundo carta dirigida lÍ. Esposa. Ao passar o Uruguay, Osorio en
t.regollO commando interino das armas ao Brigadeiro Francisco de Paula
de Macedo Rangel. Communicando o facto ao Dr. Homem de Mello, pre
sident.e da Provincia, este felicitava-o em cartas de 12 e 13 de Abril 'por
osse feliz acontecimento, devido aos seus esforços e perseverança.»

A 29 (de Março) o DI'. Homem de 11ello escrevia á Osorio :
.Ainda continúo com as intermit.tentes ; mas, conservar-me-ei sem

pre em meu lugar. O que me contraria, é o mesmo que a V. Ex. tanto deve
t.er mort.i ficado. V. Ex. tem cumprido o seu dever. Isto o deve consolar. O
mais Deus fará.»

E, a 31 do me mo mez, escrevia ao Conselheiro ParanagulÍ., Ministro
da Guena :

.0 .Barão do Renal é um homom de acçãO, de muito patriotismo, e
fiel ?~lll1pl'ldor de ordeus. Si desde o principio tivesse elle recebido efficaz
aUXIlio ouh'o teria sido o resultado.»

. (5) Opinára Osudo para que fossem condecorados - o Brigadeiro José Joa-
~u~m de Andrade Neves, commandante superior do Rio Pardo (então na guerra),
Arlgadelro JP.Sé Gomes Portlnho, conunnndante superior da C.choeira (a~ampadono
Bguapehy, e~ Corrientes) e o Barão de Serro Alegre, commandante superior de
,~t! (não tendo podido seguir para a guerra devido á avançada idade) maS tendo

s. 0, em relação ao 30 Corpo, um dos melhores auxiliares de Osono.





CAPITULO XLIX

SVllKARIO : - Primeiros dias de Abril (1867) : prosegue a marcha de Osorio. - Em
Corrientes: sua carta á Esposa. - Tropeços á passagem do Exercito. 
O Corpo Policial transpõe o Uruguay, em S. Borja. - Do acampamento
em Camb~y, asorio officla ao presidente do Rio Grande. - Noticias á Es
posa. - Em Ilacuá. - Contingentes cm marcha. - Transporte do parque
de artilbarla. - Ofticlos do Dr. Homem de Mello. - Carta ofticlal de Ca
xias á Herval, em que e"-põe seu plano de operações e indica a direcção
que deve tomar a força de Osorlo. - Reune-se ao 30 corpo o Brigadeiro
Victonno. -- O contingente de S. Martinho. -- Mappa da força do 30 corpo
(15 de Abril de 1867). - O que asaria diz sobre o plano de Caxias e estado
das forças com que passou o Uruguay. - Carta á Espo a. - Officlo ao Mi
nistro da Guerra. - O cholera morbus. - Caxias responde ás ponderações
de Osorio. - Derrota dos revoltosos de Mendoza. - Medidas para a passa
gem de Osorio no Paraná - O numero de forças com que effectuou a do
Uruguay excede a espectaUva de Caxias. - Informações do presidente do
Rio Grande ao Ministro da Guerra. - SObem de duas mil as victimas do
cholera. - Proximo regresso dos batalhões de Arredondo. - Louvores do
Imperador á Osorio e Homem de MeUo ; carta ofticial do Ministro Palana
guá á asaria. - Caxias planeja uma conferencia com Osorio em Italy. _.
1I1appa da força do 30 Corpo (15 de Maio). - Segue Osorio a conferenciar
com o General em chefe, regressando a 22. - Sua carta á Esposa no 1°
anniversario da Batalha de Tuyuly. - Ponto de sua passagem uo Para
ná. - EnChente do rio. - Céssa O cholera, apOs ceifar 4 mil vidas. - In
corporação ao 30 Exercllo do Coronel Brabo. - O novo Deputado do Aju
dante General. - Enchem-se os claros de deserções, nas fileiras. - Pro
moção de asaria á Tenente-General ; felicitações de Paranaguá e Porti
nha. - Precauções de Caxias com a marcha de Osorio, em direcção á \laly.
- Move-se Osorlo, a 15, para a Tranquera de Loreto. - Carta á Esposa,
de S. Carlos. - Propostas para venda de cavallos, mulas e bois. - Osorio
lembra <invernadas>. - O cholera impede arremetidas paraguayas. - Ofti·
elos de Caxias. - Carta de asaria á Esposa, no 1° annlversarlo da pas
sagem do Passo da PatrIa. - Em Tranquera de Loreto. - Carta de Ca
rlas á asaria. - Passagem do 30 Exercito no Passo da Patlia (5.451 ho
mens). - O Relatorio e a Fala do presidente Homem de Mello.

P .A. lo de Ablil (1867), marchava a força do commando de Osorio do
ovo. de .Alvear a Pirajú, percon-endo 19 kilometros; a 2, acampava no

A.rro~o Quay-Chico.; u 3, no Anoio Quay-Grande, em Corrientes, - d'onde
Gsono escrevia á Esposa

Vam 'Ch.iquin~a. 3 de Abril de 1867.-A 25 de Março passei o Uruguay.
Bem os s.~m novIdade e tive noticias do Sr. Caxias de 2G de Março, tambem
mui~OVl ade. flontem recebi a tua de 20 de Março e a da Manoela. Fiquei

assustado de estar por ahi a peste, e talvez fosse melhor sahiras para
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a casa de Maximiano por terra até passar esse f1agello. Pelo Mancio, que
eu tinha mandado ao Rio Pardo, soube do mal que soffria o corpo policia!
em mal'cha e o mandei para fóra de S. BOIja; porém, o Mancio disse-me
que, de S. Gabriel para fórn, vinha diminuindo o mal que creio estará acaba
do. Neste Exercito não tem morrido ninguem. Os que faltam têm deserta
do, porém, não são tantos como se diz, e nem tão poucos. O Sr. Caxias
mandou-me alguns officiaes e um batalliãO. NãO tenho tempo para escrever
á Manoela e amigos. Saudades a todos. Do teu - Osorio .•

A 5, Osorio officiava ao Dr. Homem de Mello. O facto constante
desse oflicio mostra as difficuldades com que lutava o General e a falta de
comprehensao que havia dos deveres em tão gmve emergencia :

«Quartel-General em Quay-Grande, em Corrientes, 5 de Abril de
1867. mm. EXIll. Sr. Tendo ou resolvido b'anspor o Uruguay com esle
E..'"{ercito na villa de Itaquy para aproveitar as embarcações particulares que
existiam naquelle ponto, entre outras providencias que tomei, determinei
ao Tenente-Coronel José Joaquim de Assumpção que apressa se as ditaS
embarcações, si seus donos nãO as quizessem fretar para a passagem do
Exercito, pagando-se-Ihe depois o seu justo aluguel. Nenhum dos proprie
tarios das ditas embarcações se recusou a emprestai-as, e o fizeram da melhor
vontade. Logo depois quo mo retirei do Povo do Alvear, em frente a dita
ViUa de Itaquy, a administrador da Mesa de Rendas Geraes da mesma villa
Propicio Aca(;io de Oliveira, multou a dois individuas propriotarios de em·
barcações, como V. Ex. se servirá de ver do omoio que me dirigiu o Tenen·
te-Coronel AssumpçãO, em 2 do corrente, juntú por copia, por nliO terem
os mesmos individuos pcdido previamente licença na Mesa de Rendas; e,
considerando eu esse acto daquelle administrador uma revoltante inju tiça,
porque importa impôr uma pena a homens 'lue nãO commetteram falIa al
guma, e antes prestavam um importante serviço ao Exercito, deliberei man
dar pagar essas multas pela Pagadoria deste Exercito, si aquelle adminis
hador persistisse em cabral-as officiando nesse sentido ao mesmo Teaenle
Coronel AssumpçãO, como V. Ex. se servirá ver da copia junta. Declaro a
V. Ex. que revoltou-me tanto esse acto do administrador, que si já não ~e

achasse tão distante de Itaquy o teria sob minha responsabilidade pumdo
severamente, para que esse individuo reconhecesse que, como empregado
brasileiro, devia antes ser o primeiro a facilitar por todos os meios à Jlnss~

gem do Exercito, e não punir aquelles 'lue, embora estrangeiros, COlll? sao
muitos delles, se. prestam da melhor bôa vontade a esse serviço. IntCll'nd.o
V. Ex. do que deixo expendido, resolverá si deve approvar a minha deh·
beraçll.o ou tomar a respeito outra qualquer providencia. Deus GUBl-de fi V,
Ex. mm. e Ex. Sr. Dr. F. r. M. H. de Metio. - Bm'ão do Hel"val.>

A 7, Osorio acampava lia estancia de JOãO Escovas. A 8, Osorio,
acampado no Arroio Cambay, officiava ao Dr. Homem do Mello :

«Quartel General no Cambay, em Corrientes, 8 de Abril de 1867.
lllll1. Exm. Snr. Apresso-me em passar ás mãOs de V. Ex. o incluso map
pa que me apresentou o Major commandante do Corpo Policial, pelo qual
V. Ex. se servirá ver as alterações que lIollve no mesmo Corpo, desde 9u

6marchou dessa capital. O Corpo passou o Uruguay, em S. BOIja, lIa dw.
do corrente cm que se reuniu a este Exercito, e havendo sahido dessa CI

dade ameaçado de morrer antes de combater, pelo maldito f1agell~ do cbo
lem, é por sem duvida muito satisfactorio o estado cm que aqUI ohe~~u,
achando mesmo diminuto o nO. de praças desertadas, o que de c~rto foI da
vido ao zelo e actividade de seu digno commandante e ao Jlrocedlme~Io IS
l'espectivos ofliciaes. Deus Guarde a V. Ex. Illm. Snr. Dr. FranCISco '
M. Homem de Mello.-Barão do He?·val.>
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A 9, officiava Osorio ao presidente da Provincia
.Quartel General em Cambay, em Corrientes, 9 de Abril de 1867.

rum. Ex°. Sr.... Actualmente tenho deste lado do Uruguay 3.200 homens;
e espero a reunião de S. Martinho, que encetou a marcha com mais de 300
homens; a do Tenente-Coronel JOãO llha com 100, a do Tenente-Coronel
Francisco de Sousa Mattos e Major Dornelias, que não sei que forças tra
rão e a 4a Brigada de S. Borja, que tinha a numeração de 10a, a qual tem
600 homens, e está ainda empregada na passagem das cavalhadas e trem
de guerra no Passo, e delia creio que desertaram poucas praças na passa
gem. A relação junta dará a V. Ex., uma ligeira idéa deste Exercito, que
lhe rogo se sirva dar sciencia ao Sr. M. da Guena, com quem estou em
grave falta. NãO sei que haja novidades em Corrientes e Entre-Rios. As
ultimas noticias do nosso Exercito são de 20 de Março, de onde me foram
enviados alguns officiaes de artilharia e um batalhão. NãO tenho noticias
do estado da revoluçãO argentina, contra a qual aquelie Governo tinha op
posto forças respeitaveis. As nossas cavalhadas extranham muito estes
maus campos, e as que serviram na marcha da concentração das forças,
quasi todas ficaram do outro lado do Uruguay. No passo do Silvestrp. 1300 ;
no Urubu, baITa de Inhandab.y, 1700; entregues á guarnição de Alegrete
300; na estancia do Coronel Fernandes em ltaquy, 500, na estancia de
Manoel Barbosa provincia de Itaquy 400 ; na guarnição da me ma villa 200 ;
na estancia do Barcellos em Aguapehy, em Corrientes, 500; no campo do
Capitão Rufino junto á S. Borja já excedem a 1.000. A invernada do Pas
so do Silvestre, ordenei ao Coronel JOãO Francisco Menna Barreto que
mandasse para melhores campos proximos á Uruguayana. Deus Guarde a
V. Ex. Illm. Exm. Sr. Dr. Franci co L M. Homem de Melio. - Ba1'ão do
HeT1Jal. (1)

A 10, Osorio escrevia á Esposa:

.Não me falta que fazer; qnando anoitece estou morto de cançado.
Devo ter n'estcs tres dias 4.000 homen ou pouco mais. Por um lado a
des';Doralisação dos povo e por outro os contrarios em politica tem me em
pedido de fazer mais serviço. Inda nãO perdi um homem de mole tia Os
commandantes dos corpos ão bons. O Victorino já aqui está. De Sant'
Anna para cá os homens me ajudam como o Barão do Serro Alegre. O cor
po de polio!a de Porto Alegre já aqui está e chegou são; teve oito mortos
de S. Gabl'lel para dentro. Foi pouco. Si não fosse a grave doença do Ca
nabano, Coroneis Melio e Lago eu teria mais mil homens. Os tres infeliz
mente pouco podem durar. Deus me ajudará. Abraços aos amigos, a ti e
aos nossos filhos. O teu - Osorio .•

. A 11 acampava o Exercito em ltacuá, onde faziam juncÇão forças
Vindas por S. BOIja. A 12, o Dr. Homem de Melio, officiava á Osorio :

. (I) lIlm. Soro João L. C. Paraoaguâ. P. Alegre, 30 de Abril de 1867. No
~a 9 do corrente, estava o Barão do Herval acampado em Cambay, iunlo de
FThomé, com lima força de 3.200 homons. A 10" brigada do Coronel Aotonio
t ernande~ Lima (hoje 4") contando 600 homens estava acabaodo de passar ores·
o do material e trem de guerra, que estava em S. Borja. Havia-se encorporado

ao Exel cito, no dia 6, o Corpo de policla da capital com o lotai de 131 praças
com os oflic' h .I . laes, avendo perdido na marcha 14 homens por deserções, 8 por fal-
~ctmealo e 4 dei.'<ados em S. Gabriel por doença. Faltavam reunir-se ao Exer

CIto o contingente de S. Martioho. que encetou a marcha com mais de 300 praças.
o Continge td' .D o e os Tenentes-Corooels João Ilha e Souza Matlos, e do Major João

orneUas. (Oflicio do Dr. Homem de Mello, presidente da Provincia.)
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.Porto Alegre, 12 de Abril de 1867. lllm. Exm. Sr. - Tenho pre
sente a carta oflicial que V. Ex. me dirigiu a 25 de Março ultimo, em a
qual me dá a grata noticia de haver nesse dia efl'ectuado a passagem do
Uruguay com o Exercito a seu mando. Felicito a V. Ex. por e. se feliz acon·
tecimento, devido aos seus esforços e perseverança. Senti viva satisfaçlio
com o resultado obtido no Estado Oriental pelo Tenente-Coronel Bento
Martins de Menezes, que se encorporou a esse Exercito com trezentos ho
mens escolhidos. Segundo as communicações ofliciaes que tenho, devem
breve chegar á S. BOlja os seguintes contingentes, que estão em marcha:

Contingente da Cruz .A.lta.... . ... . . ... . 340 praças
Corpo de policia e bateria de artilheiros

allemães, partidos da capital. . . . . . . . 140 praças
480

Contingente ultimo de Caçapava e S. Ga-
briel . '" . .... .... .... ... . .. . . .. . . 80

Gente reunida na costa de Piratiny pelo
Major Isaias Antonio Alves. .. . .. .. . 200

760

Esses contingentes, reunidos á 10a Brigada do Coronel Fernandes,
perfazem um total de mil praças, o que elevará o Exercito ao mando de V,
Ex. a quatro mil homens. Em todo caso, rogo a V. Ex. se digne transmito
m-me noticia dos contingentes acima referidos que se encorporarem ao 30

Exercito. NãO sei que motivos poderão ter retardado tanto a marcha do
corpo de policia, do qual não tenho noticia além de S. Gabriel. Em virtude
do que V. Ex. me communica sobre as seis boccas de fogo que devem acom·
panhar esse Exercito, mandei immediatamente pelo mesmo oflicial que le·
vou esse parque, o 20 Tenente de artilharia José Antonio Lessa, promptifi·
car no Arsenal de Guerra com toda a urgencia, os arreios e misteres neces·
sarios para transporte do mesmo, e tenciono remettel-os incontinente ,pa·
ra ahi, por via de Montevidéo. Por falta de cliligencia minha, no ql1eest~ver

ao meu alcance, não faltarão os devidos recursos a V. Ex. Sei a necessld,a·
de que V. Ex. tem de artilharia e muito me contrariou essa imprevista dif·
ficuldade que ahi foi V. Ex. encontrar sobre esse assumpto. Tento ob~er
que siga ás ordens de V. Ex. o mesmo oflicial que conduziu o refendo
parque, e que levará agora os seus accessorios. Fico ancioso esperando por
noticias de V. Ex. e das forças a seu commando. Fiquei inteirado de hav~r
V. Ex. no dia 25 de Março ultimo passado o commundo das Mmas ao Bn·
gadeiro Francisco de Paulo de Macedo Rangel. Deus Guarde a V. Ex, Illm.
Exm. Sr. Marechal de Campo Barão do Herval. Commandante em Chefe do
30 Corpo de Exercito em operações contra o Paraguay. -O presidente F. I.
M. HO'Y/M1n de Mello .•

A 13, ainda officiava á Osorio :

.Illm.o Exm.o Sr. General BarãO do Herval. Porto Alegre, 13 d~
Abril de 1867. Estou de posse das ultimas communicações de V. Ex. de 2a
e 26 de Março lindo. Felicito, cheio de jubilo, a V. Ex. e a seus bravos com·
panheiros de armas pela passagem do Druguay, tão prosperamente effetu~.
da n'aquelle dia. Não sabendo que distancia vae do passo de Itaquy, II '
Thomé, não posso conjecturar o tempo em que V. Ex. poderá chegar a e~ta
povoação. Creio, porém, que já então terlíO passado em S. BOlja os contin
gentes, que estão em marcha, da Cruz Alta, Caçapava e S. Gabriel, e oco~
po de policia desta capital j bem como a lOa Brigada do Coronel .Antonlo

Fernandes Lima. Si á V. Ex. sobrar algum tempo para isso, deseJO m~;~
cer-lhe o favor de me informar sobre o que occorrer a esse respeito. NIi
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podendo o Brigadeiro Rangel, já empossado da guarnição do Rio Grande,
sahir dalli e cumprindo não ficar acepbalo o lugar de commandante das .A:r
mas nomeei para exercer interinamente as funcções desse posto o Mare
chal'Bittencourt. O Marechal Lopo, que tinha de ser nomeado para esse
lugar, conforme a indicaçM de V. Ex., está no Paraguay, como membro da
Junta da Justiça Militar, como V. Ex. terá visto. A ausencia do mesmo
tornou-se bem sensivel para o serviço. Ainda nM recebi a resposta que fi
cou de dar-me o Tenente de artilharia Lessa de iI' servir no Exercito ao
mando de V. Ex., si assim approuver á V. Ex., levando em todo o caso os
arreios e misteres necessarios para o parque de artilharia, que está no lta
quy. Meu intuito é fazer seguir isso pelo Uruguay. Mas estou dependente
do referido oflicial, que estes ultin10s dias tem estado doente. Digne-se V.
Ex. dar suas ordens á quem com muita particular estima e consideração é
De V. Ex. .A.m.O Obr.o Cr.o - F. 1. lJfarcondes Homem de Mello .•

A 13, Osorio recebia a seguinte carta official de Caxias, em que ex
põe o seu plano de operações e indica a direcção que deve levar a força do
commando de Osorio :

cTuyuty, 4 de Abril de 1867. lllm.o Exm.o Sr. General e Amigo. Já
em 20 do mez passado respondi á ultima carta de V. Ex., pondo-lhe ao fa
cto do que havia occorrido por occasião da vinda á este acampamento do
Ministro norte-americano com proposições de paz: agora cumpre dizer-lhe
que os Alliados não aceitaram as proposições feitas, pela razãO de-ter-se de
tratar com Lopes: e, portanto, continúam as coisas como dantes. O inimi
go nada tem ten tado con tra nossas li nhas; e apenas faz algun. poucos tiros
de fusU nos póstos avançados: quasi nunca responde aos nossos de arti
lharia o que confirma as noticia , que tenho tido, de que está já com mui
ta falta de munições dessa arma. Tendo projectado fazer um movimento
com o gro so do Exercito pelo nosso flanco dil'eito, deixando comtudo oc
cupada a linha actual com forçaR capazes de resistir :i qualques ataque, que
entretanto possam os Paraguayos empr hender, julgo conveniente-que V.
Ex., depois que fizer juncÇão com a 4a DiviSãO ao mando de Portinha des
9~ o Paraná abaixo, e passe no Cerrito, si jul~ar que a força de que V. Ex.
dispõe, é para isso sufliciente j ou, então, venha até o ltaty onde póde a
salvo atravessar o rio, por is o que o inimigo pouca ou nenhuma força ahi
tem: e, sendo a minha marcha d'aqui com direcçãO a Pedro Gonzalez, si
antes nã.o encontrar bôa passagem no Passo das Canôas, Tio Domingos,
etc., Crel?-quo por esse ponto nos poderemos reunir, e marchar pelo cam
po com dll'eCçãO a S. Solano e Humaitá. A razM deste movimento é por
q.ue tendo o inimigo concentrado todo a sua defesa nas mattas pro::rimas ao
no .Para,,"1lay, fortificando-as consideravelmente, como V. Ex. deve saber,
sena ~m contrasenso-irmos fazer-lhe a vontade, procurando-o justamente
no unlCO lugaT, em que elie nos póde resistir. Daquelle modo me parece
que Lop~s não terá sinão duas resoluções a tomar: ou abandonar a sua li
nha fortIficada, e reunir suas forças para nos ir dar uma batalha campal j

ou ataca~ as. forças que eu deixar guardando a linha que occupamo . Si to
n~a~ a )ll'lmeITa, sahindo ao nosso encontro, terá que abandonar suas trin
c e~~s ; en.tão as fOlças, que aqui ficarem, as poderão tomar com pouco
treJUlzo. SI, pelo contrario, vier com toda a força atacar a nossa actual
lhnha, nos dara tempo para avançarmos pelo seu flanco esquerdo, e tomar-

e a retaguarda, antes que poso a retirar-se, E, mesmo quando ,elie se jul
gue tão forte, que nos tente bater em detalhe, será isso para nós de muita
i~ntagem ; porq~e, do primeiro ataque que emprehendesse, sairia tão muti
ca o, que nos sena depois mais faci! aniquilai-o. Feito este movimento,
0!ll0 exponho, poderá elle se encerrar uo seu Humaitá? NãO creio que

seja tão asno, que disso se lembre: porquanto a nossa Esquadra ha de ter
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ordem de subir o rio mesmo por cima de torpedos, inda que perca 2 ou 3
navios j e sitiar essa fortificaçãO pelo lado de cima Em concluSãO, suppo
nho que Lopez, inda que presinta o nosso movimento, enfraquecido como
se acha, tratará de encravar a sua artilharia que não poder conduzir, e irá
passar o Tebiquary, ou algum rio proxímo desse, onde melhor se possa cor
responder com a sua capital. Pode ser que eu esteja em erro j mas sAo
estas as minhas convicçOes j e, si V. Ex. tiver alguma opiniãO differente
e lhe lembrar mais alguma cousa a fazer, lhe rogo que, como bom camara:
da, me auxílie, escrevendo-me quanto antes, pois o que desejo é-acerblr.
A marcha por Itapúa, com direcçãO a AssumPÇãO, não é exequivel, pela
falta de recursos que tem ossa estrada j e nem a força do que V. Ex. dis
poe hoje é para isso sufficiente. Remetto-lhe a inclusa carta, que é dirigi
da pelo General Gelly y übes á um Cardoso: o qual, segundo elie diz é
homem muito dedicado que se offereceu para nos ervir de vaqueano d'e 
ses lados, d'onde tem muito conhecimento. Seu amO. e camarada. - Mar
quex de Gamas.» N. B. - As noticias que tenho da Confederação Argen
tina são de estar a revoluçãO de Mendoza moralmente concluída j pois, as
sim se exprime o General Mitre em uma carta hontem recebida.)

~Additamento, em 7 de Abril.-Deve V. Ex. ir me avisando, por in
termedio da nossa Esquadrilha ou por meio de proprios, da marcha que
trcuxer, e da altura, em que vae ficando, para eu poder resolver a marcha
daqui em direcção a Pedro Gonçalves; mas, não deve passar o Paraná,
sem ter certeza da marcha do grosso do nosso Exercito : devendo como lhe
fôr possivel, procurar saber da verdadeira força, que n'essa occasião o ini
migo tenha por este lado do Paraná e por essas alturas. Disponha V. Ex.
de toda a alta consideração e particular estima, com que sempre fui De V.
Ex. am.Oe camarada.-Ma1·quex de Gamas.»

A 14, o Brigadeiro Victorino Monteu'o reuniu-se ao Exercito. À 15,
estava o Exercito acampado em Itacuá, na provincia de Corrientes, com o
elfectivo de 4.338 praças

Mappa da força do 3° Corpo de Exercito Brasileiro

contra o ParagualJ

Acampamento na Provincia de Corrientes junto ao Âl'l'oio
Total

Itaquá, 15 de Abril de 1867

Co=andante em chefe .......... __ ..................... 1
RepartiçãO do Deputado do Ajudante GeneraL ... , ......... 1
Idem idem do Quartel Mestre........................ _.,. 1
Idem do Corpo de Saude . __ .. __ ........... __ ............ 16
Companhia de Transportes _.... _........ _............... 23
Bateria de Artilharia .... __ . _.. _.......... _............. 103
1° BatalhãO provisorio de Guardas Nacionaes Voluntarios ... - 270
BatalhãO 480 .- ................. ---- --- .. - ............. --_. 180

o 1..: Commandante ......................................
'" oj Commandanto 1- 'tl

-_ .. - ..................................
269:> oj Corpo Provisorio de Cavallaria de Gs. Ns. n. 16 ....- !:D 256

Cl "C Dito » » » » 20....
I:Q Dito 24.... 263

~ d
» " » »

""
( ~egu. )
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Acampamento na Provincia de Corrientes junto ao Arroio

Itnquá, 15 de Abril de 1867
Total

o
oe:..
:>
ii

•'"

Co=andante .
Corpo Provisorio de Cavallaria de Gs. Ns. n. 27 .
Dito » » » »28 .
Dito » » » »29 .

1
285
197
334

o
oe:..
Q

•
'"

Commandante .
• Commandante .
i' ICorpo Provo de Cavallaria de Voluntarios de Bagé.
lQ » » » » »Gs. Js. n. 18......
::.

Commandante .
Corpo de Caçadores á Cavallo n. 4 .

» » Cavallaria Provisorio de Gs. Ns. n. 17 ..

Commandante .
Corpo Pronsorio de Cavallaria de Gs. Ns. n. 25 .
Dito » » » » 26 .

1
1

336
285

1
427
371

1
349
364

Somma 1 4.338

Nes a datn, Osorio respondia a Caxias:
.Itacuá, junto a S. Thomé, 15 de Abril de 1 67. IIlm.o Exm.o Sr.

Marquez de Caxias. A 13 do corrento recebi a carta official de , . Ex. de 4,
e a 2a via com o additamento de 7, como antes tinha recebido de 20 de
Março que acompanhou o contmcto de fornecimento de etapes ao 30 Corpo
d'Exercito pelo cdntractante Antonio Gomes PereiJ·a. O Batalbão 14 está
na Di~Slío do Brigadeiro Portinho: os artilheiros estãO na bateria deste
ExerCIto, e os officiaes de cavallaria que ainda estlíO naquella Divi ão, sc
rao derramados pelos Corpos, como mais convier ao serviço. Como V. Ex.
sabe, passei em Itaquy com 2.600 homens, e segui para este ponto á reunÍl'
me com a mais força que passou em S. BOIja, e ainda está passando, a pro
porção que chega c se vai fardando e armando nos depositos que alli estão.
Por mais pressa que se tenha dado á marcha das reuniões, não faltam tro
peços e má vontade para demora, que nos prejudica mais ainda pelo lado
das cavalhadas que se estragam antes de servirem. A força que tenho no
~ampo co~sta d.o mappa junto, e com o Br!gadeiro Portinho temos 2.5~0
omens, InclusIve o batallião 14, e a guarnIção de 4 boccas de fogo e seIS

qUe e~ levo, todas canhões obuzes. V. Ex. sabe que esta gente reunida e
orgamsando-se em marcha, é marchando que se llie vae dando alguma ms
truCÇ1lo. O projecto de V. Ex., quanto ás operações que me mdica é o mes
E~ ~ ,pelas mes~as razoes, que estava assentado quando o 20 Corpo de

xeb,Clto se reuma em Tuyuty, e eu e tou conforme, sem embargo de não
Con ecer o terreno. Não sou inclinado á divisão de forças, e mórmente for
ças novas, porque ainda me recordo da O'uerra de 25 á 28, e estão bem re
~entes os. resultados das operações de J~lho e Setembro, no Paraguay, e o
m lue tiyeram as de Estigarribia. NãO me parece que o inimigo encerre o

seu xerClto em Humaitá; isto poderia succeder por uma cÍl'cumstancia
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imprevista por todos, e até por eUe mesmo j todavia o segredo me parece
necessario. Sem duvida que a marcha por Itapúa de um Exercito forte, se
ria o termo da guerra, mas onde está eLle'? No ponto em qne eu tiver de
passar, dos indicados por V. Ex., preciso embarcaçoes proprias, porque V.
Ex. sabe que tudo tem de passar embarcado e a reboque dos vapores j a
demora dá muito tempo ao inimigo a inutilisar os animaes. Parece-me con
veniente que o Governo .A.rgentino, mande augmentar muito a sua força,
que guarnece a esquerda do Alto Paraná, pois assim cobrirá o territorio de
seu paiz que nos abastece, e o A.lto Uruguay. Na minha marcha irei man
dando proprios á V. Ex. e o portador que é o Major Faustino, dará á V.
Ex. alguns pormenores j mas não lhe diga o que não quizer que se saiba.
O corrientino Sousa, a quem o General Gel1y indicou para vaqueano, se me
apresentou e me acompanhará, porém diz que só é vaqueano da altura de
Santa Rosa para cima. Hoi de fazer a diligencia de levar mais algum va
queano. E' possivel que ainda não possa marchar nestes tres dias por causa
da distribuição de armamento e fardamento. Não conto chegar com bôas ca
valhadas, pois passarei muitos maus campos até Aguapehy, e pessimos da
Tranqueira para baixo. Pretendo levar porção de munição em cargueiros,
mas, até as mulas que sãO mais de mil, tem enfraquecido, e o mal de
vaso, vem unir-se aos carrapatos e micuins que aqui perseguem horri
velmente os animacs. NãO tenho Pagadoria Militar. Até aqui tem vindo fi

Pagadoria Central da Provincia do Rio Grande que me tem atormentado. O
presidente Homem de Mello, que póde-se dizer talhado para as circUDlstan
cias em que nos achamos, não póde já mandar-me nada porque nàO me al
cançará. O Exercito talvez saia daqui pago até fim de Janeiro, porque o
dinheiro que havia e o que resta seIá quasi todo conSllmido nas etapes das
reuniOes que chegam e na compra dos intenninaveis cavallos. Peço a V.
Ex. que não demore este proprio, que espero trará as letras da quantia que
tinha em deposito na Caixa desse Exercito, o finado Major Mello Serafim.
O cholem ceifou algumas victimas em Porto Alegre, Rio Grando e Pelotas,
mas o presidente me diz ultimamente que já tinha diminuido muito. San
com a maior estima e consideração de V. Ex. - Barão do Herval .•

A 16, Osorio e. crevia á Esposa:
.Dia em que passei o Paraná com O lo Exercito, 16 de .Abril de

1867. Chiquinha. Já te escrevi pelo Simeão j Dão ha por aqui novidade.
Sempre juntei 4.500 homons. Com esta to rell1etto uns papeis que cá me
fazem peso. Vou melhor dos meus encoD1ll1odos. Deste Exercito ainda
não morreu ninguem. Saudades aos amigos e aos nossos filhos. O teu
Osorio.> (2)

Nessa data, Osorio officiava ao Ministro da Guerra:
.Quartel General no Itacuá, 16 de Abril de 1867. IUm. Saro Fa;

zendo uma marcha de concentração de forças para este ponto de S. Thome
enfrente a S. BOIja, transpuz o Uruguay por Itaquy em 25 de Março ulti
mo com 2.600 homens, e por S. BOIja passaTão o mesmo Uruguay outras

(2) lilm. Soro Cons. ]. L. da C. Paranaguá. P.~Alegre, 16 de Maio de 1861. O
Barão do Herval escreveu-me de Ilacuá (arroio na provincia de Corrientes) a 16 do
mez de Abril ulllmo, dando noticias do 30 corpo. Segundo o mappa que remetteu,
o 3° corpo occupado em Ilacuá n'aquelJa data, contava o elfectivo de 4.338 praças,
fóra a força que anteriormente se incorporára a Divisão Portioho. O contiogeute
sahido de S. Martinho, não tivera tempo de encorporar-se ao Exercito, acampando
se á 14 do passado á 20 Jeguas de S. Borja. Compunha-se o mesmo de 268 praças,
que tem de estacionar e guarnecer essa importante fronteira no caso de não a1can'
çar o 20 corpo. O Exercito não havia perdido uma só praça por doença. O Br!·
gadeiro Victorino ]. C, Monteiro reuniu-se já ao 3' corpo. F. I. M. H. Mello.
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reuniões e oorpos que perfazem o total de 4.338 homens, como se vê do
mappa inoluso, que tem actualmente este Exoroito, além de 2.500 aproxi
madamente que tem o Brigadeiro Portinho. Os depositos de fardamento,
armamento e muniçoes chegaram ao mesmo tempo em S. Borja, e estou fa
zendo a distribuiçãO aos corpos, e recebendo mai alguma cavalhada, o que
feito, maroharei para o campo da divisão do Brigadeiro Portinho, a quem já
estão reunidos o batalhão 14 de infantaria que me enviou o Sr. M. de Ca
xias, oom alguns officiaes e praças de artilharia, e 200 caçadores á cavallo
que lhe havia enviado de S. Borja, cuja infantaria entra no numero daquel
les 2.500. Faltam-me ainda duas reuniões que deverão attingir á 300 ou
400 homens, porém, talvez não os e pére, porque á 13 do corrente recebi
ordem do Snr. M. de Caxias sobre a direoção que deve levar a força de meu
oommando e por isso marcharei. Sabe V. Ex. que esta força é povo reuni
do. Em marcha se lhe irá dando a instrucçãO e disciplina que fôr possivel.
Tenho 6 oanMes obuses, e o Brigadeiro Portinho 4. A infantaria de am
bas as forças será de pouco mais de mil homens. A cavallaria é quasi toda
armada de oarabinas; toda a tropa está fardada e armada. Tenho soffndo
muitas deserções: e é manifesta a nenhuma vontade para a guerra. As
fronteiras do Rio Grande ficam quasi sem guarnição, e bastantes arti
gos bellioos em S. Borja, Uruguayana e Alegrete, especialmente em
S. Borja, e me parece que neste ponto é conveniente tlllla guar
nição de 800 ou 1.000 homens que não existe, e seria preciso reunir
do interior da Provincia, porque das fronteiras já não tem que dar. A
maior parte das munições de armas portateis pretendo levar em cargueiros.
Até hoje não tenho perdido nenhunl homem dos doentes, e tem sido poucos
e!D relaçlíO á força. Conto com 4 mil cavallos e quinhentas mulas. que me
diz o Brigadeiro Portinho, tem invernadas em Aguapehy; as que levo ainda
estão em bom estado, mas estes oampos são maus e peiores os que tenho
de tran itar. Na nossa Provinoia deixei em invernadas 5.000 pouco mais ou
menos. Deus Guarde a V. Ex. IlImo. Sr. Conselheiro J. L. da C. Parana
guá. - Bal'ão do Herval .•

.A. 22, de Tuyuty, o Marquez de Caxias officiava a Osorio :

cTuyuty, 22 de Abril de 1867. Exm. AIll. e Sr. - Recebi a sua
oarta,. da qual foi portador o Major Faustino: o fico certo no que me diz, a
respeIto d.o estado das forças com que pas ou o Uruguay. Por aqui nada ha
de novo ,slnão muito cholera morbus ; pois já nos levou mais de mil ho
~ens ate hOJe: só no 20 Corpo d'Exercito, que tem sido o mais atacado,
Ja excedem os mortos a novecentos! Faltava-nos mais esta peste para nos
atrapalhar I Consola-me a idéa de que os nossos iniDligos tambem a devem
ter i e que alli os est.ragos hão de ser maiores, porque elIes nãO têm
tantos r~cursos como nós. Vejo o que me diz V. Ex. sobre o meu plano:
não ~~vldo que, em geral, não, eja bom dividir forças, Illas ha casos em
que ~ IDdispensavel. Si marcharmos por Pedro Gouzales todos junto , des
oobrIremos a nossa base de operações até o Passo da Patria, e perderemos
o c~nta.cto Com a Esquadra, o que não é conveniente. O inimigo não póde,
~Ol ums que s.e apure, apresentar mais de 18 a 19 mil homens em linha
faez batalha; e Isto mesmo si não perder muita gente com o cholera: para
d er ffrente a essa força, nós temos gente que chega. Os revoltosos de Men
dozê ?ram completamente batidos pela Vanguarda do Paunero, ao mando
/ ~lonel Arredondo, que lhes tomou 8 peças de artilharia e fez 180 pri
IOnell'os, matando e dispersando o resto. Esta noticia veio mudar o mau

aspecto, que apresentava a ConfederaçãO Argentina, e desanimar Lopez,
fau~c~utava com aquelle apoio. Já estão tomadas todas as medidas para
va

o
o r a passagem de V. Ex. no Parau<L: onde já estão a sua espera os

p res de guerra e de transporte, bem como algumas barcas de cavallos,
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ás ordens do Capitão de Mal' e Guerra Delfim Carlos de Carvalho, com quem
V. Ex. deverá abrir communicaçOes quanto antes. Já preveni o General ar.
gentino Gelly y Obes paTa activar as suas forças para o Alto Paraná. Tenho
já 2 mil homens de cavallaria aqui muito bem montados em cavaUoa
arraçoados; e espero nestes 15 ou 20 dias mais mil que contractei vi.
rem do Rozario tambem amilhados : contractei outros 6 mil de pasto, que
devem chegar á margem do Paraná por todo o mez de Maio futuro. Tenho
4 mil bois mansos para carretas, e 1.500 mulas para outras carretas que
mandei aligeirar, reduzindo-as a metade do peso que tinham. Continúe a
sua marcha na direcção indicada: e vá me avisando da altma em que ror
ficando. NãO pensei, depois das difticuldades que soube ter encontrado na
Provincia do Rio Grande do Sul, que V. Ex. podesse passar o Uruguay com
mais de 2 mil homens, como a principio me havia dito: assim elies nllo
desertem antes de cá chegarem. Muito estimo as melhoras de V. Ex. Re·
metto-lhe o boletim, em que vem narnda a derrota dos insurgentes de Men·
doça, de que acima lhe falei. Seu Am.o e Camarada.-Ma1'que:;:, de Oa:vias.>

A 22 de Abril, officiava o Dr. Homem de Mello ao Conselheiro Para·
naguá, Ministro da Guerra:

.1l1m. 0 Ex.o Sr. ConselheiTo J. L. da C. Paranaguá. Porto Alegra,
22 de Abril de 1867. O Barão do Herval passou o rio Uruguay, no passo de
Itaquy, em 25 de Março findo. Desse ponto seguia o General a sua marcha
até S. Thomé, em frente á S. BOlja, onde se lhe reuniJ:ia a 10a Brigada do
Coronel Fernandes, ahi estacionada. As praças do 30 Corpo de Exercito es·
tavam assim distribuidas: Passaram em Itaquy, ás ordens do General em
chefe, 2.600 homens, sendo 300 chegados, na vesp"ll'a da passagem, do Es
tado Oriental, pelo Tenente-Coronel Bento Martins de Menezes. Dous cor
pos de S. Borja, que anteriormente haviam marchado e se incorporado á
diviSãO do Brigadeiro José Gomes Portinha; a gen te reunida pelo Major lsaias
Antonio Alves na costa de Piratiny, ao norte de S. BOlja, duzentos e tantos
homens; o Contingente da Cnu Alta, que seguiu com 340 praças; o corpo
de policia da Capital e bateria de artilheiros allemães, 140 praça j. segun·
dos contingentes do Caçapava 80 e S. Gabriel 106 praças; 20 Conhngente
sahido de Bagé 52 praças. A la Bl'igada do Coronel Antonio Fernandes de
Lima, que o General em carta de 19 de Março informa haver-se esforQUdo,
nas reunioes. Por um expresso, chegado do lo Corpo do Exercito, e que
passou em S. BOlja a 7 do cOITente fui informado que o 30 Corpo de Exe~'
cito se achava n'essa data acampado na povoação corrientina do Hornu
guero, em frente á S. Borja. Mas esta noticia não é official. Não esquecen
do os serviços, que ainda se ligam ao 30 Corpo de Exercito, tenho trat.ado
de prover sobre a guarnição das fronteiras que é hoje a maxima neces Ida
de da Provincia. Já expedi as necessarias ordens á este respeito aos com
mandantes superiores. Para a fronteira de Uruguayana deve seguir por es
tes dias um contingente de S. Jeronymo e Taquary com cento e tantas
praças, as quaes ficarão ao mando do Coronel JOãO Francisco Mena Barre
to. Para commandar as armas interinamente nomeei o Mal'6chal de Cam~o
Francisco Antonio da Silva Bittencomt, que me parece no caso de pres r
bons serviços. - F1-ancisco I. M. Homem de Mello.'

. A 25, o Marquez de Caxias escrevia a usaria, reservadamente:

.Tuyuty, 25 de Abril de 1867. Exm. Am. e Snr. Depois ~e haver
daqui partido o Major Faustino, tem o cholera augmentado conSIderavel
mente, tanto no nosso Exercito como no Argentino e na Esquadra; a por
to de já exceder a 2 mil o numero dos mortos até hoje: e, podendo caD ,.
nuar, é prudente que V. Ex. por ora nM se aproxime d'estes lados, deven
do parar por Aguapehy, e iT por ahi se demorando, até que receba Dava
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ordem minha j porque, no estado em que se acham os Exercitos Alliados,
não é possivel emprehender nada neste momento. Felizmente, esta peste
costuma durar poucos dias j pois, nos pontos onde primeiro appareceu, já
vae diminuindo: mas, cresce em outros, que até agora estavam isentos. N&
cidade de Buenos Aires tem regulado 100 obitos por dia, e nós aqui já ti
vemos um dia de 116. Os revoltosos de Mendonça soffreram outra denota,
dada pelo General Tabôada, na qual perderam as ultimas 2 peças de arti
lharia que tinham j e os poucos, que escaparam com a vida, em numero
de 200, fugiram com o Sá, conhecido por Lança secca, para o Chile; mas,
antes de passar os Andes, o deixaram só com 4 ordenanças e voltaram
para suas casas. Creio, portanto que está aquelIa revoluçãO acalmada j e
breve aqui teremos os batalhões que marcharam com Anedondo, reforçados
com os prisioneiros que alli fizeram. Estas noticias me foram communica
das officialmente, e por is o as tenho por verdadeiras. Seu am. O e camara
da. - Ma1·q'uex. de Gaa-ias.»

A 5 de Maio, effectuou- e a marcha de Itacuá a Caazapá j a 6, acam
pou o Exercito em S. Maria. Nessa data, o Minisb:o da Guerra officiava ao
presidente da Provincia, louvando em nome de S. M. o Imperador ao bene
merito presidente e ao General Barão do Rerval pela presteza com que fora
organisado e transpuzera fi fronteira o 30 Corpo de Exercito. Eis o honroso
documento:

.Gabinete do Ministro. Ministerio dos Negocios da Guerra. Rio de
Janeiro, em 6 de Maio de 1867. rumo. e Exmo. Sr. Com a recepção do of
licio de V. Ex. datado de 12 de Abril proximo findo, fiquei inteirado de que
oMareohal de Campo BarãO do RelTal transpoz o Uruguay com o 30 corpo
de Exercito sob o seu commando no dia 25 de Março findo, effectuando- e
a passagem no ]lasso de ltaquy, tendo anteriormente seguido, por ordem
d'aquelle General, de S. Borja para se reunir á divisãO do Brigadeiro José
Gomes Portinho um batalhãO de guardas l1acionaes e um corpo de infantes.
S. M. o Imperador a cujo alto conhecimento fiz chegar tãO grata noticia
manda l?uvar a V. Ex., pelo zelo e actividade que desenvolveu na reuniãO
dos contingente que oonstituem hoje o 30 corpo de Exercito ao mando do
General ~arão do Rerval, o qualllinda não l'estabelecido de seus incommo
~os, glorIOsamente adquiridos na campanha actual, põe-se de novo á testa
os filhos ~a tãO patriotica quanto heroica Provincia de S. PedI'o do Sul,

para os gUlar ao campo de houra, com elIes compaTtilhar o sacrifioios de
Gdua campanha, com elIes participll1' dos louros da pI'oxima nctoI'ia j e o

overno Imperial aprecia devidamente esta grande pI'OVll de patriotica dedi
C~Ção e bôa vontade que de novo acaba de manifestaI' tão bravo General.
Fico certo de que se acha no commando interino das aI'mas dessa Provincia
o Marechal de Campo Francisco Antonio da Silva Bittencourt, e tomada
para pr~en?her o commando das armas, vago pOI' estar fora da provincia, e
~m_ temtorIO extrangeiro o General que o exercia. Deus GUal'de a V. Ex.
GoU(Jdl.Au;tosa da Cunha Pamnagt'á. Sr. Presidente da Provincia do Rio

ran e do SuJ.. (3)

Pelo mesmo motivo, escrevia Paranaguá á OsoTio :

-Rio de Janeiro, 5 de Junho de 1867. llImo, e Exmo. SI', Pelo of
ficio que V. Ex. me dirigiu em data de 16 de Abril ultimo fiquei inteira-

(3) Do <Jornal do Commercio>, de Porto Alegre, 17 de Maio de 1867.
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do de haver V. Ex. transposto o Uruguay com as forças do 30 Corpo de
Exercito sob seu commando e em resposta, tenho a ~atisfaçãO de declarar a
V. Ex. que o Governo Imperial aprecia devidamente a prova que Y. Ex.
deu, de seu patriotismo e dedicaçãO, envidando todo o seu zelo e actividade
para a reuniãO dos contingentes que constituem o mesmo 30 Corpo de Exer
cito, e pondo-se ele novo á testa dos filhos da patriotica e heroica Provineia
do Rio Grande do Sul para os guiar ao campo da honra, com eUes compar
tilhar os sacrifícios de ardua nampanha e com elies participar dos louros da
proxima victoria, apezar de não se achar ainda restabelecido de seus incom
modos gloriosamente adquirido na campanha actual. Deus Guarde a V.
Ex. João liustosa da Ounha Paranaguá.•

A 9, o Exercito chegava ao Aguapehy, campo da DivisãO do Briga
deiro Portinho i a 12, acampava junto a S. Carlos, occupando a vanguarda,
á 40 kilometros da Candelaria i a DivisãO Portinho formava á retaguarda.
A 13, Caxias ofliciava á Osorio :

«1'uyuty, 13 de Maio de 1867. Confidencial. lllmo. e Exmo. Sr.
General. O cholera está em completa declinaçãO nos Exercitos ..A.lliados e
na Esquadra; pois, já passam-se dias que em alguns pontos nãO se dá um
só caso. No 1'uyuty, onde elle ainda existe, tem diminuido, n'estes tros
dias de um terço i tanto que hoje em todo este acampamento-houve eis
mortos dessa enfermi;lade : mas, infelizmente, depois de nos ter ceifudo
quasi tres mil homens, e entre eUes cento e trinta ofliciaes ! - Pelo ofli·
cio que me dirigiu, em data de 9 do corrente, fico certo de já ter Y. Ex.
feito junCÇão com o 4a Divi ão do 20 Corpo d'Exercito em Aguapehy. Con
tando que até o fim do corrente mez esteja acabada a peste que nOS aeeom
metteu, tenciono encetar os nossos movimentos no meado de Junho futuro,
e por isso convem que, antes dessa occasião, V. Ex. venha escoteimmen!ll
ao ltaty, onde irei ter, embarcado, para melhor nos entendermos, e alli me
acharei a 18 do corrente pelas 10 horas da manhã. O commandante Dei·
fim conduzirá. a V. Ex. até aquelle ponto. Estão me chegando as oavalha·
das, que eu havia encommendado; e é preciso aproveItai-as antes que
emagreçam. O inimigo tem sofh'ido seguramente muito mais prejuizo do
que nós; pois, como sabe V. Ex., está sem roupa e medicamentos, e já
pouco apparece nos postos avançados. Poucos ou nenhuns, sllO os tiroS
dirigidos aos nossos acampamentos i notando-se mesmo muita diminuição
nas forças que muito de longe se avistam. Fazem todos os dias muitas fo
gueiras nos seus acampamentos, e teem queimado alguns ranchos em que
se aquartelavam : o que tudo nos faz crer o que acima avanoei. Ante
hontem mandei fazer dois reconhecimentos pela nossa direita, e não foram
encontradas nenhumas forças inimigas,do Estero Rocha para cá., o que ante.
não acontecia: pois vinham emboscar-se nas proximidades dos noSSOS PI
quetes avançados. Seu amigo e camarada - M. de Ca2-'Ías .•

A 15, o mappa da força do 30 Corpo, no Aguapehy, accusava o nU
mero total de 5.242 praças :
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Mappa da força do 3° Corpo de Exercito Brasileiro
contra o Paraguay

~:~~~:~~s' ~~. ~;~s~~ '~~~~it~: ::::::::::: I
Doentes '1

Somma .

Acampamento em Aguapehy, 15 de Maio de 1867

Commando em chefe do Exercito (Marechal de Campo) .
Repartição do Deputado do Ajudante General .
Idem do Quartel-Mestre Goneral. .
Idem do Corpo de Saude .
Companhia de transporte .

~
Promptos .

Bateria provisoria de Artilharia Doentes .
Somma ,

Comm8udante (Brigadeiro) \
Commandante (Tenente-Corouel) .

Promptos ..........................•...
Doentes .

Somma .

Promptos .
Doentes .

Sornma .

Promptos .
Doentes .

Somma .

~ I Sornma da Brigada de infantaria .

~ Com~ndante (Coronel) .

Il ~~~ Prompto .
e~,,; De tacados em serviço no mesmo Exercito ..

~ 8~<.? Doentes .
~ :e 13~ Somma .
;:
III

Sornma da Brigada !
I

C01llJllandante (Coronel) .
~ e Promptos .
~ iS Destaoados .
lQ Doentes .
~ 1:; Somma .

(Segue)

Total

1
1
1

17
45
65
8

73

1
1

380
31

-m

376
55

431

1.321

155
25
17

196

465

1
2-*5

5
250
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Somma d!l: Brigada '" I

242

276
40
4

320

772

181
12
8

201

253

Promptos .
Destacados .
Doentes .

Somma .

Promptos .
Destacados .
Doentes .

Somma .

Promptos .
Destacados .
Doentes .

Somma .

o

8

Commandante (Tenente-Coronel) ...•..................

Promptos .
Destacados .
Doentes .

Somma I

Somma da Brigada I 496

Somma da DivisãO 1 3.055

Somma geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.176

Sommada Brigada _ 1

332
23
12

367

640

260
8
3

27f

Promptos .
Destacados .
Doentcs .

Somma .I ~

Commandante (Coronel) .
Commandante (Tenente-Coronel) .

.9 Promptos __ ~ ..
~ eu~ Destados ..

td §""'p:j Doentes .
! ~ Somma .

~

Commandante (Tenente-Coronel) , .. ,.
oS <loS
~ ~ iG o Promptos .
.~ e- C; '@ Destacados .
~ 8].5 Deentes .
'" ~ ~ Somma .

235
226

18
479-

I Segue)
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..
Ú.'tl

d l.'.~ ., ..
til 'tl;2;

o

• ....
'"

....

Promptos .
Destacados .
Doentes. '" .

Somma .

313
12
10

335

Somma da Brigada . 815

243
11
15

269

Promptos .
Destacados .
Doentes .

Sornma .

d
'tl
cl

~ 1---+------------------+----1
p:j

Commandante (Coronel) .

Promptos .
Destaoados .
Doentes .

Somma .

Somma da Brigada _ . . . . . . . . . . . .. I 593

Somma da DivisãO , I 2.049

Somma da força prompta .
Somma da força destacada neste Exercito .
Somma dos doentes no ho pitaJ ambulante e no acampamento

4.589
401
252

Somma geral I 5.242

(Extr. do Relatorio do Pre idente da Provincia do Rio Grande do ul.)

A 16, Osorio seguia para Itaty, (t conferenciar com o General em
Chefe Marquez de Caxias.

De S. Carlos, a 24, esorevia á Esposa:
.São Carlos, 24 de Maio de 1867. Chiquinha. Faz hoje um anno que

n Batalha maior da America teve lugar; e eu te esorevo ao som da musica
oo.ro que a juventude ln.inha de Pau'ia, de que se compõe este Exeroito, fes
teJa alegre e faz votos de amor pelo seu General. Espero que Deus ainda
me protegerá em pról da gloria e desafronta de nos o paiz. Saudades aos
nossos amigos e filhos. Hoje recebi a tua carta vinda pelo socio do Sr. Ra
fael. Eu e~tive com o Marquez. Voltei antes de hontem ; já não havia peste
nos ExerCI tos ; devo, por isso, começar a minha marcha a 15 do entrante
moez. 9Marquez está muito bom de saúde e agil. Recebe um abraço do teu

sono.•

A 28, o Marquez de Caxias officiava á Osorio :
.•Commaudo em Chefe de todas as Forças Brasileiras e interino dos

~:x:eroltos AlUados em operaç08s contra o Governo do Pm:aguay. Quartel
.eneral em Tuyuty, 28 de Maio de 1l:l67. lllm.o e Ex.o Sr. Recebi o seu offi

010 de 22 do corrente; e, em resposta, tenho a dizer-lhe que, para a ope
raQ~ qu~ havemos de emprehender, tanto faz que V. Ex. passe o Paraná
em engoas como em Curuzú-ará ou Itaty. Os meus vaqueanos dizem que a
passagem em Lengôas evita o transito por um banhado que ha, logo no prin-
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oipio da maroha de V. Ex. para Pedro Gonzalez: e é isso o que eu pretendia
poupar; mas, póde ser que elIes estejam em erro, em erro, e por isso, si V.
Ex. tiver oerteza de que o porto, em frente de ltaty, é melhor, passe mesmo
abi, o que para mim é indifIerente. Já dei ordem pua que o Tenente Vianna
se apresente á V. Ex. : e, talvez, possa elle ir mesmo agora. Quanto ,aos
outros dois offioiaes, que V. Ex. pede para vaqueanos, pertenoent~s ao
Exeroito Argentino, já os pedi ao General GelIy y Obes, e elIo prometteu
me ordenar que fiquem á disposiçãO de V. Ex. NãO se desouide de me ir
avisando da maroha que traz, para qlle eu possa, oom tempo, cobrir a sua
passagem, oollooando-me em Pedl'o Gonzalez um dia antes do em que V.
Ex. tiver de atravessar o Paraná. Já lhe deve ter ohegado o dinheiro que
mandei. NãO foram todos os ponoho , que me pediu, por não haver mais no
deposito do Passo da Patria quando partiu a oanhoneira que os levou,
Quando nos enoontrarmos lhe darei o resto. Por aqui nada hll de novo, l
não uma extraordinaria oheia dos rios Paraná e Paraguay, a ponto de se
alagarem os depositas de Itapiru, e o aoampamento de Curuzú : sem, com
tudo, nos oausar o menor prejuizo, pelas preouções que a tempo tomei.
Deus Guarde a V. Ex. - Ma?'quex de Caxias. - lllm.o Sr. Marechal de
Campo Barão do Rerval, Commandante em Chefe do 30 Corpo d'Exercito
em operaçãe. oontra o Governo do Paraguay.

A 29, ainda offioiava Caxias:

.Ex.o Am. O Sr. Bordo do vapor Duque de Saxes, 29 de Maio de 1867.
Estou de viagem para Curuzú, afim de dar providenoias sobre a remoção do
20 Corpo, pois a extraordinaria enohente do rio, inuudou todo o teneno em
que elIe e tá aoamp.ado, e nãO sei ainda que prejuizo teriamos. Já mandei!
houtem, todos os vapores e baroas de oavallos que aqui tinha, o vou ver SI
será passiveI bombardear o Rumaitá, que me dizem ter toda a bateria mais
baixa coberta d'agua. Veremos o quo se poderá fazer. Deve abi estar, no 4°
oorpo de oaçadores a oavallo um oabo de nome Liberato, que foi minha or
denança, e muito bom; si estiver n'esse oorpo, ou em outro qualquer,~.
Ex. m'o mande aqui apresentar, pois estou mal servido. O Porto Alegre Já
mandou o Tenente Vianna, que V. Ex. pediu, e o GelIy já mandou a or
dem para Itaquy, para lhe serem entregues os vaqueanos que pediu. E tes
transtornos da enohente nada alteram o nosso plano. Talvez seja prudente
deixar alguma infantaria oom o Portinho, visto ter elIe artilliaria; e V. Ex.
traga só 4 peças, pois eu levo 36, que é de mais para a operaçãO que va
mos fazer. Tem me ohegado alguns roorutas da Côrte. O cholem já ~ca
bou aqui, depois de nos matar 4.000 homens I Estou eSOl'evendo com diffi·
ouldade por oausa do estremeoimento do vapor que está em movim~nto.
Diga-me o que resolveu o Pederneira. Seu am. O e oama. - M. de Caxtas.•

A 31, enoorporou-se ao 30 Exoroito a força do Coronel Antonio Jo é
de MelIo Brabo. A lo de Junho, tendo o Sr. Coronel do Corpo de Engenhei
ros Innooenoio VelIoso Pederneiras sido exonerado do oargo que interina
mente exeroia no 30 Corpo, de deputado do Ajudante General, por ter de se
guir para a Provinoia do Rio Grande do Sul, por ordem do Mareohal d'Exer
oito oommandante em chefe de todas as forças brasileiras em operações con
tra o Governo do Paraguay - assumiu, nesse mosmo dia, esse exercicio o
Snr. Major assistente da mesma repartição Serafim Antonio Tarooo, confor
me a Ordem do Dia n. O 23 do Barlío do Rerval, oommandante em chefe do
30 Corpo de Exeroito, datada de S. Carlos, 2 de Junho de 1867. .

Nos dias 1 e 2 de Junho passamm OUrngnay, no passo de S. BorjB,
com o mesmo destino, os Capitães JOãO de Barro e Polyo!\rpo oom UID con·
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tingente de ó9 praças. Estas remossas tinham no vltntagem de supprir os
claros que nas fileims do mesmo Exercito abriam as deserções.

Por Decreto de l0 de Junho (1867) era Osorio promovido ltO pos
to de Tenente General :

.Dom Pedro, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação dos Povos,
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brasil. Faço saber aos
que esta Minha Carta Patente virem, Que, Tendo Consideração ao mereci
mento e mais partes que concorrem na pessoa do Marechal de Campo Ba
rão do Rerval e na conformidade das disposições em vigor, Hei por bem
Promovei-o, como por esta Promovo, ao Posto de Tenente-General, com o
qunl haverá o soldo que lhe tocar, pago na forma das Minhas Imperiaes Or
dens ; e gozará de todas as Honras, Gmças, Jurisdicções, e Preeminencias
que direitamente lhe pertencerem. Pelo que: Mando á Autoridade a quem
compete que, mandando-lhe dar posse do referido Posto, jurando primeiro
cumprir as suas obrigações, o deixe servil' e exercitar; e os Ofliciaes Gene
raes, Ofliciaes Maiores, e mais Cabos de Guerra, o tenham e reconheçam
por tal, honrem e estimem ; e os ofliciaes e soldados que lhe forem subor
dinados, lhe obedeçam e guardem. uas ordens em tudo que ror do Serviço
Nacional e Imperial, tllO intõiramente como devem e sãO obrigados; e o re
felido soldo se assentará nos Livros a que pertencer, para lhe ser pago em
seus devidos tempos. Em firmeza do que, lhe Mandei passar a presente Car
ta, por Mim Assignada, e SeBada com o SeUo Grande das Armas do Impe
rio. Dada, n'esta Corte e Cidade do Rio de Janeiro aos onze dia do mez
de Julho, do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cm'isto, de mil
o!tocentos sessenta e sete, quadragesimo sexto da Independencia e do Impe
no. - Imperado?' P. 20, João liustosa da C. Pa1·a.nag~bá.»

À 3 de Junho, o Conselheiro Paranaguá felicitava a Osorio por sua
promoção:

.Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1867. IUm. Exm. Snr. General.
Sua Magestade O Imperador Houve por bem, por Decreto de l0 deste mez,
promover a Y. Ex. no posto de '1'enente General. Cumpro o grato dever
de feliClta.r a Y. Ex. por mais e. ta prova de apreço em que são tidos o
seus servIços e da confiança que o Governo Imperial deposita em Y. Ex.
de quem ainda o Paiz muito espera. Sem outro motivo, renovo a Y. Ex.
os protestos da perfeita estima e distincta consideração com que sou De Y.
Ex. Am.O muito en.or o ob.mo - J. L. da C. Pamnag·uá.» (P. S. Feli
C1tO:O tambem pela promoçãO do sobrinho de Y. Ex., por quem sei que
mUlto se Interessa.)

Pela promoção a Tenente Genoral, Osorio recebeu a seguinte carta
de cougratulações do Brigadeiro Portinho :

.mm. Exm. Snr. Tenente General BarãO do Herval. Aguapehy, 2
de Julho de 1867. Apresso-me em dirigir a V. Ex. os meus cumprimentos
pel~ elevado P?sto com que o Governo Imperial soube recompensar os im
fOI.tau~es ~erVlços que Y. Ex. tem prestado á nossa Patria. V. Ex. me
ara a JustIça de aceitar os meus parabens não como uma simples cortezia,
~as como.a manifestação sinüera de quem o sabe apreciar e reconhecer o
seu. mereCImento. E, si me é agradavel cumprir com este dever, ainda
maIS agradav~l me é agradecer a V. Ex. o modo por que tão alto aquilatou
Smeu procedImento e serviços n'esta fronteira como me fez sentil' o Exm.

;:1'. ~arque~ de Caxias, pOI' oflicio de 25 de Junho. Conheço que não te
nu~ felt? maIS ~o que o meu dever, e só o muito cavallierismo de V. Ex. éir podia 'JonSlderar esses serviços do modo por que o fez. Sou De V. Ex.

D.O e cam.a obr.mo _ José Gomes Padinha.>
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A 3 de Junho, de Tuyuty, Caxias officiava ao CapitãO de Mar e Guer.
ra Dr. CaTvalho :

«(Reservado.) Commando em Chefe de todas as forças Brasileim e
inteTino dos Exercitos .A.lliados em operaçlles contra o Governo do Para
guay. Quartel General em Tuyuty, 3 de Junho de 1867. lllm.. Snr. Devendo
principiaI' a mover-se o General B. do Herval com o 30 Corpo d'Exercito
de seu commando, e em direcçl'iO a Itaty, no dia 15 do corrente, oonvém
que 'V. S. logo que elle tenha passado da altura em que se acha a Esqua
dI'ilha do cOlllmando de 'V. S. venha aguas abaixo acompanhando o movi
mento daquella força até o ponto indicado, cobrindo o seu flanco direito, e
fazendo vigiar, ])e10 modo possivel, qualquer movimento que possa o inimi·
go fazeI' com o fim de atacai-a, ou embaraçaI' a sua passagem no Paraná:
e, outrosim, que me communique com antecedencia de dois ou tIes dias da
approximaçãO da mesma fOTça ao mencionado ponto, afim de que eu possa
com tempo mover o grosso do Exercito, paTa cobrir a passagem determina
da. Deus gUaTde a 'V. S.-Marquex, de Oaxias, Illm. Snr. Capitão de Mar
e Guerra DI'. CaTvalho. Commandante da Divisão do Alto Paraná perten
cente á Força Naval Brasileira .•

RemeHendo copia desse officio, o referido Commandanto da Divisão
do Alto Paraná, officiava a asoTio, reservadamente:

.Commando da DiviSãO Naval do Alto Paraná. Bordo do vapor
.Greenhalgh. na Tranquera de Loreto, 9 de Junho de 1867. Delfim Oarlos
de Ga1'valho, Capitão de Mal' e Guerra, Commandante da DiviSãO do Alto
Paraná, pertencente á FOTça Naval BrasileiTa, pede ao Barão do Rerval
Commandante em chefe do 30 Corpo do Exercito, conforme lhe ordenou M.
Caxias que lhe previna quando se achar nestas alturas, afim de poder
acompanhar pelo rio o movimento desse Exel'Cito e bem assim que se digne
pôr-lhe tambem nas condiçoes de ])oder communicar, com a antecedencia
exigida, a appToximação de S. Ex. no ponto indicado, ao rnesmo Exm. Snr.•

De S. Carlos, a 5" asorio escrevia á Esposa:
.Hoje recebi a tua carta de 14 de Abril. Muito estimei saber que go

zas saude e. nossos filhos. Eu passo bem e tenho bôa disposiçãO para cOlller
e dormiT ; assim tivesse tem po para isso. Estive com o Caxias lá perto do
Passo da Pat1'ia e o achei muito forte e agil. Nessa viagem que foi forçada,
aproveitando, fiquei meio cançado. A 31 do passado ainda me chegaram com
o Mello Brabo 105; este Mello tem 83 annos de idade. Amanhii de
vem chegar os Capitães João de Barros e o Polycarpo com cento e quatro
praças, e devo marchal' a 15 do corren te pois tinha pamdo aqui por causa
do cholera estar no nosso Exercito e no do inimigo; porém, já acabou este
flagello que nos custou em homens uma grande batalha: eu aqui vim ter tres
soldados mortos de moles tia e um de raio. Tenho poucos doentes e a maIOr
parte-veneTio. Sei que por mim se espera para começar a festa. Saudades
aos nossos filhos e amigos. a Simeão foi ao Passo da Patria.'

A 6, Caxias officiava á asorio :
.Tuyuty, 6 de Junho de 1867. Illm.o e Ex.o Sr. General Barão do

Herval. Fico certo de já ter ahi chegado a remessa de duzentos oont?s que
fiz :.í. 'V. Ex. para pagamento de soldos e compras de animaes precIsos a
esse Exercito. As difficuldades qne se antolhavam para a acquisiçãO de ?a
vallos, mulas e bois mansos em Entre Rios e COl'l'ientes, têm desappareCido
com o estado pacifico da Confederaçao ; e vejo-me hoje perseguido ~om pro
postas para vendas desse genero, inclusivamente da parte de UrqUiza, qu.~
aqtú mandou um seu socio pTopôr-me a de 6 mil cavallos manSOS e nu
mulas. Hoje mesmo me chegaram ao Passo da Patria 500. cavallos de outra
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eMommenda, e ha 3 mas 200 vindos de Bueno .Aires embarcados. Creio,
portanto, quo nãO nos faltarão animaes para principiar nossos movimentos.
Podendo, porém, as operações prolongar-se, pois quem sabe até onde nos
levará o Marechal Lopez, convém fazermos algumas invernadas em .Agua
pehy, como V. Ex. lembra: mas, é preciso que as compras sejam feitas
com legalidade e economia, pagos os cavalios depois de serem entregues,
pois assim tenho feito todos os contractos por este lado: do oontrario fioa
remos sem o mnheiro e os oavaHos, oomo muitas vezes aoonteoe. Tratarei
com o Simeão para ver oomo elie quer fazer o negooio o avisarei ao 'Porti
nho sobre qual o ajuste feito oom elie. Quando estivemos juntos, creio que
lhe disse qual a força que oonvinha ahi deixar oom Portinho : mas, tendo
me elie escripto, e mostrado receio de ficar mal aoompanhado, julgo conve
niente dizer a V. Ex. que nós, pelas minhas oontas, podemos apresentar 7
mil homens de cavallaria, que julgo mais que sufficientes para o inimigo
que temos a oombater dessa arma, pois levo d'aqui nas 2 Divisões oom
mandadas pelos Brigadeiros José Luiz e .Andrade Neves 2.200 homens que"
com 1.200 Argentinos, fazem 3.400; e, trazendo V. Ex. 3.600 da mesma
arma é quanto basta; podendo deixar o que exoeder oom Portinho. .Aqui
pretendo deixar a oavallaria do 20 Corpo d'Exeroito, que já está no Passo
da Patria recebendo oavallos. De infantaria é que devemos apUl'ar- o mais
que podermos, pois toda é pouca. Tarnbem temos artilharia muito superior
á que exigem as forças das outras armas no nosso Exeroito ; basta por isso
que V. Ex. traga 6 peças e deixe a bordo das oanhoneiras as que excede
rem deste numero. Continuam a ohegar da Côrte oontingentes de recrutas
para os corpos de infantlllia : e oonsta-me que em Santa Catharina temos
um deposito de 3 mil que mandei ordem para quanto antes virem a reunir
s~ á este Exercito. E vamos, meu anúgo, vêr si oonoluimos com esta mal
dita guerra, que tem arruinado nosso paiz e que já nos oausa vergonha
pela sua dUl'açãO. O inillúgo nada tem tentado, e oontenta-se oom os seus
b~ll1bardeios improficuos, quasi diarios, e que nenhum damno nos oausam.
Ainda hontem lançou para este acampamonto mais de 60 bombas, sem que
nenhuma d'ellas nos oausasse o mais pequeno prejuizo. Seu Am.O e Cama
rada. - Ma1'quex de Oaxias .•

A 12, Caxias offioiava á Osorio :

, cTuyuty, 12 de Junho de 1867. lUmo. Exmo. Sr. Barão. Reoebi
JUllta.S as suas oartas de 2 e 3 do oonente. Já mandei publicar na Ordem
do DIa a n?meação do Severino Ribeiro para ooronel de oommissão: esti
mando mUlto que V. Ex. tivesse essa lembrança, pois já tenoionava fazer
essa ~omeação, que ha muito tempo lhe deveria ter sido dada. Vae nesta
Occaslão o CapitãO que V. Ex. me pemu para fiscal de um oorpo de infan
tana, dos que ahi estão, não oostante a falta que faz no oorpo em que
e lava tamb~m no mesmo exercioio : mandou-me, porém, V. Ex. o nome
trocado; pOIS ohamou-o em uma daquellas oartas - .Antonio Pedro de
Alencar, quando o verdadeiro nome é - Pedro .Alves de Alencar. Já es
tava, pela sua oarta anterior, oerto de ter V. Ex. reoebido os duzentos
~ontos, que lhe mandei, assim oomo os ponohos ; que, não tendo podido ir
odos n:aquella oooasião, vão agora os que faltaram para o completo de
~eu pedido. Tem V. Ex. razão em dizer-me que estimlll'ia ter- e o CUl'UZÚ
~~~dado, logo d,epo.is de tomado; pois não sendo ponto militar, só tem
q I~O p~r~ o~mltel'lO de soldados; e hoje não pode ser desoocupado, em
chan o o llllilllgO estiver de posse de CUl'upaity. .A esta hora já ahi terá
qu:ga~o ~ Tenente-90r0I!-el Balleigo ; pois o Geliy mandou logo ordem p.ara
deve e . casse á dispOSiÇãO de V. Ex. Disse-me hontem o Gelly que Mitre
pia: aqUI chegar por estes mas, mas que se acha muito concorde com o

o de ataque que eu tenciono fazer, e não quiz portanto deixar de as-
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sistir a festa: 'eja como 101', ha,"emos de ir ; e . ó peço á Deus mais 3 me.
zes de saúde, como a que tenho tido até agora. Dos Paraguayos, sei que
continuam a perder gen com o cbolera j e, por ora, nada tem elles em.
prehendido contra nós. O passados dizem que ha falta alli de tudo, até de
muniçoe ; o caso é que pouco fogo fazem nas linhas. Estimo que me possa
trazer mulas e cavallos, como me diz. Chegaram-me da Côrte 1.000 recru·
tas; e espero por estes dias mais 2.000 que já estllO em viagem. Não vae
o 'bombo, porque não exi te semelhante instrumentos nos Depositos do
Exercito. Seu am. O e camarada. - ~f. ele Oaxias.»

A 15, Osorio escre\ia a Esposa:
.São Cosme, em frente ao Passo da Patria, Junho 15 de 1867. Chi·

quinha. Faz um anno que embarquei no' Paraná doente e hoje e tou são
para tornar a passar. Deus queira que seja tão feliz como antes. Aqui che·
guei ainda com cinco mil hoinens entrando 300 homens que trouxe da Di·
visão Portinho. A infantaria já está do outro lado; hoje marchou para
passar amanhã o meu bom commandante e amigo Victorino com a la Divi·
São. Amanhã irei com a 2a do Coronel Fernandes. Creio que depois de
eu passar não demoramos 24 horas a marchar sobre o inimigo. Deus fará
o resto. O Sr. Marquéz não mandou invadirmos o paiz inimigo pelo Alto
Pamná porque esta força é muito nova e pouco numerosa e elle nãO nos
podia reforçar convenientemente. Volta o Dr. Gama Lobo que muito bons
serviços prestou neste Exercito, e por elle te mando um alfinete de peito
de que me fizeram presente no dia anniversario da batalha de 24 de Maio,
Adeus, querida E posa. Abraço-te e aos nossos filhos e amigos. O teu
Osorio .•

A 16, o Exercito levantou o acampamento de S. Carlos.
A 22 achava-se o Exercito na Tranquem de Loreto. Em resposta

á carta que nessa data lhe dirigira, escreveu Caxias Íl Osorio :

.Tuyuty, 25 de Junho de 1867. Illm.o e Ex.o Sr. Tenente·General
Barão do Herval. Recebi hoje, ás 10 horas da manhã, as suas cartas de 2.2
do corrente, escriptas de Tranquera do Loreto: e, respondendo a ellas, pr1Dc~'

piarei dando os parabens á V. Ex. pelo seu posto de Tenente·General; pOIS
veiu da Côrte uma promoção, na qual está o seu nome e o do Polidoro para
T-enentes-Generaes, do Ândréa e Guilherme para Marechaes de Campo, do
Auto, João Manoel e Resin para Brigadeu'os, bem como de muitos outros
de Coroneis para baixo, que V. Ex. verá depoi. na Ordem do Dia do Exer·
cito. Estou certo no que me diz sobre cavallos : não ha duvida que os me·
lhores aqui chegados são os que vêm embarcados; tendo sido refugados
muitos dos que têm vindo de Entre-Rios e Corrientes por terra, por magr~s
e ruins. Alguns tenho aproveitado pela necessidade; e já 3 mil homens (O

cavallaria estão aqui bem montado. De bestas, e mesmo de bois para carrel~s
é que ainda tenho falta; porque, tendo comprado tres mil e seis centos bOIS
gordos, e entregado ao CapitãO Cruz, para cuidar delles na invernada, agora
só apresenta uns duzentos em regular estado, e diz que os outros morreram
(com couro e tudo) e nem ao menos deixaram as marcas; pelo q.ue o ~an'
dei prender, afim de responder a conselho de guerra. Qoando disse a V.
Ex. que precisava saber, com 3 dias de anteoipação, aquelle em que V. ~:
tivesse de chegar a Itaty, era porque eu tinh!t mesmo intenção de nllO o o
gar a Pedro GonzaJez sinão no mesmo dia em que V. Ex. principiasse a atraves
sar o Paraná; mas, consultando os vaqueanos novamente, diz um ~elle~ ~~
é morador desses lugares-que V. Ex. nem eu, temos precisão de li' a e.
Gonzalez; que posso daqui ir direito ao passo de Tio Domingos, no ~sterI~~~
e V. Ex. de lá fazer o mesmo, depois que tiver passado o Parana no .; o;
e Ilue, assim, não só encurtamos a marcha para S. Solano, como eVI m
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o tal - mio-mio, que me certifica elie haver com effeito em grande quan
tidade nos campos de Pedro Gonzalez, Estou prevenido do que me diz V.
Ex. aceroa dos vaqueanos, que estão na gente do Castro; eu os cO,nheço, e
já me tenho servido d'elies. Preciso que V. Ex. me diga com certeza-qual
a força, com que realmente marcha, afim de poder eu regular a que devo
leva.r d'aqui, particulal'mente de cavallaria ; e bom será que me diga !lo por
çãO de munições que traz, para ver a que convém mandaJ'-lhe. NãO me es
queceram os foguetes, pois já tenho promptas 4 estativas com bons fogue
tes inglezes de muito alcance. Diga-me tambem que quantidade de calçado
precisa, porque quando forem as barcas de cavallos d'aqui, posso lhe man
dar entregar, na occasião da passagem, todo o que precisar. Póde mandar
as mulheres, e tudo o que quizer deixar desse lado, para a invernada, em
que estava o Cruz, e da qual tomou conta um outro Capitão de nome-Can
<lido Fortunato Fanfa: póde lhe dizer, de ordem minha, que lhes dê ração,
pois n'esta data o vou determinar. Muito estimo o que me diz a respeito do
Portinho : vou lhe dirigir um oflicio elogiando-o. Diga-me tambem V. Ex.
com que forças elie alli ficou, para eu ordenar a remessa de dinheiro, de tu
do quanto elie precisar, e mesmo para poder eu fazer os meus calculoso Do
Rio Grande vou exigir a remessa de gente e de cavalios, si os houver, para
elle os conservar em resel'Va. Conte V. Ex. com 3 barcas e 3 vapores paTa re
boques, que devem chegar a Itaty no mesmo dia, em que V. Ex. me di ser
que chega: pois, não convém mandar antes, para que o inimigo não dê
logo fé do nosso movimento. Não se esqueça de me mandar dizer - com
quantas mulas e bois posso contar, sem lhe fazer falta. Por aqui nada 110.
de novo: recebi hontem 1.200 reclutas, dos Guardas Nacionaes das Provin
cias do Norte, que servem para aqui ficar nos corpos de iniantaria, mui re
duzidos pelo cholera. Fala-se na vinda do General Mitre, mas não chegou
ainda. Seu Am.O e Camarada -- l1fa?'q'lleN de Caxias.>

A 23, achava-se o Exercito em Monte Negro; a 24, no Sangará, che
gando no dia 29 do referido mez em Itaguaté, e, d'ahi partindo. chegou no
mesmo dia a Santa Izabel.

A 28 e 29 de Junho Osorio escrevia á Caxias da Estancia de Galli
no e de Flori-cuê ; tendo em l'e 'posta a seguinte carta :

.Tuyuty, 2 de Julho de 186'7. Illmo. e Exmo. Sr. Barão. Recebi as
suas cartas de 28 e 29 de Junho findo, escriptas, uma da Estancia de Galli
no e ouh'a de Flori-cuê; e fico certo de quanto V. Ex. me expõe. Pelo
DeUim lhe remetto os vinte contos que pede; assim como o calçado e lan
ças ?e que precisa. Estou prompto a marchar; e o farei de maneira que
esteja em Tio Domingos no dia em que V. Ex. chegar a Itaty: porém, si
algum transtorno houver, d'estes que costmuam apparecer na guerra, quan
do menos se espera, deve V. Ex. não passar o Paraná, sem ter certeza de
que su~ ~l'ente está coberta pelo Exercito que d'aqui marcha, pois não ha
que fac!litar. - Resolvi retirar toda a força que está no CurUl'Ú para Tuy
uty, delXa~do alli só a Esquadra: pois, receio que o inimigo, conhecendo o
nosso mOVImento para a direita, carregue com toda a força sobre aquolie
ponto, e o bata por sm'preza; visto ficar a matta, em que elies estão, muito
pefto das nossas trincheu'as; ainda. que depois possam ser dalli sacudidos
pe a.Esquadra.: e mesmo porque os dois mil homens, que alli estão, são
greCJ~os para aj.udarem a sustentar a nossa base de operações em Tuyuty.

onvem, C?nlO Já lhe mandei dizer, que, quando V. Ex. estiver mais proxi
~odme aVISa do dia certo em que deverá chegar a Itaty ; pois, em menos
se uas marchas, não posso alcançar o Passo de Tio Domingos : e, si ahi
e nll? pod~r yerificar a passagem, terei de seguir até Pedro Gonsales: o

que so farel, SI o inimigo tiver fortificado consideravelmente esse Passo, o
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que por óra não me consta que tenha feito, e hoje mesmo espero ter d'isso
certeza, fazendo subir um balãO de observaçãO, que já aqui tenho ... Seu
AmO. e camarada Marquex de Oaxias .•

N'essa data, 2 de Julho, marchou o Exercito de Santa Izabel alcan.
çando o Japé em frente ao Cerrito, onde acampou. Continuando pela mar·
gem cOlTientina em pequenas marchas para nãO cançar a gente e os cavaI·
los e sempre flanqueando pelas canhoneiras Greenhalgh, Henrique Marti·
no, Chuy e transportes Andaray (, Goneral Argollo, chegou, no dia 3, no
porto denominado Tuyuty e, a 5, no Passo de Lengôas, onde permaneceu a
espera de ordens do Marquez de Caxia . A 10 de Julho, achava-se o Barão
do Rerval com o seu corpo de Exercito acampado a 12 kilomeh'os de Haty.
N'ssa data, e 11, communicava-se asaria com Caxias, de quem recebia es·
ta carta:

«Tuyuty, 11 de Julho de 1867. Illmo. e Exmo. Sr. Barão. Recebi
as suas communicaçoes de hontem e de hoje datadas, e, em resposta, devo
dizer-lhe que, visto estar a baixar muito o rio Paraná, e tornar-se por isso
a sua passagem em Haty n!io só demorada, como incerta pela falta d'agua
para os vapores que tem de transportar o Corpo d'Exercito de seu com·
mando, julgo mais conveniente que V. Ex. venha com elle ao Passo da Pa·
tria, onde aquella operação se poderá fazer com mais promptidão e seguran
ça. Marcharemos, portanto, d'aqui juntos a procurar o ponto do Estero Roja,
que mais nos convenha, para atacarmos as fortificaçoes inimigas. Fico sei·
ente de tudo o mais que me communica: e, como breve nos havemos de
encontrar, para então guardo o responder-lhe. a inimigo está com toda a
sua força accumulada no centro de nossa linh[1.: e hoje destacou para o
nosso flanco direito 2 regimentos de cavallaria e um batalhão de infantaria;
naturalmente para observar o ltaty, onde já lhe consta talvez que V. Ex.
está. Seu ama. e camarada - 1vla1'qt~ex ele Oaxias .•

De ltaty, a 13, iniciou asaria o transporte para o Passo da Patria,
no telTitorio paraguayo, utilisando-se dos navios de transporte da Esquadri'
lha do Chefe Carneiro da Rocha.

A 17, asaria escrovia á Esposa :
«Acampamento junto ao Passo da Patria, 17 de Julho de 1867. Chi·

quinha. Estou acabando de passar para Tuyuty ; parece que aquelle Exer·
cito está muito contente de nossa chegada. Deus queira que seja para feli·
cidade de todos e especialmente da Patria. a teu esposo amante.-OSOl'w.'

Finalmente, a 18, effectuou o 30 Exercito a sua passagem, além do
Paraná, acima do Passo da Patria, e foi occupar a vanguarda do Exercito
Brasileiro, em operações contra o inimigo. Tinha então o 30 Corpo 5.451
homens, sem contar a diviSãO Portinha, que permaneceu no Aguapehy. (4)

(4) O General Osorlo desembarcou em Itapirú no dia 18. A força do .3
0

Corpo era então de 5.451 homens, sendo 3 dos corpos especiaes, 89 dc artilharIa,
3.364 de cavallaria, 1.332 de infantaria, 257 empregados e 406 doentes, A !orça
prompta para entrar em acção era, pois, de 4.788 homens. O Duque de Caxias, po'
rem, passou a cavall!uia desse corpo para O 10, e reforçou o 30 com tropas das tres
armas tiradas do 1.0

cEste corpo de Exercito devia unir-se em Aguapehy e alU ser reforçado Colll
infantarias do Exercito de Tuyuly para invadir o Paraguay pelo Alto Paraná, elll
combinação Com as forças de Tuyuty ; sobrevelu, porém, a peste no Exercito de
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<Á organisaçãO do 30 Corpo de Exercito - disse o Dr. Homem de
Mello em seu Relatvrio lido em 16 de Setembro de 1867 á Assembléa Le
gislativa da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul - em um praso
limitado é a mais alta expressão do patriotismo desta Provincia. Esse pro
ceder cheio de grandeza foi, no resto do Imperio, recebido com um senti
mento de respeito e admiração. Pela minha parte, felicitando a Provincia
por esse grande exemplo dado ao Paiz, cumpro um dever solemne, dando
neste dooumento testemunho de um facto importante e de tanto alcance. E
aproveito a oooasiãO para agl"adecer aos distinotos cidadãos, e ás diiferentes
autoridades oivis e militares, que tanto auxiliaram o Governo neste", tarefa,
a cffioaz e expontanea dedicação que desenvolveram para levar-se a eifeito
a organisãção do 30 Corpo de Exercito. Atravessamos uma dessas crises
supremas, em que, da energia do momento, pende um futuro de seculos, e
o destinos desta e das gerações que vierem. Nenhum de nós póde, na
grande luta llue sustenta a Nação, e capar á luz da historia. Compenetra
do da grave responsabilidade que sobre mim pesava, puz ao serviço dessa
oausa todo o esforço que em mim cabia. Si comprehendi toda a extensão
de meus deveres, n'esta epocha a mais solemne da minha vida, Deus e o
Paiz julgarãO.. (5)

Tuyuty, que muito o desfalcou, e o 30 corpo de Exercilo, reunido á divisão Porti
nho, não era sufficienle pnra com segurança fazer aquella campanha Por outro
lado, o Exercito de Tuyuty não Unha cavallaria necessaria para dominar o palz e
combater com vautagem a cavallarla paraguaya, que, a peza.r de ter máos cavallos,
era superior em numero e forte em disciplina e pessoal escolhidn ; por isso resolveu
o General em Chefe a juncção dos dois Exercitos, com os quaes, no dia seguinte á
esta, abriu a campanha. (Nota de Osorio á pg. 120 de FL'\C .Historia da Guerra do
Paraguay.>

(5) Fal. dlrlgld. á IIssemblé. Leglslatlua d. Proulncla de 5. Pedro do Rio
Grande do Sul pelo Presidente Dr. Francisco Ignaclo Marcondes Homem de Mello, em 2'"
.essão da 12" leglsl.tura: Srs. Membro~ da Assemblea Legislativa Provincial. 
Venho hoje, em cumprimento do preceito que me impõe a lei, assistir á inaugura
ção de vossos trabalhos e dar-vos conta dos negocios publico na Provincia. No dia
22 de Janeiro do corrente anno, pre tei juramento e tomei posse do honroso cargo
de presidenle desta Provincia, para o qual fui nomeado por carta imperial de 27 de
Dezembro de 1866.

Ainda não nos é dado annunclar o fun da grande luta, em que a nação está
empenhada. E até que a Divina Providencia nos conceda o beneficio da paz, con
tiUúa o esforço do imperio para susteutar n seu direito, salvando O que deve á Sua
dignidade de povo livre e civillsado. Longa e cruenta tem sido a provação. Mais
grandiosa e solemne, por isso mesmo, é a nossa missão, vencedores nesta luta. Os
crimes commettidos contra a humanidade em duas Provincias do Imperio por um
nimigo barbaro manleem as armas nas mãos dos Bra Beiros. Os saerificios do palz
nes~ crise são, além de um acto de dignidade nacil)nal, uma homenagem á causa
da Clvillsação universal.

Tenhamos a comprehensão inteira da responsabilidade, que a hisloria, que o
fnturo de nossa Palria, nos impõem neste momento; inspiremo-nos todos na santi
dade da causa, que defendemos: e dessa conscienela de nosso direito continuare
mos a derivar a energia reOectlda, que nos tem sempre garantido o triumpho, naS
sangrentas vicissitudes desta guerra sem tradições na America do Sul. Os sueces
sos ultimamente consumados DO ;heatro dos acontecimentos dão testemunho da
resolução .b suprema da nação em prosegUlr na Iut.~, perseverando sempre e redo-
rando de esforços na razão dos obstaeulos, que lhe são oppostos.
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A guerra contra o Paraguay entrou em um periodo de uperações activa e
ousadas ; e o nome desta Provinc!a veio aiuda uma vez ligar-se de uma maneira
honrosa á esse periodo notavel da campanha actual. E permittiu Deus que, deste
mesmo sólo, onde as gerações Crescem e educam-se em feitos conlinuos de guerra,
pudesse eu saudar os primeiros triumphos dos filhos desta terra nos campos de ba.·
talha. Encorporado o 30 Exercito ás forças Alliadas em operações no Paraguay, foi,
ao mando do General Barão do Rerval, occupar a vanguarda para começar-se a
marcha e tomar-se a olfens!,a contra o inimigo. o dia 22 de Julho ultimo, moveu·se
o Exercito, do acampamento de Tuyuty, onde estivera retido por quinze mezes ; e
a 28, após uma marcha difficii, acampava em Tuyu-Cué, ficando o grosso das forças
em Negrete. A 3i, a cavallaria rio-grandense da vanguarda desbarata o inimigo
que se lhe põe pela frente; e a 3 de Agosto, junto ao Arroyo Rondo, os Paraguayos
ainda uma vez recuam vencidos dian te de nossas armas. Esse novo triumpho coube
tambem ás forças desta Provincia, ao mando do bravo Brigadeiro José Joaquim de
Andrade Neves. Ao mesmo tempo as forças aO sul da Provincia de Matto Grosso
haviam já tomado a olfensiva contra o inimigo, que occupava militarmente diver
sos pontos do seu territorio. A tomada do forte paraguayo da BeIJa.Vista, â margem
esquerda du Ap., e seu immediato abandono pelas nossas forças, foram infelizmen
te seguidOS de uma série de lugubres successo , que vieram provar até que ponto
chega a constanci. do soidado brasileiro no martyrio. Os soldados, retidos em sua
marcha por uma epidemia fatal, foram em seus leitos degolados pelo inimigo J Eis
a causa do Bra ii e a causa do Paraguay. Nomeio dessas scenas de horror, que
trouxeram uma profunda consternação nO espirito publicc, raiou felizmente o dia
da redempção para quinhentos brasileiro , presos em Corumbá, os quaes, mediante
um esforço heroico, foram resgatados de um capllveiro de trinta mezes. No dia 13
de Junho ultimo uma força de quinhentos homens, ao mando do Tenente-Coronel
Antonio Maria Coelho, natural de Cuyabá, operou em duas horas esse para ~empre

memoravel feito de armas, retomando COlumbá com grande perda du inimigo, ap6
uma resistenci. desesperada. De um impeto recuperou-se toda a fronteira do bai·
xo-Paral{uay brasileiro, menos Coimbra.

Senhore .

Ra dous annos a invasão paraguaya llvera lugar quasi impunemeole em
duas Provincias do Imperio. A aggressão, urdida pelo inimigo com longa premedi·
tação, no encontrára desprevenidos. Dias difficeis correram para nós; e s6 boje,
congregados os elementos dispersos em Um tão vasto tenitorio, conseguimos reagir
de uma maneira efficaz contra a aggressão de que fomos v!ctimas.

O Rio Grande invadido submette á rendição em seu sólo o inimigo que o
manchára, e dous anuos depuis lança contra o paiz invasor um novo Exerciro. 1867
responde a 1865. Mallo Gros,o vê parle de sua população, homens e mulheres, [O·

mados de surpreza, em plena paz, nO seio de suas indefezas habitações, red1\zidos
a um captiveiro barbaro, de que só são resgatados pelo valor brasileiro aO cabo
de trinta mezes. Os faclos são de si eloqnentes e offerecem o testemunho irrecusa·
vel da premeditação da olfensa feita ao Brasil, e da bôa fé do Imperiu, tranqulllo
em seus habitos de paz, surprehendido em suas preoccupações de trabalho e orga
nisação interior, no momento que se julgou propicio.

Quaesquer que sej~m os esforços do inimigo, hoje empenhado mais em COIll'

bater-nos pela calumnia perante o mundo civilisado, do que pelas armas, nllo se po
derá violentar a consciencia universal. E a verdade não desapparecerá diante da
historia.

O,·gallisação do 3 0 Co,·po do Exercito

O suecesso de Curupaity, a 22 de Setembro de 1866, em que pela vez pri·
meira as armas da Ailiança volveram aO seu acampamento sem cantar vicloria,
coUocou o Governo Imperial na necessidade de dirigir um novo appello ao patno·
Hsmo do paiz. Firmara-se em todos os espirilos a convicção de que ainda uma Tez
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cumprIa accumular novoS meios de acção, com que se arrOStassem e vence em
d'um Impeto todas as eventualidades. A energia da causa nacional retrahia- e um
momento para retemperar-se em um esforço supremo, e atirar'se de novo á luta,
com a crença firme e inabaJavel do triumpho. Chamada "- e te doiOro o sacrificio, a
nação respondeu de um modo digno de seu desUnos. e traduziu em seu proceder a
resolução calma e lranquilla de dar a ultima gotta de eu angue para salvar a
causa de seu direito postergado p..:Ia mais insolita provocação. Na luta grandiosa, que
o Imperio sustenta contra o governo do Paraguay, a historia dará honroso testemu·
nho de que coube á Provlncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul o principal quInhão
nessa gloria, reunindo e organisando em seu seio nOVOS elementos. com que se em
prehendesse um golpe decisivo sobre o inimigo. Tal foi a organisação do 3° Cor
po do Exercito, hoje em operações contra n governo do Paraguay. Em face de
uma necessidade suprema, as vIstas do governo Imperial ainda uma vez volta
ram-se, cheias de confiança, para esta parte do Impel io. e para o iIIu tre Gene
ral, que tantas vezes conduzira os Brasileiros á vktoria, retido agora em UIO

leito de dOr por uma enfermidade cruel. Por aviso do Ministerio da Guerra de
18 de Outubro de 1866, foi o General Barão do Herval nomeado interinamente
commandante das armas da provincia, sendo o fim especial desta nomeação dar·
lhe auctoridade e força para reunir e organisar o maior nomero de voluntarios e
guardas nacionaes, com que se formasse um Exercito que seguisse logo para a
fronteira á operar contra o governo do Paraguay, do modo que fosse ordenado
pelo Marechal do Exercito Marquez de Caxias, commandante em chefe das forças
do Imperio contra aqueile governo.

Por decreto de 20 de Outubro foi o mesmo Barão do Herval nomeado com
mandante em chefe do Exercito, que se tinha de organisar. Quando já se achavam
em execução essas ordens, coube-me o pesado encargo de vir administrar esta Pro
vincia, em uma conjunctura diffi cil , em que cumpria desenvolver toda a presteza de
acção e subordinar todo o serviço á uma razão de opportunidade : dependente
como se tornou com essa providencia, a continuação de no as operações de guerra
contra o Paraguay, interrompidas desde Setembro, do esforço e do resultado que
se conseguisse nesta provincla. Havendo chegado á cidade do Rio Grande no dia
16 de Janeiro do corrl'nte anno, dirigi-me a Pelotas, em cujas proximidades
achava·se o Barão do Herval, á fim de COm elle entender-me sobre o assumpto
relativos á organisação do 30 Exercito, o que cffectivamente verificou-se no dia 18 do
me mo mez na referida cid.de. Tomando nOsse ela administr~ção a 22 de.se mez,
determinei novamente aos cornmandantes ~uperiores ela Provinda, que prest~s-em,
sem perda de tempo, os contingentes de guerra, que lhes foram exigidos, e dirigi
me á divers s cidadãos, invocando o seu patriotismo para levar-se á effeito a for
',D"Ção do mesmo Exercito. Ordenei tambem, que taes forças segui sem em direcção
a Alegrete para as pontas do lnhanduhv, onele devia ser organisado o go Corpo de
Exercito, o qual, apezar das difficuldades sempre inherentes á serviços desta Or
dem, transpoz o Uruguay no pa so de ltaquy, no dia 25 de Março ultimo. Effe'
ctu~da a passagem, seguiu pela margem 'diI'eita desse rio até o pa so de S. Borja,
onde passaram e se lhe reuniram diversos outros contingentes, que para esse pon
lo s~ haviam dirigidu, e entre estes o corpo de policia da Provincia, o qual fez a
sua juncção Com o mesmo no dia 6 de Abril.

O Exercito recebeu na Prúvincia tudo quanto era necessarlo para a
sua mobUisação, fardamento e armamento em ordem a poder entrar em operaçõe .
O Arsenal de Guerra desta Capital desempenhou lodos uS serv,ço. relativos a este
a~sumpto, com muila dedicação e pontualidade. No dia 15 de Abril, estava o Exer
CIto atampado em !tacua, na provincia de Corrlentes, com o effectivo de 4.338 pra1a-. A' 23 e 27 do mesmo mez, reuniram-se-Ihe os contingentes de S. Martinho e do

stado Oriental, em numero total de 335 homen : este dIrigido pelo Tenente-Coro
:1 Francisco do Souza Mattos, e aquelle pelos Tenentes·Coroneis Feliciano Jacin
a ~?Ia~ e CamiUo d'OliveIra MeIlo. A organisação do Exercito, não comprehendida

Ivisao ao mando do Brigadeiro honorario José Gomes Portinho, era a seguint.. :
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la Olvido

2" BRlGADA
16" Corpo Provisorio de Guardas Nacionaes

20°
240

5" BRlGADA
'CiO Corpo Provisorio de Guardas Nacionaes

28°

29°

I" BRIGADA
Corpo de Voluntarios de Bagé
180 Corpo Provisorlo de Guardas Nacionaes

2" Divisão 4° Corpo
190

3" BRlGADA
de Caçadores á cavallo
Provlsorio de Guardas Nacionaes

1" Divisão

4" BRlGADA
25° Corpo Provisorio de Guardas Nacionaes

26°

Além destas divisões, ':inha mais o Corpo de Saúde, uma companhia de
transportes, uma bateria de artilharia, o 10 Batalhão de Guardas Nacionaes Voo
luntarios e o Batalhão n. 48. A Divisão Portinho, posta á disposição do Comman·
do em Chefe dv 30 Corpo de Exercito, continuou a fazer parte do 2° Corpo e não
está aqui comprehendida. Ulteriormente reuniram-se ainda ao Exercllo outros contin·
gentes, partidos desta Provinda, sendo dest~s o mais importante o do Coronel An·
tonio José de Mello Bravo, o qual fez sua juncção Com o mesmo no Aguapehy, no
dia 31 de maio. A 12 de Maio, achava-se o Exercito acampado junto á São Carlos,á
6 leguas da Candelaria, prompto a entrar em operações contra o inimigo. Nesse poo'
to recebeu e General Barão do Herval ordem para não proseguir na marcha, á fim
de preservar as suas forças dos estragos do cholera, que tantas viclimas fazia nO noSSO
Exercito no Paraguay. Eis o elfectlvo da força do 30 Corpo, segundo o ultimo mappa
de 15 de mala, no Aguapehy :

3.176 praças
2.049

".225
A la. Divisão é commandada pelo Brigadeiro Victorino José Carneiro Mon·

teiro, o quai achando-se nesta Capital tratando-se do grave ferimento que recebera
na batalha de i8 de Julho de 1866, apezar de não se achar ainda de todo restabele·
cido, partiu para a campanha no dia 9 de Março e reuniu-se á seus bravos compo·
nheiros de armas além do Uruguay.

A 2" Divisão é commandada pelo Coronel Antonio Fernandes Lima, com·
mandante superior da Guarda Nacional de S. Borja. O estado sanitario do Exercito
era sobremodo lisongei.ro, não havendo nelle fallecido praça alguma. No dia 16 de
Junho levantou o 30 Exercllo o acampamento de S. Carlos, achando-se a 29 cm lIa'
quaté, na provincla de Corrientes. Finalmente, nos dias 16 á 18 de JulhO ultimo,
elfectuou a passagem, além do Paraná, acima do Passo da Patda, e foi occupar a
vanguarda do Exercito Brasileiro, em operações contra o inimigo.

A organisação do 30 Corpo de Exercito, em um praso limitado, é a mais
alta expressão do patriotismo desta Provincla. Esse procpder cheio de grandeza foi,
no resto do Impedo, recebido com um sentimento de respeito e de admiraçãO. Pelo
minha parte, fellcitando a Provincia por esse grande exemplo dado ao paiz, cum·
pro um dever solernne, dando neste documento testemunho de um faelo t~o impor'
tante e de tau o alcance.
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E aproveito a occasião para agradecer aos distlnctos cidadãos, e ás diffe
rentes autoridades civis e militares, que lan to auxiliaram o Governo nesta tarefa, a
efllcaz e espontnnea dedicação que desenvoiveram para ievar-se á effeito a organi
sação do 3° Corpo de Exercito.

Atravessamos uma dessas crises supremas, em que, da energia do momento,
pende um futuro de seculos e os destinos desta e das gerações que vierem.

Nenhum de nós póde, na jp"ande luta que sustenta a Nação, escapar á luz
da historia. Compenetrado da grave responsabilidade que sobre mim pesava, puz
ao serviço dessa causa todo O esforço, que em mim cabia. Si comprehendi toda a
extensílo de meus deveres, nesta epocha a mais solemne de minha vida, Deus e o
paiz o jll1garão.•





CAPITULO L

SI1WA.IUO : - Incorporação ao Eiercllo do 30 Corpo Brasileiro de Osorio. - Mar
cha de Oanco de Tuyuty a Tuyu-Cue (22 de Julho de 1867). - Forças
AlIiadas. - Osorio segue na Vanguarda. - Combale em Pueslo Guayaivl
em que Osorio derrota uma columna lnlmiga (31 de Julho) - Documentos
officiaes sobre essa jornada. - Chegada ao flanco lnlmlgo. - Mitre reas
sume, em Tuyuty, o commando em chefe (1° de Agosto). - Elevação de
trincheiras em nossos acampamentos. - Communicação para Tuyuty. - Com
bales de Agosto. - - Forçamento de Curupalty (15 de Agosto). - Brilhante
leito da Esquadra Brasileira. - ArremetUda paraguaya ao piquete do Al
feres Luiz Gabriel de Paiva (26 de Agosto). - Interesse de Osorio por esse
olficml condemnado á morte. - Acção de 6 de Setembro. -- Officio de Ca
xias á Mitre sobre o glorioso feito. - Acção do Rú<co>l de NaranjaJes. 
Cartas de Osorio á Esposa, de noticias de sua saúde e da guerra. - Corres
pondencia entre Osorfo e FlOres sobre as operações e propostas de paz.- Ex
pediçll.o a S. Solauo (18 de Setembro). - Combates do Pilar e Estero Rojas
(20 e 24 de Setembro). - Partes officiaes.

Incorporado ao Exercito o 30 Corpo Brasilei.ro de Osorio (1) o Mar

quez de Oaxias, com esses reforços, estava habilitado a realisar a. famosa
marcha de flanco, consistente em ameaçar a esquerda do inimigo e approxi
mar-se de Humaytá, para lhe cortar os recursos do interior forçando-o,
assim a uma batalha decisiva.

(I) São do historiador inglez Burton as seguinte, impressões sobre Osorio,
nessa época :

,O General Osorio.-Vlsltei o Generai Osorio commandante do 30 Corpo de
Exercito, o homem mais popular e o offieial mais brilhante das forças alliadas'
Recebeu o titulo de Barão do Hervat como o primeiro que pisou o solo paraguayo e
seus serviços subsequentes o elevaram ao gráo de Visconde. O General asorio esta
Va alojado em uma pequena casa cobe.rta de palha, pouco a oeste do quartel-gene
ral. Uma ordennnça recebeu o meu cartão de visita, e fui encontral-o assentado
com alguns amigos. Trazia sapato baL'Co, estando a soffrer de osthexia, e d'este
modo se via obrigado a ser transportado: o que lhe causava não pequena mortifi
cação. Depois de me haver encontrado COm tantos officiaes semi-paisanos, experi
:e~lel vivo prazer, ouvindo sua saudação soldadesca: Entre, Caballero; e a cor
la Idade de suas maneiras fez-me sympalhisar com o General. E' um homem ro-

busto, bem apessoado, de cincoenta a clncoenta e dous anoos, com o nobre porte
:~~elltlel1latl rio-grandense. Apezar de sua barba e cabellos grlsalho~, seu olhar é

ante, animado pelo logo da mocidade; e suas feições nobres e puras revelam
Uma ~"pressão franca e benevolente. E' o unlco General universalmente estimado e
ICSpetlado pelos Argentinos, tanto quanto pelos Brasileiros; sua popularidade, diz·
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Â 21 de Julho (1867), Caxias annunciou a operação pela seguinte
Ordem do Dia :

.Commando em Chefe de todas as Forças Brasileiras e interino dos
Exercitos Al1iados em operaçlles contra o Governo do Paraguay. Quartel
General em Tuyuty, 21 de Julho de 1867. Ordem do Dia n. 2. Devendo
amanhã pôr-se em marcha os Exercitos Alliados, com excepção do 20 Cor
po de Exercito Brasileiro, sob o commando do Exm.o Sr. Tenente-General
Visconde de Porto Alegre, e urna força do Exercito Argentino que por hora
ficam ameaçando o flanco direito do inimigo; determina S. Ex. o Sr. Mar
quez Marechal e commandante em chefe, que as forças que têm de mover
se o façam ao toque de alvorada na seguinte ordem: Vanguarda - Sob o
commando do Exm.o Sr. Tenente-General Barão do Herval ; a la e 2a Di
viSão de cavallaria brasileira; infantaria e artilharia oriental; tres compa
nhias do batalhão de engenheiI'os; a 4a DiviSãO de infantaria brasileira, re
forçada com a 4a e 12a Brigada da mesma arma e nacionalidade; quatro
estativas de foguetes á congreve; quatro peças raiadas de artilharia bra
sileira. Grosso do Exercito. - Todo Exercito argentino; 5a DiviSãO de
cavallaria brasileira; tres companhias do batalhM de engenheiros; corpo
de atiradores; la Divisão de infantaria, lo regimento de artilharia monta
da, idem; 2a DiviSãO de infantaria, idem quatro estativas de foguetes j

3a DivisãO de infantaria brasileira, menos a 4a Brigada da mesma arma
e nacionalidade; transportes e policia; 6a DiviSãO de cavallaria brasil
eira. - O Coronel João de SOWUL da Fonseca Gosta, Chefe do Estado
Maior.•

O lo Corpo do Exercito Brasileiro, se achava sob as ordens do Ma
rechal de Campo Alexandre Gomes d'Argollo FeJ'l'ão. Esse Corpo, com o 30

de Osorio, formavam um total de 21.521 homens, com 48 boccas de fogo e
8 estativas.

Commandava o Exercito argentino o General Gelly y Obes, com
6.016 homens e 13 boccas de fogo j e, o contingente oriental que era dirigi
dopelo General Henrique Castro, compunha-se de 600 homens, com 8 boccaa
de fogo. Total, 28.137 homens. Taes as forças em ordem de marcha para
Tuyu-Cuê. Com excepçãO de 700 Argentinos e alguns Orientaes a cavaUaria

se, tem excitado o ciume do General em chefe; certamente o nome de Osorio nilo
figura nas ordens do dia, como n'eUas merece apparecer. E' um guerreiro bravo
até á temeridade; muilos cavallos tem ene perdido em batalba, e os soldados
creem-Ihe a vida protegida como por mysterioso encantamento, sacudindo o Geoe
ral, depois do combate, as balas fora de seu ponche. Ao Brasil nunca pode faltar
a esperança de feliz exito, quando eLle tem a ufania de offerecer um tão nobre
exemplo de bravura e de espirito como o é o General Osorio. Queixou-se de suas
pernas, porém, declarou que eUas não poderiam forçal-o II sahir do Paraguay, atê
ao ultimo momento. Annuviou-se-Ihe de tri teza o semblante, ao [alar de sua mo
leslia. Ao demais, previa pouca dlf6culdade na campanha além do Tebiqllflry, onde
o terreno é solido, e o combate devia ser decisivo. Palavras fatidicas I A pelor ba·
talha estava ainda por [erir-se; e reservava-lhe o de'tlno um grave ferimento de
bala na bocca, em Avahy. Depois de 11 de Dezembro de 1868, viu-se obrigado, pela
exfoliação do cêo da bocca, a voltar á sua provincla natal. Comtudo, alll ficou o
menos tempo possivel, e immed.ialamenle regressou a lomar parte no acto final
d'esta lula. (Cartas do historiador inglez Burtou sobre a guerra do Paraguay, pg.
318, cLetters from lhe battle-lieJds of Paraguay.»
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era toda brasileira. (Cerca de 7.000) (2). O 30 Corpo do Osorio «era por as
sim dizer o encarregado de abrir o caminho.» Ficou, por essa occasião, com
7.656 homens, porquanto recebeu reforços do lo Corpo, sendo que a sua
cavallaria foi transferida para o referido 10 Corpo em consequencia de estar
menos bem servida de cavalhadas.

Oaxias rompeu a marcha no dia 22 (de Julho), atravessando o Estero
Beliaco, e seguindo pela margem meridional, e depois, pela oriental deste,
ernquanto os Argentinos e Orientaes seguiam pela margem norte. No dia 23
o grosso do Exercito Brsileiro acampou em Carajá e a van~arda (30 Corpo)
em Passo Pinto, destacando-se, pelo Passo-Acuna, do E tero Bellaco, a pe
dido do General Gelly y Obes, uma Brigada de canllaria brasileira, ao mando
do Coronel Gonçalves, para l'eforçar o Exercito Argentino, e guiaI-o, porque
se transviara, achando-se deante de um esteiro que não dava váo. (3) No dia
24 não puderam marchar os Argentinos e Orientaes por estarem seus Rni
maes de tiro mui cansados. A vanguarda brasileira transpoz o Estero Bel
laco e acampou junto ao Passo Tio Domingo, no E tero Rojas, e o lo
Corpo na Tapera de Alejo-Osuna, atravessando varias banhados e ato
leiros. (4)

(2) Compunha.se de 1 brigada de artilharia, e da~ divisões 1", 2", 5" e 68
de cavallllria, e la, 2a, 3" e 4" de infantaria. Mand..va a la divisão de cavallaria o
Brigadeiro José Luiz Menna Barreto, e ~ 2" o Brigadeiro Andrade Neves. <Nossas
cavallarias, escrevia este General ao Barão Homem de Mello, em 26 de Junho, e tão
muito bem montadas, cavallos gordos e lindos. Minha divi ão de 1.400 praça boas
está anciosa por brigar. Tenho esperanç.a que alguma cOUSa farei, si não morrer na pri
meira carga. Eu aqui digo aos meus companheiro , que não temos inimigo pa, a bri·
gar com este Excrclto.> (Homem de MeUo, Biogrflphia do Barão do Triwl/pl1o,
pag.2'.)

- Para levar adiante a sua arrojada empreza, o Marquez de Caxias mal
podia dispensar um chefe de vanguarda corno o heróc de 2 e 24 de Maio. (Corre,·
POndencla de B. Aires, cm 12 de Agosto, publicada pelo Jornal do COl1lmercio, de
20. - Pereira da Costa, pg. 348, 3. vaI. Hist. Guen'a do Urugllay e Paraguay.)

(3) Carajá, 23 de Julho, ás 7 hora da noute. Ex.· Am.• O Geoeral GeJ1y y
Obes, escreve-me agora dizendo que, tendo V. Ex. lhe mandado dizer que marchava
COm direcção ao passo de Tio Domingos, eJle me prevenia de que o estado de suas
cavalhadas e boiadas era tal que n50 poderia marchar até esse ponto amanhã.; por
tanto, já vê que precisamos adiantar nóS a llossa marcha na direcçãn em que va
~os e passaremos por Tio Domin~os. ficando elle no ponto em que está até que nos
JUDtemos com elle em Passo Cueves por dentre a altura em que e acha. Mas é pru
dente que logo que V. Ex. chegue a Tio Domingos, não vá muito distante deste
Exercito, pois dahi em diante podemos encontrar o inimigo. Veja V. Ex. como saltiu
o Gel1y, de Tuyucy, prompto para operar, que, com a primeira marcha, já tem a ca
val~ada cançada I .... Eu marcho á hora do costume, amanhã, e avanç.arei :l leguas.
Sen am.• e camarada. _ M. de Caxias. (N. B. Mande já este ofliclo ao Gelly).

(4) Campo, 24 de Julho de 1867, ás 3 horas da tarde. Exm.· Fico scienle de
ter acampado em rrente aO do Tio Domingos. Conserve-se am até que façamos
loncção amanhã, e tenhamos noticias do Gelly, que tambem não sei aonde está, mas
que o supponhn no mesmo lugar em que estava honte"" si não voltou para traz.
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Os campos amanheceram cobertos de geada. No dia seguinte (25) re
uniram-se ao lo Corpo os .Argentinos e á vanguarda os Orientaes. O lo

Corpo acampou em Cabrera-Cuê, perto do Passo Pires (Estero Rojas). Dois
dias conservaram-se nessas posições os Alliados em consequencia da demo
ra de muitas carretas do munições. No dia 28, diz o Diario do Exercito,
«estando o Exeroito Argentino acampado proximo ao lo Corpo, e marchan
do ambos ás mesmas horas, teye este de demorar a sua marcha para que
aquelle entrasse em sua posiÇãO demarcada.. «Esta demora. accrescenta
o Diario, «repetiu-se varias vezes por causa das frequentes paradas que
fazia o Exercito Argentino de modo que o da vanguarda, que se põz em
movimento á mesma horas, não encontrando embaraço algum, adiantou
se muito do gros o do Exercito, e acampou ás 11 horas, no lagar denomi
nado Negrete, perto da pequena povoação de Tuyu-Cué.. O lo Cor
po e os .A.rgentino vadearam tambem o Estero Rojas, passando a
infantaria com agua pela cintura, e os canhoes e carretas com muita
difficuldadc. O grosso do Exorcito acampou em MancueIlo. Do Pa so Tio
Domingos o Exercito, que fizera uma larga volta, afastande-se das posições
inimigas, convergiu obre ellas, o seguiu para oeste, ao norte do Estero
Rojas. No dia 29 o gro o do Exercito acampou em Negrete e a vanguarda
em Tuyu-Cuê. povoaçl\O que o inimigo entregara ás chanunas trocando- e
alguns tiros com um piquete contrario, que deixou 2 morto no campo. No
dia seguinte, abandonaram as Paraguayos uma trincheira que tinham DO

Passo-Canõa, fazendo alguns tiros em retirada e lançando foguetes á congreve.
A' tarde, protegido por um banhado po taram alguma artilharia a 500 braças
de Tuyu-Cuê, em um laranjal, no . itio denominado Puesto-Guayaivi, e
bombardearam a vanguarda, até lL noite, em que retiraram as peças para o
Espinillo. Na manhã do dia seguinte, (31) O. orio desbaratou essa fOl'ça. (5)

Ainda tenho carretame, e gente, a mais de 2 leguas para traz, e por isso não posso
seguir daqui hoje. Toda a vigilancia na frente é pouca. pois O inimigo pMe querer
tentar a fortuna atacando-nos. Seu am.O - M. de Caxias.

(5) No dia 30, peJas 3 boras da tarde, o ioimigo, tendo colJocado a sua artllharia
nO passo Marquito, ã esquerda de Tuyu-CUê, eomeçou a bombardear o acampa·
mento da vanguarda. Sempre vigilante e conhecedor de todas as vantagens do
terreno, repetia eUe a mesma operação que praticara em frenle a Tuyuty, levan
tando a trincheira de Punia Carapá (junto á Linha Negra, ou Sauee, como:J cha·
mavam os Paraguayos) e obrigando-nos ã sanguinolenla batalha de 16 de Julho de
1866. Os Brigadeiros Jo~é Luiz, e Andrade Neves, ã frente de suas divisões e de
suas baterias, acommetteram sem perda de tempo aqueUa posição, no dia 31, pelas
7 horas da manhã, e a tomaram, perseguindo os Paraguayos alé aS trincheiras de
Humaylá.. (Homem de MeUo, Blographia do Barão do Triumpho).

Em um dos dias de marcha, teve Osorio de retardal-a devido a chuva toro
rencial que cahia, impedindo o movimento da força. Magoado com este conlratempo,
teve esta phrase que repeliu algumas vezes no decurso do dia: Chove-me 1tO coração.

V. á pg. 99 do 10 volume da <Historia do General Osorio. por Fernando
Luis Osorio, o incidente narrado pelo então Capitão de engenheiros Coorado Jacob
de Niemeyer, <no qual se vê o desprendimento em que tinha aso rio ã sua pessoa
e COmO veiava pelas forças que lhe eram confiadas.'
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Eis os documentos officiaes referentes a essa jornada:

« Commando em Chefe de todas as forças brasileiras em operações
contra o Governo do Paraguay. Guartel-General em marcha. acampamento
em Tuyu-Cuê, 2 de Agosto de 1867. Ordem do Dia n. 108. Tendo o inimi
go, na tarde de 30 de Julho ultimo, postado alguma artilharia em um laran
jal, distante pouco mais ou menos quinhentas braças do acampamento do
Exercito de vanguarda, com a qual principiaram a bombardear este acampa
mento, ,determinou S. Ex. o Sr. Marquez, Marechal e Commandante em
Chefe, que fossem elles immediatamente desalojados d'alli, e perseguidos
pelae nossas forças de cavallaria. Sendo, porém, já tarde, e havendo além
d'isto, de permeio um grande banhado, que seria preciso contornar, orde
nou S. EJç. que esta operação fosse reservada para a manhã seguinte, por
occasião de porem-se Am marcha os Exercitos. Tendo sido a lDesma opera
ÇãO realisada com exíto,como se vê da parte abaixo transcripta, S. Ex. con
gratula-se com as forças sob seu commando e especialmente com os Exms.
Srs. Tenente-General Barão do Herval, Commandante do referido Exercito,
General D. Henrique Castro, Commandante das forças Orientaes, que tão
distinctamente encetaram as presentes operações, e manda lom'ar os de
mais ofliciaes e praças que tomaram parte ne te combate.

•Pal·te. - Commando do 30 Corpo do Exercito e Vanguarda. Quar
tel General junto a Tuyu-Cuê, ]0 do Agosto de 1867. llImo. Sr. - Sirva
se V. S. fazer presente a S. Ex. o Sr. General em Chefe que, em cumpri
mento de suas ordens, avancei hontem com o Corpo de Exercito de meu
commando, ás ete boras da manhã, ao dissipar-se a cerração. A marcha
sobre a posiÇãO do inimigo foi por mim disposta da seguinte forma: a la
divisão de cava1laria formava a ala direita, dirigida pelo respectiyo Com
mandante o Sr. Brigadeiro José Luiz Menna Barreto, com quatro boccas
de fogo da bateria allemã, com mandadas pelo Capitão Amphrisio Fialho li

o batalhão 390 commandado pelo Tenente-CoTonel José de Oli,eira Bueno ;
a 2a divislíO de cavallariu. ao mando do Sr. Brigadeiro José Joaquim de
~dra?e Neves e protegido pelo batalhão 550 ao mando do Tenente-Coronel
Oliveno Franci co Pereira, formava a ala esquerda quc devia con
to~nar a direita do inimigo. A principal columna de infantaria, se
guIndo a estrada do centro, tinha á ua direita a diviSãO Orien
tal, commandada pelo Sr. General Henrique Castro. Fazia a van
.~a~da de nossa principal columna, o 60 Corpo de c::lvallaria da Guarda

aCloo.al, commandado pelo Tenente-Coronel Manoel Ignacio da Silva, e
~recedldo da 8a brIgada de infantaria, commandada pelo Coronel Herculano
~~oho da Silva Pedra, seguida das baterias de artilharia ao mando do Ca

pitãO Jo~o Nepomuceno de Medeu'os Mallet, indo de reserva a 2a divisão de
~nfantana ao mando do Sr. Brigadeiro Jacintho Machado Bittenconrt e o resto
a .4a Commandada pelo Sr. Brigadeiro fiarlos Resin. Â la DivisãO de caval
I~na destacou ainda para a sua direita o 10 Corpo de cavallaria da Guarda Na
clO~al, commandado pelo Tenente-Coronel Call1illo Mereio Pereu·a. Nesta dis
po.sI9ã~, ao signal de marcha, todo o Exercito se moveu sobre as po ições que
o lDi.ll?lgO occupava, o qual flanqueado pela la e 2a divisões de cavallaria e
;~stillsado de fren te pelas baterias Orien tal e Mallet e os aili'adores do batalhãO

o, PO?CO nso pôde fazer contra as nossas avançadas, da sua bateria de fof etes a conlFeve, pondo-se em fuga, habilmente perseguido pela cavallaria.
a la e 2a Divisões até muito proximo de suas trincheiras, deixando no
ve~~ m?rtos inclusive o commandante de um batalhãO de infantaria, doze
fan~lOnelrOS, tres estativas de foguetes, 11m cargueiro de cartuxos de infan

Üa, porção de armas de tode a classe, que mandei quebrar e alguns ca
~a os magros com máos arreios. De nossa parle, tivemos morlos um cabo
e lo Corpo de Cavallaria da Guarda Nauional e um soldado de cavallaria da 2a
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DivisãO j feridas vinte e seis praças, inclusi,e o Capitão Verissimo da Costa
ValIe e um Tenente j e contusas duas praças e mais tarde tambem oontuso
f{ravemente por uma bala de canhão da trincheira inimiga o Tenente-Coronel
Camillo Mercio Pereira. Tivemos mais vinte cavallos mortos e feridos. As
nossas tropas mostraram bôa disposiçãO para o combate, e os chefes oum
priram religiosamente os seus deveres e as ordens que reoeberam, tendo
occasiãO de mostrarem mais uma vez sua reconhecida coragem, os Capitães
Verissimo da Costa VaUe, Vasco Adolpho da Fontoura Chananeoo e David
Garcia de VasconceIlos e Alferes Joaquim Alves do Couto. Não pude bem
observar o numero da força que o inimigo tinha na vanguarda, porque a
proximidade de sua trincheira permittiu-lhe retirar-se a ella, sendo apenaa
aloançado pela nossa cavaUaria oitooentos cavalIeiros e um batalhão de in
fantaria. A nossa artilhaI'ia moveu-se com celeridade apezar do máo terreno
em que tinha de manobrar. O BatalhãO 550 de Voluntarios fez tão rapida e
custosa marcha para acompanhar a 2a DivisãO de CavaUaria, que me cau
sou sorpreza, tanto mais que suas praças nãO estão acostumadas a marohar
a pé, carregando o seu equipamento. Deu Guarde a V. S.-Bm·ão do Her
valo - lllm.o Sr. Coronel JOãO de Souza da Fonseca Costa Chefe do Esta
do Maior.•

•Commando em Chefe de todas as forças brasileiras em operações
contra o Governo do Paraguay. Quartel General em marcha, acampamen
to em Tuyu-Cuê, 5 de Agosto de 1867. Ordem do dia n. 110. - Em nddi
tamento á parte de S. Ex. o Sr. Tenente-General Barão do Herval, Com
mandante do Exercito de Vanguarda, relativa ao combate de 31 de Julho
lindo, e publicada em Ordem do Dia deste Commando em Chefe n. 108 j S.
Ex. o Sr. Marquez, Marechal e Commandante em Chefe, mnnda fazer pu
blico o officio, abaixo transcripto, daquelle Exm. Sr. General: -rumo. Sr.

:To meu officio de lo do corrente, que vem transcripto na Ordem do Dia do
Exercito n. 108, vi que tive a omissãO do nome do Commandante
do Batalhão 510 , o Sr. Tenente-Coronel .AJexandre Augusto de Frias ViUsr;
tendo já informado verbalmente á S. Ex. a minha satisfação pelo compol'
tamento do mesmo batalhãO que, para flanquear a posiÇãO da eSfJuerdn do
inimigo, precedido dos seus atiradores e na mesma ordem, atravessou um
banhado com agua: acima da cintura, e acompanhou a cavallaria da la divi
sao. V. S. se dignará fazer do exposto presente á S. Ex. o Sr. General em
Chefe, por me parecer digna de rectificação esta falta. Deus Guarde á V. S.
- Quartel General do Commando em Chefe do 30 Corpo de Exercito e
Vanguarda junto a Tuyu-Cuê, 4 de Agosto de 1867. - Barão do Hel'val.
- lUmo. Sr. Coronel Joao de Souza da Fonseca Costa, Chefe do Estado
Maior.•

De Tuyuty a Tuyu-Cuê fizeram os Alliados un1 circuito de dez la·
guas. Tuyu-Cuê ficava a legua e meia das trincheiras do flanco esquerdo
inimigo e a duas leguas, pouco mais ou menos, em linha recta, da direita
dos Al1iados, em Tuyuty. A chegada ao flanco do ininligo ter-se-ia no
ticipado de 2 dias sem os extravios e demora do Exercito A.r~entioo

(Officio reservado de 11 de Setembro de 1867, de Caxias ao Ministro da
Guerra).

Osorio, com o 30 Corpo e os Orientaes ficou em frente ao Espinillo,
em Puesto-Guayaivi, e Mitre com os Argentinos estabeleceu-se á esquerda
do nosso Exercito, apoiando-se no EsteI'O Rojas.

O lo Corpo Brasileiro (ArgolIo com o Marquez de Caxias), desde 31 ~e
Julho acampavam em Tuyu-Cuê. A.rgollo, com pute da artilh.aria e infantaOl
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do 10 Corpo, occupou S. Solano, estancia do Governo Paraguayo, a uma le
gua da estrada real de Humaytá á Assumpção.

A Tuyuty, a 27, chegara Mitre. Sciente de sua chegada, o Marquez
de Caxias dirigiu-lhe o seguinte officio :

cConunando em chefe de todas as forças brasileiras em operações
oontra o Governo do Paraguay.-Quartel General, em Negrete, 28 de Julho
de 1867. lllm.o e Exm. Snr. - Ao Exm. Sr. General D. JOãO A. Geliy y
Obes devo o favor de me ter communicado a foliz chegada de 'V. Ex. ao
acampamento de Tuyuty, pelo qual eu e os Exercitos Alliados nos felicita
mos cordialmente, esperando as ordens que 'V. Ex. me queu'a transmittir,
como General em Chefo, para as executar, como me Cllmpre. Entretanto,
ponho desde já em conhecimento de 'V. Ex. que tendo emprehendido a M
nha marcha á frente dos Exercitos Alliados no dia 22 do corrente, dirigi-me
ao Passo denominado Tio Domingos, e vadeando por esse ponto o Estoro
Rojas, segui paral1elamente com elie, procUl'ando a esquerda do entrinchei
ramento inimigo, onde parece-me ter-se reconcentrado, não havendo oppos
to até agora nenhum obstaculo á nossa marcha. A posiÇãO que hoje occupa
mos é a de Negrete que, como 'V. Ex. sabe, dista do Estero-Rojas e do
Passo Pires apenas uma legua, mantendo-se portanto ainda Une a commu
nioação com nossa base de operações. Isto quer dizer que si 'V. Ex., satisfa
zendo os desejos dos Exercitos Alliados, quizer decidir-se a vir honrar este
oampo oom sua presença, podel-o-á fazer, com a maior segu.rança. Ser
me-á muito grato, Exm. Sr., a noticia de que, não obstante os encommodos
que de ordinario acompanham as nagens, nenhuma alteraçãO tenha soffrido
V. Ex. em sua preciosa saude. Aproveito o ensejo para reiterar a 'V. Ex.
os protestos de estima e alta oonsideração, com que tenho a honra de as i
gnar-me de V. Ex. - Marquex de Caxias. - mm. e Exm. Sr. General D.
Barthomeu Mitre, Commandante em Chefe dos Exercitos Alliado em ope
rações oontra o Governo do Paraguy.»

Na noite de 31 de Julho, Mitre estaya em Tuy-Cué e reassumia o
cOlUlllando em chefe dos Exercito Alliados, a 10 de Ago to, baixando Ca
xias a seguinte Ordem do Dia:

cCommando em Chefe de todas as forças brasileira!' e inierino dos
Exeroitos Alliados tlontra o Governo do Paraguay. - Quartel-General em
mal'c?a, campo em Tuyu-Cuê, 31 de Julho de 1867. Ol'dem do Dia nO. 3.
FeliCito aos Exercitos AUindos e me congratulo com eUes dando-lhes a
agradavel noticia de ter chegado a este campo e reassumido o commando.
em ~befe o Exmo. Snr. General D. Bartholomou MiIJ..e presidente da Re
p.ubhca Argentina. Cumpro um dever, e faço-o com a maior satisfaçao di
ngJ,ndo aos Exmos. Sns. Generaes, chefes, officiaes e tropas dos Exercitos
.A1liados um voto de sincero reconhecimento pelo zelo, solicitude e paricia
Bom que tem procUl'ado secundar-me durante a ausencia do Exm.o Sr. D.

artbolomeu Mitre na guerra que em nome da civilisação e da humanidade
fomos compellidos a fazer ao Govorno do Paraguay.-Marquex. de Caxias.»

Mitre, reassumindo o Commando dos Exercitos Alliados, em addi
CÇão a ordem do dia do seu chefe de e tado maior General Gelly y Obes,
reco.mmendou, como um dever, á estima dos Exercitos o comportamento de
Ca~Jas, .que em sua qualidade de General em Chefe interino dos Exercitos
Alliados, ~eve a honra de iniciar com pericia as operações que devem asse
r~r o trlUmpho das nações alliadas, effectuando movimentos acertados e

Ic ..nndo em consequcncia as ordens convenientes.>
J . d .Começa-se para logo a construi.r h'incheiras, escreve o historiador

OUI an, que acobertem nossos acampamentos de alguma surpreza, e esta-
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belece-se a communicação directa para Tuyuty, fazendo-se tres pontes no
Estero Rojas no Passo Ipoy. Esta estrada que tem cerca de tres leguas de
extensão, atravessa os palmares em frente á linha de fortificações inimigas
que liga o Sauce ao passo Espinillo. Ao longe della assenta-se uma linh~
de postes telegraphicos, devendo transitar por alli os nossos combois,
protegidos de Tuyuty atémeio caminho, por forças do 20 Corpo, e desse
ponto a Tuyú-Cué, pelas d'este acampamento.>

Feitos d'armas em Agosto:

.Nos dias lo e 3, o inimigo fez uma pequena sorpreza (6)
sendo porém retomada a deste ultimo dia. No mesmo dia 3 obtiveram os
Brasileiros uma pequena victoria no Arroio Rondo, sendo derrotados pelas
forças do Coronel JOãO Niederauer (columna Andrade Neves) 600 ou 700
Paraguayos dirigidos pelo Commandante Rojas. Perderam os Paraguayos
90 mortos, 34 prisioneu'os, muitas armas, 2 carretas de munições e mais de
860 cabeças de gado j tivemos apenas 1 morto e 8 feridos, entre os quaes 2
ofliciaes.>

A 6 de Agosto, deu-se o reconhecimento de CU!upaity pela Esqua
dra j a 11, o combate dos Palmares j a 15 (7) a passagem de Curupaity pela
Esquadra (8) e choque em Passo Canôa. Taes combates foram sustentados

(6) Os Paraguayos fizeram tentativas nos dias 10, 3, 11, e depois 24 de Se
tembro.

cNo dia 3 de Agosto uma força de tres mil homens de cavallaria, sendo
dois mil e seiscentos Brasileiros commandados por Andrade Neves, e quatro centos
Argentinos, sob o mando em CheFe do General D. Henrique Castro, foi Incumbida
de bater a cavallana inimiga, que se achava acampada além do Arroio Hondo, para
os lados de S. Sola no. Travou-s o combate junto á ponte do referido arrolo com a
força paraguaya de seiscentos á setecentos homens, sendo estes inteiramente des·
baralados, e perseguidos pelo General Brasileiro até cerca de duas leguas da villa
do Pilar. Ganhou-se muito, escrevia Andrade Neves, em carta de 14 de Agosto, por
ter-se entrado á força pela campanha, mostrando-lhes, que boje nada nas embaraça
de penetrarmos para o centro da Provincia.. (H. de Mello. Biog. citada, pg. 2t).

(7) cCblqulnba. 15 de Agosto de 1867, Pelo Dr. Gama Lobo te escrevl e mano
dei varios presentes. Em fins de Julho marchamos a contornar o Inimigo pela es·
querda. A 31, acampamos a tiro de canhão por este lado em que elles estão tão
bem fortificados. Até boje o inimigo tem perdido 300 homens pouco mais ou meDos,
e nós 105 mortos e 30 feridos. A minha perna tem peiorado. Ha 5 llias não monto
a cavallo. Hoje houve ataque da nossa Esquadra a Curupalty. Inda nãn selo que
houve. As nossas partidas tem ido atraz do Humaytá mais de tres leguas. Sauda·
des aos amigos e aos nOssos filhos do teu - Osorio••

- cTuyu-cue, 18 de Agosto de 1867. Chiquinha. Depois de um dolorosO en·
commodo de minha perna, com satisfação te escrevo hoje, para dizer-te que eslon
muito melhor. Ha 8 dias não monto a cavallo, porém si fosse preclzo o faria boje
já. Nada tenho que dizer-te de novo. Os Paraguayos, depois de tres escaramuços
em que elles foram Infelizes, meteram-se nas trincheiras formidavels de que se cer·
cam e se defendem com a sua g-rossa artilharia; e como nós só trazemos a de campanha
nada lhes podemos fazer e nem querem os Generaes repetir o passado de CurupaiiY·
A nossa Esquadra encouraçada passou Curupalty e está trocando seus tiros com
Humaytá, porém, tenho pouca fé no resultado que possa obter. AbraçO aos nossos
filhos e saudades aos amigos. Muita saúde te deseja o teu - Osorio.·

(8) Parte o/ficial do almirante Visco~lde de InhaúlIla sobre a passagem
Ale Cllrllpaity. N. 265. Commaudo em chefe da força naval do Brasil em opera'
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por Brasileiros. Em Passo Canõa, (choque de cavallaria) só tomaram parte
forças Argentinas. Foi um pequeno encontro entre um esquadrãO de lancei
ros do 30 Regimento Argentino e os Paraguayos.

ções contra o Governo do Paraguay. - - Bordo do vapor Brasil no rio Paraguay, á
vista de Humaytá, 15 de Agosto de 1367. lilm.· e ElUD.· Sr. Conselheiro Dr. Alfon
so Celso de Assis Figueiredo, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Ma
rinha. rum.· e Exm.· Sr. Ainda sob a Impressão de um dos mais bellos feitos
da Esquadra Brasileira na guerra que sustentamos contra o Paraguay. communico
a V. Ex. que acabo de forçar as bnteria~ inimigas de Curupaity, com a Divisão de
encouraçados da Esquadra do meu Commando. Ao romper do dia de hoje, estavam to
dos os navios promptos á mover-se conforme as ordens que anteriormente havia expe
dido. A's 6 horas e 30 formei a la grande Divisão, e, occupando com o Brasil a testa da
linha, mandei içar nos topes as bandeiras das Nações Alliadas, dando vivas á Nação
Brasileira, aos nossos AlHados, aS. M. o Imperador e ao Exercito e Esquadra, sendo
aeompanhado enthusiasticamente. Dirigi-me depois ás 6 horas e 40 com os navios
acima ditos aguas acima, passando em frente ás baterias inimigas, ficando a ope
ração terminada ás 8 horas e 45. Neste momento, 9 horas e 35 : acabo de fundear
para reparar as avarias e proseguir na importante missão que está confiada á Es
quadra Brasileira. Durante a nossa passa~em o inimigo sustentou um nutrido fogo
de artilharia e fuzilaria, que era respondido pela 2a Grande Divisão ás ordens do
meu Chefe de Estado Maior, que a tinha de antemão predisposto para este fim,
occupando a posição mais conveniente. O facto que mais me preoccupou durante a
passagem foi uma avaria que soffreu a macbina do Tama~tda1'é, ficando sem po
der funccionar, mas, do lugar onde observava o movimento, quando o inimigo já
não podia hostilisar ao Brasil, pude prevenir este Incidente mandando rebocar o Ta
lIIalldaré pelo Silvado. No pessoal tive pequena perda, sendo a lamentar um gran
de ferimento no C.pItão de fragata EUsiario Barbosa, commandante do Tamanda
rI!, que penso terá de perder o braço. (Teve de ser amputado o braço esquerdo).
Com mais vagar enviarei uma parte mai circumstanciada. Por emquanto congra
tulo-me com V. Ex. por mais este feito dos que com maior gloria honram ao nosso
pavilhão, e permitte desde já prestar uma homenagem aos commandantes, officiaes
e guarnições, que todos cumpriram com dignidade, patriotismo e bravura o seu
dever. Em continuação já mandei eJ.-plorar as proximidades da fortaleza de Humay
tã, que tenbo á vista, e pretendo hoie mesmo romper sobre ella um forte bombar
deamento, que continuará por tanto tempo quanto as circumslancias me aconselha
rem ser conveniente, não 56 para no intervallo reparar as avarios do Tama1tdaré, e
oulras muito tmportantes, como á predispor os meios necessarios para o c6rte das
Correntes, que fecham a passagem. Digne-se V. Ex. beijar a mão augnsta de S. M.
o Imperador por mim, e por meus commandados. Deus Guarde a V. Ex. - J. J.
Igllacio, Commandante em Chefe. P. S. A's 2 horas da tarde rompeu-se fogo COn
tra HUmaytá; e as baterias de Londres já respondem.

- Ordem do Dia do Almirante Inhaúma n. 77. Commando em Chefe da
força naval do Brasil em operações contra o Governo do Paraguay. Bordo do en
eouraçado Brasil, em frente ás fortificações de Humaytá, 17 de Agosto de 1867. 
A I' grande Divisão da Esquadra do meu commando acaba de praticar um acto
de valentia, pericia e abnegação, que rivalisa com as das mais famosas marinhas
antigas ou modernas. No dia 15 do presepte mez, em menos de duas horas, trans
poz elIa, subindo o rio Paraguay, cuja corrente é proximamente de tres milhas, e
levando alguns navios a reboque, u passo diElicil de Curupaity, vantajosamente si
~o e defendido por sua posição, já uma vez declarada quasi inexpugnavel, por
p . o de 30 peças de grosso calibre e por duas fortes estacadas de madeira. De
b8Jxo de Um diluvio de balas, dez encouraçados, que nem todos possuem as melho-
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- No dia 26, um piquete de 30 praças do 40 Corpo de oaçadores a
cavallo, ao mando do Alieres Paiva .foi acommettido por forças superiores,
que conseguiram de sorpreza matar 2 praças e ferir 3, retirando-se o res
tante do piquete apressadamente, por ter na sua retaguarda um grande e
profundo banhado, que não poderia er facilmente atravessado pela infan
taria que em sua protecção se achava estacionada do outro lado (Dial/'io do

res qualidades nauticas, vencem os obstnculos, e seis heoras depois de terem larga·
do seu ancoradouro, affrontam a soberba Humaytà, sobre a qual abrem seos logos.
A victoria não foi incruenta: 3 mortos e 3 feridos gravemente, entre os quaes se
encontrá o bravo e circumspecto eapitão de fragata Elisiario José Barbosa, comroan·
dante do Tamal1daré, 10 leridos levemente, e entre elles o não menos bravo e si·
sudo Capitão-Tenente Guilherme José Pereira dos Santos, Commandante do Bailio;
e 9 contusos, tal foi a perda que teve a Esquadra no seu pessoal. Queiram S. Ex.
o Sr. Chefe de divisão Francisco Cordeiro Torres e Alvim, commandante da la di·
visão, e o Sr. Capitão de Mar e Guerra Joaquim Rodrigues da Costa, commandan·
te da 3a divisão, receber meus elogios e louvores pelos brilhantes serviços que preso
taram neste dia e transmittam-n'os aos Srs. Commandllntes sob SuaS ordens, que
são: - Na primeira divisão, os tres capitães de ~ragata Mamede Simões da Silva,
do Herval; Aurelio Garcindo Fernandes de Sá, do Lima Ban'os ; CaIJilães.Tenentes
Justino José de Macedo Coimbra, do Silvado; Jeronymo Francisco Gonçalves, do
Cabral, e Arthur Silveira da Motta, do Barroso; e na 3" divisão os Srs. Capitão
de fragata Elisiario José Barhosa, do Tamalldaré, Capitães-Tenentes Guilherme
José Pereira dos Santos, do Baltia, e Augusto Netto de Mendonça, do Mm'is e Bar·
I'OS, elo Tenente Bernardino José de Queiroz, do Colombo. O mesmo agradecimen'
to e elogio cabem aos Sr . Capitão-Tenente João Mendes Salgado, commandante do
Brasil, onde estã arvorada a minha insignia, e aos Srs. ofliciaes do men Estado
Maior, Capitão-Tenente Antonio Manoel Fernandes, Primeiros Tenentes Manoel Er·
nesto de Souza França e Helvecio de Souza Pimentd. Fiquem os Srs. Cheles e
Commandantes na inlelligencia de que levarei ao conhecimento de S. Ex. o Sr. Mi·
nistro os nomes de seus recommendados. O Sr. Capitão-Tenenle Justino José de
Macedo Coimbra, commandante do Silvado, tomou a reboque, debaixo do mais·inten·
so canhoneio, debaixo mesmo das baterias inimigas, o Ta'lllaudaré, que, tendo uma
das peças esseDeiaes da machina partida, estava em circumstancias de não poder
navegar. Este bello serviço militar e humanitario honra sobremaneira o digno Sr.
Capitão.Tenente Coimbra, que o praticou, e por elle lhe dou os meus parabens e
rendo os devidos elogios e agradecimentos. Eu o havia ordenado por si·
goaes, que acredito não terem sido vistos, como aflirma o Sr. Coimbra, e lorna·se
por isso todo ~xpontaneo. Mandem os Srs. Chefes pOr as devidas notas nos assea·
tamentos de todas as praças que guameciam os 10 eDcouraçados que passaram nlN'
mamente Curupaity, " bem assim nos dos que falleceram ou foram feridos, ou con·
tusos grave ou levemente, e DOS dos elogiados na presente ordem. Finalmente, cum'
pro um dever de honra agradecendo ao Sr. Chefe de divisão Elisiario Antonio dos
Santos, commandante da 2" graode Divisão. a cooperl}ção que prestou, CODl os na·
vios ás suas ordens, á passagem da la grande Divisão, bombardeando energicara.ea·
te aS fortificações que iamos transpor, e abrindo as relações com ai" grande DIVi'
são pelo caminho feito por seu conselho e direcção ao lado do Chaco. Nem eu es·
perava menos de tão habil e valente eompan.heiro e amigo da juventude. Agrad~o
igualmente aos Srs. Commandantes dos navios que tomaram parte no bombard o
e digo·lhes mais uma vez, o militar está no seu posto de bonra sempre que desem'
pen.ha Com dignidade o serviço que lhe foi por seus chefes distribuido. - J J
Ignacio, Commandante em Chefe.>
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Exercito.) O Alferes Paiva foi, pelo conselho de guerra, condemnado
á morte, como incurso no art. 30 dos de guerra, e a junta de jus
tiça militar confirmou a sentença mandando que se executasse guar
dado o preceito da lei quanto ao recurso de graça. (Ordem do Dia n.
194 de 15 de Fever&iro de 1868, do commando em chefe.) O Imperador,
ouvida a secção de guerra e marinha do conselho de Estado, houve por bem
commutar essa pena em prjsão com trabalho por toda a vida. (Ordem do
Dia n. 227 de 7 de Julho de 1868.) asaria, muito se interessou por este
officiaI, conforme se verifica (9) dos documentos tr&nscriptos adeante, &S
sim como Andrade Neves.

(9) .D. Anna Delphina de Farias Paiva. Saudoza mãe. Acampamento cm
Tuyú·euê, 19 de Fevereiro de 1868. 1 unca quiz mandar.lhe dizer que me achava
preso, porém, agora, como estou vendo deante de meus olhos o abysmo, é que vou
dar·lhe esta triste noticia. Fui sentenciado a ser fuzilado e hlJje, 18 de Fevereiro, fiz
uma petição de graça ao nosso Imperador, o páe da nossa Pairla, que não deixará de
attender, perdoaudo-me. Não se affiija, perca o cuidado; logo que esta receber em
barque e vá a eUe, plostre.se de joelhos e implore o meu perdão que estou bem cer·
to não deixará de lhe attender. Vou contar.lhe o facto e a injustiça. Era eu com
mandante de um piquete de 30 homens, estes. recrutas e creanças, ultimamente uni
dos com o dO Corpo que se foi organisar na Provincla, e coJlocando·me além de um
exteoso e profundo banhado no campo Inimigo, tomei todas as providencias coUo
cando as sentinelIas precisas; porém, a I hora da tarde, farão sorprehendidas as
sentinelJas e quando deram o signaI do inimigo já estavam perto do piquete, de ma
neira que só tive tempo de mandar montar a cavallo e retirar o piquete por ser a
força atacante de 60 1\ 70 homens COiO um reforçu de igual numero á pequena dis
tancia para i fosse preciso reforçar; porém, eu não tendo protecção alguma a es
perar iratei de retirar porque era impossivel que, com 30 homens a pé, podesse
combater com cento e tantos homens, c Só o poderia fazer si eu tive se protecção,
porém, lembra-me que existia de protecção ao piquete o 100 Batalhão d'Infanlaria
quc se achava aquém do banhado, porém, e te Batalhão não podia dar-me pro
tecção não só pela extensão do banhado CumO sua profundidade. Tudo quanto digo
é a verdade e que esta provado na conselho podendo minha mãe apresentar esta
cana áS. M. Imperial. Mostre esla carta ao Gabriel. Lembrando-me lllaÍ" de 3 01
dados CObardes e infames que se achando de sentinelIa e outros rondanles das sen
Unellas por eu não cumprir com o meu dever por ter um coração bemfa cjo e não
desejar fazer mal ao proximo; elIes reconhecendo estarem criminosos, trataram de
fazer ludo quanto puderam contra mim; pois estas praças se achavam nas avan
çadas e não podiam jurar na processo por serem as sentlne11as. Aqui fico na es
perança que VmcC:. me arranjará com o nOSSo Imperador o perdão. De muitas
saudades a quem perguntar por mim e sem fim de abraços na Ginoca. Adeus, até•..
De Vmcê. filho obediente que sua benção pede lhe bote - Luis Gab"iel de Paiva.

-- .lUm.o e Ex.o Sr. Barão do HervaJ. Rio de Janeiro, 28 de Abril de 1868.
Respeitavel Sr. A presente não tem ouiro fim sinão de estimar que estas minhas
linhas vão enconlrar a V. Ex. no gozo da mai feliz saúde, e ao mesmo tempo
aproveitar" occasião para communicar a V. Ex. que n'esta mesma occasião segue
para esse Exercito Com direcção ao Ex.o Marquez de Caxias, para este informar, o
processo do Conselho à que respondeu li meu infeliz filho Luis Gabriel de Paiva, ten
d? em resultado a condemnação de morte; a vista do que rogo' a V. Ex. para que se
dIgne empregar a valiosa iniluencia de V. Ex. para com o Ex.o Marquez de Caxias, a
bem de que elle condoa-se de um infeliz filho e de uma pobre Mãe afilicta e conster
nada. Aqui fica na esperança de que V. Ex. não só applicará toda sua influencia,
como assim a de seus amigos, a bem de obter a benlgnação do Ex.o Marquez, que
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Abriu-se o mez de Setembro com a pequena, mas gloriosa acção do
dia 6, em que, particularmente, se distinguiu o bravo Capitão Vasco Antonio
da Fontoura Chananeco, na repulsa á uma força inimiga de 527 homens de
cavallaria, que accometteu o piquete commandado pelo denodado Capitão,
postado proximo ao cemiterio de S. Solano, quando se achava em explora
ções. Eis como Caxias narrou o glorioso feito d'armas, em oflicio dirigido
a Mitre:

«Collllllando en Jefe de todas las fuerzas Brasileras en operaciones
contra el gobierno dei Paraguay. Cuartel General en Tuyu-cuê. Setiembro
7 de 1867. TIlmo. y Exmo. Seilor. Ayer á las 7 de la mailana, con motivo
de explorar-se el terreno prorimo aI cementerio de San Solano, á fin de
colocar-se los piquetes dei flanco derecho, apareció una fuerza de 527 hom
bres de caballeria enemiga, que acometió á nuestros exploradores comanda
dos por el bravo Gapitan Vasco Antonio da Fantoura Chananeco, y trabán
do-se el combate con los agresores, montuvieran aquellos su puesto de ho
nor hasta que acudió el brigadier José Luiz Menna Barreto oon la la divi
sion de caballeria deI Ejercito Brasilero que se hallaba acampada proxima
á aquel flanco, asi como el Coronel A.ntonio Fernandes Lima con dos cuerpo
de la 6a division y el esquadron argentino de vanguardia á las ordenes del
Major Ascona, cargando á la fuerza enemiga y llevandola hasta las trin.
cheras de aquella parte, donde se refugió dejando en el campo 150 muertos
poco mas ó menos, á más de 13 prisioneros, 5 de los ouales se haUan gra
vemente heridos, entre elIos un teniente. Se le tomaron tambien 100 reses
y algunos caballos ensillados. EI hUo electrico que comunica a Rumaytá
con la capital de la Republica, fué cortado en tres partes distintas. De
nuestra tropa solo tuvimos dos soldados muertos y un oficial y seis plazas
de pret heridas levemente. Remitto á V. Ex. seis de los pri ioneros toma
dos, habiendo sido enviados los heridos á los hospitales de este Ejercito,
para su cUl"acion. A causa de haber regresado muy tarde las fuerzas que
se empoiiaron en esta lucha no me fuá posible hacer ayer mismo á V. Ex.
esta remision. Dios Guarde á V. Ex. Marquex de Ga:t-ias.-liImo. yExmo.
Sill'. Brigadier General D. Bartolomá Mitre, Presidente de la Ropúblioa Ar
gentina y General en Jefe de los Ejercitos Aliados .•

Seguiu-se, á 8, o peqlleno encontro entre forças argentinas e para
guayas, conhecido por acção do Rincou de Naranjales, em que as forças

na qualidade de Pae avaliará a grande aflUcção em que me vejo. E' o quanto teoho
a rogar a V. Ex. desejando que continue no gozo de feliz saúde, e sou com estilllll
e consideração De V, Ex. Criada muito obrigada. - A1ma Deljilla de Farias Paiva.'

-clllma. Sra. D. Delfina de Farias Palva.-Recebi a sua carta de 28 de Abril p.
p., versando sobre a sentença por que foi condemnado seu filho o Alferes Lulz Gabriel
de Paiva, e em resposta cumpre-me dizer-lhe que,tendo tornado na devida consideração
o pedido que me fez, fui falar ao Sr. Marquez de Caxias a respeito. e elle me declarou
que aquella sentença ia ser modificada, segundo os motivos que para isso concorriam,
pelo que a felicito I Eu o mais que pude fazer foi proporcionar'lhe os meios para a pe·
lição de graça e supprU-o cam algoum dinheiro. Seu filho não pertencia ao Corpo de
Exercito do meu commando quando se deu o facto por que foi accusado. Elle era re
cruta na guena, os poucos soldados que commandava récrutas tambem. Pela primeira
vez viam tiros e inimigos, todos montados em cavallos que mal andavam por magros
e cançlldos, e neste estado foi collocado o piquete em logar arriscado; não pois extra'
nho o que se deu, e nem sei quem deva ser o verdadeiro responsaveI. Sou De V. S.
AtI. Cr. - Barlfo do Herual. - Parecué, 16 de Maio de 1868.•
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alJiadas obtiveram mais um triumpho. Nessa data, Osorio escreYia á Espo
sa, para Pelotas :

.Chiquinha. Tuyu-Cuê, 8 de Setembro de 1867. Estive muito doen
te da perna e já estou bom ha dois dias. Monto a cavallo. Da guerra só te
direi que os Paraguayos parecem algo acovardados. Depois que come9amos
as opera9lles temos lhes morto 700 homens e, custa a crer, temos tido fóra
de combate 50 pouco mais ou menos. E' muita fortuna. A nossa Esqua
dra amda bombardeia o Humaytá porém creio que por aUi não passa por
que nãO é possivel e só por um sitio se vencerá entretanto. ElIes são des
troçados sempre que sahom a campo. Neste paiz niLO se póde andar a ca
valIo sinãO tratando muito os cavalIos e bestas da artilharia, por isso o ini
migo tem inutilizada a sua cavalIaria e a nossa se sustenta com custo dan
do-se 200 rs. por uma libra de milho e 250 rs. por uma de alfafa! Sauda
des aos nossos amigos e muito estimo que continues a gosar saude e me
darás noticia do Fernando de qllem nllO tenho cartas. O teu-Osaria.» (10)

E, a 17, accrescentava :

.Chiquinha. Tuyu-Cuê, 17 de Setembro de 1 67. Recebi as tuas car
tas de 26 de Julho e 11 de Agosto... Nada por aqui occorre de maior im
por!ancia. Esperamos bois e cavallos para proseguírmos nas opera90es e
mais gente que vem de Buenos .!.ire. e do Brasil, dizem os Generaes. O
Lopez contou umas historias de paz a um inglez, porem parece que depois
brigou com o inglez e ficou em nada a paz. A nossa esquadra continúa
bombardeando o Humaytá, porem não estamos ao norte deste forte porque
precisamos conservar uma grande linha para ter o sustento e é preciso
mais gente para evitar-se algum transtorno i.e é porque está a guerra demo
rada. Nesta terra o cavallo ou boi que não é tratado a milho e alfafa mor
re sem remedio. Estive muito doente da minha perna porém e tou quasi
bom. Saudades aos amigos e a nos os filhos e recebe um audo o abraço
do teu - Osaria .• (11)

(10) Telegramma. - O Exm. Sr. Barão do Herval ao Exm. Sr. Marquez
de Ca.xlas, communlca o seguinte: O passado BlIrthoJomeu Fleche, do Regimento
78', diz que o bombardeamento da Esquadra, tem arruinado o quartelamento do
Humaytá, e a gente dahi tem se relirado para o Passo Pocú. Lopez mandou fuzilar
os officines do Regimento que foi derrotado em São Solano, menos o major que foi
ferido; as praças de pret, foram castigadas com 100 bordoadas cada uma. O .Gene
rei Bruguez é que está na nOSSa frente; quanto ao fornecimento de gado, diz
que morrem 200 a 300 rezes por dia, dentro do entrincheiramento, aonde estão
dando pasto ás cavaUarias na nossa direita; os campos são coberto por um ba
nhado COm mau pasto. Lopez mandou o Bntalhão de Rilleros para o Chaco. 
Estação, 14 de Setembro de 1867. - Baptista de SOl<sa, Alferes.

(11) .Montevldéo, 31 de Agosto de 1867. lllmo. y Exmo. Barão do Herval.
Tte. Gen. D. Manoel Luiz Osorlo. Estimado Baron y amigo. Race mucho üempo
que no tengo el honor de reclbir carta de V. Ex., lo que he estraiíado mucho, pués
perece que me creyese indiferente á las operaciones deJ Ejercito Aliado, de las que
caresco enteramente de conoclmientos. Me supongo cuanto estarã V. Ex. contra
riado por la paralisacion de Jas operaclones, pués el caracter de V. Ex. no es per
manecer en una inacion poco brllJante ,para las banderas Aliadas. AllUque sienta
debo decide que preveo que eJ Ejercito no se moberá en ocho mezes más ó menOS
y que mis presentlmienlos me anunciam que la concluslon de la guerra será poco
decorosa para las naciones alladas, sinó se imprimer mas acUvidad y energia á las
o~eraclones. Yo sigo, mi buen amigo, conlraldo á la organisaclon de mi pais, toda·
V1a siempre con dificuldades que vamos sin embargo venciendo, pués la parte sen-
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No dia 18, Caxias, de accordo com Mitre, fez occupar S. Solano por
uma força das tres armas :

«No intuito de cortar ao inimigo os recursos fóra de Humaytá e re
conhecer a margem do rio Paraguay ao norte desta fortaleza, determina
ram os Genemes alliados fazer sahir de Tuyu-Cuê uma expedição de caval
luia, incumbida de bater a força estacionada no Potrero Obella, proceden
do ao reconhecimento deste ponto, bem como do Tayi. Â. expedição tinha
erdem de seguir até a villa do Pilar, apoderar-se della, sendo possivel, e
trazer a artilharia que tomasse. Para esta operação foram escolhidos o
Brigadeiro Andrade Neves, e o General argentino D. Manoel Homos. De
via este, á frente de uma força de oitocentos homens de cavallaria, partir
pelo flanco direito, afim de encorporar-se á força brasileira naquella villa.
Reunidos os dois Generaes em S. Solano, na noite de 18 de Setembro, par
tiu Homos adiante, segundo a combinação feita. No dia 19, pelas 6 horas
da manhã, seguiu na mesma direcção a força ao mando de Andrade Neves,
composta de sua divisão, 2a de cavallaria, e de um corpo de cavallaria de
guardas nacionaes, armado á caçadores, em numero total de mil e quinhen
tas praças. Em marcha fez o General brasileiro, no mesmo dia, bater a
força inimiga estacionada no Potrero Obelia, em numcro de 150 homens,
sendo estes dosbaratados e ficando reconhecido o ponto. Na tarde desse
mesmo dia, encontrou de volta o General Romos com sua força, entenden
do este estar preenchido o fim da expedição. O General brasileiro, porém,

sata deI pais y el comercio se muestra contente de la adminlstracion. Mi naciedad
por tener conocimiento de las operaciones fnturas dei Ejercilo Aliado és grande y
esta debe animaria á escrlblr-me eb sus momentos oportunos, proporcionando.me
á la vez el pincel' de saber de uno de mls mejores amigos y companeros. Soy con
sinceridade y el mayor aprecio De V. Ex. atento e am.· - Venancio Flores.-

Resposta de Oso,·io. - .Ex.• Sr. General D. V. Flores. Tuyu-Cuê, 14 de Se
tembro de 1867. Recebi a carta de V. Ex. em que me pede noticias do theatro da
guerra e manifesta os seus receios de uma paz pouco digna dos AlUados. Respondo
a V. Ex., ainda que não habilitado. Desde que começaram as novas operações a
physionomia da guerra se tornou mais favoravel aos Alliados, parecendo-me ainda
que o inimigo não apresenta aquella energia que manifestou nos primeiros dias da
invasão. A cavallarla inimiga tem sido desbaratada, como a infantaria, todas aS
vezes que tem pretendido qualquer operação de guerra f6ra de suas famosas trino
cheiras. Segundo as informações que tenho, Lopez contava que lhe fizessemos o gosto
de o atacar nessas trincheiras, e, vendo que se lhe não fez a vontade, ficou sem inicia
tiva. A sua cavallaria está quasi a pé e como os terrenos não se prestam á con
servação dos cavalJos, tão logo cama tenhemos remonta de cavallaria não p6de o
inimigo privar-nos o dominio da campanha ou parte delJa ; sem embargo, creio que
Lopez tem indicado algum deRejo de paz, e suas indicações, por intermedio de um
agente inglez, não me pareceram desarrazoadas ou indignas dos Alliados. V. Ex.
bem apreciará que devo ser reservado, porque as cartas tem pouca segurança e não
devo antecipar juizo sobre o que depende da apreciação dos que devem decidir
sobre o Curso ou paradeiro dos aconlecimenlos. Ccrn dlfficuldade pare o mel! ge
nio espero pelos acontecimentos, mas, é f6ra de duvida que mais actividade aoS
teria dado um caminho mais facil á solução dos negocias : esse defeito, porélO,
é consequencia dos tratados a que devemos obedecer. Os recursos de Lopez estão
quasi esgotados, setls melhores soldados já não existem; aS famosas trincheiras que
teve tempo para formar são o abrigo do resto de suas forças, que inclusive Imber·
bes e septuagenarlos soldados não excederão de 17 a 20 mil. E' o que p6de dizer
a V. Ex. Seu V. C. e Am.• - Barão do Herval.- (p. S. Eu tenbo estado de cama
desde 8 de Agosto findo porque se me arruinou de novo a perna esquerda.)
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julgou de seu dever ~ãO se retirar sem combate. Para esse fun .r~uniu os
commandantes de brigadas e corpos, e, -em conselho destes, decIdIu-se que
se levaria o assalto á villa para terem inteiro cumprimento as instrucções
recebidas, adquirin-do-se conhecimento exacto das forças que a guarneciam,
e de todas as circumstancias locaes. Neste sentido, fez apartar a gente me
lhor montada, em numero de setecentas praças j e, á frente de11a, seguiu em
marcha accelerada para a referida villa, junto a qual chegou ás 8 horas da
manhã de 20. _Entre a povoação e a columna atacante ficava um arroio
invadeavel, o Nembucu. A' margem esquerda deste, em frente á villa, dei
xou Andrade Neves um corpo de cava11aria hostilisando as forças inimigas,'
postadas na margem direita do mesmo j e seguiu mais acima a galope, pro
curando mais acima um passo em que pudesse a cavallaria transpôr o ar
roio para atacar a villa. Nesse rapido trajecto recebeu aviso de que, em soc
oorro desta, chegavam já dous vapores com tropa e artilharia mandados dá
Humaytá por Lopez. O General precipitou a nado a sua infantaria e caval
!:Iria; e na margem opposta, apeando-se esta, travou-se o combate com a
força inimiga. Compunha-se esta das tres armas: cavallaria, infantaria e
duas peças de artilliaria. Mal tiveram estas tempo de fazer tres tiros, sen
do tomadas pelos assaltantes. Atacados com vigor os Paraguayos foram
levados de vencida até ao rio, perecendo ahi afogados em grande numero.
A villa ficou em nosso poder. NãO ha obstaculos naturaes que possam
conter o impeto da cava11aria rio-grandense. Elia transpõe á nado os rios
mais caudalosos, e sUl'ge na margem opposta, apparecendo o cavaileiro
montado sobre o seu animal, manejando as suas ordens, e prompto para
pelejar. Na tomada do Pilar, revelou-se bril1Jantemente essa superioridade
de nossa cavallaria j e, Andrade Neves, mostrando-se o primeiro soldado
entre os bravos que commandava adqu.u:iu ao mesmo tempo o prestigio de
llI!I chefe tão prudente no conselho, quanto impetuoso diante do inimigo.
EIS como o General em chefe, Marquez de Caxias, referiu-se a este feito de
armas, em carta por eIle dirigida ao ministro da guerra, em 19 de Outubro
de 1867. .No ataque da villa do Pilar mostrou (José Joaquim de Andrade
Neves) que tambem sabia se conduzir como General, e dirigiu mil e qui
~hentos homens, que lhe confiei, com tal pericia e calma, cumprindo as
u;stru.cç~es que levou oom tanta re tricção, que conseguiu tomar a artillia
rIR mllruga e fazer prisioneira quasi toda a guarnição da villa com muito
fOUCO pre~uiz~ ~a nossa parte, arrostando-se com forças superiores ás que
evava, e illutilisando os reforços, que de Humaytá foram promptamente

mandados por Lopez.» (12)

Eis a parte sobre expediçãO do dia 18 e tomada da Villa do Pillar,
pelas forças de Andrade Neves:

.Quartel General do Commando da 2a DivisãO de Cavallaria. Acam
pamen.to junto a Tuyu-Cuê, 23 de Setembro de 1867. lllm. Exm. Sr. - Em
CUIDprunento das instrucções que V. Ex. dignou-se conferir-me, acompa
~ando .0 omoio datado de 18 do corrente, marchei ao anoitecer do mesmo
taa bfuI aca!?p~r nas immediaçlles da Estancia de SãO Solano, para ond&'

m em se dinglu a columa argentina, forte de 800 homens, entendendo
me na madrngada do dia seguinte, 19, com o Sr. General Don Manoel Hor
nos, sobre o momento de sua partida que deveria preceder á da força sob
Neu. Commando, composta do 10 Corpo Provisorio de Cavallaria de Guardas

aCldonaes, do 210 da mesma denominaçãO, armado a caçadores, reunidos
aos a 2a D' . ã d C 11 1 d 1 500 h A'6h IVlS o e ava aria, formando um tota e. omens. s

Oral! da manhã, comecei minha marcha a rumo do Passo da Ponte, no

(12) Homem de Mello. BiograpWa do Barão de Tpumpbo, pgs. 23 a 26.
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Arroio Fundo, mandando para a vanguarda um esquadr~odo 110 Corpo que
depois de meia hora de marcha, encontrou uma guarda inimiga, dando sobr~
ella alguns tiros e perseguindo-a sem conseguir aprisionaI-a, pela rapidez
com que evadiu-se para dentro do matto que iamos costeando. Até á bocca
do Potreiro Ovelha seguimos sem interromper a marcha, estacionando eu
alú com o grosso das forças fazendo retroceder o 90 Corpo a tomar posiç!o
no Passo do Arroio Fundo, emquanto os Tenentes-Coroneis Manoel Rodri
gues d'Oliveim e Manoel Cypriano de MOIaes se internavam pelo Porreiro
a reconhecel-o, tendo-lhes eu ordenado a maior celeridade nessa operaç!o,
que tinha tambem por fim bater a força que guarnece-o, e tomar o gado
e cavalhada inimiga que constava alli existir. Das partes inclusas que
tenho a honra de passar ás mllOs de S. Ex., se deprehendem as immonsas
difficuldades que tiveram de vencer para proceder á esse reconhecimento,
que começou ás 10 horas da manhã, por um terreno onde pouco se inter
rompem as lagoas, mattos, capoeiras, alto maoegal, e atoladores dando pas
sagem por estreitissimas picadas onde um só homem difficilmente pode
passar, e terminou-se á 1 hora da tarde, perdendo nós na primeira picada,
em que o inimigo apresentou-se em numero de 150 homens, o Alferes José
Valentim dos Santos. Do inimigo ficaram dois mortos, fugindo elie sob n
tenaz perseguição dos nossos soldados, que lhe tomaram 70 e tantos caval
los quasi todos ensilhados, e acima de 200 rezes. Ao ouvir para o lado da
Povoação do Piliar, tiros de canhão que me indicavam a chegada naquel1e
ponto, do General Hornos, fiz immediatamente seguir a se lhe reunir a
Brigada provisoriamente organisada dos Corpos l0 e 210, sob o commando
do Coronel Camillo Mercio Pereira, e marchei á uma hora da tarde mais on
menos, dando ordem ao Tenente-Coronel Hypolito Antonio RibeÍJo, que
com o Corpo de seu Commando se apressasse em alcançar o Coronel C~
millo Mercio e ambos forçassem suas marchas, afim de porem-se o. ~IIlIS

breve passiveI em communicaçao com o General Hornos, a quem particIpa
riam que promptamente me acharia com elios. A's 4 horas da tarde, qU~D'
do começava a transpôr a immensa planicie que por este lado leva á VIlla
do Piliar, vi em .retirada, seguindo paral1elamente á direcção que en levava
a columna do General Hornos, á qual já se haviam encorporado as forças a
que acima alludi. Mandei immediatamente participar ao Exmo. Sr. General
minha chegada naquelle ponto, pedindo-lhe me désse suas ordens afim de
saber como deveria regular-me com as forças a meu mando, que, enb'etaato,
seguiam a fazer juncÇão com as suas. A' resposta de que S. Ex. ia acampar,
tomei a direcção do Estero Ibahy, onde acampei ás 4 1/2 horas da t.ude.
Deu-me então sciencia S. Ex. de que procedera o reconhecimen~o da
citada Villa, tomando prisioneü'os, e que por sua parte julgava termlllada
nossa missão. NãO me pareceJ?-do, porém, sati~fe~tas as instrucçoes CD:
que V. Ex. honrou-me, resolVI consultar a 0l)lmãO dos Commandllntes e
:Qrigada e Corpos e foram commigo aecordes em que deviamos tentar ~Ignm
ataque que nos desse conhecimento exacto das forças que guarneCiam a
Vilia, bem como de todas as más circumstancias locaes, para o qU? lovava
eu em minha companhia os distintos engenheiros Major Rufino Eneas G~s
tavo GaIvão e l0 Tenente Bernardo de Senna Madureira. Em consequenCIal
tendo dessa resoluçãO dado conhecimento, como me cumpria, ao E~o,
General Homos, que me auxiliou com forças ao mando do Coronel Correa,
dirigi-me com cem praças de cada um dos Corpos 60, 70, 100, 110, e C081 o
210 e l0 á Villa que se achava fechada e abandonada. Por forças do 1 o~
110 ao mando do Tenente Coronel Mancel Rodrigues d'OUveil'll, mandeI
que fosse elia occupada, devendo o Coronel Corrêa ficnl'-lhes de protec9íiO,
Ao Coronel JOão Niederauer Sobrinho e Tenente Coronel Manoel Cyp!laDO
de Mames ordenei que reconhecessem o passo do Arroio junto lÍ ~illa; ~
t!lndo conhecimento das difficuldades que offerecia para se transpor, e SR
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bando pelo Tenente Coronel Manoel Rodrigues d'Oliveira que uma chata II

dois vapores carregados de forças inimigas subiam o rio e já se achavam
proximo á Villa, ordonei que o Tenente Coronel Manoel Rodrigues alli se
conservasse moteando os que estavam além do Arroio, oppondo-se ao des.
embarque dos que vinham nos vapores, cerrando mais o fogo, logo que vis
se que eu tinha tempo de achar-me em outro passo que noticiaram-me exis
tir meia legua acima. Ahi chegando mandei o meio esquadrão de vanguarda,
oommandado pelo Tenente JoAo Baptista Pinto Porto, que procurasse paRsar
o Arroio que estava de nado, o que effectuou, lançando a nado os cavalios;
sendo o referido Tenente o primeiro que, com a maior bravura, chegou ao
lado opposto, sondo i=ediatamente seguido pelo primeiro sargento An
tonio Goulart da Silva, que mostrou muita intrepidez. Em seguida, ordenei
ao Major Izidoro Fernandes de Oliveira que passasse o Â.lToio com as forças
do 60 Corpo que vinham a seu mando, inteligenciando-me do logar em que dell.
cobrisse o inimigo e seu numero. Sendo avisado de que em forças superia'
res a 400 homens de cavaliaria e infantaria se approximavam fiz logo passa~'

o 70, o l0 e o 210 e segui rapidamente com elies a OCCllpar a mesma
frente em que se achavam as do 60. Entrincheirando-se o inimigo eJ;ll
uns cercados, mandei apear o Corpo 210 atacando-o pela esquerda e ao 70',
60, e l0, mandei carregar pela direita, ordens que foram executadas com
aquella bravura propria a nossos soldados, sendo a cavaliaria e infantaria
completamente derrotadas e lançandas sobre o Arroio, e ahi ainda persegui
dos e mortos, cahindo em nosso poder duas peças de artilharia, que apenas
tiveram tempo para fazer tres tiros sobre nós, grande numero de prisione~
ros do que adiante falaremos. Ao tempo em que derrotavamos o inimigo na
margem direita do Anoio, procuraram soccorrel-os os que vinham em sua
protecção, os quaes desembarcados foram completamente batidos e dispersos
pelas forças ao mando do Tenente-Coronel Manoel Rodrigues de Olive~,
apezar da protecção que lhes davam os dois vapores e chata com sua arti
lhari~ sob cujos fogos combateram. Tornam-se altamente recommendados
p~la Intrepidez, denodo, bravura, pericia com que se portaram, o Coronel
Nlederauer Sobrinho e o Coronel Camillo Mercio Pereira, que, comquantA.
che~asse)á um pouco tarde, entretanto prestou relevantes serviços com in
telhgenCJa e bravura; Tenentes-Coroneis Manoel Cypriano de Moraos, que
c~m arrojo, levou as praças de seu Corpo e do 60 sobre as peças de artilha~

lIU, tom~ndo-as ; Manoel Rodrigues de Oliveira que, na margem esquerdi!.
d? .arrOIO, carregou impetuosamente sobre as forças que desembarcavanl "e
'1nham em protecção; Jiineu José Topasio que, com o seu Corpo avançou
Õ?re. a esquerda e derrotou sua infantaria; Majores lzidoro Fernandes de

hverra, José Lourenço Vieira Souto, Vasco Adolpho da Fontoura Chana
neco que, com bravura, conservaram-se sempre na frente de suas forças, con
correndo para a rapida tomada da artilharia; Major José Amaro Barbosa que
conservou-se valentemente em seu posto nas forças que combateram na
margem esquerda; Capitães Francisco Fernandes Franco Netto e Manoel
~onço Souto que, com seu esquadrãO tomou a peça da direita, tornando-se
clgnos de espeoial menção o Tenente Francisco Marques Xavier do l0

arpo e Alferes Leoncio Francisco Gonçalves do 70 ; tambem se tor
~am r~comm~ndaveis por seu valor os Capitães Serafim de Castro Macieira,
o~q~~ Verrssimo Pinheiro e Urbano Francisco das Chagas que, ferido no
bn~C1plO do combate, nelle se conservou até o fim; Capitão do 60 Corpo
hr~tovliO Baum que, depois de ferido gravemente, ainda se dirigia ao Es

(ua lio que commandava ordenando-lhe uma carga i Jayme da Silva Tel;.·
bes, qu~ combateu ao meu lado, com a maior intrepidez e acompanhou tam
pe~ a mfantaria; Tenentes Vicente Ferreira da Silva, JOãO Baptista Pinto
oar o e. Israel de Lemos Pinto. Achavam-se sempre junto ás forças que
ombatiam os Snrs. 'engenheiros Majores Rufino Enéas Gustavo GaIvão e Õ
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l0 Tenente Bernardo de Souza Madureira que corajosamente cumpriram a
ardua tarefa de que foram incumbidos. E'-me summamente grato recom
mendar a V. Ex. os nomes dos distinctos Drs. Polycarpo Cesario de Barros
cirUl'gill.O mór de divisll.O de commissll.o; Francisco Rodrigues da Silva:
Sylverio de .Andrade e Silva, cirUl'giões móres de Brigada, Joaquim 'José de
Figueiredo Junior, 20 cirurgião de commissãO e pharmaceutico .Alferes An.
tonio Estevão Marcondes de Gouvêa e o Capellll.o .Alferes .Amaro Theol
'Castor Brasil, pelo zelo, dedicaçll.O e humanidade com que se portaram.
Igualmente tenho a recommendar a V. Ex. o Capitão de Estado Maior de
la classe José Simell.O d'Oliveira, assistente do deputado do ajudante Gene·
ral, que, como já disse a V. Ex. verbalmente, muito conconeu para o bom
exito da operação. O Tenente José Rodrigues de Freitas, meu ajudante do
campo, .Alferes do 50 Corpo de caçadores a cavallo José Joaquim de An
drade Neves Filho, escriptul'ario da repartição do Quartel Mestre General
Garlos Luiz de .Andrade Neves, do 30 Regimento de Cavallaria Ligeira, meu
ajudante d'ordens, se portaram com a maior bravura, acompanhando
me sempre em todos os pontos da linha; assim como o CapiUio Jay
me da Silva Telles e .Alferes do 60 Corpo Franci~co de Paula An
drade Neves, ambos do 60 Corpo que desenvolveram muita activi
vidade na transmissãO de minhas ordens, a par de mui distincta bro·
VUl'a. Não posso deixar em silencio ·os nomes do lo Sargento do 60 Cor·
po Salvador .Alves dos Santos, José Francisco Mendes e o 20 Sargento do
110 Corpo Matbias José Guilherme, pelo valor com que se portaram, o pri
:!Deiro junto á minha pessoa, transmittindo minhas ordens, e os uIlimos
pelos serviços e denodo com que acompanharam seus respectivos Corpos
nas felizes cargas que fizeram. .Ao Coronel Caetano Gonçalves da Silva, Te·
nentes-Coroneis Hypolito .Antonio Ribeiro e Manoel Ignacio da Silva in·
cumbi a direcção da força que de reserva deixei ficar no acampamento, sen
do todas as ordens por mim dadas pontualmente por elle cumpridas, appro
ximando-se com ellas ~o lugar da acçãO lego que viu encetada e recebeu
Ilara isso ordem Nesse brilhante feito d'armas em que uma·força das tres
armas foi completamente batida ficaram mortos no campo acima de 100
h<lmens, tendo quasi igual numero morrido afogado no .Arroio em que. Co
.fam lançados e tentavam passar, cabinda ainda muitos mortos ou pnslO'
neiros na outra margem em que os aguardavam as forças ao mando do
~enente Coronel Manoel Rodrigues de Oliveil'a; fizemos setenta e tan
tos prisioneiros, entre os quaes se acham 4 officiaes e achando-se 22 fe
ridos entre elles; deixamos, além disso, gravemente feridos 10 paraguayos
cujo transporte se difficultava. Tomamos mais ao inimigo 200 e lanlos
rezes, sendo 31 bois, 60 cavallos ou eguas, 50.000 cartuchos de infaala
ria em duas grandes carretas,10 a 12 mil ditos que se achavam no deposJlo,
cento e tantos de artilharia calibre 4, um instrumental de musica, 78 la~
ças com cabo, 107 armas de infantaria tomadas no campo, e 156 na pralo
onde se atiraram os fugitivos, 5 caixões com paivara solta, 1 chata grande
que mandei incendiar, na qual se continham 13 surrões do xarque, que
mandei distribuir pela tropa e o resto lançar no .Anoio, 4 canoas que 1110~'
dei inutilisar, 5 caixões com papel em branco, manuscripto e impresso, aSSlOl

como 2 estandartes tomados no Campo, os quaes me foram apre.sentados
pelo Coronel Niederauer e mais 4 encontrados no deposito da VJ1la pelO
Tenente-Coronel Manoel Rodrigues d'Oliveu:a. Só depois da tomada o
ViJla pude completar as instrucções no que dizia respeito ao reconheC'fen.
to da .pOSiÇão do Tayi, para onde fiz seguir o Tenente-Coronel Manoel gt
cio da Silva, com parte do 60 Corpo, acompanhado pelos sngen ,el:
ros Madureira e GaIvão que foram zelosos no cumprimento do que lhes ~D9
cumbia. Passando ás mãos de V. Ex. as inclusas partes dos C~mmandaD ee
de Brigadas e Corpos, rogo á V. Ex. se digne tomar na consIderaçãO qu
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merecem os officines e praças que mencionam com louvor, pedindo eu li
cença para enviar uma copia desta parte ao Exm. Sr. Tenente-General Ba
rll0 do Rerval, Commandante do 30 Corpo de Exercito; e, aproveito a op
portunidade para agradecer a V. Ex. a honrosa commissão que se dignou
conferir-me. Deus Guarde.a V. Ex. - Illmo. Exm. Sr. Marquez de Caxias,
Commandante em Chefe de todas as forças brasileiras em operações contra
o Governo do Paraguay. - José Joaquim de Andrade Neves, Brigadeiro.•

A esse memoraval feito, seguiu-se, a 24, o combate de Estero Rojas,
ou Umbú, assim denominado pelos Paraguayos, em que o inimigo, pela
manhã, por segunda vez, accorometteu, sendo repellido, o nosso comboio,
que de Tuyuty se destinava ao acampamento em Tuyu-Cuê.





CAPITULO LI

S1OOWlIO: - Combate de Parê-Cue (3 de Outubro de 1867). - Cartas de Osorio á
Esposa sobre sua saúde e successos da guerra (frente á Tuyu-Cu~ fi e 6
de Outubro). - Cartas de Nabuco de Araujo e Martinho de Campos, de
saudação e admiração por Osorio (Rio, 8 e lO de Outubro). - Misstvas de
Osorio á Esposa (13 e 14 de Outubro) de noticias da guerra. - Combate de
Tataglbá (21 de Outubro). - Documentos offielaes sobre o glorioso feito. 
Carta de Osorlo á Espoóa, de 27 de Outubro, sobre o referido combate. 
Cuidados e affl.lcções da Esposa amargurada, sobre a vida do General. - Re
messa de um breve, (carta de 25 de Outubro). - Combate e tomada do Po
treiro Obella (29 de Outubro). - Combate e occupação de Tayi (2 de No
vembro). - Segunda batalha de Tuyuty (3 de Novembro). - Defesa heroica
de Porto Alegre. - Carta do Tenenle Manoel ]aclntho Osorio (6 de Novem
bro, acampamento junto á Vl11a do Pilar) de noticias de Osorio do theatro
da guerra. - Carta de Osorio (Tuyu-Cuê, 7 de Novembro) ao Dr. Homem de
Mello. - Circular do l\finistro da Guerra (7 de Novembro) sobre a necessi
dade de organisação do Exerelto Brasileiro, finda a guerra, e na qual pede
idéas. - Occorrencias de Dezembro. - Parte do Commando da 7" Brigada
de Infanlarla sobre a sorpreza á uma guarda do 380 de Voluntarlos, perlo
de S. Solano. - Cartas de Osorio a seu filho Fernando (6 e 13 de Dezem
bro). - Ataque a um piquete avançado em S. Solano (22 de Dezembro). 
De cripção official desse feito. - Sorpreza de Passo-Poi (26 de Dezembro).
- Parle official do Barão de Trlumpho. - Cartas de Osorio (Tuyu-Cue, 24
de Dezembro de 1867), de notlelas de sua saúde e da guerra.

Gloriosos combates registra tambero o mell de Outubro.
O de Parê-Cuê, a 3, era pelo Coronel Antonio Fernandes de Lima

communicado ao Goneral Osorio, nestes termos :

.S. Solano, 1 de Outubro de 1867. Exm. Sr. General BarãO do Her
:1. A 6a Divisão de Cavallaria, cujo co=ando foi-me confiado por V. Ex.,

ye hontem occasião de encontrar-se com uma força in.iroiga superior a
mil homens e derrotaI-a coroptetamente. Os valentes que ufa.no-me de com
~andar colheram hontero novos louros para as arroas brasileiras e eu, m
derp~tando os sentimentos de todos os meus co=andados, tenho a honra
e o erecer a V. Ex. as glorias que a esta DivisãO coube. Os rio-granden

bes por V. Ex. conduzidos a este campo orgulham-se de, no dia. 3 de OutuHO, terem se mosb:ado como dignos soldados do valente General BarãO do
d erv~1. Aproveito a occasião para reiterar a V. Ex. os protestos de consi-

deraLiQa.o com que sou de V. Ex, Att. Ven. e Am. Obro - Antonio Fe?'nan
es ma.•

A 5 desse mez, Osorio escrevia á. Esposa, sobre a ~ua saúde e suc
cessos da guerra :

da .•Chiquinha. Frente a Tuyu-Cué, 5 de Outubro de 67. Vou melhor
Inlnha perna, como muito e durmo bem quando o canhão não me estOl'-
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va com a sua ametvel voz. Hontem veio o General ArgolIo. O Oliveira e
mais dois medicos abriram uma fonte na perna e me promettem os Srs. da
commissão que assim muito adiantará minha cura. A nossa Esquadra oon.
tinúa estragando o Humaytá. ColIocada entre este e Curupaity, nada tem
soffrido a Esquadra n'aquelIa posiÇãO e tem sua communicação pelo Chaco
com os depositos. Por terra iam bem as operações, ainda que vagarosas.
Em todos os encontros que o lo e 30 Corpo tem tido a nossa força tem mal.
tratado ao inimigo. Depois do que já te disse, a 20 de Setembro foi atacar
a villa do Pilar uma força nossa que fez mais de cem mortos, muitos prisio
neiros, tomou duas peças, munições, armas, etc., etc. No dia 3 do corren·
te sabiram dois mil homens de cavalIaria inimiga a atacar a força que te·
mos em S. Solano. O inimigo foi completamente derrotado, deixando no
campo 500 mortos e 200 prisioneiros. Nós tivemos 30 mortos e 92 feridos
inclusive o Major Dinarte gravemente. Emquanto, porém, tudo ia bem por
aqui, o Visconde de Porto Alegre, mandando a 24 de Setembro uma força ata
car outra maior do inimigo, soffreu afinal uma perda de 400 homens fóra de
combate e foi nessa refrega morto o Major Vasco, irmão do Astrogildo._.
A cavalIaria do inimigo está muito mal montada. O velho Coronol Fernan
des foi o heróe do dia 3 de Outubro. Saudades aos amigos e benção aos nos
sos filhos. Envia-te um abraço saudoso. O teu - Oso?·io .•

Ainda na mesma data, escrevia á Esposa:
.Chiquinha. - Outubro 5 de 67. Hoje te escrevi e torno a fnzel·o

para dizer-te que não tenhas cuidado por mim. Pelos jornaes vi a ohegada
abi do Dr. Gama Lobo e portanto já ello te terá entregado o dinheiro que
te mandei e á Manoela, e os papeis do Chico. Diz á Manoela e ao Chico que
nãO respondo ás suas cartas porque está fazendo muito calor. Creio que o.
meio mais facU de me escreveres com segurança é mandares as cartas por
via do amigo Ricardo, do Banco Mauá. O Marquez de Caxias anda de saúde
e tão agil como nunlJa o vi. A ultima derrota que o inimigo soffreu em
2.000 homens de cavalIaria deve ter encommodado ao Lopez porque foi na
sua melhor tropa que é a cavallaria e deixou em nosso poder mortos e pri
sioneiros mais de 600. Hontem abri uma fonte na perna com o que penso
sarar. O teu - OsO?·io .•

E, a 6, ainda escrevia :
.Chiquinha. - 6 de Outubro de 67. Recebi a tua carta de 26 de e

tembro e fico sciente que o Dr. Lobo te entregoll as encommendas. OJoão
Coelho chegou. A minha perna tem tido alternativas j nãO gosta que eu
ande a cavallo, porém, tenho persistido tratando-me n'este campo da van
guarda. NãO fui a Montevidéo, Buenos Aires ou Corrientes. Tendo eu yol
tado ao theatro da guerra e trazendo ainda 4.600 patricios, não tenho ammo
paTa os deixar j si, porém, o mal se aggravar, procurarei os recurso~. Ape·
zar de muito risco, está posto o sitio a Lopez mas para isto tem havido nlguns
combates sanguinolentos. O inimigo foi atacado no lo e 20 do corrente noPo
treiro Ovelha contra o rio Paraguay pelo norte de Humaytã j o inimigo perd.eu
dois vapores e 700 homens j nós tivemos alli 405 fóra de combate j a m1lor
parte feridos. No dia 3, uma força inimiga ataoou de sorpreza o Porto e
gre em Tuyuty e poude entrar nas trincheu:as de Tuyuty pelo lado dos Ar
gentinos que estava mais fraco. Travou-se grande luta até chegar o reforço
d'aqui mandado, cOlumandado pelo bravo Brigadoiro Victorino i e, e.n~lIo! o
inimigo foi rechassado j tivemos 800 homens fóra de combate e o lnlm1go
mais de 2.000. Houve prisioneiros de parte a parte. Creio, porém, que pre
cisamos mais gente para censervar o sitio com menos perigo. Lope\que~
paz, porém ficando elIe nas condições de vencedor, creio eu, e o Bras! IDa
para o futuro. E' o que dizem, e não póde ser assim isto. O :MnrqMe~
anda muito activo e forte. Nunca o vi assim. Um abraço na a
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Doela e no Chico e diz-lhe que recebi as suas cartas e esta é a resposta,
porque as moscas e o calor não me deixam escrever. Saudades aos nossos
amigos. Mostra esta ligeira carta aos compadres. Dirás ao Espindola que
recebi a sua de 30 de Setembro. Recebe um saudoso abraço do teu-Osorio.
P. S. Do compadre Moreira recebi a carta de 27 de Setembro. O Coronel
Hilario te entregará 60 moedas de 20 mil réis.>

A 8 de Outubro, Nabuco de Araujo dirigia-se a Osorio :

cExmo. Sr. Barão do Rerva!. Côrte, 8 de Outubro de 1867 - ... Feli
cito a V. Ex. pela gloria que cada dia adquu'e e faço votos para que em
breve, vingada a nossa Pau'ia, V. Ex. ,'olte incolume ao seio de sua ra
milia. De V. Ex. Am.O Obr.o e admirador. - José Th01nax, NabwJo 'de
Araujo.>

A 10, escrevia-lhe Martinho Campos :

cRio, 10 de Outubro de 1867. mm. Ex. Sr. General Barão do Rer
va!. Meu muito presado Am.o e Sr. Si a veneraçlio e estima que consagro
ao mais bravo General Brasileiro não póde augmentar com o favor de sua
generosa carta, em que me faz a honra de felicitar pela minha reeleição, é
certo que o diploma que me enviaram os meus briosos comprovincianos não
me deu maior satisfação e desvanecimento do que a carta de V. Ex. : assim
enobrecido o meu diploma pela approvaçãO do General que tão alto tem sa
bido collocar a gloria do nosso pavilhãO, eu só me julgaria digno delle si
tivesse occasião de empregar-me no serviço da nossa santa cau a nacional
pela qual com tanta heroicidade peleja V. Ex. a cujo lado e em escola eu
lenho a fortuna de ver o numero de mineu'os, que a minha Provincia po
dia, devia dar e daria si os máo anjo do dia nãO fizessem tudo quanto
~ell1 sido necessario para que ella não acompanhe o heroico Rio Grande com
Igual esforço em engrossar o nosso Exercito. Gememo. de consolo, Sr. Ge
neral por ver a justiça que geralmente neste paiz e no estrangeiro se faz ao
lDclylo rio-grandense que desta gllel'l'a sahe o primeiro vulto militar do-
Brasil; e fazemos ardente votos para que Deus lhe preserve a vida, e nós,
oveJalllos quanto ante illustrando e honrando o Senado Brasileiro, em
\tll1.~ cadeira elll que nenhum outro Brasileiro tem igual direito de sentar-se.
BeIJando-lhe as mãos pelo favor com que me t:t-ata, e pela lembrança em
que me te.m, e do que muito me desvaneço, desejo a V. Ex. prospera saúde
e ao BraSIl novas occasiões em que se cubra de gloria pelos feito de V.
Ex. e dos seus dignos companheiros que todo admiramo e respeitamos
como denodados campeões que tudo tem feito quanto é po sivel e tudo tem
dado. pela gloria de nossa Pala·ia. Queira V. Ex. aceitar os protestos de
~mll'aç~o subida e inalteravel estima com que tenho a honra de ser de V.

. mUlto att.o cr.Oam.O e obrmo.- Martúlho Alves da S. Campos .•

A 13, Osorio escrevia á Esposa:

.•~hiquinha. 13 de Outubro de 1867. - Esta é ó para dizer-te que
ha d?IS dias estou muito melhor da minha perna e com o desgosto de ter
perdido o Tenente-Coronel Alencastro, do cholera. A 3 do corrente, Lopez
mandou fazer um ataque ás nossas trincheiras de Tuyuty onde entraram
de sorpr~za; porém, graças ao reforço que daqui foi de cavallaria brasileira
~ argentina, o inimigo foi rechassado, deixando 2.300 mortos; porém, teve
e~p~ de roubar o que poude aos sorpl'ehendidos. Lopez está ha tres dias
reduzln~o as suas trincheiras. Tem comer para pouco tempo, dizem os pas
:008 ; .e pOI' isso de suppor que tente uma sabida para ultima feita, si for
te 8 felizes ..Saudades aos antigos e aos nossos filhos e te abraça saudoso o
d u

E
- Osono. - P. S. Humaytã e tá muito estragada de nossas bombas

a squadra.>
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A 14, dirigia ainda á Esposa. esta carta :

.Chiquinha. Tuyu-Cuê, 16 de Outubro de 1867. - Ha oito dias te.
nho experiment3do muitas melhoras. Estimarei que gozes saude e nossos
filhos. O inimigo tem soffrido muitas perdas e está resumindo suas trinchei.
ras, porém não pode o sitio ser absoluto, porque pelo norte de Humaytá se
co=unica pelo Chaco com a sua campanha, e tive hontem noticia que por
lá passou pua cima uma força das tres armas, segundo uns passados. Pre·
cisamos mais força para guarnecer tão longa extensão. .á.deus e saudades
aos amigos. O teu - Osorio .•

No dia 21 de Outubro, feriu-se o combate de Tatagibá. Pela 11 ho
ras da manhã, os Brigadeu'os "Victorino Monteiro e Andrade :Neves accom
mEitteram com impeto a cavallar;a paraguaya, em numero de quatro regi.
mentos, e desbarataram-n'a completamente, perdendo o inimigo cerca de
800 homens. As diviSlles la e 6a tomaram pute no final da acção. A divi·
são de Andrade Neves compunha-se de 1.007 praças e levou o inimigo até
o portão de Rumaytá.•Quasi fiquei no campo, morto, escrevia .A.ndradeNe·
v.es; mas o meu bom cavallo e o meu rewólver deram-me a vida.• Com esta
áCÇlíO desappareceram os ultimos restos da cavallaria paraguaya. O General
Andrade Neves dera-lhe golpes mortaes . .A' sua divisão chamavam os para·
guayos caballeria loca de cuenta. (1)

Sobre o glorioso feito de Tatagibá revela o archivo de Osorio o e·
guintes dOCllll1entos officiaes ;

(1) Biographia do Barão do Triumpho, pgs. 'n - 29. Homem de ~lelJo.

-:- Tlt)',,-ClIé, 21 de Ol/tttb,'o de 1867. - Chiquinha. Recebi as tuas cartas de
29 de Setembro e 21 de Outubro, aquella pelo Bordini e esta pelo Camargo, e re·
cebl mais outra pelo Lyra. Muito estimo que gozes saúde, nossos filhos e amigoS.
Eu nUnca sabi daqui, nem entreguei o commando. E' verdade que tenho soffrido
de minha peroa, porém está desinflammada, e n'eUa tenho uma fonte. Monto a ca·
vallo quando é muito preciso, e si não, ando de carro. E' tambem verdade que ha
outras pestes como o cholera quc nos tem lcvado bOa gente, como o Coronel Sezerre·
do Bello e o Alencastro, porém Dcu ainda se não lembrou de mim. Espero que
~e deL"ará viver ao menos attendendo ás orações de tanta gente e principalmente
pelas tuas. Espero, pois, que terás fé e pactencia para atravessares mais essa qua·
dra calamitosa para todo o Brasil. Fico scicnle de que esperas a visita do Fernan
do; lhe recommendarás que se recolha a tempo para a Academia. Fico sdbendo
que o compadre Moreira diminuiu nos premios e que lhe tens dado algum dinbelro.
Pelo Coronel Hilario Pereira Fortes te mandei 60 moedas de 20$, e pelo compadre
Dlonisio 9 onças. O irmão da Carminha está Tenente-Coronel commandaodo um
Corpo. Eu nilo posso obter-lhe a licença que pede para elle D. Carminhll. o,pols
do ataque de 3 de Outubro no Exercito de Porto Alegre não tem havido mais logo
e só alguns passados e alguns prisioneiros feitos no Pilar. Multo agradeço a Ma·
noela as suas cartas de bOa filha. Tcnho um relogio para mandar-lhe na primeira
occasião e talvez o Lyra leve. O inimigo tem-se reconcentrado talvez pelas gran
des perdas que tem soffrldo ; sua cavallaria por ora não apparece ; se lhe dls.põenl
poucas forças, porém, cada vez lorna mais lortes suns trincheiras; estão sllJadoS,
mas creio que ainda tem mantimentos e que receberão alguns pelo Chaco ; crê·s

e

que pretendam atacar algumas das nossas forças que sitiam. Diz ao Adolpho que ra~a
<;linheiro para pagar ao padrinho e que recebi as suas duas cartas. O Marquez ao a
muito lorte c altil, felizmente. Saudades aos amigos. O calor não me deixa ~scre
ver, e as moscas me atrapalham. Te envia um saudoso abraço o teu - Osorro.
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.Commando da 5a Divisão de Cavaliaria. Quartel General em Ne
grete, 23 de Outubro de 1867. rumo. Exmo. Snr. Com satísfaç1ío faço che
gar ás m1íOS de V. Ex. as partes que demonstram O feliz resultado do ata
que do dia 21 do corrente, e cheio de orgulho, não trepido em declarar a
~. Ex. que a 5a Divisl!.O de Cavaliaria. antiga la, e que por V. Ex. me foi
confiada, teve quasi toda a parte neste brilhante feito d'armas, restando tão
sómente ao Commandante da Divisl!.O, ofliciaes e praças, o pesar de não
termos a nossa frente o nosso valente General Barão do Rerval, a quem
com amizade e dedicação acompanhamos desde a Provincia do Rio Grande
do Sul. Felicito pois a V. Ex. por ver aquelies por V. Ex. reunidos, tanto
veteranos como recrutas, provarem que são dignos do Commando de V. Ex.
Deus Guarde a V. Ex. Illmo. Exmo. Sr. Tenente-General Barão do Rerval
Commandante do 30 Corpo do Exercito. - ViCt01'WW José Garnew'o Mon
teiro, Brigadeiro.•

Parte. - Tenho a honra de relatar a V. Ex. mais um triumpho al
oaD9Rdo por nossas armas na brilhante jornada de 21 do corrente. S. Ex. o
Sor. Marquez Marechal Coromandante em Chefe do todas as forças brasilei
ras, em sua reconhecida intelligencia e tino militar, concebeu o plano de
atacar as cavallarias inimigas que sempre pela manhã ahiam a dar pasto
aos oavallos fóra de seus intrincheiramentos, e no dia 19, em presença dos
Snrs. commandantes das Divisões de Cavaliaria, desenvolveu e combinou- o
ataque premeditado. A mim, como Conunandante da 5a DivisãO, cabia-me a
gloria de seguir pelo flanco esquerdo afim de cortar-lhes a retaguarda, sen
do-me tambem confiado o Commando de todas as forças de de o começo da
acção que seria annunciado por um signal combinado. Na noite do dia 20,
a vanguarda de minha DivisãO composta dos corpos 110, 190 e 240, com
mandada pelo Coronel Astrogildo, ficou emboscada junto a um grande ba
Dhado e encoberta pelo parapeito de nosso entrincheiramento; emquan.to
que eu, com os corpos 16°,21°,22° e 230, conservei-me occu1to- pelos laran
jaes de Tuyu-Cuê, esperando ancioso pelo momento da luta. Ao signal dado
que foi as 11 horas da manhã, pouco mais ou menos, aill' á meia redea,
com os corpos que deviam proteger a vanguarda direita ao logar onde elia
se achava e, atravessando com a maior rapidez o inllnenso passo, consegui
protegel-a, cortando a retaguarda do inimigo emquanto elta se chocava va
l~rosamente contra suas cavaltarias que, perseguidas depois pelas mais Di
VIsões, procuravam embalde retirar-se pela estrada jà cortada por minhas:...
forças de reserva. Tendo pois conseguido o que desejava e achando-me per
~? do i~trincheiramento e em frente ao forte do Rumaytá, de cujas baterill8
Jasoffnamos os fogos, mandei retirar para fóra do alcance da artilhlU1.a a
~Jnh~ gente e as mais Divisões, recolhendo os nossos mortos, feridos, pri
SIODelros e todo o material de guerra deixado no campo pelo inimigo, o que
ex~cutou-se na melhor ordem possivel, apezar das bombas qu perseguiam
pnDClpalmente a minha reserva j e depois esperei ordens de S. Ex. o Snl·.
Marquez de Caxias, a quem mandava referir o belio e lisongeiro resultad&

. de s~us planos. S. Ex. mandou que me retirasse depois de preenchida a
glonosa tarefa de vencedor no campo da batalha, o que fiz entrando ás 4
horas da tarde na povoaçãO de Tuyu-Cuê á frente do bravos e valorosos que
commandava. O inimigo deixou no campo para mais de 1.000 mortos e, por
~alll'a de sua obstinada resistencia, conseguimos fazer poucos prisioneiros.

Coronel Astrogildo Pereira da Costa, Commandante da Vanguarda ainda
uma vez teve occasião de pôr em pratica a sua reconhecida bravura j d~
llild~-se em. parte á sua perícia militar o bom exito do ataque. Os Corone18
9 ano Pererra Fortes e Severino Ribeiro d'Almeida, este Commandante da
~ .e aquelle da 6a Brigada, mostraram desejoJ de imitar ao bravo compa

D eIXo da Vanguarda, cumprindo fielmente as minhas ordens e fazendo de
senvolver em suas columnas grande velocidade de movimenta, resultando
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d'ahi cortarmos a retaguarda do inimigo. Neste desenvolvimento tornou-se
saliente o bravo Tenente-Coronel Camillo d'Oliveira Mello, Commandaute
do 220 Corpo Provisorio da Guarda Nacional. O Major Joaquim Roiz Bra.
ga, assistente do Dep.o do Ajute. General, o Capitão Joaquim Sabino Pires
Salgado, assistente do Dep.o do Qel. Me. Gl., o Tenente Antonio Maneio
Martins, escripturario da mesma repartiç!ío, o Tenente Antonio Vieira de
Macedo, Ajudante de Ordens, o 20 Tenente José Pereira da Graça Junior,
Ajudante de Campo e o Alferes Ryppolito de Figuerêdo Passos, todos junto
ao meu commando, cumpriram o seu dever na promptidão e rapidez com
que levaram as minhas ordens, envolvendo-se os quatro primeiros no con
flicto, pelo que se tornaram mais salientes. Os 2c;>s Sargentos do 160 Corpo
Provisorio da Guarda Nacional, amanuenses da DivisãO, marcharam nas fi
leiras de seu corpo por assim m'o haverem pedido. O Alumno 20 Cirurgião
contractado José Dias d'Almeida Pires pediu-me para acompanhar-me na
acção e tive então occasião de apreciaI-o como medico e como soldado.
Tendo dado ordem ao Dr. CirurgiãO Mór de Brigada, Silverio d'Andrada e
Silva, Chefe da ambulancia que marchou á postar-se junto ao mangrulio
Caxias para dahi receber os feridos brasileiros e paraguayos que viessem do
conflicto, elIe assim o fez, como demonstram a parte e relaçãO dos feridos e
curados que junto a esta sob a presença de V. Ex. Tivemos fóra de com
bate -6 officiaes e 50 praças, sendo mortos 2 officiaes e 6 praças, feridos gra
vemente 1 official e 30 praças, levemente 10 praças e contusos 30fficiaese
4 praças. Aproveito a occasião para pedÚ' a V. Ex. que se digne reoom
mendar á alta munificencia Imperial a familia numerosa do bravo CapitãO
JOão Anacleto Leite e a Viuva Florinda Candida de Moura, mãe do intrepi
do soldado Faustino Xavier Cardoso, mortos gloriosamente na explendida
jornada de 21. E' desnecessario demor3J:-me em relatar o modo brilhante
por que portou-se a briosa DiviSão do meu commando. S. Ex. o Sr. Mar
quez de Caxias foi testemunha ocular do desenvolvimento de muitas forças
e estará convencido que ellas fizeram o que humanamente era passivei fa
zer-se, cumprindo cada um religiosamente o dever do verdadeiro sold.ado e
Brasileiro. Quartel General do Commando da 5a DivisãO de Cavallana 23
de Outubro de 1867.- Victorino José Ga7-nei?'o Monteiro, Brigadeiro.•

•Acampamento junto a S. Solano, 22 de Outubro de 1867. lllm.o e
Ex.o Sr. General Barão do Rerval. Depois de saudar a V. Ex., praz-me fe
licitaI-o pelo glorioso feito de nossas armas, obtido no combate que travou- e
hontem com forças inimigas nos campos fronteiros ao Rumaytá. O Corpo
de meu Commmido que pertence ao 30 Corpo de Exercito sob o di~no Com
mando de V. Ex. tomou parte activa na luta e mais esta vez sentiu nMter
sido guiado no campo da gloria pelo intrepido e distincto Chefe que o trou
xe aqui; porém, com prazer communico a V. Ex. que cumpriu com o sel~
dever. Em execução á ordem que recebi do Coronel Astrogildo, carreguei
sobre uma columna inimiga forte de 350 homens, tendo eu apenas 180 i se
guiu-se, então, o mais renhido e desigual combate entre aquella forre e a
minha, dando, porém, em resultado a completa derrota do inimigo. e~.D
do me disse um Alferes inimigo que cahiu em poder de meu Corpo prl~t
neiro, a columna que ataquei era o Regimento n. 23 e eu afianço a V. x.
que dessa força, o que não foi prisioneiro, succlUl1bi1l,. Lamento e com ~:
de dôr a morte do CapitãO JOãO Anacleto Leite por V. Ex. bem conheci o
e tambem do lo Sargento Zeferino Caetano Nunes cunhado do finado e .filho
do velho Serafim Caetano e de mais tilll soldado, tendo o Corpo 11 fendo!,
10 dos quaes gravemente, sendo apenas 1 ferido por bala de f1tzil i os I~als
foram á arma branca I Fiz 30 prisioneiros, inclusive 1 Alferes e 2 claíJS.
Tambem licaram em meu poder 2 cornetas, uma que dei ao Ex.o Sr. ::
quez e outra que remetto a V. Ex. Faço votos aos Céos para o prom~to r os
tabelecimento de seus encommodos de saúde para assim V. Ex. gmar-n
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nos oombates e ser nossa gloria mais completa. Aproveito a opportunidade
para ser o?m toda conside!açãO e verdad~im estima de V. Ex, Camarada e
amigo mUlto grato. - Joao Nunes da &lva Tava1·es .•

A 27, Osorio inteirava á Esposa do cODlbate de 21 :

.Chiquinha. - 27 de Outubro de 1867. Depois do ataque de 3 do cor
rente de nossas cavaliarias com as do inimigo, tivemos outro, a 21, e no qual
o inimigo teve fóra de combate como mil homens, deixando no campo mortos
mais de 500. Assim é que as nossas cavallarias do lo e 30 Corpos de Exer
cito tem continuado felizes. NliO soube si recebeste o dinheiro que te man
dei pelo Dr. Gama e Cypriano Ferreira. A fonte que abri na perna tem pur
gado muito e e pel'O melhoraI' muito, segundo me diz o Oliveira, que te man
da lembranças. Tem havido por aqui ainda o cholera, porém não muito for
te. Saudades aos amigos e aos nossos filhos e recebe um abraço de teu
Osmo.•

Datada de 25, O. orio recebia esta missiva da Esposa amargurada :
.25 de Outubro de 67. Meu O orio. Pelo JOãO Coelho escrevi, e

agora escrevo esta, pelo Bordini, que voltou de Montevidéo e para lá segue.
Já saberás quanto afilicta vivo, pelos muitos cuidados que me tem causado
o teu encommodo da perna, pois aqui se diz que estiveste muito mal. Re
cebi uma carta de 17 do mez passado e outra que trouxe-me o Cypriano e
em que dizes estares quasi bom, porém, sabendo eu o quanto és pouco cau
teloso receio muito que ainda estejas sofl'l'endo. Deves lembrar-te que essa
vida não é ó tua, que tens filhos e uma mulher que muito sofire por vêr-te
em tantos perigos. Veiu o \~apor de Montevideo e trouxe a terrivel noticia
de estar nes e Exercito o colera. Meu Deus, será possivel que tenham mais
e se grande mal e que tantos su tos me causa? Esse homem que é a causa
de tantos horrores terá bom fim. Parece que não; emfim Deus o saberá.
Peio Cypriano recebi sessenta moedas de vinte e doi mil réis que aqui já
se tem vendido a 25. Não tenhas cuidado que darei ao compadre Moreira
o que puder. Já tenho em meu poder a conta corrente que estava em deze
nove contos, porém, boje está em meno pOI'que tenbo dado 4 contos. Diz
me o Adolpho que este anno deve-se fazer bom disfructe. O compadre Mo
reira b~ixou-nos o premio pois estamos pagando a dez por oento. Tenho
conheCldo eUe er no. so amigo... Tenho sempre noticias do Fernando.
Elle pediu-me para fazer seu exame de latim no Rio, onde encontrou muita
protecção quando lá foi pedir o requerimento para consentirem que eUe es
tuda se,~ primeiro anno, para depois do exame fazer o acto, o que concede
ram, e Ja deve estar no Rio. Deus queira saia-se bem que já fioa no segun
~o e deve, vi~' passar cá as feria,. Nós passamos sem novidade; porém,
alta o pl'lDülpal que é o socego de espil'ito. A minha vida é de amarguras.
~deus"meu caro Osorio. Acceita UID abraço saudoso de tua amante e posa.

mnC'/.sca O ol"io. (P. S.) Váe este breve para pores junto com o que tens
e te peço isto para que te preserve da peste. .r ao o percas.-F. O.»

A 29 de Outubro, deu-se o combate e tomada do Potreiro Obelia.
Não fÔl'a o heroico Porto Alegre e começara o mez de ovembro por tris
tes consequencias para os AIliados. A 2, teve logar o combate e occupaçliO
do Tayi pelos Brasileiros, operação estrategica de grande alcance, galharda
mente executada pelo Brigadeh'o JoãO Manoel. Na madrugada de 3, de sor
praza, Lopez cáe sobre Tuyuty, «com cinco columnas, de' mais de 8.000
hon:ens,. visando cortar nossa base de opel'açOes, apossar-se de nossos de
posltos naquelIe ponto e no Passo da Patria, etc. animado do pensa
mento de fazer mudar o cm'so das operaçOes. Felizmente, n'esse dia, tive-
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mos por nós a bravura de Porto Alegre que, por esse brilhante feito, em
que fi victoria nos coube, foi olevado ao titulo de Conde.

A 6 desse mez. Manoel Jacintho Osorio, escrevia á Baroneza do
Herval:

«Acampamento junto lÍ. Villa do Pilar, 6 de Novembro de 1867.
Minha estimada Tia e Senhora. Tive o prazer de, pelo tio João Coelho, e
pela sua carta de 26 de Setembro ultimo, saber que V. Me., a prima Manoe.
la e o Chico gozavam saúde. Quanto á nossa, e mesmo a do tio Osorio,oom
quem estive a 3 do corrente é bôa, isto é, a delle, falando-lhe sinceramen·
te, como V. M.ê exige não O é tanto, porque a perna está teimosa, mas nilo
é para dar cuidado; e penso que o remedio que a ha de curar é aproxima
conclusão da guerra. Sem isso - na campanha ou em casa - é bastante
a soffreguidão ou a impaciencia para transtornai-o. Os amigos, com prejuizo
grave de sua falta no Exercito, o tem aconselhado que se retire, mas elie
com uma unica objecção nos desarma: e é que nãO é proprio de . eu cara·
cter abandonar um Brigadeiro, Coroneis, Tenentes-Coroneis, Majores, Ca,
pitães, subalternos e 2 ou 3 mil soldados que, voluntarios, e só por elle vie·
ram no heroico 30 Exercito. Em.fim, V. Mcê. nãO se afRija, e antes ar·
gulhe-se, lembrando-se que, paralysadas um anno as operações que seu in
trepido esposo na frente do Exercito encetou a 16 de Abril do anno pas
sado, ainda foi elle que, a 31 de Julho deste anno, á frente de seus rio
grandenses, deu a primeira carga junto a Humaytá e que, de então
até boje, as cavallarias de seus dois Exercitos (10 e 30 Corpos), sob a
influencia do seu nome, tem obtido dez victorias explendidas, tantas quan·
tas vezes tem pelejado, e apenas duas d'ellas com protecção de nossos gua
pos batalhões resultando estarmos hoje com os Paraguayos quasi completa
mente sitiados, pois que, apenas puderam metter para Humaytá pelo Cha
co alguo1 contrabando; e, portanto em dois ou tres mezes deverÍl e lar con
cluida a guerra quando muito, ou então não se acabará mais, a n1lO er que
os Brasileiros aparaguayados até hoje deixassem de o ser e vies em. uma
grande porção juntos para dar-se o ultimo golpe. Nos tres meze ultimo I

além das dez victorias dos lo e 30 Corpos, contamos mais tre pequenIDas
dos Argentinos e duas do Sr. de Porto Alegre, mas, infelizmente, um se
gundo Curupaity deste em 24 de Setembro; o que quer dizer-quinze vwto
rias em desosseis combates. A ultima do Visconde foi explendida, mas cara,
pois que 1.800 a 2.000 ParaguayosI(lortos em Tuyuty a 3 do corrente noS
custuram 700 homens fóra do combate, muito incendio e algum saque no
seu acampamento; na vespera, tivemos no ponto donde lhe escrevo ao ama·
nhecer uma missa de finados, não rezando por defuntos, mas fazendo-c, no
fim da qual contamos 600 mortos e 50 prisioneiros paraguayos, fóra l?O a 200
mortos, afogados e queimados em 2 vapores deJles que o nosso ExerCl~o met
teu a pique, tendo nós sómente 30 mortos e 100 feridos. Este ponto e co~o
a 6 leguas acima do Humaytá; e aqui estamos a la e 2a DivisllO de ~ava a
ria, commandadas pelos Generaes JOãO Manoel e BarãO do TrJUlnpho,
outra de infantaria (10 batalhões) ao mando do Salustiano e 1 parque
de artilbaria commandado por um pelotense Capitão José Thomaz Theo
dosio Gonçalvez. Estamos a 5 leguas bôas do Exercito, mas bem escu
dados em nossas lanças e bayonetas. Eu fui ferido com um lançnço na
barriga no ataque de 21 do passado, mas já estou bom c~mpletamen:
te, fazendo todo o serviço, mas impossibilitado ainda de apresllh.ar Ins a~
mas na cintura pelo que só carrego uma lancinha (sem banderre n pe
falta de generosidado de duas senhoras priminbas da cidade de Pelotas,
que todas duas assignam seus faceiros nomes com - M.) E desconfio qo~~
snrei logo pelo bem que me pagou o Sr. de Caxias confirmando-me no ~
to de Major quatro dias depois. A nossa Esquadra esbarrou no HUll1n ,
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mas acima deste «grande bicho. na margem do mesmo rio Paraguay, foi
içada a nossa bandeira com uma salva de 21 tiros, horas depois do estrago
acima e sitiando tambem outros dois vapores entre nós e Humaytá. Em
Iim, U;nho proseado demais, de q~e lhe ~eço desculpas, pedindo a Vmcê que
depois de ter a presente a enV1e ao tio Pedro a quem tambem peço para
transmittil-a a núnha Mãe, a quem depois do dia 21 só escrevi uma carti
nha pequena. Desejara escrever a todos sempre, assim como as minhas
estimadas tias Felisbina e Florinda ou ao Juca Quirino e Cbico Annibal,
mas não o faço porque um pobre fiscal de cavallal'ia aqui tem mlúto que fa
zer, em vista do alto preço (e impertinencia dos Srs. Generaes) da alfafa e
milho reúno etc. Aproveito a dizer-lbe que a gente que trouxemos de Pelotas
a que faz parte do Corpo 16 do Nico Jacintho é a unica cavalJaria qlle ain
da não brigou e que portanto ainda nãO e tendo distinguido os recommen
dados (principalmente Barcellos) que dahi trouxe nãO posso trabalhar para
serem promovidos, o que lhe peço para dizer ás primas acima citadas, si
com elias falar. O Candinho e Rocha estão tambem aqui e bons ; aquelle
é da minha divisãO (2a de Cavallaria) que os Paraguayos chamam - la ca
balieria louca; - e com razão porque o Sr. José Joaquim nos metteu cons
tantemente em bons assados, para ser r. Barão de Triumpho -o que, po
rém, damos por bem empregado porque isso já deu lugar ao :Marquez dizer
que a Cavallaria está acabando a guerra. Acredito Das oraçlles de minha
Mãe, de minha mulJler, irmãOS e tias (não das priminhas) para não ter
morrido mais de uma vez e especialmente no passado mez; por isso l)eço
lhes que continúem. Finalmente, minha tia, o enconunodo do meu General
e tio é a sua maior Gloria e lhe afianço que não o roublll"á á sua familia,
Jlorque em nada lhe altera as faculdades intellectuaes e organicas etc. De-
ejo a continuação de sua bôa saúde o de mais enthu iasOlo do que cuida

dos, e que me recommende II todos os parontes. Seu obrinho muito affei
çoado e obrigado. Mwnoel J. O m·io .•

A 7 (de Novembro), de Tuyu-Cuê, Osorio escre\'i'l ao Dr. Homem de
Melio :

.•Os meus enoommodos aggravaralll- e muito depoi que me reuni ao
])xerclto, porém, hoje comquanto ainda esteja soffrendo me acho mellior e
no commando do 30 Corpo d'Exorcito, que depoi. de tantas diffieuldades e
trabalhos, e apezar de pequeno, sem pro chegou a tempo de fazer com que
s~ encetassem as operaçlles, e graças á Providencia, já tem se medido todas
as sllas tropas com as do inimigo e tem tido a felicidade de sarnI' victorioso
em todos os diversos combates .•
. 'essa data era pelo Ministro da Guerra dirigida a O orio a eguinte

CIrcular :

.Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 7 de J o_
vem~ro de 1867. TIlmo. e Exmo. Snr. E' de toda a conveniencia quando
~ernunada a guerra, melliorar-se a organisaçãO do no so Exeroito, de acoor
? co.m as necessidades do serviço publico, tendo-se em "ism o que a expe

nenem da mesma guerra houver aconselhado, e corrigindo-se os defeitosk elia .p~tent~ados. A nova organisaçãO deve preencher o fim taetico e o
admJDls~atlvo, de modo que, bem dispostos e distribuidos em propor

çOes convementes, os elementos de que se oomplle a "força publica, pos a
cada uma das armas não só recebor com f!Jeilidade a necessaria instrucçãO
~mover-se quando lor preciso, sinãOtambem prover-o e dos meios para sa-

SraÇão das su~s principaes necessidades, de maneira que possam em qual
quer elmerg nOla obrar simultanea ou isoladamente. Convém igualmente
c~nsu tar na reforma projectada, o estado das finanças a indole de popula
~ao, ~ entensão das fronteiras e eircunlstaneialS peculiares do nosso paiz.,

ara ISSO a força decretada em pé de paz, convenientemente distribuida1
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formará um nucleo, um quadro normal, que, com presteza e sem grandes
sacrilicios dos cofres publicos, se amplie para attingir o maximo da fOlça
em circumstancias extraordinarias. Neste sentido pretendo solicitar do Po
der Legislativo, na sua proxima futura reunião, as medidas convenientes.
Antes, porém, de o fazer, desejo auxiliar-me com as luzes - dos profissio
naes, ouvindo-os sobre tão importante assumpto. Assim que, dirijo-ma a
V. Ex., convidando-o a examinar as bases por mim apresentada. na Cama
ra dos Surs. Deputados em a la sessão da l3a Legislatura, e vem consigna
das no discurso impresso, que V. Ex. achará incluso, e a formular suas
idéas sobre a organisação que mais convenha ao nosso Exercito, acompa
nhando seu parecer das necessarias considerações, e com a possivel brevi·
dade o remetter a esta Secretaria d'Estado. Deus Guarde a V. Ex. - Joã{)
Lu$tosa da Cunha Pa1·anag~tá.-Sr. Barlío do Rerval..

Em 2 e 5 de Dezembro, ha a registrar duas sorprezas a primeira so
bre o 260 de Voluntarios (Ceará) á margem esquerda do arroio Gaimbooá,
em que foi victima o com mandante Major SebastiãO Tamborim j a segunda,
sobre uma guarda do 380 de Voluntarios, perto de S. Solano. Eis a par
te d'esta ultima occorrencia dada pelo COlllll1allclo da 7a Brigada de In
fantaria :

.Commando da 7a Brigada de Infantaria. Acampamento em Tuyn.
Cuê, 5 de Dezembro de 1867. Illmo. Exmo. Sr. Participo a. V, Ex. que,
pouco depois das 2 horas da madrugada do dia de hoje, ouvindo um tiro na
linha da frente deste acampamento, pllZ-me alerta e em observação e pou
cos instantes depois me foi apresentado pelo oflicial commandante da guar
da o Cabo d'Esquadra do Batalhão 380 de Voluntarios da Patria Franoisoo
Torres d' Azevedo que, achando-se no flanco esquerdo da mesma linha, viera
dar parte que a força emboscada pouco a frente do mesmo flanco, havia sido
acommettida pelos Paraguayos e que parte da linha, a sim como a embos·
cada, se haviam retil"Udo abandonando seus postos; immediatamente puz
toda força sob meu commando em fOl'ma inclusive as guarnições d'artilharia
e mandei sam' a força de 50 praças sob a direcção de um CapitllO e com oMa
jor de dia as linhas a percorreI-a e ao lugar da embo cada, afim de pesqui
zar o occorrido ; pois que a prinleira comU1unicação que "iera, era de que a
linha tinha sido sorprehendida ; e sendo-me depois communicado estar toda
linha postada em seu logar a sim como as praças da emboscada, faltando
unicamente duas; pela manhã tratoi, depois do recolhimento de toda a força,
de informar-me do occorrido poi que os doi soldados da emboscada feridos
e que depois daquelle conflicto me foram mandados apresentar pelo offi
cial commandante da linba nada diziam por haverem estado dormindo. Das
informações verifica-se: haverem os Paraguayos sem saber-se qual o numero
atacado a emboscada, ferido aos soldfldos Estevão de Lima CurveUo e M&
noel Liberato da Paixão, e a qualidade de seus ferimentos consta do aUes
tado do medico que nessa occasiãO os curou accrescendo conhecer-se que os
ferimentos foram feitos com espada, pois que no bonet encontrado do que
fôra ferido na cabeça assim se conbece, assim como pelo golpe dado em
uma carabina; de baver abandonado seu posto a emboscada sem que fizesse
tiro algum as praças nella collocadas, desapparecendo os soldados.Manoel
Pedro Pon tes e João Thom é, faltando delles tão bem os sabres ~alOnetas,
duzen tos cartuchos e duzentas e cincoenta capsulasj que parte da linha ;r
posta dos soldados Manoel Barbosa dos Santos, Martinbo José TeUes, ~!iO
Antonio, José Joaquinl Baptista, Raymundo José Ferreira, Rufi~o Pe~e~
da Cruz, Manoel Jesus do Nascimento, Manoel Cypriano e Zefenno V"lelfll
dos Santos abandonaram tambem nessa occasião seus lugares; e que o
restante da linha estendida declara nada ter visto. O oflicial commandan-
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te da linha nessa occasião que era o Alferes Luiz da França Bezerra Cavalcllnti
Maracajá achava-se na direita pois que tinha passado da esquerda a rondal'
a linha; e o Alferes Raymundo Nonato Pinheiro de Freitas que, tendo an
teriormen te estado na linha das seis ás doze horas da noite fez retirar o
sargento que se havia mandado coliocar na emboscada, pelo que acha-se
preso á ordem de V. Ex. A emboscada tem sido coliocada diariamente nes
se lugar pelo Tenente Assistente do Deputado do Ajudante General, Eduar
do José Barbosa que me declarou ser por ordem do Coronel José Antonio
Correia da Camara encarregado da cobertura do campo. Do que occorreu
immediatamente mandei scientificar a V. Ex. assim como ao Coronel en
carregado da abertum do campo. Deus Guarde a V. Ex. rumo. Exmo. Sr.
Brigadeiro Carlos Resin, Commandante da 4a Divisão. - Joaquvm Roi-x,
Coelho J(elly, Coronel.

A 6, escrevia asorio a seu filho Fernando :
.Paraguay, 6 de Dezembro de 1867. NãO sabemos quando terá fim

esta guerra. a Exercito está moralisado, e nlIO tememos fracasso algum,
salvo o caso de sorpreza, como a que fizerão em Tuyuty: quando toca
vamos alvorada elies com a ponta da bayoneta acordavam os nossos; mesmo
assim a victoria foi momentanea ...•

E, a 13, de Posta Tugy, ao mesmo escrevia asorio :

.Fernalldo.- Posta-Tugy, 13 de Dezembro de 1867....Ainda soffro da
minha perna; desde Agosto tomo fortes medicamentos, porém as circumstan
oias e os alarmes não ajudam a medicina. a cavallo está encilhado diaria
mente; IDas estou molhor. Goza saúde e sê feliz. Aqui tens quatro pri
mos - o Malleco, <lue conheces, está Major de um Corpo; o Manoel Luis,
Tenente ás minhas ordens, e o irmão JOãO Carlos, Alferes do 160 e o asorio
Torres, Alferes, filho do JoãO Coelho. Todo" e tem portado bem. A fonte
que abri tem produzido melhora ...•

A 22, dmante a noite, o ininlÍgo atacou Ulll piquete avançado em S.
Solano. Eis a dcscripção d'esse feito:

.Commando da 4a DiviSãO de Infantaria . .A..camllamento junto a
TuYU-Cuê, 22 do Dezembro de 1867. lllm.o ExJlt.o Sr. Incluso tenho a hon
ra .de enviar a V. Ex. o officio desta data em que o Commandante da 7~
BfJgada dá parte do ataque que á noute passada fez o inimigo sobre as li
nhas avançadas do ponto guarnecido por aquella Brigada. Deus Guarde a
V. Ex. Illm.o Ex.o Sr. Tenente-General Barão do Rerval Com mandante do
30 Corpo do Exercito. - Ca1'los Resin, Brigadeiro .•

Eis o documento a que se refere o Brigadeiro Carlos Resin :

.Commando da 7a Brigada de Infantaria em 'l'uyu-Cuê, 22 de De
~e~~ro de 1867. rumo. EXUlO. Sr. Roje, pelas dua horas da madrugada, o
lDulllgo atacou a linha avançada n.O 3, composta de 44 praças e 2 officiae
do Batalhão 13, a qual cobria parte do intrincheiramento do ponto occupado
aor esta Brigada; penetrando pela esquerda da referida linha e a direita da
/ n

B
·o 6 collocada a sua esquerda, composta de 24 praças e um subalterno

o atalhão 38 ; o intervallo entre essas dua linha estando desgual'lleci
~o.po~ s.er.banhado e achando-se actualmente quasi secco, deu lugar a pas
ti~ o.!,Il1mlg~ favorecido pelas macegas e escuridM da noite; tendo presen
f o, Ja prODmo e pela rectaguarda do referido flanco, que principiando o
L~o sustent?u_~ até ~ horas ~a madrugada auxiliado pela linha nO. 6.
38go aos pruneuos tiros fiz por em alarma e a postos os Batalhões 13 e
d testa Brigada e o 50 da 8a que se acha gual'llecendo uma das posições

es e ponto; e as duas batorias : a da direita de duas poças e 11 coliocada
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no centro, de quatro; mandando pelo il,judante d'ordens deste commando
Àlferes de commissão Tito de Souza Camisão ás linhas sindicar do eccorn
do afim de poder informar como me cumpria; mandando fazer o signal de
alarma pelo toque de cornota como se acha determinado, depois das Ires
pl'imeiras descargas das referidas linhas em conseqnencia do inimigo pôr-se
em debandada de um para outro flanco, receando quererem atacar oulro
qualquer ponto. NãO podondo avaliar o nnmero da força inimiga, pela es
euridll.O da noite e astucia com que fazem os movimentos, sendo conhecedo
res do terreno, e não ser o nosso fogo correspondido com tiros j deixo-o de
mencionar, constando-me, porém, que alguns vinham a pé e outros a oavallo
q11e ficavam em maior distancia. Ten ho o prazer de communicar a V. Ex. que
os nossos soldados que compunham as linhas sustentaram sua posiÇàO com
energia e toda a mais forçil, se conservou animada esperando em sua posiÇãO
qualquer choque para repellir. À linha do BatalhãO 130 teve os seguintes
feridos: Cabo d'Esquadra Laurentino José Ribeiro, com ferimento na re
giãO occipital e cervical e penetrante do pulmão na região dorsal diroita,
leve j Soldados: Joaquim José da Silva, ferimenro na região frontal com
fractura desse osso, na parietal esquerda, perda do pavilhãO da orelha es
querda, no terço medio do ante-braço e na articulação do punho esquerdo,
na face dorsal de ambas as mãos e no terço medio da face posterior da per
na direita, grave; Manoel Joaquim Soares, ferimento na regiãO froutal e
parietal esquerda, e nas phalangetas da mM direita, leves, ferimento grave
no terço m~dio do ante-braço esquerdo, com fractul'll simples do radius i
Francisco Felippe Santiago, ferimento na regiãO frontal da lamiua externa
desse osso, na região parietal, no terço inferior da face posterior do ante
braço e no terço superior da face externa da cõxa, graves; Ignacio Lucas
Pl'udencio, ferimento sinlples na re€;iãO scapulo humeral direita, leve, sendo
todos os ferimentos feitos por arma branca como foi classificado pelo 20 CI
rUl'gião Àrthur Cesar Rios na inclusa relaçãO, o qual promptamente foz
neste ponto os primeiros curativos e os enviou para a ambulancia central.
Os .A.Iferes Ricardo Damasceno de Albuquorqne e Theotonio Lopo .d~ Bal'
r9s, que se auhavam o primeiro na esquerda e o segundo na dlrClta da
mencionada linha portaram-se com valor o sangue-frio, accrescendo áquelle
serem seus serviços mais salientes por se achar no flranco atacado na. occa
siãO do entrevello animar e manter a ordem entre os soldados. O Alieres em
CommissãO do 380 Corpo de Voluntarios Francisco Candido Ttlixeira, que
commandou a linha do mesmo Corpo, a qnal se achava ii esquerda do pontp
atacado, portou-se com energia, conservando-se no seu posto, d'onde dU!
gia o fogo para o inimigo. Extraviaram-se duas espingardas e um. s.ab~e
bayoneta pertencentes a dnas das praças gravemente feridas; o IDJmlgO
deixou no campo um morto, um bonet de official, 1 dito de couro e um
chapéo, sendo de suppor, pelo vivo fogo que soffreu, que tivesse grande
numero de feridos. Deus Guarde a V. Ex. Bim. Exm. Sr, Brigadei~o Car!~
Resin, Commandante da 4a DiviSãO de Intantaria. - Joaquim ROl% Coe
Kelly, CoroneL.

Finalmente, em Dezembro (26), ha a mencionar a sorpreza dePassO·
Poi, cuja descripção se enconh'a abaixo na «parte~ do BarãO do Triumpbo :

.Parte dada pelo bravo Barilo do Triumpho ao COl'onel Chefe do E~·
do Maior, por ordem do Marquez de Caxias, relativamente aos ~cont~ol
mentos que tiveram lugar a 26 de Dezembro de 1867, junto ás trIllCb~l~a5
inimigas: Quarte do Com mando da 2a DiviSãO de Cavallaria, em S. 0:
no, 26 de Dezembro de HJ67. IlIIll.o Exm.o Sr. - Esta madru~ada, estanSO
eu com a força sob meu com mando prompta no alarma, recebI ordem d~tã~
Ex. o Sr. Marquez Marechal e Commandante em Chefe, pelo Sr. Ca.pl
Fagundes que se achava de dia á S. Ex., para marchar a toda a pressa 50'
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bre o Humaytá a ver se oortava a rotirada da força inimiga. que tinha ata
cado o Batalhão que se aohava de sorviço no mangrulho. Cumprindo esta
ordem, reuni os Corpos da 6a DivisãO e os da 3a Brigada da 2a DivisãO, e a
todo o galope, segui para o pon to indioado. Ao ohegar proximo das trinohei
ras, mandei o Major Izidoro Fernandes d'Oliveim oom um esquadrão na fren
te, e eu obliquei á esquerda, a ver si desoobria a força; e, tendo enoontrado
uma pequena força de infantaria, oI'denei ao Capitão do 60 Corpo Provisorio
de Cavallariu, Francisco Fernandes Franoo Netto, que carregassc com seu
esquadrãO sobre elia, bem oomo o 40 Corpo de caçadores a cavallo, que ia de
protecção, e tendo o referido Capitão Netto executado pontualmente as mi
nhas ordens, teve a felicidade de derrotar o inimigo, matando-lhe de dez a
doze homens c fazendo um prisioneiro, debaixo de um fogo mortífero de arti
lharia, que nos jogava balas razas, metralha e bombas. Por nos a parte tive
mos dois soldados mortos do 40 Corpo de oaçadores e dois ditos feridos, do
70 Corpo provisorio de cavallaria, tendo um desfalleuido, já no acampamen
ta,e cujos nomes constam da relação inolusa ; e tivemos tambem tres cavallos
mortos, sendo um do 40 Corpo de caçadores e dois do 60 de Cavallaria. In
felizmente nada mais poude fazer por ter de transpôr uma distancia maior de
legua e meia o ter se retirado o inimigo das suas trincheiras. Seguindo eu
pela estrada por onde o inimigo no veio atacar e voltou, observei pelo tri
lho que fez, que a força não passava de 50 a 60 homens de infantaria e 4
de cavallaria. A trincheira inimiga tem grande numero de boccas de fogo
e alguma força em numero regular; á esquerda observei um grande nu
mero de carretas promptas e disposta em linha. O Capitão Francisco
Fernandes Franco NeHo, portou- e muito bem na oarga que fez ao inimigo,
assim como o Major Luiz Joaquim de 'á Britto, oommandante do 40 Corpo
de Caçadore a CavilHo, que ia de protecção, mostrando bôa disposição e
firmeza, soffrendo o vivissimo fogo de artilharia que privou que se fizesse
maiS estragos ao inimigo. A 4a BI'igada da 2a DiviSãO ficou guarnecendo
deste ponto até á ponte do Anoio Fundo, por occasião de minha marcha;
o que tenho a honra de communicar u V. Ex. para que se digne levar ao
conhecimento de S. Ex. o Sr. Marquez Mareohal e Commandante em (,)hefe.
Deus Guarde a V. Ex. Illmo. Exmo. Sr. Coronel JOão de Souza da Fonseca
Costa, Chefe do Estado Maior. - Barão do T1·iumpho .•

Tues os successos, desde a maroha de flanoo, oooonidos em 1867,
C01l1 honra para os Exercitos Alliados, deixando antever o feliz termo da
guerra.

Nes. e mez, São de registrar, ainda, as duas seguintes oartas de Osorio :

.Compadre Dionisio Amaro. Junto a Tuyu-Cuê, 24 de Dezembro de
68~7. Re?ebi duas oartas suas; a ultima escripta de Pelotas por letra do

hl,co. Estimo que fizesse feliz viagem e esteja oom saúdo. O eu filho Vasoo
esta bom. Ha duas horas que sumu daqui onde veiu om mandado do Astro
~ldo. °Manoel .A.maro sahiu deste quartel para Major do 160 de cavallaIt ° ,Lopez ostá em sitio por este lado, porém, abriu um oaminho do

umaltá pelo Chaco, por onde oom ousto reoebe algum gado. As suas oa
v~llaI1all não tem sahido mais, porém, ha pouco tempo os seus vigiadores
alll?a furtaram 400 bois mansos ao Sr. Visoonde de Porto Alegre. Estava
muIto bom de minha perna; porém, tive que andar tres noites a oavallo, e
~?valllente se inflamlUOu um pouoo. As nossas forças tem chegado até Te
:~ary e trazido porção de gado; já subirá a mais de 6.000 rezes oom o

~ o do Potl'eiro Ovelha. Tenha muita saúde e dinheiro e não espere
mais cartas minhas; porém, espero que me esoreva largamente sempre que
po~sa. 80 Bento Martins, o Trindade e o Maneoo Jacintho estão feitos Coro
neiS. eu compadre ama. _ Barão do He1·val.>
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-Manoela - Junto ao Tuyu-Cuê, 24 de Dezembro de 1867. Respon
do a tua carta de 24 de Novembro. Estive muito melhor do meu encommo
do ; porém, esta noite inchou um pouco a perna por andar muito a cavallo'
s10 2 da tarde e já estou melhor. Os Paraguayos já estão poucos, poré~
slle muito malcreados i os mais magros vllo se passando. Tambem desejo
acabar a guerra porque o calor e as moscas nesta xarqueada encommodam
muito. Diz ao Chico que estimarei que brilhe no seu exame. Não me es
queço da promessa de levar-te ao Rio de Janeiro quando falares bem o
francez. O Fernando mandou-me a cançoneta do Benedicto, que achei bo
nita. Recebi o papel que me mandaste. O Maneco sei que está bom i mas
não o vejo ha dias. Escreverei ao Chico quando souber que elle sahiu bem
no exame. Saudades á tua madrinha. Recebe um .abraço do teu Paa qus
te I,lbençôa. - Barão do Hel'val,.



CAPITULO L11

S\JJIlMARJO: - Janeiro de 1868: Parllda de ~litre para Buenos Aires. - Caxias as
sume o Co=ando pela 2" vez, dos Exercitas Alliados. - Porto Alegre dei
xa o Commando do 20 Corpo, por doente, retirando-se para o Rio Grande
do Sul. - E' substiluldo por Argollo. - Occorrencias de Fevereiro: Reco
nhecimentos das balerias de Humaytâ (IOde Fevereiro) e do reduclo Ciervas
ou Estabelecimiento (8 de Fevereiro). - Passagem de Curupaity por 3 mo
nitores Brasileiros (13 de Fevereiro). - Passagem de Humaytá c tomada do
Estabelecimiento (19 de Fevereiro). - Assassinato de Flores em Montevidéo.
- Transferencia para Luque da séde do Governo Paraguayo (22 de Feverei
ro). - Reconhecimento de Assumpção por 3 couraçados (24 de Fevereiro).
- Alaque de Laurel pelos Brasileiros (27 de Fevereiro). - Ataque de 2 de
Março aos encouraçados. - Passagem de Curupaily pelas canhoneiras Magé
e Beberibe (3 de Março). - Retirada de Lopez para S. Fernando. - Reco
nhecimento de Espinillo e Angllio (18 e 21 de lIIarço. - Osorio, Andrade Ne
ves e Mitre. - Parte official de Osorio sobre o reconhecimento do EspinlIlo.
- Tomada de Sauce por Argollo. - Evacuação de Curupaity. - Posse do
Quadrilatero. - Concentração dos Paraguayos em Humaytá. - Occupação
de Curupaity (22 de Março). - 'Os Alliados mudam de acampamento. - O
inimigo em S. Fernando e Tebiquary. - Pequenos encontros de 22 de Mar
ço até fins de Abril de 1868. - Acção de Timbó Chlco (10 de Maio) - Com
hate de Iuasyy (8 de Maio). - O sexageslmo annlvcrsario de Osorio (LO de
Maio). - Carta á Esposa de Parc-Cue, de noticias das operações. - Felici
tações do Conselheiro Paranaguá e de Jacintho Machado Bittencourt pela
eievação de Osorlo á Visconde. - Reconhecimentos e occupação militar do
Chaco. - O assedio de Humaytá. - Occorrencias do mez de Junho. - Oso
rio é nomeado Grã-Cruz da Ordem de S. Bento de Avlz.

Começa o anno de 68. (1)
.A. 14 de Janeiro, Mitre parte de Tuyu-Cuê para Buenos Aires, assu

~ndo Caxias pela segunda vez, o Commando em Chefe dos Exercitos Al
IJados, consoante a seglúnte Ordem do Dia :

(1) 'Chiqulnha. Pare-Cue, 12 de Janeiro de 1868. - Ante-hontem te escre
vi pelo francez Jacques Blun, que seguiu para essa cidade (Pelotas); e como elle
-;lla breve, peço-te que no seu regre so me mandes por elle o teu retrato, o da

a~oela e do Chlco, mas te recommendo que, quando te retratares, não levantes
IU
I
Ulto a caheça. Hontem veio um offlcial paraguayo passado. E' Alferes e dá not!-

e a qUe "mi .Ir o lO. go eslá apromptando multas canoas, e tem dado ração dobrada á
o~a, o que Indica que elIes querem fugir do Humaytá, onde estão sitiados. Lopez

;sta Instruindo mulheres no exercicio das armas, nas immedições do Serro Leão. SI o
g:~~:es puder trazer a minha arma com a caL'<:a, e o caixão de cartuch-ls, entre

quando eile vier. Recebe um abraço saudoso do teu - Osorio.>
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cCommando em Chefe de toda as forças Brasileira e interino dos
Exercitos Alliados em operações contra o Governo do Pnraguay, Quartel
General em Tuyu-Cuê, 13 de Janeiro de 1868. Ordem do Dia n. 4. - Em
consequencia do disposto na Ordem do Dia abaixo transoripta e do estabe
lecido por accordo entre os Governos Alliados, declaro, para conhecimento
dos Exercitos respectivos, que pela segunda vez assumi o Commando em
Chefe dos mesmos Exercitos, durante a ausencia de S. Ex. o Sr. General
D. Bartholomeu Mitre, presidente da Republica Argentina. Conto com o
efficaz concurso dos Exmos. Srs. Generaes e demais Srs. Officiaes e praças
dos mesmos Exercitos na civilisadora e santa crllzada que liga as tres Na·
ções amigas contra o Governo do Paraguay. - Ma.1·que::;, de Ga:m:as.

Ordem do Dia annexa a está: - cEI General en Gefe de los Ejérci·
tos Aliados. - Cuartel General, Tuyu-Cuê, Enero 12 de 1868. Orden dei
Dia. - Durante la. ausencia dei General en Gefe de los Ejércitos .Aliados,
queda encargado dei mando de ellos el TImo. y Exmo. Sr. Marquez de Ca·
xias, General en Gefo de las fuerzas brasileras, con las facultades que por
los tratados de alianza me corresponden. Dése en la orden general de los
respetivos Ejércitos Aliados y avisese á los respeotivos gobiernos.- Mitre>

Geliy y Obes, com manda os Argentinos. A 27, o Visconde de Porto
Alegre deixa o Commando do 20 Corpo. Escreve á Osorio :

.Tuyuty, 29 de Janeiro de 1868. Illmo. e Exmo. Sr. Bal'l\O do Rer·
vaI. - Ao retirar-me, por doente, para a Provincia do Rio Grande do Sul,
julgo do meu dever nãO o fazer sem communicar á V. Ex., para que se
digne dar-me as suas ordens; e ao mesmo tempo significar fi V. Ex. o sino
cero desejo que tenho de que V. Ex. completamente se restabeleça de seus
en:Jommodos para poder levar ao cabo a gloriosa miSSãO que lhe está con·
fiada. Sou com a maior consideraçlio e apreço De V. Ex. patricio e camara
da muito attencioso - Visconde de Porto Aleg1·e.•

Argollo substitue Porto Alegre, (2) endo o General Victorino nc
meado Commandante do lo Corpo.

Além de tentativas frustradas, de ataque á comboios nossos, ba are·
forÍl' em Janeiro, a 31, a emboscada, nas visinhanças de Humaytá de uma
força paraguaya derrotada pelo bravo Coronel Rypolito Riheüo.

cEm principio de Fevereiro, resolveu-se entrar em operações activns,
forçando a Esquadra o passo de Humaytá, o operando o Exercito por terr~.
Para esse fim o Barlio de Triumpbo rocebeu ordem de reconbecer as POSI'

ções do inimigo no flanco direito daqueUa fortaleza. A operaçãO lev~u·se a
effeito no dia 9 de fevereüo, resultando della verifioar- e a existencIU en·

(2) .5 de Fevereiro de 186U. JUm. Am. e Sr. Coronel Antonio C. Pereira. -:
Recebi a sua carla que trouxe o 1'0' tador: nada por elJe fiz porque de nada necCSS1'
tava. Li a sua nomeação de commandante superior, o que não s6 estime!, como lhe
dou por eUa meus emboras. Da guerra nada lhe digo porque o portador veiu do thea'
tro della e melhor o informará do que Corre e do que viu. O Visconde de Parla Ale
gre entregou o 20 Corpo de Exercito ao Argollo e retira-se para a Proviucia, dizem
que muito desgostoso com o Marquez, por causa da batalha do dia 3 de Novembro:
tendo elle dado parte dos successoS como se passaram, foi na Ordem do Dia do Mar·
quez alterada essa parte, elogiando muitos que nada fizeram e mesmO que po;a.
ram-se mal e calando o nome de outros que tiveram maior parte na victoria. ;a
amigo,são cousas. Adeus, disponha de quem é com estima Seu amigo e Camara a
velho - Portinha.'
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tre LaureIes e Humaytá, de um reduoto, inteiramente isolado 'do entrin
cheiramento geral, guardado por pouoa o insignificante artilhaI'ia. Segundo
o parecer dos engenheiros exploradores, paI' ah.i recebia o inimigo os recur
sos vindos pela estrada aberta no Chaco. Essa posiçi\O era conhecida pelo
nome de Estabeleeimiento. Em conformidade desse parecer deliberou o Mar
quez de Caxias que, simultaneamente com o movimento da Esquadra, fosse
tomado de assalto o referido reducto, ao romper do dia. Assumindo o man
do immediato da força destinada a essa operação, o General em Chofe orde
nou, na manhã de 19, que fosse dado o assalto á trincheira inimiga pela
columna da vanguarda, commandada pelo Barlío do Triumpho.. (3)

Eis a parte de Andrade Neves descriptiva do glorioso feito d'armas :
.Commando da 2a Divisão de CavallaI'ia. Quartel General em S So

lano, 22 de Fevereiro de 1868. IlIm.o e EXID.o Sr. .A. V. Ex. Com mandante
em Chefe de todas as forças em operações ,dirigindo em pessoa o ataque das
fortificações do !lIgar denominado-Estabelecimento-entre Humaytá e Lau
relles, clunpro-me dar parte circumstanciada do que occorreu em relação ás
forças sob meu oommando que tão gloriosa parte tomou no importante
triumpho aloançado pelas nos a. armas, na jornada de 19 do oorronte. Di
gnou-se V. Ex. con fiar-me o Commando da vanguarda das forças que de
viam operar no ataque d'aquolla posiÇãO fortificada, oompondo-se da 8a Bri
gada de Caval1aria. ao mando do Sl·. Coronel Hypolito Antonio Ribeiro e da
la Brigada d'Infantaria do Com mando do Sr. Coronel JOãO do Rego Barros
Falcão. As 3a e 4a Brigadas de Cavallaria da DiviSãO de meu Commando e
a força de cavallaria Argentina do Com mando do Sr. Tenente-Coronel Mar
cos ~cona fazendo parte do grosso das forças, deviam operar sob as im
m.ediatas ordons de V. Ex. Alim de dar prompto cumprimento ao (jue me
tOl por V. Ex. ordenado, ás duas horas e dez minutos da madrugada, mar
ch~1 com a vanguarda até que, chegando ao laranjal proximo do - Estabe
leCImento - mandei fazer alto . .A.lli dispuz logo as forças para o ataque, or
denando que a la Brigada d'Infantaria. compos1.'\ do Corpo de atiradore,
160 Batalho de Infantaria, o 310 Corpo de VaI untaria. , auxiliada por um meio
esq~adràO do 40 Corpo de Caçadores a caval10 c um outro do 200 Corpo Provi
sono de Cavallaria tondo por guias os Srs. Tenonte-Coronel José Fernande'
do Souza Doca e CapitãO Jatalio Pereira, ambos do 200 Corpo Provisorio
de. Caval1aria e Tonente do 110 Corpo da mosma denominação Manoel Ro
dng.ues de Macedo, avança 'se pola direita contornando o flanco esquerdo da.
fortifi?ação inimiga a penetrar pela retaguarda; o que a a Brigada de Ca
v.alIanR composta do 40 Corpo de Caçadores á cavallo e 200 Corpo Provi 0

no de Caval1al'ia dil'igindo-se pela esquerda, ameaças e o flanco direito do
re~ucto, destaoando o 40 Corpo de Caçadores a cavallo uma fOI'te linha de
a~radore. Sati. fazendo as instruoções que V. Ex. se dignou dar-me, tendo
feito marchal' na disposiçl'iO acima de ignada, as força confiadas ao meu
Commando, chegaram estas ao amanhecer aos entrinchoi.J:amontos do iuimi
~o..0 denodado e distincto Sr. Coronel Barros FalcãO, tendo bem compre
~ndido o plano tãO sabiamente ooncebido por V. Ex., fez a Brigada do seu

m?1ando, aos primeiros tiros do inimigo, carregar á bayoneta com impe
~os~dade, sob~e o reducto j e, nUa lhe dando tempo a uma energioa re is
onCla, consegwu, a esforços de sua pericia e reconhecido valor de na tro

pa, apoderar-se logo da primeira trincboil':L do flanco osquerdo, tmnspondo
~ ~eu profundo e largo fosso, e rompendo um vivissimo fogo de fuzilal'ia,
d nr penetrar no recinto do reducto. Era este defendido por doze boccas
e ogo de artilharia de calibres diversos e duas estativas de foguete de

(3) Homem de Mello••Blographia do Barão de Triumpho> pg. 32.
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guerra j grandes depositos de munição tanto de artilharia como d'infanta
l'ia. Dous vapores de guerra atTacados nas proximidades do flanco direito
do reducto defendiam-no de qualquer ataque pela retaguarda, dirigindo para
ahi os seus certeiros tiros de canhãO do grosso calibre. Era o reducto fe.
chado pela frente e flanco por duas fortes e elevadas tl'incheiras e uUla ter
ceira linha de abatizes, e tinha os seus flancos apoiados na profunda e in
vadeavellagoa quo alli existe, e a sua retaguarda defendida pela mesma la·
goa. Assim, pois, todo e qualquer ataque áquella fortificação só poderia ser
dirigido sobre a frente e flancos. A extensa linha de trincheiras tomada á
viva força pela la Brigada d'Infantaria, tinha communicação com o recinto
por meio de uma ponte levadiça que, feixando a abertura praticada no pa·
l'apeito da 2a trincheil'fl, servia-lhe de portãO, interrompendo ao mesmo
tempo as cOlllll1unicaçõo. com o mesmo recinto. Havendo o Sr. Coronel
Barros Falcão bem comprehendido a conveniellcia de penetrar por aquella
abertura, fechada entãO pela ponte levadiça, fez para alli dirigir o
ataque a ver si conseguia desceI-a para a passagem do profundo e lar
go fosso que alli existia. Achava-se a ponte preza aos portaes por meio
de grossas cadeias, e, na deliciencia de ferramonta, impossi\'el se tornava
o decel-a fazendo-se nece sario, para tal lim, o emprego de machados que
n'aquella occasiãO não existiam j além disto, tondo ficado ah'azada no ca·
minho as carretas que conduziam os salsichões e feixes de JUDCO, e a falta
absoluta de enchadas e pás, impossivel se tornava entulbar o atoladiço e
profundo fosso da 2a linha de trinchoira. O inimigo comprehendeu bem as
difficuldades com que lutava a nossa infantaria para vencer aquelle obsta·
culo, unico que então se oppunha ao seu ingresso j para lá dirigia todo eu
fogo de mosquetaria e de artilharia, tanto dos vapores como das bateria do
reducto. Era vivissimo o fogo de meh'alha qlle faziam os seus canhões. e
a não SOl' o heroismo dos bravos assaltantes que, com tenacidnde ulli e
sustentavam, seria inevitavcl o abandono da primeira trincheira tomuda ao
inimigo em consequencia das grandos perda. que oxperimentavam os no·
sos batalhões varridos de flanco pela metralha. No flanco direito, o bravo
e distincto Snr. Tenento-Coronel Joaquim de SÚ Brito, cOllllllandante do ~o
Corpo de caçadores a cavallo fez, na mesma occasiào em que a iufautana
canegava, estender a sua linha do utiradores que contril. os defen ore do
reducto sustentou um nutrido fogo de fuzil!lria e em . eguida com seu oorpo
composto na sua quasi totalidade de officiaes e praças novas, mas q~o un.o
cedem em bravura e bizarria aos mais veteranos, tenton galgar as tnnchel'
ras inimigas por meio de um assalto j mas, infelizmento quando trat.ou de
levaI-o a effeito, não conseguiu penetrar no recinto em con equeDcm .do
forte fogo de metralha que para alli dirigiram os dois vapores e as baterIas
do reducto que so achavam proximas. Assim foi qne soffrou grande perda
aquelle pequeno Corpo sem comhldo arrofecer-Iho o enthnsiasmo de que se
achava animado. Postado ainda no me. mo flanco, ahi sob a acçãO da me·
tralba inimiga, continuou a fazer forte fogo do fuzilaria sobre os defenso~
do reducto. Na lllta porfiada em que se achanl. ompenhada a. f?rça asa·
tan~~, sendo cada ,:ez mais dizimada pelo f~go dos canhõe;~ iDlllugO e t~i
do Ja falta de mlllllções por não haver traZido reserva, ~t Y. Ex. uNu e
pelos meus ajudantes d'ordens os Alferes Carlos Luiz de Andmde eve.
e Israel Coriolano de Souza Passos, pedir reforços d'infantal'ia e remes,a:e

munições. Tendo Y. Ex. se dignado tomar em consideração a uUO/
requisiçãO enviou-me como alL"dlio a 5a Brigada d'Infautaria do cOlumao o
do distinoto Snr. Coronel Dr. Francisco PinheiI'o Guimarães. eutão cor
posta dos Batalhões d'Infantaria de linha n. O 1 e 10. Já e~tfio tinhaU! co:gado as carretas que conduziam as escadas, feixe de Cap1l11 e ~alsICh lIe
proprios para o assalto e tendo mandado descalTegal·os e conduzu' ~qoehe'
material para as trincheiras, aguardei a chegada da 5a Brigada. .A.lh c
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gando aquella Brigada, o seu digno commandaute u valente Snr. Coronel
Pinheiro Guimarães fel-a avançar logo sobre a segunda trincheira do redu
eto rompendo um vivissimo fogo de fuzilaria sobre os Reus defensores que
foi respondido energicamente pela artilharia inimiga, e reconhecendo eu a
pertinacia e tenaz resistencia que oppunha o inimigo em abandonar o redu
cto, ordenei aos meus ajudantes d'ordens que, com toda a celeridade, fizes
sem avançar a cavaUaria para a frente do mesmo reducto ; e, sendo o 60

Provisorio o que se achava mais proximo, em virtude de minbas ordens
marchou logo para o logar designado. Tendo me dirigido para aUi e avan
çando já a galope o referido 60 Corpo co=andado pelo valente e denodado
Snr. Major Izidoro Fernandes d'Oliveira, em distancia conveniente fil-o
apear e a esses bravos fiz-lhes ver em uma breve allocuç11o o caminho da
honra; e, sendo correspondido por entbusiasticos vivas, estes valentes sol- .
dados, aos quae , com orgulho, me ufano de commandar, com a mesma bra
,-ura que tem sabido patentear em todos os combates de nossa cavallaria,
animados do santo fogo do patriotismo, precipitaram-se sobre as trinchei
ra ; e, a despeito do seu armamento, e a esforços do seu reconhecido valor
e bizarria, conseguiram galgar o entrincheiramento, n110 só por meio de
uma escada que tinham assestado, como tambem trepando uns sobre os
hombros dos outros, e assim foi que penetraram no recinto d'aquelIe redu
oto, accomettendo logo os seus defensores. Si bem que fosse energica a re
sistencia que estes oppunham, com tudo não pôde obstar a que fossem
completamente denotados e acossados até as grandes casas que exis
tiam junto a lagoa servindo de depositos. E tão grande foi a perda que
ahi soffreu o inimigo, que muito poucos do grande numero que
aUi defendiam as trincheu'as conseguiram escapar ao ataque daquel
les bravos. O intrepido e bravo Sr. Tenente-Coronel José Fernandes
de Sonza Doca, commandante do 200 Corpo Provisorio, o CapitãO do
do mesmo Corpo Natalio Pereira, Tenente do 110 Corpo da mesma donomi
nação Mnnoel Rodrigues de Macedo, coadjuvaram-me muito n 'esta occasião;
e, sendo dos primeiros a penetrar no recinto, praticaram actos do yerdadei
ro heroismo e abnegaçãO, levando o terror ao inimigo. Ao pa so que ° 60

Corpo,Provisorio de ca,'alhu:ia peneb:ava pela fronte do reducto, a nossain
fantarIa, tendo já assestado todo o trem de assalto, avançou sobro o entrin
c~leJramento inimigo, e apezar do vivo fogo de metralha que para aUi diri
~~ ~ sna artilharia, conseguiu transpol-o depois de grande resistencia do
\Dllmgo, ,Fo.i grande ll. perda que este soffreu ; e, não podendo já a desco
berto reSistir, põz-se cm precipitada fuga, proclU'ando abrigar-se nos seus
dous vapores, mas a nossa cavallaria havia lhe cortado a retirada e accom
mettendo-o de combinação com a infantaria, con eguiu juncar com os seus
cadaveres o campo da acção. NãO me é possivel dar a V. Ex. conta exacta
do nn~ero de mortos e prisioneiros do inimigo, por me haver retirado da
quelle lugar logo depois de ferido o combate, por ter-se aggravado o meu
estad? de saúde, havendo previamente solicitado de V. Ex, a conveniente
aor~~ss~o para tal fim) que foi-me c?ncedid~. Grande,. porém, foi a per~a
o lnllUlgO ; e dos dOIS batalhões d'mfantana e do reglIDento de cavaUana
{u~ ~arnecia aquella fortiücaçllO muito poucos s~riam .os que lograram re
ugl,a~-se nos dous vapores, encontrando a quasl totalidade ou a morte ou
aprl~lOnamento por nossas fOI'ças. Ficaram em nosso poder doze canhões
~e ~Iverso~ calibres, duas estativas de foguetes de guerra, grande quantida-
e e mUlllções tanto de artilharia como de infantaria, armamento, arroia

mento, equipamento etc, etc. Pelas partes dos commandantes de Brigadas
e orpos verâ V. Ex. as pel'das que temos a lamentar. Congratulando-me
Exm V. ~x, pelo importante triumpho alcançado n 'aquelles dia digne-se V.
da . D:c~ltar as felicitações que a V. Ex. dirigem os officiaes e praças

lVlSlio do meu commando pelo plano tão bem concebido por
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V. Ex. e pelas acertadas medidas que empregou para levai-o a eITeito.
E'-me assáz satisfatorio ter occasilto de declarar a V. Ex. que naqueJla jorna.
da foi digno e brioso o comportamento do. bravos officiaes e praças que tão
distincta parte n 'elia tomaram sob o meu Commando. Recommendo á consi.
deraçM de V. Ex. os relovantes serviços prestados pelo Sr. Coronel JOilo
do Rego Barros FalcM, pelo denodo e pericia com que se houve no Com·
mando da la Brigada de Infantaria, e sendo a primeu'a a accommetter o ini·
migo em seus entrincheiramentos, aJ1i se sustentou com valor e pertinacia
até a chegada dos reforços apezar do nutrido fogo de metralha que fazia a
artilharia inilniga ; o Coronel Dr. Francisco Pinheiro Guimarães pelo valor
e enthusiasmo que demonstrou no Commando da 5a Brigada de Infantaria
e pelas energica providencias que tomou na escalada da trincheira do flan·
co. esquerdo ; o in trepido e denodado Coronel JoãO Niederauer Sobrinho,
Commandante da 3a Brigada de CavaJ1aria pelo valor e actividade que mai
uma vez tem sabido manifestar em combate e pelo bem que se houve na es·
oalada da trincheira pelo 60 Corpo Provisorio da Brigada de seu Comman·
do, dirigindo-a em pessôa com a sua reoonhecida bravUl'a, apezar do inten o
fogo de artilharia inimiga; Coronel Hypolito Antonio Ribeiro Commandan·
te da 8a Brigada de Cavallaria, pelas acertadas providencias que empregou
e fiel cumprimento das minhas ordens, no Commande daquel1a Brigada,
patenteando ainda desta vez o seu reconhecido valor e denodo, 'renen·
Coronel José Fernandes de Souza Doca, Commandante do 200 Corpo Provi·
sorio de Cavallaria pelo valor e pericia que demonstrou glliando a la Bri·
gada d'Infantaria ao lugar do combate, como conhecedor do terrono, o pelo
seu denodado comportamento acima de todos os elogios, por occasião de te~
o 60 Corpo Provisorio escalado o entrincheu:amento inimigo, praticando ahi
actos de verdadeiro heroismo e abnegação; Tenente-Coronel Antonio Ti·
burcio Ferreira de Souza e JOão Antonio de Oliveira Valporto, CernInaa·
dantes, este do l0 BatalhãO d'Infantaria e aquelle do 160 da mesma deno·
minaçãO ; Majores em commisslto Joaquim Antonio Fernandes d'Assum·
PÇão e Modesto Antonio Coelho d'Oliveira Netto, Commandantes estes do
100 Batalhão de Infantaria e aquelle do 310 Corpo de Voluntarios da ~a.
tria ; e Capitão Pedro Guilherme Mciyer, Commn.ndante do Corpo do atira
dores, pelo valor e bizarro comportamento que tivOTam no Commando
d'aquelles Corpos dando a Reus commandados o exemplo de bravura o se~'

do dos primeu'os a expôr-se aos fogos do inimigo; o Tenen te-Coronol LUlz
Joaquim de Sá Brito, Commandante do 40 Corpo de Caçadores a. cavallo,
ainda não re tabelecido de saude, alterada pela enfermidade de fOl ultima
mente atacado, á f.ronto de seus commandados, deu a estes o exemplo de
bravura o denodo no combate; e ainda depois do as 'alto que tentou. sobre
o intrincheiramento, continuou a fazer sobre os seus defensores nutJ'1do fo
go de fuzilaria sob a acção da artilharia inimiga; o Major Izidor? Fer~aa'
des de Oliveira Commandante do 60 Corpo de Cavallaria, pela IDtrepldez,
bizarria e pericia com que se houvo na escaladn. da trincheira, á fronte do
reducto, acompanhado dos seus bravos commandados e dando a ostes o
exemplo dos sacrificios a que se achavam expostos; o Tenente do 4° Cor·
po de Caçadores a cavallo Zeferino José Poreira de Souza, Commaudante do
meio esquad.rão de protecção á infantaria, o Alieres do Dlesmo Corpo De~.
no Albino Gonçalves, pelo valor e actividade lJ.ue patentearam, tondo es ~
feito uzo dos primeiros canhões tomados ao inimigo, sobre os ~eus val~ores:
o CapitãO do 200 Corpo Provisorio de Cavallaria Nathalio Perell'a e Tenelte do no Corpo da mesma denominação Manoel Rod.rigues de Macedo, p;~
seu comportn.mento acima de todos os elogios por occasiao da escalada ae
trincheiras, praticando alJi actos de verdadeiro heroismo e abnegaçãores
pelo desempenho da commissM de que os encarreguei como conh.ec~do. o
do lugar do combate para guiarem até alJi a la Brigada de Infanwna,
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Capitão do 80 Corpo Pl'ovisorio de Cavallaria Candido Cordeiro de Souza
que, depois de apresentar-me os vehiculos que conduziam o material proprio
para o assalto, tomou distinnta parte no combate, portando-se com valor e
enthusiasmo; o Capitão do 170 Corpo da mesma denominação Hermene
gildo Lauriano da Silva que, ach~n~o-.se d?ente no acampamento, apre~en
tou-se-me para o combate e alli distInguIU-se pelo seu denodo j o CapItão
do 60 Corpo Provisorio de Cavallaria Bernardo Antonio de Quadros, á fren
te de UlJl meio esquadl'ãO daquelle corpo. penetrando no reducto logo depois
de descida a ponte levadiça, prestou importantes serviços na perseguição
do inimigo, portando-se ainda desta vez com o eu reconhecido valor e san
gue frio. Permitta-me agora V. Ex. que, cumprindo um deveI' de justiça,
faça especial l'ecommendaçao dos distinctos ofliciaes que, durante o comba
te, fizeram parte do meu e tado maiol' : O Capitão do Corpo de estado maiol'
de la classe José Thomé Salgado, assi tente do deputado do ajudante gene
ral junto a este commando, pOltou-se com valor e intelligencia no bom
desempenho das funcções inherentes ao seu emprego ct1Dlprindo com acti
vidade, zelo e dedicação as ordens deste commando ; o uapitão do 170 corpo
provisorio de cavallaria José da Rocha Camal'go, bastante coadjuvou-me
podando- e com valor e enthusiasmo na transmissão da minhas ordens j
ocapitão do 55 corpo de Voluntarios da Patria Felisbino Cardoso e Alferes
de Guardas Nucionaes Luiz de Oliveira Goytacazes, este escripturario e
aquelle assistente da repartiçãO do ajudante general junto a 6a DiviSãO de
cavallaria, bem cumpru:am os deveres inherentes aos seu, cal'go, portando
secom valor e sangue frio j o Tenente do 20 Corpo Pl'ovisorio de Cavallaria
?ermano Hasslocher, assistente do deputado do quartel mestre general
Junto á 6a Divisão de Cavallal'ia, portou-se com denodo e valor no bom
d~ empenho dos deveres a seu cargo, e, com in telligencia e acti
VIdade, transmittiu as minhas ordens; os lllfel'es do 30 Regimento de ca
vallaria ligeira Carlos Luiz de Andrade Nevos, ajudante d'ordens do com
maudo desta divisão j de cavallaria de Guardas Nacionlles Israel Coriolano
de Souza Passos, ajudante d'ordens do da 6a DivisãO de Cavallal'ia; do 50
Corpo .de caçadores a cavaUo José Joaquim de Andrade Neve filho, escl'Í
pturano da repartiçi10 do deputado do quartel mestre g'eneral junto a este
commando ; e do 60 COI'PO Pro"isorio de CavalJaria Francisco de Paula An
drade Nev?s, portaram-se com denodo e valor, tran mittindo a minhas or
dens C?ffi ,lDtelligencia, actividade e dedicação, e sempre a meu lado foram
dos pruneu'Os a accometter o inimigo, nos logares em que mais intenso era
osou fogo, tendo os dois ultimo o seus cavalJos feridos. O Alfere José
Joaquim de Andnde Neves filho e os Alferes do 160 Batalhão de infantaria
Antonio José Moreira e do 20 José Lourenço de Vasconcellos, tendo sido
linearregados pelo distincto comml1ndante do referido 160 batalhãO de hosti-
~ar.o inimigo com um dos seus canhões, achando-se empenhados n'esse

~;~ter, ordenei-lhes que o fizessem conduzir para a margem da lagóa j e
a 1 e.oadJuvados por mais dois soldados do 160 batallIllO fizeram onze tiros
~ertell'os a~s dous vapores inimigos j o Tenentes do 60 Corpo Provisorio
e eavallarla José Rodrigues de Freitas e em commissão do 50 Corpo de
~aç~dores a cavallo Francisco d Assis Trajano de Menezes, ambos ajudanc: e camp.o ; .este da 6a diviSãO e aquelle da 2a e o Alferes do referido 60

~po ProVlsorIO Antonio Francisco Pessoa bastante me coadjuvaram com
ae vJdade e dedicação na transmissão das ordens emanadas deste comdan o. E por esta oceasiãO devo recommendar a Y. Ex. os bons e cari
~sos serviç?s prestados pelos Srs. cirurgião mór de brigada Franeisco Ro
esres da SIlva, 10 cirurgiãO Dr. Joaquim de Mattos Telles de Menezes,
e e~lal'l'eg'ado da direcção da ambulancia da 6a Divisão de cavallaria,
fis~iue. e da 2a, pelo bom cumprimento dos deveres impostos pela sua pro-

o , e prestando aos feridos, no campo da acção, os primeiros soccorros
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medicos, manifestaram ainda esta vez no seu tratamento o seu reconhecido
zelo, humanidade e dedicação. O l° cirurgião de com missão Dr. José Ma.
ria de Souza Fernandes; academicos 205 cirurgiões Joaquim José de Fi.
gueiredo Junior e Carlos Augusto Flores; e pharmaceutico contractado
Luiz José Ferreira de Mello, pelo zelo e humanidade que mais esta vez de.
monstnu:am no tratamento dos feridos. Apresentando a "V. Ex. as partes
juntas dos commandos de brigadas e corpos e dos encarrcgados das amhu·
lancias, corre-me o dever de rogar a "V. Ex. que haja de tomar na devida
consideração os serviços dos officiaes e praças que nefias são mencionados.
Terminando cumpre-me manifestar a "V. Ex. a minha gratidão pela honresa
co=isSão de que se dignou confiar-me. Deus Guarde li. "V. Ex. - Barão
do Tt'iumpho, Brigadeiro. Illm.o Exmo. Sr. Marechal dc Exercito Mal'~uez

de Caxias, Commandante em Ohefe de todas as fOl'ças BrasileiJ:as e interino
dos Exercitos Alliados em operações contra o Governo do PrU'aguay,.

No mesmo memoravel dia 19, Oaxias narra a Osorio o glorioso feito,
nos termos da carta abaixo, que lhe dirigiu :

«IIlmo. Exmo. Sr. Barão do Hel'VaI. Forte Bastimiento, 19 de Feve
reiro de 1868. - Tenho a maior satisfaçãO em communicar á"V. Ex. que
hoje, seriam cinco horas da manhã, mandei atacar com parte das forças que
commigo marcharam de Tuyu-Cuê o forte inimigo denominado Estabeleei·
miento que, como "V. Ex. sabe, fica áquem de LaurelIes e era de summa
importancia para Lopez por 1J1e facilitar communicações e favorecer em
producção de gado. Tinha o forte duas trincheiras com uma guarniçãO
de 600 homens pouco mais ou menos tendo quinzo canhões de pequeno ca·
libre assestados em suas baterias. Nossos soldados atacaram com o denodo
e bravura quo lhes são peclWares. O inimigo, depois de tenaz resistenciu, foi
levado de vencida fugindo em debandada para o lado da lagõa que borda a
localidade, sendo perseguidos pelos nossos soldados que fizeram cahir sob
seús golpes aquelles que haviam escapado com vida na fortificação, Á per
da do inimigo foi de 500 a 600 homens mortos, deixando em nosSO poder
os quinze canhões de que acima falei, quantidade consideravel de arma
mento, munições bellicas que se achavam no deposito. Pela lJossa parto
tivemos postos fóra de '}ombate 600 homens pouco mais ou menoS ont~o
mortos, feridos e contusos. "V. Ex. e dignará dar as mais energicas pro\~'

dencias para que quanto antes se dirijam á este ponto carretas no l11a~or

numero possivel, ainda que "V. Ex. as tenha de haver por quaesquer meIOS
do commercio. Esta medida se faz muito necessaria por não convir por for
ma alguma que aqui se demorem as presas feitas ao inimigo. Esta tarde,
ás quatro horas, pretendo fazer seguir para S. Solano duas das Brigadas quo
mais soffreram, ficando o resto da fOl'f;a nest0 ponto. Pela minha parte pre
tendo seguir á essa mesma hom pal'll o Tagy, onde pernoitarei, afim de me
entender com o r:apitãe de MIU' e Guerra Delphim Oarlos de Carvalbo quo,
segundo acaba de me officiar o Marechal de Campo Victol'ino, forç?u na
madrugada passada o Humaytá, com os tres monitoI'es e alguns DaVJOS ~u
couraçados, e com eIle me entender sobre a continuação da E'mpreza Ao
felizmente encetada. Felicitando á "V. Ex. por tudo quanto aC:lbo de ~o
participar, sou, como sabe, com muita estima e particular conSldel'uçi\O. i
Ex. terá a bondade de fazer esta communicação paTa Tuyuty e a~ Genera
GelIy y Obeso De "V. Ex. Amigo e Oamarada - Marquex de Gaxtas.·

Eis o Boletim do Exercito sobre o grandioso successo d'armas :

«Boletim do Exercito. - Grande triumIlho das al'mas imperiaes ~a
d . mn"'"madrugada de 19 do oorrente. Uma columna de 5 mil homens e lU de

ria, 2 mil cavaIleiros, dos quaes duzentos argentinos, e algumns boccas a
fego de calibre 4, ao mando do Mal'quez de Oaxias, em pessoa, aVRnçoU n
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noite de 18 sobre o flanco esquerdo de Humaytá e tOmou poslçao. A'S 4
boras da madrugada, 3 encoumçados e 3 monitores forçaram o passo do rio
Paraguay em fi'ente Íl Humaytá.. Ao mesmo tempo principiou o bombar
deamento em frente a Humaytá, em CUl'UZÚ, Lagôa-Pires, Tuyuty, Angulo,
Tuyu-Cuê e Tayi, sobre as fortificaçoes inimigas. Ao romper do dia chega
ram sem novidade os encouraçados e monitores brasileiros em frente á Tayi,
onde foram recebidos calorosamente pelo lo Corpo de Exercito alli acam
pado. Neste interim dirigia o Marquez de Caxia rapido e rigoroso ataque á
bayoneta sobre o reducto denominado - Estabelecimento - posto avança
do do inimigo entre Humaytá e a Sanga-Honda. Tenaz resistencia do redu
cto, fortemente intrincheu'ado, artilhado, e guarnecido por mais de 2 bata
lhõc de infantaria, 1 regimento dc cavallaria, os quaes apoiados por 2 va
pores, fundeados em uma lagoa junto á citada POSiÇãO, varriam com sua
grossa artilharia as avançadas do reducto, e haviam tomado esta POSiÇãO
com o duplo fim de proteger o mesmo reducto e fugir dos encouraçados que
não poderam distinguil-os em sua passagem. O combate dm'ou das 5 ás 8
boras da manhã, resultando a morte e o aprisionamento de toda a guarni
ção do mesmo reducto, a tomada de 15 canhões de diversos calibres, grande
numero de armamento, munições, equipamentos, arreiamento, etc., etc., ca
va11os, boios, etc., etc, Fóra de combate, da parte dos as altantes, 44 offi
ciaes mortos, 37 feridos e 16 contusos; 118 praças mortas, 260 feridas e 25
contusas. Total: 258 morto I 297 feridos e 41 contusos. A POSiÇãO foi
acommettida apenas por 5 bataUlões de infantaria e 1 Corpo de cavallaria
que pôz o pé em tena. A artilliaria brasileira, assestada depois de tomado
oreducto, fez fogo sobre os dois vapores citados os lJ.uaes, depois de terem
calado os seus fogos, lograram evadir-se, muito anuinados, para Humaytá.
~ MUl'quez, concluido o combate, seguiu immediatamente para Tayi li feli
Oltar o Chefe Delfim, pelo brilhante feito de sua E&quadrillia encouraçada,
sendo enthusiasticamente victoriado pelas guarniçoes de terra e mar-j e
determinou áquelle Chefe que com o, encouraçados Bahia, Bm'l'oso, e
um monitor, subisse illllUediatamcnte o rio até Assumpçiio, destruindo tu
do quanto encontrnsse em seu trajecto, e fo se bombardear aquella capit.al,
p~a onde em breve seguirá mn Corpo de Exercito de 10 mil homens, orga
m ado de fOl'Q&.s Alliadas. Tuyu-Cuê, 20 de Fevereiro de 1 '6 .» (4)

(4) Traducção das letras dos Volunrarios da Patlia. Parc-Cuê, I mUha a
Leste do Humaytá. Viva o memoravel 19 de Fevereiro ele 1868. V. P. Ha dias es
tavam parados conversando tres Voluntarios, des es que tem gorra verde e ama
reUa ; dois meninos de parte procnravam Inlerpret~r as duas letras - V. P. - que
nas mesmas g,jfras se viam. Um homem, que perto se achava, veiu em ajuda dos
pequenos e assim lhes disse: Qnando dos lugares remotos de uma Provincia um pu
nhado destes bomens Correram ao mais nobre e mais honroso appeUo, ao tomarem
aqueUas garras, aquellas letras significavam - Voltmtarios da Patria-; quando de
pois de reunidos, embarcavam, debcando seus commodos e seus lare , as esposas,
filhas, mães, irmãs e todas as suas caras affeiçõe.s, aql1e1las letras diziam - Vamos
Parti,' ; quando o vapor São Frallcisco, rasgando os seios do Oceáno, aproou para
o Rio, e elles saudavam a Provincia que deixav.m, as letras traeluziam seu en
thusiasmo, e dedicação por - Viva Pe,'nambllco I Ao desembarcarem no'àrsenal,
e, dlanle do Monarcba, que lhes foi dar a bOa vinda. todos estes dísticos trltdu
z,atu o grito do coração _ Viva Ped.,o ! _ Quando reunidos ao "Exercito da civiU
sação e da liberdade, o Clarim da guerra Ibes ordenar que avancem, o distico será
~ Vai.,· e Patriotismo! . _ Quando o bisonho Paraguayo, lhes perguntar a que
V n~~s ? elles mostrando as letras lhe dirão _ Vimos Pelejar; e o que desejaes ?
- mgallça Perversos,. o que vos incitou? - Vossas Picardias, Depois segulr-se.á
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A 27 de Fevereiro, Osorio escrevia li. Esposa:
.Chiquinha. - 27 de Fevereiro de 68. Neste mez, a 19, pa saram 6

nossos encouraçados o Rumaytá. Rouve immenso fogo sem prejuizo de
nossa parte. No mesmo dia foi atacado e vencido um forte do inimigo, Ahi
tivemos mais de 500 homen fóra de combate. Rontem foi incendiado o
vapor Igoris do inimigo por uma bomba de nossa Esquadra. Hoje foi atro
pelada uma força do inimigo nesta vanguarda j deixou 4 mortos e só tive·
mos 2 feridos argentinos. Hontem regressaram os 3 vapores nossos que
foram a Assumpção e bombardearam aquella cidade j inda não veiu a parte
official a respeito. Appareceu aqui uma noticia de revoluçãO em Montel'i·
déo e morte do Flores. ão sei i é verdade; si rõr, deves retirar-te para
Porto Alegre para evitar sustos naturaes a uma família que está só. Podes
deixar a casa com a Sophia e levares o mais necessario e conveniente.
Vou passando melhor. Saudades aos nossos filhos o reoebe um abraço do
teu - Osario. Mujtas lembranças aos nossos amjgos. Remetto-te um ndro
de tonico oriental: não deixes de faz!lr uso e a Manoela deste e pecifico
para o cabello, que muito mo tem aproveitado .•

O orio não tomou parte no as alto ao Reduoto Cie/'va" nome dado
pelos Paraguayos li. fortificaçãO; ficou li. frente das tropas que guardavam
as linhas de Tuyu-Cuã e S. Solano, limitando-se a ameaçar com ostas a
trincheiras inimigas por esse lado. De sua coadjuvação, entretanto, no
desenvolvimento do plano realisado a 19, dá Caxias noticia no seguinte tre·
cho de sua Ordem do Dia n. 4, de 24 de Fevereiro de 1868 :

.Não tenho expressões de que me possa servir para sufllcientemento
manifestaI' a gratidãO que devo ao bravo e arrojado Tencnte-Generalo Exm~,
Sr. Barão do Rerval. Os saorificios que constantemente tem feito e conti·
núa a fazer permanecendo no theatro da guerra, e á testa do corpo de van
guarda do Exercito, apezar do estado precario de sua saúde, a vigila~ci~1
prudencia e ciroumspecção com que exerce as arduas e laboriosas attl'lb~l
çoes de seu cargo, oonstituem só por SI o maior elogio de tM ~en.emen~o
General. Sua coadjuvaçãO no desenvolvimento do plano que reallSel no dia
19 foi a mais plena e satisfactoria.' (5)

Encetou-se o mez de Março 0001 a tentativa, ropellida, de abordagem
de nossos encouraçados, a 2, a qual Osorio reforiu á Esposa, na seguinte
carta:

.Paraguay, 9 de Março de 186 . - Chiquinha. Tive um pequeno
rebate na minha perna, porém já estou melhor. Na noite de 2 deste, Lopez
mandou atacar dois de nossos encouraçados abaixo do ./Iumaytá, por 1.200
homens em canôas, chegando a subir nos navios. Tivemos fóra de combate

a victoria, restabelecer-se-á o imperio da civllisação e da liberdade e os denodados
guerreiros cantarão - Victoria Patricios! Quando finalmente, a Patria ingrato 05

esqueça, e que um dia mutilados e indigentes, estenderem aqueUes mesmos banelS,
as letras dirão a supplica angustiada - Valei ao Pobre. .

(5) No dia 28 atacou-se LaureIes. O inimigo havia d'ahl retirado suaarh'
lharia, abandonando.nos a posição. (Homem de Mello, pgs. 33 - 34. (Biographio do
Barão do Triumpho).

22 Fevereiro -Sanches, vice-pusidente, do Paraguay transfere de Assumpção
para Luque a séde do governo; a 24-reconhecimento de Assumpção por::l couraçad~s,

Em fins de Fevereiro: Remoção para Humaytá de canhões das Unhas exteno·
l'es, inimiga .
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32 homens, calculando-se a perda do inimigo em 400. Pelo portador remet
to um chapéo de palha. Por tua ultima carta vi que recebeste o dinheiro pelo
Coronel Hilario Albino, Tenente Corrêa. Vejo que ainda não recebeste o que
remetO pelo Bordini, negociante El'Desto dos Santos Paiva e JOãO Silveira
Netto e remedios que mandei pelo compadre Machado. A carona, xerga e
abas de lombilho, que pedi, já nãO preciso. Não escrevo por minha letra por
que o meu sobrinho Rochn está debalde e eu dictando a carta da rede om
quanto o Manoel Pedreiro me cura a perna. No sos sobrinhos estão de sau
de e se recommendam. Usa com a Manoela todos os dias pentearem-se com
o tonico oriental, ainda que tirem dinheiro a premio. O Cypriano mandou
me dizer que a sobra. do campo que eu queria comprar nãO e vende, por
que pertonce á testamentaria de Zuniga' sendo assim, o Adolpho logo saberá
e então o dinheiro deve ser devolvido ao compadre Moreira si o tiver dado,
ou não mandar o dinheiro até saber-o e si a compra é possivel. O teu
Osaria .•

cOs seguintes dias de Março foram empregados no bombardeio do
Novo E tabelecimento, e om preparativos, pois so reconbecia que o inimi
go operava cm movimento do coocentmção sobre Humaytá e que a maior
parte da forças paraguayas pa 'savam pelo Chaco para uma nova base de
operações, na margem di.reita do Tebicuar-y>

Osorio continuava a soffrer da perna, mas, empre em plena acti
\'idado. A 7, Caxias passava-lhe o seguinte telegramma :

cE tação Central á E tação Vanguarda. O EXID. Snr. Marquez lie
Cuias communica ao Exm. Sr. Barão do Herval. Pergunta i V. Ex. vae
melhor da perna 'e diz que não foi hoje visitar a V. Ex. por temer a chu
1'a. E tação da Vanguarda, 7 de Março do 1868. - Bàa Nova, - ~o ca
dete.>

A 9, Delfim de CarvaTho offieiava a Caxia :

cCommando da Divisão avançada da E quadra em oporaçõ ;' coou'a o
Govcrno du Pal'aguay. Bordo do cncouraçado Bahia no Tayi, 9 de Março
de ~ ?8: - llImo. e Exmo. Snr. Para ter sempre a vista sobre os intontos
do IDlilllgO o estorvar-Ibe as communicaçõcs pelo Chaco, na forma que V.
Ex. tem determinado, egui hontem as hora da manhã, rio Paraguay aci
ma, levando o BanoM com o Rio Grande e o Baltia com o Pará reforça
da ~s reopectivas guarnições com oitenta praças de infantaria do Exercito;
e fi~ fun~ear ás 10 horas da noite na foz do Tobicuary, flID cujo interior,
esta aveflguado, o inimigo possúe e fortificou o. váo . Ainda que, um pou
co allt~s de alli chegar, um fanatico tives~e feito alguns tiros de fuzil obre
oBahta, d.a guarda donominada Tacua1'lls, todavia a noite pas ou- e sem a
menor nO\'ldade, e nada nos induziu a suspeitar movimento algum de em
baTcaçõc. pequenas nem de vapores, e ainda menos tentaram hostilidade
alguma contra os navios. AO amanhecer de hoje pro egui viagem rio aci
ma 'para os depositos do Chaco, naquellas paralTens e al1i desembarquei
~Ii~pagem e a tropa de reforço. Fiz destruir uma grande porçãO de xar
Geia em mau estado, orçando por dua mil arroba e lançar fogo e demo-r I~frsas pallioças, gURl'ida de vigias. Arrecadou- e grande quantidade de
~.~nsl lOS de sapadores, taes como pá., enchada , machado, Jlicaretas, al
/~s, etc., que foram encontradas debaixo de grande pilha de páo. Car
de dSde transporte foram quebradas e ai'remeçadas ao rio. Apoderamo-no
~ es~sete c~al.anas, que se achavam umas terra a dentro e outra occul
in po~ ~ rlbel:ão acima. Despedaçaram-se a que e tamm arruinadas e
on;:nve~s. Adiantou-se por ultimo a descoberta da força de infantaria até
caseb~odia protegel~a o canhi'iD de bordo, não levando-se a empreza até alguns
, les, IJue se aVIstavam na grande distanoia para o interior, pela tortuosa
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avenida do bo que, por me parecer rematada imprudeucia, com tão inferior
numero de oldados, investil' o. postos avançados da cabeceira da estrada de
communicaçoes de um Exercito, e onde avistou-se gente e alguns oavello .

ada mais exigindo minha demora fóra do alcanoe immediato das ordeu de
V. Ex., regro soi a este ancoradouro á tres horas e meia da tarde de hoje
sendo a unioa oircumstanoia ainda a mencionar como notavel o terem os Pa:
raguayos levantado para dentro da margem esquel'da do rio, na confiuencia
do Tebicual'Y, alguns novos ohservatorios desses a que tem se admittido de
nominar maoTlg1't6lhos porém mais altos, endo alguns delles sobre elevada.
ar,ores, e conjeoturo que por toe meios pretendem supprir a falta do tele
grnphos cortado ultimamente. Deus Guarde a V. Ex. Illmo. Exmo. Sr. Ma·
rechal d'Exeroito Marquez de Caxias, Commandante em Chefe de todas
forças Bra ileira e interino dos Exercitos Alliados em operações contra o
Governo do Parngl1ay. - Delfim Carlos de Carvalho, Commandante da
Divi ão.~

A 1 Thomaz de Mello Guimarãe' trau mittia para S. Paulo
guintes noticias sobre o o. tado de Osorio :

~Fernando. 'luyuty, 18 de Março de 1 6 . - Teu Pae vao melhor e
só por grande sacrificio ainda aqui se con erva. Ello é o Commandan e da
Vanguarda e anda de oarro, mas trazendo sompre um oavalio en ilbadoea
cabresto, para, no oa. o de um ataque, passar do oarro paru o oavallo j e o
velho, apezar dos encommodos de saude, sempre activo como ninguem. R' o
General que go a de mais sympathias no Exercito, e quando elle snhe o
dados formam circulos e gritam: cLá vae o nosso General». E' uma co°
que só vi ta o aoredita. Os soldados niío o conheoem por Barão, sim p&
Io General Osorio, e mesmo parece nunca elie perderá este nome. Incon-
testavelmente é a primeira influenoia legitima na nossa Provincia e. 'ifl
ha no Exercito quem não fale bem delie.~

E, accrescentava nessa carta as seguintes novas da guerra :
.Lopez retirou-se do Quadrilatero, deixando nelie o General R

com 3 batalhões, e seguiI'á paTa Vilia Rica, onde tem sou. depo it .' fl!i.

Barrios e o resto da força. Já vês que agora temos gnerra para maIS. •
annos tudo devido á morosidade das nossas coisa.s. Pois logo que UblD a
Esquadrilha até Assumpção, o Marquez si tivesse mandado uma força á Vil
la Rica, e além, não aoonteceria isto. Dizem que trata-se agora d ~
diçâO, mas já é tarde, porque vão encontrar os Paraglw_yoS bem to ;I,

dos e sem prejuizo de muito sangue nada conseguiremos... Si me
res, no subscripto declara 60 BatalhãO de Infantaria, que é o meu
Ainda sou Alferes porque o Governo só me tem engambelado com .
e nada de postos. Manda-me noticias d'algum oonhecido que por nhi.
ver e alguns jornaes que tenham producçoes tuas. Adeus. Teu pn e
amigo verdadeiro - Thomax de Melto Guimarães. - P. S. E' ,~ ..
pertenço (infelizmente) ao 20 Corpo d'Exercito.~

.0 rio enohera de novo fortemente, o que difficultava muito 8

municação por terra entre as duas grandes divisões da Esquadra
entre Cnrapaity e Hunlaytá, e em frente a Curuzú. Os viveres e m
que para a la dellas eram até então transportados pelo Chaco pro
08 comboios pelas nossa forças de terra ahi acampadas, pas anun
conduzidos em cbalanas, que navegavam sobre os ex-acamp~eDtos ~
las forças, ora alagados. Com o abaixamento das aguas, difficnllaF 
ainda mais aquelia conduoçáo e talvez se chegasse a ponto de se roruB.
praticavel o transporte por agua ou terra. Então, O Sr. Marquez de s:m
projectando expellir o inimigo de parte das posiçoes que occupan --
vasto polygono, resolveu que se fizesse um reconhecimento, e Sl
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ataque de flanco sobre Curupaity, por meio de um desembarque entre essa
posiÇãO e Humaytá, melhor auxiliaria o seu plano. Calculava assim dar á.
Esquadra communicaçliO franca, mudar a base de operaçoes, mover o 20
Corpo do Exercito, aproveitar as cavalhadas, até então empregadas quoti
dianamente em serviços de comboios. Para isso, no dia 20 de Março, foi á.
2a divisãO da Esquadra, onde conferenciou com o Vice-Almirante, e deu or
dem ao 20 Corpo de Exercito para se reconhecer o 8auce, á direita da fren
le sul do polygono, tendo por objectivo Curupaity. Para distrahir a atten
çãO do inimigo determinou que as forças argentinas e orientaes, e o 30 Cor
po do Exercito brasileiro simulassem um ataque sobre as posiçoes fronteiras
ao acampamento, e que se estendia do passo Espinillo ao angulo mais sa
liente do polygono. Estas ordens foram perfeitamente cumpridas e coroa
das de resultado ainda superior ao que dellas se esperava. Tinhamos-nos
assenhoreado do Sauce, após renhido combate, quando os inimigos que
sem detença abandonaram Passo-Pocú e Angulo e Espinilho. e o proprio
Cnropaity entregaram ás chammas os varios acampamentos, sc refugiaram
em Humaytá. (6)

Eis a parte oflicial do General Osorio sobre o reconhecimento do Es
pinilho :

cCommando do 30 Corpo do Exercito Imperial. - Quartel General
junto a Tuyu-Cuê, 22 de Março de 1868. Illm. Exm. Snr. Marechal
de Exercito Marquez de Caxia. Illm. Exm. Snr. Conforme a ordem
de V. Ex. que me foi transmittida em telegramma datado de hon
!em á 3 horas da manhã, e que só recebi ás 5 horas e 20 minutos, fiz
reunir a tropas e procedi ao reconhecimento na trinchElira inimiga do
Passo E pinillo, por esta parte do Quartel-General inimigo, e que suppo
nho ar na direcção de Curupaity. Engajou- e o fogo de artilharia o mos
quetaria á ti 112 da manhã e nos as tropas foram até o banhado que borda
a primeira trincheira. Ahi estivemos até á 9 112 hora. O inimigo no
faz foro com 4 peça' de campanha e algumas estativas de foguetes e com
~a peça de gros o calibre do Passo Benites, que nos ficava ao fianco di
rei o. A. segunda trincheira inimiga estava guarnecida, porém. não pude
calcular com que numero de força. Julgando executada a ordem de V. Ex.,
com~i a retirar-me ás 9 1/2 horas recolhendo-se as tropa ao ~eus
qnarteis depoi das 11. Tivemos n'esta jornada 5 morto e 49 ferido e
COnm ~ . O inimigo deixou fóra da trincheira 1 oflieial e 1 soldado mortos
e 1 ferido que foi recolhido ao hospital. As inelu as par e in truhirão a
I. ~'x. das occurrencia que se deram em cada corpo. Tambem junto o
:nCl?dO r. General Gelly y Obes que relata o occorrido no reconhecimen-

feIto por forças do Exercito argantino obre o An=l.o. O nr. General

(6) Pinto de C~mpos, Vida do Duque de Ca.x:las pg. 286.
- Da Estação de Tuyuty ã Estação Vanguarda. Telegramma. O Enno.

Sr. General ArgoUo communica ao EXUlO. S. Barão do Herval. S. Ex. o Sr. Mar
Ijllttordeua que V. Ex., ao clarear do dia, faça um reconhecimento Com torças para a
Q - esquerda, buscando aproxlma.r-se de Cllrupaity; que a fOrÇa que ficar 00

At2lnpameoto, esteja prompta para acudir a qualquer a~g;ressão que o inimigo tente
f:uer pela direita deste acampamento. Fica aqui commandando a fOrÇa que deb:o

o Coronel Paranhos, o Coronel Freitas. Estação anguaroa 21 Março 1868.
Gotierres, 20 cadete. (Recebido às 5 h. da manhã. Herval. No 'õJerso le e: O

"f.lIIarquez declarou que eue uão tinha dado ordem quanto a la parte d te tele
e o General ArgoUo declarou que a ordem lhe tinha sido dirigida e que por

se me transmittio ! II H€I'Val.l
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em chefe Henrique Castro, com as forças orientaes do seu cOU1mando, este
ve na refroga apezar de enfermo, e as suas força flanquearam a nossa es
quel·da. Os Coroneis José Forreira da Silva Junior, inspoctor da policia,
Fernando Sebastião Dias da Motta, secretario geral do Exercito, e Tenente
Coronel José Joaquim de Lima e Silva, deputado do Quartel-Mestre Gene
ral, se me apresentaram na occasião do reconhecimento e me aoompanha
ram no mesmo. Os atiradores da 5a Divisão de Caval1aria commandada pelo
Coronel José Antonio Corrêa da Camara foram os primeiros que engajaram
o fogo e se portaram galhardamente dU'igido com todo o acerto por seus
chefes. Todos os mais chefes, officiaes e praças cumpril'am o seu dever.
Deus Guarde a V. Ex. - Barão do He-rval, Tenente-General.>

A 22, Osorio escrevia :í. Esposa:

.Pal'aguay, ?2 de Março de 1868. - Chiquinha. A escaramuça de
hontem por este lado e por Tuyuty fez com que os Paraguayos deixas em
as suas trincheiras do Quadrilatero e reconcentrassem seus restos 001 Ru·
maytá, que si não fôr abandonado nestes poucos dias, creio serii rendido
pela fome e pelas bombas. Lopez fugiu pam os lados de AssumpçM e tem
passado para Iii alguma força pelo Chaco. E' provavel que mudemos de
campo mais para dentro. Acabam de dar-me a noticia que o vapor Igurey
atropellado pelos nossos encouraçados ao norto de Hllmaytá, encalhou no
pequeno riacho Guayourú, e o Taquary salvou-se oncostando-se ás baterias do
forte. A estrategia e pequenos combates subtrahiram ao inimigo a trinchei
ra que nos custou mais de dez mil homens. Hoje estou meio enoommodado
da perna e d'uma bôlha por andar hontem muito a caval1o. Saudades aos
nossos filhos e amigos e do Resin, que está prosente.-O teu OS01·io.>

A 22, era publicado o seguinte Boletim do Exercito:

.22 de Março de 186 . - Boletim do Exercito - Viva as forças
Alliadas! Lopez foge vergonhosnmenb ! !. _. O inÍlnigo retira-se abando
nando e lançando fogo ao arrancbamento do seu tão afamado Quadrilatero I
Hontem, pela madrugada, o General Argollo, em virtude das instrucções
que recebeu do General em Cbefe Marquez de Caxias, avançou soo
bre as posições da esquerda do acampamento de Tuyuty, e com 6 bata·
lhões de infantaria, tomou de assalto a la e 2a linha de trinoheiras, que se
estendem até a lagôa Chichi. O inimigo, depois de algumas horas d~ resls
tencia, poz-se em fuga pola matta em direcção a Humaytá. A poslçào to·
mada foi desde logo occupada, começando-se a destruir as bem aoabada~ e
muito resistentes trincheiras. Tomou-se um canhlio de campanha e ~arlOs

outros apetrechos bellicos. Deixou o inimigo no campo para ciJ?a de 00 03'

daveres, levando comsigo os feridos todos. Fizemos alguns pris!o~euos. As
nossas perdas, entre mortos e feridos, alcançam a 150, pouco maIs ou me
nos. Ao mesmo tempo que isto se passava em Tuyuty, as forças do 3~ Cor;
po d'Exercito Brasileiro e os do Exercito Argentino e Oriental p~'ocedla1D a
um reconhecÍlnento sobre as posições fronteu'as aos seus respectivoS acam'
pamentos em Tuyu-Cuê, em virtude tambem de ordem do General em. Che
fe. Os Argentinos tomaram um reducto avançado que o inimigo haV1a ha
pouco começado a construir, apoderando-se de toda sua guarnição e arra·
zando-o completamente. Fizeram tambem um reconhecimento sobre. o An·
guIo, chegando muito proximo das trincheiras. Antes disto foram Vl~oro~
mente bombardeadas as posições do Espinillo e Passo Pocu, pela artllhana
do 30 Corpo de Exercito, que avançou sobre estas posições simulando um
assalto. Estes movimentos produziram a retu'ada o concentração de todad a
força. inimiga sobre o reducto de Humaytá. EstãO portanto om poder os
Alliados as posições desde Curupaity até o Passo Pocú. Trata-se de occu
paI-as e an-azar as trincheu·as. A diviSãO avançada na Esquadra fez bontem
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tambem um ataque sobre o Novo Estabelecimento, POSiÇãO fortificada do
inimigo sobre o Chaco. Depois de um forte bombardeamento do encouraça
do Barroso e do monitor Rio G1'ande, houve uma explosãO no recinto des
ta forticaçllo. O vapor inimigo Igurey foi vivamente hostilisado, podendo-se
internlll' por um arroio onde nllo foi possivel perseguil-o. Consta que se
acha ahi encalhado sem poder safar-soo O vapor Taq~tary, que se achava
atracado aos barrancos de Rumaytá, sofl'reu tambem muitos tiros, podendo
afinal refugiar-se junto ás correntes sobre a margem do lado do Chaco. Â.
mesma diviSãO forçou novamente a citada POSiÇãO, hostilisou-a com muita
efficacia e energia, e teve ordem de rondar até o Tebiquary, afim de evitar
por aili a fuga do inimigo. Os acontecimento. precipitam-se, e dentro de
poucos dias é de eSIJerar que as oporações tenham o mais feliz exito .•

A 24, era endereçado a Osorio este telegramma :

.0 Exmo. Sr. Chefe do E tado Maior ao EXD1o. Sr. Barão do Her
valo - Rontem á noite tivemos communicaçl\O do General Victorino de
que os dois vapores inimigos tinham sido postos a pique, mas eUe não af
firmava esta noticia por não ter recebido participação. .Agora recebemos do
Chefo Alvim a seguinte noticia que lhe foi transmittida por eseJ'ipto, por
um Guarda Marinha, escripto trazido dentro de uma garrafa largada aguas
abaixo da Divisão avançada: O Bar1'oso, Rio Grande e Pa1'á, forçaram o
Timbó ás 4 horas da madrugada. O Ba'/"/"oso e Rio Grande ficaram abaixo
do Timbó, atirando sobre o Ig'u?'ey, que só o presentiu depois de o ter
mos passado i o Rio G1'ande metteu-lhe uma bala abaixo do lume d'agua,
que o fez ir a pique j ao meio dia, nem as chaminés eram vista. O Bahia
metteu-so polo estreito canal que ha entre a Ilha do Araçá ao Chaco e alli
encontrando o Taqua?'y, metteu-o a pique. Viva a Marinha! Bordo do mo
nitor Rio Gmnde, 23 de Março de U:l68. Estação Vanguarda 24 de Março
de 1868. - José Ped?'o de Lima, Alferes .•

A 25, Osorio e crevia iI sua comadre D. Maria Aldina, em Pelotas :

.Maria Aldina. Junto a Tuyu-Cnê, 25 de Março de 1868. Recebi a
tu~ carta, cnja data nãO me lembra, e só sim que veiu com elia outra da
nllnha afilhada e neta, que muito estimo que já saiba escrever ao seu avô.
Sobre a gue1'l'a te direi que Lopez fugiu do Rumaytá com alguma força, dei
xando outra, que não se pode sustentar no Quadrilatero, e entrou par:l. Ru
maytá ondo está em sitio. Os nossos encouraçados metteram á pique os
vapores Taquary o Igurey, quo serviam ao inimigo de Rumaytá para o
Ch~c? .A nos, a força que estava em Tuyuty amnçou para Cumpaity, que
o mUllIgo tinha abandonado. Parece que a guerra deve tomar favoravel
aspecto para os Alliados, ainda que se prolongue um pouco mais. Manda
esta carta á Baroneza em Pelotas. Teu Pae e .A.m.o Barão do Her1!al .•

A 25, Severino Ribeiro escrevia a Osorio :

c.A1Toio-Fundo, 25 de Março de 1868. nlmo. Exmo. r. General Ba
rão do Rerval. Estimo que V. Ex. tenha ido bem, e que a perna não te
nh~ peorado: Saberá V. Ex. que muito tenho sentido saber que V. Ex. an
dava nas 11llhas de fogo. V. Ex. tendo um Exercito a seu mando aonde
ha lJIuumeros chefes, entre estes não haverá alguns capazes de desem
penhar as ordens de V. Ex. e só brigarão vendo ao seu General? E de lasti
mar.. V. Ex. nãO deve e nem pode fazor isto, porque é uma perda muito
sen~)yel a pessoa de V. Ex. Já tem dado bastante provas de valor e
a~hV1dade i para que continuaI', em rapaziadas? Mande que já faz muito e
c ~ga..Quem me contou estas coisas foi o velho Trindade, e além de tudo
~. )?un)~o, via um monte de homens e um piquete, para onde facilmente
lsbngumm que era um General e lhe faziam o fogo que sofl'reu. Ainda foi
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bom a bala bater no malacara e não ser em Y. Ex. __ Aqui estou como "V,
Ex. com o pingo ensilhado toda a noute arremedando ao Sr. Barão do Her
vaI e toda noite não durmo, é só de dia. Quero ao menos se não fizer cousa
que preste, não fazer cousa que envergonhe a quem me trouxe. Estimo
que V. Ex. gose saude, e continúe a mandar a quem é de Y. Ex. particu
lar am. O obr. o - Severino Ribeiro.»

A 30, Osorio andou reconhecendo a esquerda de Humaytá, 'parecen.
do-lhe Mas as posiçoes para bater as suas baterias até a de Londres, pelo
lado do rio, e mOlbem a linha do Sul. No reconhecimento procedido, o ini·
migo atirou-nos com 5 peças. - escrevia Osorio a Gelly y Obeso

A 31 de M3rço, Osorio escrevia fl. D. Felix Dufourg :

.nlmo. Sr. D. Felix Dufourg. Tuyu-Cuê, 31 de Março de 1868. Re
cebi hoje a sua carta sem data i e pelo Azambuja recebi tres lunetas, das
quaes me serve melhor a de n. O10, com que leio de noite. OMarquez nilo
quer medicamentos, nem fardamento; porém, que verá pela carta junta, que
elIe quer até 4.000 cavallos, pelas condiçOes, preços e qualidade, dos que
já outr'ora Y. Sa. forneceu ao Exercito, e isto de pressa i e Usted calladito
hace la cosa y si nó la hace, avise. O <.,J,uadrilatero de Lopez, que custou
aos Alliados muitos miles de homens em Tuyuty e Curupaity, foi abando
nado ao nosso poder, em oucasião opportuna, ameaçado por esta vanguarda
e por Argolo em Tuyuty, tendo eu só 5 mortos e 47 feridos e o meu mala
cara contuzo, mais uma vez. V. sabe que os Generaes nM podem falar no
futuro e por isso farei aqui ponto, Diga ao capitão Cesar que se recolha
visto estar bom. Seu am. O obr.O - Ba1'ão do Herva,l .•

A 4 de Abril, o grosso do Exercito Brasileiro passou-se para Parê
Cuê. (7)

A 10, o General Gelly y Obes escrevia a Osorio :

.Exmo. Senor Baron de Herval. Abril 10-1868. Mi di tinguido
General y Amigo, EI tiroteo que ha debido vir esta madrugada como las
dos de la manana, fué orijinado por nuestro Gefe de servicio quien, oyendo
mucho movimiento de carretas dentro de Hurnaitá, se avanso con 20 hom:
bres, 10 de caballeria y 10 infantes que hizo montar en ancas, para ver SI
podia com prender lo que significaba tanto ruido de algo que era .arrastl'ado
por bueyes-Llego hastá la guardia avanzada imrnediata á su tnuchora y
que tiene á vanguardia, un Estero pantanoso y hondo dando quiso entrar
con 4 hombres y no pudo. El resultado fué ponerIos á todos 130 alu:'ma,
cosa que dice que se conocia por los gritos que daban los Gcfes y OfliClales
lIam ando á formar y dando de palas para que andubiesen prompto. Se re
tiró cuando via, que se guarnecia la linea teniendo, un soldado le~ellJente
herido y un caballo IÍluerto. Tambien le hicieran fuego coo una plezu, un
solo tiro. Aprovechando esa pequena confucion, un soldado P.araguayo de
artilleria, que servia eo una seccion de 3 piezas volantes que tlenen an la
linea y que sin duda ya tenia premeditado el desertar-se ó ])assarse por lo
muy abiabo de ropa nueva que trace y que dice conservaba guardada desde
mucho tiempo atras, se tiro deI muro á la sanja saliendo dispa,mndo, en
seguida i le hicieron algunos tiros sin sa,lir nadie en su persecuclOn, Nues
tras descubiertas lo encon tral'on esta manana. Mas tarde remitil'é la deola
racion de este pasado aI Senor Mal'quez. En resumen lo que dica es eS,to :
Que tiene!1 bien artilIada toda la linea de Sud á Norte y bien guarnemdos

(7) Homem de Mello. Biographia do Barão do Trlumpho.
Ordem do Dia de 23 Abril de 1868.
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de á 6, 7 Y8 plazas por pieza. Que de esta arma hai b3:stante tropa, por
haber sido poca la que ha pasedo aI Chaco. Que segun dlcen unos Lopes
está em Tebicuari con todo lo que ba sacado y segun otros, en Calchaqui
(Chaco). Que el Coronel Aguiar con 20 piezas guarnece el Paso de Santa
Maria. Que dentro hai 10 Batallones y un Regimento el 10 muy chico.
Que tienen como 3.000 reces y muchos bueyes, debiendo anoche haber pa
sado mucho ganado porque han trabajado toda la noche. Que en todo cal
oula haya em Humaitá 9 Ó 10 mil hombres (disparate) pero mas de la mi
tad enfermos é inutiles. Que en el lugar denominado .Carben» hai dos
piezas de 68 yalgunas otras en lo demas de la linea. La comida siempre
esoasa apesar de tener ganado. EI bombardeo de la Escuadra poco dafiO
oausa. Los Gefes de la Plaza son, Coronel Alen, Coronel Hermosa y Co
mandront6 Ensuso ó Eusiso. Su atento amigo y servidor. - Juan A. Gelly
y Obes .•

Por Decreto de 11, era Osorio elevado a Vi conde, com as honras de
grandeza. Eis a Carta mandada passar por S. M. o Imperador D. Pedro II :

<Dom Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos,
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil. Faço saber aos
que esta Minha Carta virem, que, Querendo Elevar o Barão do Herval :
Hei por bem Fazer-lhe Mercê do Titulo de Visconde do mesmo nome, as
Honras de Grandeza. E Quero e Mando que o dito BarãO d'aqui em diante
se chame Visconde do Herval, e que com o referido :Titulo gose de todas as
honras, privilegios, isenções, liberdades e franquezas, que hãO e tem, e de
que usam e sompre usarão os Viscondes com Grandeza, e que de diTei to
lhe pertencerem. E por firmeza de tudo o que dito é, lhe Mandei dar esta
Carta por Mim assignada, passada pela chancellaria, e sellada com o Sello
d~s .Armas Imperiaes. Nada pagou de dh'eitos nem de emolumentos, em
\'Il'lude dos Artigos 16 da Lei n. 586 de 6 de Setembro de 1850 e 22 da de
n.O 719 de 28 de Setembro de 1853. Dada no Palacio do Rio de Janeiro,
em. vinte e dois de Abril de mil oitocentos e sessenta e oito, quadrage imo
etimo do Imperio. - Imperador PedTo II.

A 16, Osorio escrevia á Esposa:

.Chiquinha. - 16 de Abril 1 6 . E tou melhor de aúde. e ó quan
d? ando muito a cavallo incha a perna. Estamo itiando Humaytá, porém
alDda se c~ê que pelo matto do Chaco entram por Ullla picada o,elha e gado
morto. DOlS prisioneiro de hontem dizem que Lopez está em Tebicuary, com
~ batalhoes que reorganisou e tres corpos de cavallal'ia e que alü e tá um
atalhão que tinha na fronteira de Matto Gro o e mandou viTo Remetto-te

Um recibo por sua 12a mezada que dou ao Cadete .A.n tonio Maria de ouza
p~r ordem do compadre MOI'eÍl'a e elle leva em conta na nossa divida. Te
n o te mandado outros destes recibos e nlio me accu as se recebe te e fo
ram levados em conta. Estamos collocando baterias a meio til'O de canhão
°flntra Humay:tá. Escrevi-te pelo Athanasio, Íl'mãO do Tenente Conêa e por
e e te mandei dinheiro. Adeus. Recebe um abraço do teu - Osario .•

A 18, escrevia a seu filho Fernando:

. <FAl'nnndo. - Pare-Cuê, 18 de Abril de 68. Junto a Humaytá. Re
oebl a~ tu~s cartas escriptas antes de sahires de Pelotas. Estimo que fizes
~es fehz VIagem estejas proseguindo nos teus estudos. Eu vou ainda soffrendo
N~~n~us encol1l!-u.odos que me tem privado de andar muitas .horas a eaval~o.
de d e dou notiCias da guerra porque o Major Pantaleão, meu companhelIo
!Il~ e ~sta guerra, e um bravo, te dirá o que ha ; foi o Commandante do
oaUpolquete quando passei o Paraná. Abraça-te e deseja-te saúde teu Pae

lU. certo. - BaTãQ da He1·val .•
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A 2õ Osorio escrevia á Esposa :

.Chiquinha. - Campo em frente a Humaytá, 2õ de Abril de 1868.
Vou passando regularmente, e continuamos sitiando Humaytá, que afinal
atacaremos. A peste tem dimilllúdo j só temos agora as intermitentes natu.
raes destes banhados. Pelo irmão do Tenente Corrêa te escrevi e te remetti
um pouco do meu soldo. Saudades aos nossos amigos e abraço ao nosso.
filhos e a ti. O teu Esposo amante - Ba1'ão do He1·val .•

A.. 2õ, o General Victorino MonteiI'o fazia transmittiI' a Osorio este
telegmmma :

.Da Estação do Tayi á Estação da Vanguarda. O Ex.o Sr. General
Victorino communica ao Ex.o BarãO do Herva!. Apezar ele acbar-se isolado
n 'este retiI'o, constou-me que o Governo Imperial havia conferido a Y. El.
o titulo de Visconde, pelo que apresso-me em daI'-lbe os meus sincero pa·
rabens. Estação, em 28 de Abril 1868. - Jj"rancisco M.a Bôa Nova, 20

cadete .•
A 28, Osorio escrevia á Esposa:

.Chiqtúnha. - 28 de Abril de 1868. Rocebi a tua carta de 9 do oor·
rente, e muito estimei a fortuna de teres sempre gozado saúde e nossos fi·
lhos. Eu passo muito melbor ; só quando monto a cavallo por muitas hom
me incba a perna j por is o conservo a fonte, e mais uma ferida que
creio não convir fechar, por ora. Estamos no preparando para atacar o Ru·
maytá, devendo a 30 doste mez levar-se o sitio pelo Chaco primeiro. Lopez
vae em decadencia, porém, as difficuldades que nos tornam vagarosos é que
o tem conservado. O homem por quem te mandei O dinheiro chama- o Er
nesto dos Santos Paiva, mora em Porto Alegre, e o conhece o Am.O EuIra·
sio. Aquelle foi empregado no fornecimento; e o Jo. é Rafael o conhece
muito. Eu lhe disse que desse o dinheiro ao Eufra ia ou ao Espindola e não
sei si o Eufrasio o recebeu e te mandou. O Coronel Astrogildo se retirou
para fazer uma operação; por elle te remetti uns papeis que aqui me er·
viam de peso e um pouco de dinbeiro. Bem sabes que não ando aqui em
busca de elogios, não sou dos que, sem vergonha, fazem das derrota 11010'
rias, e mentem para ilIudir o povo querendo para si glorias quo soube·
ram conseguu' j alido na guena porque son soldado e tonho vergonha de
levar á ThesolU'aria o meu recibo, quando o povo está nos campos de bata·
lha; demais, antes eu não tinba responsabilidade moral, porém hOJe que
voltei trazendo quatro mil e seissen tos patricios, nãO os hei de deixar .entre
os perigos, e demais já estou velho, pouco posso viver mais quer esteja em
casa ou na guerra. Os filhos já estãO grandes e não lhes quero deixar OOIU

a pobreza a desholll'a ; não faço caso dos fóros de grandezas com que ~s

Bobos se exaltam, mas a dignidade para mim vale tudo. O Adolpho DIO diz
que po).' agora não se póde efl'ectuar a compra do campo j e o mesmo me
diz o J apeju. Diz ao José Raphael que por ora nada lhe posso dizer sobre a
sua pretenção ; e o ,farei. opport~na~ente. Diz ao Dr. JoãO Jacintho. que 1r'
pera que Dão bavera eleIções ahi ate a conclusãO da guerra. I to diz a e e
só. O Adolpbo não reserve gado gordo para vender. .. _ Aceita um abraço
do teu - Osorio .•

Rompeu o mez de Maio com a acção do Timbó Chico, onde foi derro·
tada uma força paraguaya. Dessa acçãO dão noticia os seguintes tolegram·
mas endereçados á Osorio :

.Estação do Tayi. A' Estação Vangum'da. O Ex.o Sr. Gener~l Yiclo·
rino communica ao Ex.o Sr. Visconde do Herva!. Os tiros são Junto ao
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nOva estabelecimento, e talvez de alguns dos vapores do Barão da Passa
gem. ~andei hoje uma ala do batalhão 25 com 50 homens de cavaliaria
bater alguma infantaria para os lados do Timbó. Estimo que V. Ex. esteja
passando melbor dos seus enco=odos. Por aqui não ha novidades. Em lo
de Maio de 1868. - Francisco Maria Boa 7\ova, 20 Cadete.»

.EstaÇão Tayi á Estaçl'iO da Vanguarda. O Ex.o Sr. General Victo
rino communica ao Ex.o Sr. Visconde do HervaI. Agradeço muito a bôa no
ticia que acaba de dar-me. A farça que foi bater os Paraguayos no Timbó
encontrou uma patrulha de 40 homens mais ou menos: bateu-se matando
5, e entre os quaes o commandante, e aprisionando um que declara ter o
resto da gente se dividido pelo Potreiro Ovelha. Mandei 40 homens de ca
vallaria em busca deIles. Agora temos a lamental' a morte dc um Tenente,
um Sargento e dois soldados, por metrallia do novo E tabelecimento. Se
gundo a parte que mandou-me o MajOl Côrte Real. EstaçãO em lo de Maio
de 1866. - Francisco Maria Bõa Nova, 20 Cadete.»

.d.inda nessa mesma data recebia Osorio a seguinte co=unicação
telegrapllica :

.Da Estação nentral á EstaçãO. O Ex. Sr. Chefe de Estado Maior
communica ao Exmo. Sr. Visconde do HervaI. S. Ex. o Sr. Mal'quez man
da dizer a V. Ex. que os tiros que V. Ex. ouve, sãO do encouraçado Ala
goas que tem ordem para chamar attenção do inimigo para aquelie ponto;
o que logo que o tempo permitta V. Ex. chame tambem. attenção do inimi
go, fazendo tambem um bombardeio mais forte do que o do co tume e igual
ordem vae ser dada ao General Argolo. Estação em lo de Maio de 1868.
Francisco Mm'ia Bôa Nova, 20 cadete.»

E, a 2, eram-lhe endereçado estes telegrammas :

.Da Estação Central á Estação Vanguarda. O Ex. r. Chefe de Es
lado Maior communica ao Sr. Vi conde do HervaI. Quc . Ex. o Sr. Mar
quez determina que V. Ex. mande continuar com o bombardeamento. Es
taÇãO, em 2 de Maio do 1868. Francisco 11Ial'ia Bõa Nova, 20 cadete.»

. .EstaÇão Central á EstaçãO Vanguarda. a Ex. Sr. Cllefe de Estado
MaIOr communica ao Ex. Sr. Vi conde do Herval. S. Ex. o Sr. Marquez
manda di.zer a V. Ex. que, agora mesmo acaba de receber lJarticipação ofli
0101 dirIgida pelo Coronel FalcãO commandante da divi ão avançada. A nos
sa força já se acha no Chaco, for ti ficada e trabalhando na abertura da pi
oad~ para reunir-se aos Argentinos. a inimigo resistiu o mai que pôde,
porem, abandonou a POSiÇãO, deixando muitos mortos, entre elies 2 ofliciaes,
sendo um deIles o commandante, segundo declarou um pri janeiro. De
~ssa parte tivemos fóra de combate 40 homens ent.re mortos e ferido.
F ngra.tulo-me com V. Ex. por este feito. Estação em 2 de Maio de 1868.

ran(}lSCO Maria Bõa lITova, 20 cadete.•
. «EstaÇãO Central ii EstaçãO da Vanguarda. O Ex. r. Marquez com

mUmca ao Ex. Sr. Barão do Herval. Que tendo recebido parte do Ex. Sr.
General Gelli y abes que um batalbão argentino tinha offrido um desastre
no Ohaco, mandára seguir de Curupaity para alli 3 batalhões brasileiros a
~e~orçar a força argentina e que, convindo reforçar a nossa força no Chuco
ECltb' do .Humaytá, faz seguir o 14 batalh~o para alli e marchar já para.od: ~86eleCiUlento,. um o~tro batalhã.o, subsbtUll' o 14. Estação, em 2 de MaIO

8. Antomo Jose Alves, Tenente'.» .

A 3, era-lhe dirigido este despacho :
t d M~staÇão Central á Estação da Vanguarda. O Ex. Sr. Chefe de Es
Mo aJor communica ao Ex. Sr. Visconde do Herval. Que S. Ex. o Sr.

arquez determina que V. Ex. active o bombardeio por todo O dia de hoje:
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porém, compassado para não esquentar as peças. EstaçãO, em 3 de Maio
de 1868. Antonio José Alves Tenente.•

A 4, era-lhe dirigido o seguinte:

.lpstaÇão Central á Est:aÇãO da Vanguarda. C? Exmo. Sr. Marquez
co=unJca ao Exmo. Snr. Vlsconde do Herval. Sl V. Ex. mandou já as
4 boccas de fogo para o Estabelecimento póde deixai-as lá e no caso coo·
traria que eUas estejam promptas no acampamento. Estação Vanguarda 4
de Maio de 1868. - Francisco José de Castro Mattos, lo cadete.•

O dia 8 assignalou-se pelo combate de Iuasyy, entre Timbó e a pe·
ninsula de Acaunguazú (fronteira á Humaytá.) Nessa data, foi expedido a
Osorio este telegramma :

<Da E. tação Central á EstaÇãO Vanguarda. O Exmo. Sr. Chefe de
Estado Maior communica ao Exmo. Snr. Visconde do Henal. S. Ex. oSoro
Marquez acaba de ordenar ao Major Ancora para que amanhã vá com 30
praças do batalhão de engenheiros fazer uma trincheira em um albardilo
que existe entre o Estabelecimento e a margem do rio, afim de abrigar um
piquete que deve ser dado pelo 90 alli acampado. Estação, em 8 de Maio
de 1868. J!'j'ancisco Mm'ia Bôa Nova, 20 cadete .•

A 8, foi-lhe expedido este despacho :

.EstaÇão Central á Estação da Vanguarda. O Exmo. Snr. Chefe do
Estado Maior communica ao Exmo. Sr. Visconde do Herval. S. Ex. o Soro
Marquez determina que, logo depois de sahir a lua, V. Ex. mande acampar
junto á ponte da Sanga Honda, a brigada de cavallaria que já lá esteve,
afim de observar e guardar a nossa retaguarda: devendo para esse fim dis·
tribuir os piquetes para a retaguarda dessa posiÇãO e cobrir todos aquelles
lugares. Outrosim determina S. Ex. que V. Ex. mande avisar o batalhilo
que está em Tuyu-Cuê que esteja vigilante. Estação Vanguarda, 9 de MaIO
de 1868. - Fmncisco José de Cast1'o Mattos, lo cadete.•

A' 10, o seguinte:

«EstaçãO Central á EstaÇãO da Vunguarda. O Exmo. SOl'. Chefe. do
Estado Maior cemmunica ao Exmo. SUl'. Visconde do Herval. Determma
S. Ex. o Sr. Marquez que V. Ex. façrl. marchar já para o Estabeleci~eoto
4 boccas de fogo de calibre 4 com as competente guarnições e mUJJlções,
afim de seguirem para o Chaco afim de reunir-se a bateria que lá se a0ha.
EstaçãO, em 10 de Maio de 1868. - Antonio José Alves, Tenente.•

Completava Osorio, nesse dia, 60 annos de edade. A 12, esorevia fi
Esposa:

.Pare-Cuê, 12 de Maio de 68. Chiquinha. Aqui vim fazer llleus.60
annos e como não tive a fortuna de jantar comtigo, o fiz com os llle?S aJo,
dantes de ordens, de vez em quando ao som da artilharia do Humayta, a~o'
de este mez pretendo entrar, si não ficar na porta. O sitio está perf61to,
pois temos gente no Chaco desde o dia 2 do corrente e alli houve oombates
nos quaes o inimigo tem perdido e fóra de combate de 800 a 1.000 homeos.
Os alliados, tiveram fóra de combate 240. E' possivel que Lopez venha SOCo
correr o Humaytá ou pelo Chaco (morros e banhados) ou atacando a nOssa
ala direita pelo Pilar; porém o Marquez crê que nãO, e que Lopez nãO tell~
mais força para isso, visto que abandonou estas fortes posições. EUe ma~e
dou recrutar de dez annos para cima e os velhos até 70, poréID esta âOD .
não poderá com a nossa que está gorda e passa bem e já soffr~ ~o~cas nc:o
ças, graças a Deus. Tadavia, como o terreno é o nosso maior lDlIDlgO,-D
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se póde crer ou saber quando se acabará a guerra. Sim, porém, que o InI
migo vae em decadencia. Além das 40 libras que manda o Coronel Mes
quita a sua Senhora, te mando mais pelo mesmo portador Bento Pinto do
Rego dezenove onças e tres moedas de 20$, e tambem te mandei dinheiro
pelo Coronel Astrogildo : onze onças e cinco moedas de 40 ,e pelo Atanazio
Correia oitenta libras e trinta e nove moedas de 20 . Abraça a Manoela e
Chico e dá saudades aos nossos amigos. O teu - Osorio .• (8)

A 13, de Curupaity, Thomaz de Mello GuimarãeS escrevia para S.
Paulo a Fernando, filho de Osorio :

.Os Paraguayos mansos, como são conhecidos os que vivem servindo
comnosco, por uma baixo-assignado exhortaram aos seus compatriotas sitia
dos em Humaytá, para que se rendessem, visto que toda e qualquer resisten·
cia que fizessem, seria inefficaz, e só resultaria maiores males para a huma
nidade e para a sua patria. Este documento, com permissão do Sr Marqnez,
foi mandado em parlamento ao chefe das forças sitiadas. Sabemos que a
resposta foi negativa. Enb'etanto, o otlicial que veio por parte dos sitiados e
conversando com um official argentino, com quem se quiz entender, não se
mostrou muito inaccessivel ás consideraçlles do seu interlocutor no pouco
tempo que conver aram. Fernando, não te illudas com as falsas informa
ções dos correspondentes dos jornaes : a guerra terá fim, porém, já e já não
será j tomado ou por outra rendido Humaytá, teremos Cha~o e Tebicuary,
onde anda Lopez, e então o osso ahi erá mais duro de roer-se. Adeus,
meu bom amigo, desculpa os erros e não dar"te noticias mais agradaveis,
por não terem havido presentemente. Dispõe de teu amigo obrigado e cria
do - Thornax, .•

Ainda neste mez de Maio, foram feitas a Osorio a seguintes conlIDU
nieações telegraphicas :

. .Estação Central á Estação "Vanguarda. O Exm. Sr. Chefe do Estad~
MaIOr communica ao Exm. Sr. Visconde do Herval. S. Ex. o Sr. Marquez
manda transmittir a V. Ex. o telegramma abaixo b'anscripto e determina a
V. Ex. mande prevenir as nossas cavallarias que se acham acampadas na
reetaguarda nossa, para estarem com vigilancia : O Exm. Sr. General JoãO
Manoel ao Exm. Cbefe do Estado Maior. Os Paraguayos apparecem do ou
tro lado d~ Inbambocú em numero de 500 homens, mais ou menos. O Co
ronel Jardlm tem ordem para deixai-os passar o rio; si as im acontecer,
elles serão batidos por mim. Estação em 17 de Maio de 1868. - Antonio
José Alves, Tenente .•

(8) A 8, de Pelotas, escrevia-lhe a /ilha D. Manoela: «Meu caro Páe. E'
p~rtador d'esta o Capitão Cunha, que lhe dará noticias exactas nossas. Rogo a Sta.
Virgem, para que meu Páe já esteja restabelecido de seu encommodo da perna que
~ntos cuidados nos dá. Temos tido noticias do Fernando e AdolplJo : iam bem. O

dolpho tem que ir a Montevldéo por negocios da estancla; creio que só se dem<r
rara lá tres ou quatro dias. Já estou desanimada com a conclusão da guerra, que
realmente tem durado muito, e dizem que durará. Peço-lhe que quaodo escrever
nos diga.d nos O que pensa sobre elia: si durará ou não. Escreva-nos sempre que
po er e quando não poder mande um ajudante, pois não calcula a afBicção que te
::s quando chega o vapor e não temos cartas de Vcê. Depois de amanhã faz men

P
e.60 annos. Nunca pensei que os fizesse na guerra, e sim já entre sua familla,

or<1n dou 'á
O

' ) por bem empregado, contanto que para o anDO tenhamos a fortuna de
ver entre 6 R .su n s, ecommende-me ao pnmo Maneca. Adeos, meu Páe, abençoe a
a sempre obediente filha a _ Mallaela Osaria.>
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«EstaçãO de Tayi á EstaÇãO da Vanguarda. O Exmo. Sr. Geneml Vi
ctorino communica ao Exm. Sr. Visconde do Rerval. Estou muito pou~o

·melbor dos meus 'encommodos e agradeço a V. Ex. o interesse que toma
pela minba saude. Os Paraguayos que vieram bontem tirotearam do outro
-lado de Inhambocú. As nossas sentinellas de Pillar conservam-se ainda alli
emboscadas nos mattos de onde se distingue as fumaças dos fogos. Espera
mos que elles passem o arroio para então batel-os e dorrotal-os. EstaÇãO, em
18 de Maio de 1868. - Antonio José Alves, Tenente .•

«Estação Tayi á EstaÇãO Vanguarda. O Exm. Sr. General Victorino
communica ao Exm. Sr. Visconde do Rerval. Responde que se acha um
pouco melbor, porém que ainda continúa a sofl'rer de ophtalmia e de uma
dôr forte, desde o joelho direito até os dedos do lllesmo pé, o que o priva do
andar; que agradece o ofl'erecimento de V. Ex., pois que se acha nas mnos
do Dr. Oliveira e que logo que possa ser transportado irá gozar de sua com·
panhia por uns dias, e que nada tem na cabeça. Estação Vanguarda, 20 do
Maio de 1868. - Gandido Leopoldo Esteves, 20 Tenente lo Sargento.•

A 20, escrevia-lhe o General Jacintbo Macbado Bitencourt :

«Illmo. Exmo. Sr. Visconde do Rerval. Cbaco, 20 de Maio de 1868.
A. proposito de ser hoje a primeira vez que tenho a honra de dirigir-mo a
V. Ex. pelo seu novo titulo, pelo que ainda não tinha dado meu mais sinco
ro parabem, por esta o faço sentindo não o poder fuzer pessoalmente. E'
preciso dar um passeio até aqui como o tem feito nosso Marquoz, para ver
como de uma matta virgem e cerrada em poucos dias se converteu em um
lindo e pitoresco passeio publico, que dia em dia se torna mais agradavel,
e respeitavel pelo brilho do bronze que guarda seu fTondoRo arvoredo. Cir
cular sua principal rua entre a trincheira e abarracamento dos Corpos que
a guarnece é um passeio de cançar. Sei que se queixa de não poder com
.facilidade ler minba leh'a; porém, o que fazer? Quando escrevo com um
pedaço de ferro, tudo rompe e borra como com esta succedeu. Pelo porta
dor remetto um peixe - Soruby - que vae sal prezo para que não chegue
arruinado. Com estima e respeito sou De V. Ex. Am. O e subt.o mt. O aJf.o
Jacintho Machado Bitencourt.•

A. 22, escrevia a Fernando Thomaz de Mello Guimarãos :
Curupaity, 22 de Maio de 1868. Fernando. No dia 14 te escre~i

accusando o recebimento de tua carta de 14 do passado, unica que mevelO
ás mãos. O Bibiano foi nomeado tenente-coronel em commissãO ; e o lou
primo capitão de artilharia; Nepomuceno Mallet, major commandante do 40

corpo provisorio de artilharia, criado ultimamente. No dia 20, tivemos um
transfuga do inimigo, que se diz commandante do piquete avançado de ca
vallaria. Mal montado, maltmpilho, era um cadaver ambulante. I~lerr?'
gado sobre a força existente em Rumaytá, o estado da cavalhada, arlIlhana
e alimentaçoes, respondeu que não sabia ao certo que força havia, porque
ha muito que as avançadas nãO se communicavam com aqueDa força, mllS
que lhe constava haverem dois batalhoes de infantaria, as guamiçOes de ar·
tilharia e um regimento, que não podia exceder á ccm homens m~l mo~r
dos, que o cavallo em que veio era um dos melhores j que haV1a mUI os
invalidos sem braços, pernas etc, etc. j que havia fome, porque UUla .cabe'
ça de rez era para oito praças. - O ataque sobre Rumayt."t, é ner:.0ClO ro·
solvido, e não excederá destes dias. A eUo, porém, deve preceder um b~l.
bardeamento de 3 dias e 3 noites; si depois delle o inimigo nãO se en ~ e:
gar. - Um telegramma do brigadeiro JoãO Manoel, commandan~e das or
ças de Tayi, avisou-nos que o inimigo havia passado o Inhambucu com unIa
columna de 6 mil homens das 3 armas, com direcçãO á S. Solano ; nãodse
sabe o seu intuito. Entretanto, consta-me que o Sr. Mal'quez desfron ou
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forças sobre ess~ columna. Nada mais oocorre por aq~i ao certo do que·
acima fica mencIOnado. - Teu Pae consta-me que vai regularmente de
saúde. Adeus, meu bom am.O e parente - Thomax, .•

Continuava asaria no recebimento das seguintes communicações te
legraphicas :

.Da Estação do Tayi á EstaÇãO da Vanguarda. a Exm.o Sr. Gene
ral Menna Barreto communica ao Exm.o Sr. Visconde do Rerval. Levo os
meus cumprimentos arrustosos a V. Ex. Presente seu telegramma, tenho a
honra de dizer a V. Ex. que o inimigo se conserva ainda pelo outro lado do
Inhambocú, porém em pequenas partidas. a rio baixa depressa, é pois pro
vavel que por estes poucos dias, possa esta DiviSãO correl-o. a Exm.o Sr.
Marechal Victorino vae ainda no mesmo. Estação, em 22 de Maio de 1868.
- Flrancisco 1\Jla1'ia Bôa Nova, 20 Cadete .•

•Da EstaçãO do Tayi ii. Estação da Vanguarda. a Exm.o Sr. Gene
ral Victulino communica ao ExID.o Sr. Visconde do Rerval. Recebi um em
brulho com rosas que V. Ex. mandou-me e muito agradeço. Fico sciente do
quo me diz em seu telegralUlUa. Nao me esquivo de utilisar quando tiver
necessidade do offerecimen to que tão cardealmente lUe faz V. Ex. Esta
ção, em 23 de Maio de 1868. - Francisco Mm'ia Bôa Nova, 20 Cadete.•

•Da EstaÇão do Tayi ii. Estação da Vanguarda. a Exm.o Sr. Gane
ral Victoriuo communica ao Exm.o Sr. Visconde do Rerval. Sinto-me um
pouco melhor. Recebi hontem ii. noute duas garrafas de agua de rosas, e
agora mesmo acabo de despachar ao portador dando-lhe uma carta para V.
Ex. EstaçiíO, em 25 de Maio de 1868. - Francisco Mm'ia Bôa Nova, 20
Cadete.•

. .Estação da Vanguarda. a encarregado da EstaÇão do Passo, diz que
oIDcendio é em um cisco que estava na beira do rio, em o qual puzeram
fogo: isto no acampamento do Cbaco. Em 25 de Maio de 1868. - aTenen
te A.. J. Alves, Encarregado .•

<Estação Central a Estação Vanguarda. Telegrall1111a. a ExmO. Sr.
Marquez de Caxias communica ao Exm.o Sr. Visconde do Herval. Si o fogo
que se ouve é na nossa esquerda ou nos Argentinos? caso seja na nossa
esquerda é preciso prevenir ao Coronel Cypriano para proteger o Batalhão
que lá está. Estação, em 26 de Maio de 1868. - 4-ntonio José Alves, Te
nente.•

«Estação Centra! ii. EstaC;:ão Vanguarda. Telegra=a. a EXDl.o Sr.
Cbefe do Estado Maior cOUllllunica ao Exm.O Sr. Visconde do Rerva!. De
termina.S. Ex. o Sr. Marquez que V. Ex. mande nomear uma escolta de
cavalIarm com um official de confiança para que amanhã ao toque d'alvo
rada v~ rec~ber da escolta vinda do Aguapehy 1.100 cavallos afim de os
condUZir ate a ponte do arroio fundo onde encontraram um official do l0
Corpo, a quem entregaram, passando dito official, um recibo do numero de
~vallos que receber. EstaC;:ãO, em 26 de Maio de 1868. - Gandido Leopol-
o Esteves, 20-Tenenlo lo Sargento.•

•Es~ação Passo á Estação Vanguarda. Telegra=a. a Exmo. Sr.
General Rivas communica ao Exm.c Sr. Visconde do Rerva!. Acabo de
ablar

b
Con .uno de los commandantes de la Esquadra de abajo e me dice que

una atona nueva collocada sobre el arroio Rondo, es la que hace fuego á
esse2~ampo, ~ que de Runlaytá es que hassem fuego para el Chaco. EstaçãO,
eDl t' de MaIO de 1868. - Gandido Leopoldo Esteves, 20-Tenente l0 Sar
gen o.•

R' .Estação do Chaco á Estação da Vanguarda. a Exm.O S·r. General
IVas Communica ao EXDl.o Sr. General asaria. Por a cá no ha habido nín

rata uovedad. Conforme mi anuncio deI ayer, pois estuve y hablei del otro
o Con los Gefes de la mariJ1a. Este es una bateria que se suppos imnle-
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diata ai rio Hondo, la que hace disparos sobre esse acampamiento a esse
campo es dei mismo Humaytá. EstaÇão, em 27 de Maio de 1868. - .Anto.
nio José Alves, Tenente.»

.Da EstaÇM Central á Estaçi'io Vanguarda. O Exm. Sr. Marquez
communica ao Exm. Sr. Visconde do Herval. Que mande activar o bombar·
deio para o Humaytá, sempre que este atirar para o Chaco. Estação, em 29
de Maio de 1868. -Fmncisco M. Boa Nova, 20 Cadete.'

A 25, do Chaco, escrevia á Osorio Ignacio Rivas :
.Campto. en el Chaco, Mayo 25 de 1868. Exm. Sr. Baron de Herval.

Muy distinguido Amigo. Varias saludos y felicitaciones he recibido conti·
nuameate de V. desde que me halio en el Chaco, como tambien algunos
obFequios generosos, siendo el ultimo el de hoy, dia que simbolisa una fe
oha gloriosa conquistada por los veteranos dei ano 10, y otra que es ao·
niversario para las armas Aliadas por haber sido el primer combate t~nido

con los enemigos, en Corrientes. Quedo muy agradecido á sus finesas, yal
Coronel Martinez haré participe y presente sus atellciones y sus regalos.
lie sabido que tiene V. intencion de hacernos una visita apesar de sus mo
lestas dolencias. Quando V. lieve li. efecto esa generosa idea la he de aplau
dir debidamente, tratando de corresponderIa en oportnnidad, pues julgo que
mi destiel'l'o en el Chaco no ha de ser eterno. Receba, mi estimado Baroo,
los agradecimientos y cordiales felicitaciones de su affmo. amigo y S. S. 
Ignacio Rivas .•

A 29, escrevia a Fernando, Thomaz de Melio Guimarães:
.Fernando. CUl'Upaity, 29 de Maio de 1868. - Estes dias atrazados

te escrevi, e creio ser esta a ga que escrevo neste mez. Falou-se muito e~

atacar Humaytá, porém hoje já essa idéa foi arrefecida. NãO me pareCIa
razoavel atacar-se essa fortificação permanente; porque contem ella ele
mentos taes de defeza que não seria accessivel ao impeto das nossas bayo
netas, e então ficaria todo o Exercito Aliiado desmoralisado completamente.
Para exemplo nãO nos basta a hecatombe de Curupaity ? Emfim, nã~ ~osso

ir adiante porque assim me alongaria muito, só digo que foi uma feliCld~de
para o Exercito o ter-se desvanecido essa idéa ... No dia 24, os officiaes de ID

fantaria offereceram um jantar a teu Pae e no dia 25 os de cavaIlaria outro.
Houve muitos brindes e entre os quaes um oflicial argentino classificou o
bravo Visconde do Herval de primeiro leão da America do Sul i
- e S. Ex. levantando um brinde ao Mal'quez de Caxias, foi oste abafado
por - Vivas ao nobre Visconde do Herval. Portanto, já vês que as ovaçO~s
tocaram a inconveniencias i e que mesmo teu Pao nM gostou por ser ami
go intimo do Marquez....Basta de m:>ssada; tenho que fazer e nãO posso
alongar-me. Pela terceira vez peço-te que me mandes alguns jornaes que
contenham escriptos teus i coliocando uma capa, elles vêm com segurau
ça. Adeus. Lembranças aos conhecidos. - 'l'homax.•

Nessa data, escrevia a Osorio o Conselheiro ParanagulÍ. :

.29 de Maio de 1868. Exmo. Sr. Visconde. - Aceite V. Ex. os meUS
parabens pela elevação do titulo com grandeza, que a Sua Magestade ap~ou
ve conferir-lhe como signal do apreço em que tem os relevant?s Sel'V1~OS
prestados por V. Ex. na guerra actual. Continúe V. Ex. a servIr a nossa
Patria, que já o contempla como um dos seus filhos mais illustres. Preva
leço-me da occasião para recommendar á benevolencia e estima de ulV..Ex:
o Sr. Dr. D. Carlos de Souza Silveira, auditor de guerra nomeado lima
mente, pessoa muito rocommendavel pelos seus predicados. Sou c~ ~
maior consideração De V. Ex. Am. Ven. e Obro -- J. L. da Ounha rara
naguá.»
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A occupaçilo militar do Chaco por forças da .A.lliança executada no
mez de Maio, tornou uma realidade o assedio de Rumaytá.

A Esquadra nesse mez continuou forte bombardeio; o resto de Maio
foi consagrado pelos AUiados a preparar a tomada da fortaleza, a navegar o
rio até Assumpçilo, a dispôr as cousas para o projectado commettimento.
(9) 8urg~ mez de Junho.

A 3 e 4, eram expedidos a Osorio os seguintes telegrammas :

-Estação Central á EstaÇãO Vanguarda. Telegramma. O Exmo. Sr.
Chefe do Estado Maior communica ao Exmo. Sr. Visconde do Rerval. De
termina 8. Ex. o Sr. Marquez que V. Ex. mande receber do Quartel Mestre
General 200 cavaUos para o Corpo de Exercito sob o seu commando, bem
assim 400 para o lo Corpo de Exerüito, devendo, para recebimento destes
400 covoUos, V. Ex. mandar nomear um official e algumas praças que de
vem seguir amanhã para a ponte do arroio-fundo. afim de entregar os ditos
cavollos ao official do lo Corpo de Exercito que alli se achará para esse fim,
amanhã ás 9 horas da manhã. EstaçãO, em 3 de Junho de 1868. Antonio
José Alves, Tenente.•

.Da Estaçl'iO CentTal á Estação da Vanguarda. Telegramma. O rumo.
Snr. Tenente Coronel Lima e Silva communica ao Exmo. Snr. Visconde do
Rerval. Participa a V. Ex. que existem no uorpo de transporte 600 caval
los reunos, sendo 400 para o Tayi e 200 plU'a ficar a disposiçãO de V. Ex.,
pelo que rogo a V. Ex. se djgne os mandar que venham receber esses ulti
mos cavallos. EstaçlíO em 4 de Junho do 1868. Franeisco Ma1'ia Bôa
Nova, 20 Cadete .•

A 4, Francisco Xavier da Cunha, em carta de Pa.re-Cuê despede-se
de Osorio por ter dentro de poucos dias de partir para Montevidéo a encon
traI' a fllmilia que alli devia chegar. Diz Francisco Cunha nessa carta, que
° socios na nc~ociaç!lo de fOl1'agens defraudm'am-n 'o, que o negocio dos
ho pitaes malogrou-se. Sente-se cansado i ha doi anno que lucta no
Exercito, que trabalha, que soffre, sempre infeliz. Offerece a Usorio um
ocul0 COlllO lembrança.

A 4., partiu uma expediçãO de cavaUaria e aTtilharia a fazer um re
conhecimento. Dessa expedição Thomaz de MelJo Guimarães deu noticia
na seguinte carta :

-Fernando. ClU'upaity, 6 de Junho de 1 6 . Tenho sido constante
em escrever-te, e só recebi uma carta tua, quando com e ta fazem 4. .A.
razão não sei; no entretanto, tu é que propuzeste a cOl'1'espondencia fa
zendo, a condição de nãO haver nella interrupção. Daqui ainda não partiu
SD! s.o vapor que nãO levasse carta. minha para o Dr. Fernando Luis Osorio !
egum uma e;x:pedlção ao mando do brigadeiro JOãO Manoel Menna Barreto,

~ue vae em Vlagem de excurslio até o TebiqulU'Y reconhecendo todos os ponb.f.; atacaI-os, si para isso houver vantagem de no o lado, isto é proba-
I ~ a~e de bom exito. .A. força toda ella é composta de regimento de ca

~a Infla e caçadores á ca.vaUo nossos, argentinos e a legião paraguaya, en
qOrpO;ada ao Exercito argentiuo desde o começo da pre ente campanha, e
su~ e comDlandadll pelo Coronel pal'aguayo Bays ; que, segundo atln-mam
befa o g?vernador provisorio do ParagullY, garantido pelos .A.lliados. Tam
r:~l sagmu hontem até AssumpÇlio a divisãO encouraçada ao mando do ba-

da Passagem, com o fim de reconhecer todos os pontos que se suppoe

(9) Pinto de Campos, pg. 295 obra cil.
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fortifioados, nas margens do rio Paraguay. Fala-se em grandes movimen
tos e nãO os menciono oom receio de talvez mais tarde ter de ractifical-os.
Insisto em pedir-te esoriptos teus para lêl-os nas minhas horas vagas. Ten
Pae regularmente bem de seus enoommodos de saúde. Estou ancioso para
ver-te formado, nãO porquo deseje a realidade do que te disse quando par
tiste para S. Paulo, mas sim para ver tua voz vibrar no parlamento nacio
nal etc, etc. Adeus meu amigo velho. - O teu Thomax.»

A 5 subiu uma Esquadrilha do anooradouro de Tayi, rio acima, a
observar as margens e b,uranoaR do rio, onde o inimigo podesse tor ba
terias. A 6 e 7, Osorio recebia estes despachos:

«EstaçãO Central á EstaçãO da Vanguarda. Telegramma. O Exmo.
Sr. Brigadeiro Jacintho Maohado oonullunica ao Exmo. Snr. Viscondo do
Herval. Que passou a noite admiravelmente som um tiro nas linhas avan
çadas e de manhã 3 tirós de peça de 32 "W11itworth, foram dirigidos para
este acampamento atraves ando-o muito além. Os poucos tiros de fuzil, sou
informado terem sido dados pelos Argen tinos em uma descoberta, entre nm
piquete paraguayo, do que nada resultou. EstaçãO, em 6 de Junho de 1868.
Gandido Leopoldo Esteves, 20 Cadete-Sargento.»

Da Estaçao Chaco á Estação. Telegramma. O Illmo. Sr. encarre
gado da Estaçao communica ao Exmo. Snr. Visconde do Rerval. Expedi 2
homens a toda a pressa ao Al"llOú, onde está o 30 de Voluntarios e 10 de
Infantaria oonduzindo o telegral11ll1!l que V. Ex. expediu. As pontes cstAQ
todas debaixo d'agua e o caminho muito difficil de transito: porém, dei
ordens terminantes ao portador para tomar uma callôa na ilha ciroulllvisi
nha e seguir o seu de ·tino. Estação, em 7 de Junho de 1868. - P'rancisco
Ma1'ia Bôa Nova, 20 Cadete.»

A 9, Osorio reoebia este despaoho sobre a espedição e Esquadrilha:

«EstaÇãO Central á Estaçao Vanguarda. O Exm.o Sr. General Vio~o
rino oommunica ao Exm.o Sr. Visoonde do Rerval. Que bontem á nOite
ohegou o General Joao Manoel com toda a expediçãO fez o reconhecimento
ordenado pelo nos o General em Chefe, ohogando até ao Jacaré, onde en
controu-se com o inimigo. A nossa gente conseglliu mataI' 20 l'araguayo,
aprisionando 10 entre os quaes um sargento muito vivo o de quem se po
derá saber algl1ll1a cousa. Tivemos alguns feridos e mortos, entrando no
numero d'estes o Tenente Pinbeiro, cunhado do General Joao Manoel. À
Esquadrilha ainda nãO desceu. S. Ex. saberá mais detalhadamente o .qne
houve, conversando com o nosso General em Chefe, que de tudo será SOlen'
te... Estaçao, om 9 de Junho de 1868. _. Antonio J. Alves, Tenente em
Commissão.»

Na llleSUla data, Osorio recebia este communicado de Caxias:
«Ex.a - 9 de Junho de 1868. Leia esse officio, e devolva-me: é elle

do nosso Almirante, no qual me dá parte de ter apparecido gente pa~a~uaya
no Arroio d'Ouro, hontem. Veja como é certo tudo quanto .A.lén dIZIa ao
Lopez no telegramma que apanhamos ao sargen to morto no Chaco: D~ns
queira que a diven}ion, que o Alén, está est~tdiando para a san~a Hon a,
tenha melhor resultado para nós. Remetto-lhe tambem o depOllnento do
sargento prisioneiro, vindo !Jontem, para fioar sabendo o que elle co~ta, e
conhecer as intenções do inimigo a respeito dos encouraçados que pIlhar a
geito. Seu Am. O - M. de Gaxias.»

:Nesse mez, recebia Osorio mais estes despachos :
«Estação Central á EstaçãO da Vanguarda. O EXl11.o Sr. Chefe. do

Estado Maior communica ao EXl11. o Sr. Visconde do Rerva!. Que S. Ex. ~
Sr. Marquez determina que, amanhã, das 8 ás 9 horas da manhã, ~ande\l
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oflicial e umas praças de CavalIaria, receber no Corpo de transporte 200
cavallos e levaI-os até o arroio Fundo afim de aili en tregar ao oflicial do 10
Corpo do Exercito que os aguardará n'aquelie ponto. EstaÇãO, em 14 de Ju
nho de 186~. - Antonio José Alves, Tenente Encarregado .•

•Estação Central á Estaçl10 da Vanguarda. O Exm. o Sr. Chefe do
Estado Maior communica ao Exm.o Sr. Visconde do Herval. O Coronel Ca
millo Mercio póde provisoriamente substituir aos Coroneis Hypolito e Ma
noel Cypriano, no Commando da 8a Brigada de Cavallaria, emquanto estive
rem doentes aquelles 2 COl·oneis. Amãnhã irá o oflicio n'este sentido. Es
faÇãO, em 10 de Junho de 1868. - Gandido Leopoldo Esteves, 2o-Tonente
lo Sargento.>

.EstaÇão Centml á Estação da Vanguarda. O Exmo. Sr. Chefe do
Estado Maior ao Exmo. Sr. Visconde do Rerval. Como a noite está muito
escura e tormentosa, S. Ex. o Sr. Marquez manda recommendar todo o
ouidádo hoje nas nossas linhas afim de se evitar sabidas de forças inimigas
de suas trincheiras. Estação da Vanguarda, 15 de Junho de 186 . - Cade
te Bittencoul't.•

<EstaÇllo do Chaco a Estação da Vanguarda. O Sr. encarregado da
EstaÇão do Chaco ao Exmo. Sr. Barão do Herval. Responde que houve uma
guerrilha nas linhas argentinas e que agora estao bombardeando. E ta
Ção, em 15 de Junho de 1868. - F. Maria., 20 Cadete .•

cEstaÇão Centml á EstaçlíO da Vanguarda. O EXlUO. Sr. Chefe do
Estado Maior communica ao Exmo. Snr. Viscondo do Herval. S. Ex. o
Sr. Mal:quez manda prevenir a V. Ex. que hojll de manhã tem de vir de
Curupalty pela linha negra 200 bois, sendo talvez esse o motivo dos 50 ho
mens de cavallaria que se ob ervou esta noite no campo inimigo porque
se~undo a declaração do passado, o inimigo tom 50 homens entre o quaes
eXIstem muito ofliciaes promptos para nos arrebatar gado. Convém recom
mendar ao Coronel Cypriano toda a vigilancia. E taÇão em 15 de Junho
de 1868. O Tenente Antonio José Alves, encarregado. 4 1/2 h .•

cE ~IÇãO Central á E tação da Vanguarda. O Exmo. nr. Chefe do
EsExtado MUJor communica ao Exmo. Sr. Visconde do Herval. Deternúna S .

. o Snr. Marq nez que, logo á' 2 horas em ponto, mande V. Ex. dar uma
descal'pa com todas as no sas bocca de fogo para vor si o inimigo respon
de. S~ responder deverá continuar- e o bombardeamento até elia se calar,
Como e costume, mas i nãO responder a des('arO'a nàO e deverá continuar
o}ombardcamento. Estaçll.O, em 15 de Junho" de 1868. - Antonio José
.<U'lJes••

•Estação do Chaco á EstaçãO da Vanguarda. O TIlmo. Snl'. Capitão
eac~rregado da EstaÇllo comJnunica ao EXUlO. nr. Visconde do Rerval. Que
os ,ros qU~,d'aJ:i se ouviram, foram dos Argentino em uma descobort~,
~or~m.que Ja retiraram. EstaÇãO, em 15 de Junho de 1 6 . - A.ntomo

Ose .LJ./'lJes, Tenente.>
Ar cEstnção qurupaity á EstaçãO Vanguarda. O EXll1o. Sr. ?eneral
fuz~rllo, COUllUuDlca ao Exmo. Sr. Visconde do Hel'vlll. Que os tIros de
d 1 ~e que trata S. Ex. em seu telegramma foram dados por occasilíQ das
~~~ ertas de uma força al'gentina do regimento. S. Martinho, á que r~s

le am os Paraguayos. Os Argentino apenas bveram um homem fendo
vesvemTente no dedo. EstaçãO, em 21 de Julho de 1868. - Antonio José Al

, enente .•
Por Decreto de 27 de Junho de 1868 foi Osorio nomeado Gra-Cruz

da Ordem de S. Bento de Aviz. (10) ,

(10) Dom Pedro, por Graça de Deus e Unanime Accl.mação dos Povos, Im
perador rODstltucional e Defensor Perpetuo do Brasil, ComO Grão-Mestre da Ordem
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No referido mez, recebeu Osorio ainda os seguintes telegrammas:

«EstaÇão Central á Estaçlio Vanguarda. O Exm. Sr. General Chefe
do Estado Maior communica ao Exm. Sr. Visconde do Herval. Que infeliz.
mente nos nossos depositos nM temos balas razas de 32 á Withworth, mas
que vae-se saber si na Esquadra as ba. Devemos, portanto, poupar a mu.
niçlíO de 32 á Witbwortb. EstaçãO, em 26 de Junho de 1tl68. - O cadele
Glx. Macedo.'

«EstaçãO Central á EstaçlíO Vanguarda. O Exm. Sr. Marquez de Ca·
xias communica ao Exmo. Sr. Visconde do Herval. Estes signaes indicam
alguma cousa. Convem estarmos muito vigilantes e reforçar com infantaria
a bateria de artilharia montada. Estação, em 26 de Junho de 1868. - O
cadete, Glx. Macedo .•

«Estação Central á Estação Vanguarda. O rumo. Sr. Tenente·Coro
nel Lima e Silva ao Exm. Sr. Visconde do Herval. Rogo a V. Ex. se digne
ordenar que venham receber amanbã os cavalIos que se acham no trans
porte pam o serviço desse Corpo de Exercito. EstaçãO, em 27 de Junho de
1868. - O cadete, Glx. Macedo .•

«EstaÇãO Central ii Estação Vanguarda. O IUm. o Sr. Tenente-Coro
nel Lima e Silva ao Exm.o Sr. Visconde do Herval. Previno a V. Ex. que
os cavaUos que tem de ser entregues ao 30 Corpo de Exercito slío 103. Es
tação, em 27 de Junbo de 1868. - O Cadete, Gonçalves Macedo .•

«EstaÇãO Central á EstaÇãO Vanguarda. O mm. Sr. Tenente-Coronel
Lima e Silva, communica ao Ex. Sr. Visconde do Herval. Já ohegaram
granadas de 32 e tambem já mandei buscar desde hontem. Quanto ás gra
nadas de 12, participo a V. Ex. que tambem vieram, porém, ainda temo
em grande quantidade no parque neste acampamento. EstaÇãO, em 30 de
Junho de 1868. - O Tenente Antonio J. Alves .•

«EstaçãO Central á Estação da Vanguarda. O lllm. Sr. Tenente-Co
ronel Lima e Silva communica ao Ex. Sr. V. do Herval. Declaro a V. Ex.
que ainda não chegou o armamento o arreiamonto para cavallnria, ma.s le
mos muito fardamento para ella que hontem chegou nos navios que VJ~ram

da Côrte. Declaro tambem a V. Ex. que nunoa me esqueço da Cavallanado
30 Corpo do Exeroito. EstaÇãO, em 30 de Junho de 1868. - O Tenente A.
J. Alves .•

A 26, Osorio esorevia á filha:

«Querida filha. - 26 de Junho do 68. Reoebi a tua carta de 25 de
Maio e muito estimei saber que passas bem e recebeste o poncho que ~ãO
é grande cousa mas foi uma lembrança. O Humaytá ainda resiste, poreDl!
em estreito sitio e creio que elIe cahido, pouoo mais durará a guerra, e 1

os escrivinhadores e Paes da Patria não oriarem novas diffiouldades antes.

de S. Bento de Avlz, Faço saber aos que esta Minha Carta virem que, tendo allen'
ção aos serviços militares prestados pelo Tenente-General Visconde do RelVai. 
Hei por bem NomeaI-o Grã-Cruz da dita Ordem. Pelo que lhe mandei passar a
presente, a qual, depois de prestado o juramento do estylo, será seBada com dO

'rlU eSello das Armas do Imperlo. Nada pagou de joia nem de emolumentos em VI d
do art. 16 da Lei n. 586 de 6 de Setembro de 1850, e do Aviso do Minlsterlo a
Fazenda de 6 de Novembro do mesmo anno. Dada no Palacio do Rio de Janeiro,:
vinte e sete de Junho de mil oitocentos e sessenta e oito, quadrageslmo setfmo
lndependencia e do Imperlo. - Imperador Pedro 2°.
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Estou contente em me dizeres que estás muito adeantada no francez j si te
parece, aprende tambem o inglez e o italiano. Esta lingua é muito precisa
para o oanto e todos dizem que é muito facil. Diz ao Chico que hei de ficar
mal com elIe si quando eu voltar elle não falar bem o francez. Saudades a
tua madrinha, e recebe a benção e um saudoso abraço do teu pae e amigo.
Visconde do Herval .•





CAPITULO LIli

SlOOlARIO: - Reconhecimento no Chaco (3 de Julho de 1868). - Ataque e abor
dagem dos nossos encouraçados, no Tayi. . - Boletim do Exercito referente
ao caso. - Esplendida victoria (10 de Julho). - Declarações do 2° sargento
paraguayo José Fructo Guerreiro. - Acção de Passo Benllez (15 de Julho).
- Bombardeio e reconhecimento ã viva força pelas forças do 30 Corpo, so
bre a trincheira de Humaytã (16 de Julho). - Ordens telegraphicas eJq)edi.
das ã Osorio nesse sentido, por Caxias. - Execução do reconhecimento. 
Parte official do Tenente-Coronel Va~co Antonio da Fontoura Chananeco.
- Osorio chega até a contra escarpa do 2° fosso. - Communica a Caxias es
tar feito o reconhecimento e aguarda ordens. - Retirada de Osorio por
determJnação de Caxias. - Parte olficial de Osorio sobre o reconhecimento
e combate de Humaytã. - Parte official do Commandante do Batalhão de
Eogenheiros Tenente-Coronel Courado Maria da Silva Bittencourt. - Cartas
particulares, documentos da época, completam a narrativa do combate, con
firmando a parte olficlal de Osorio. - O poncho de blcunha de Osorio. 
Parte official de Gelly y Obeso - Entre as alludidas cartas ha duas de Osorio
(20 e 23 de Julho de 68), a primeira a seu irmão Pedro, a segunda ã Espo
sa, nas quaes, do thelltro da guerra, descreve o reconhecimento e combate
de Humaytá e explica sua retirada por ordem dI' Ca..",ias. - Louvor ã Oso
rio pelo reconhecimento ã viva força sobre Humaytã (Ordem do Dia de 26
de Julho de 1868). - Dlario do Exercito em operações. - Nota de Osorio
ã obra de Fb: sobre o memolavel feito.

Iniciou-se o mez de Julho por um reconhecimento no Chaco no dia
3. Dessa occorrencia, Osorio deu noticia á Esposa, em carta, de Paré-Cuê,
datada de 11 : .

«Â 3 do oorrente mez nossas forças fizeram um reconheoimento no
Ohaoo, onde tivemos 37 homens fóra de oombate, sendo n 'este numero 10
mo.rtos. O inimigo deixou no oampo 14 mortos e 3 prisioneiros. Â' meia
noite de 9 para 10, esorevia Osorio na alludida missiva, o inimigo abo.rdou
G,-m oanoas e 260 homens os nossos enoouraçados Barroso e monitor Rio

and.e, que estavam no Tayi. O inimigo, completamente derrotado, só
nos de:xou a grave perda de dois dos mais prestimosos oflioiaes de marinha:
o pratico ;Etchbarne e o rio-grandense Antonio Joaquim, este morto, e
~q~e~e fendo em um braço. Continuamos no nosso sitio a Humaytá. O
~n1JD!go nllo tem feito nenhuma sortida fóra da trinoheira. Ha poucas en
llirmldades. Eu tive uma forte constipação; sarei logo. Da perna vou me-

or, conservando a fonte .• (1)

(I) Osorio recebeu os seguintes telegrammas : .
I -O Exmo. Sr. General Victorino eommunica ao Exmo. Snr. Visconde do Her

vta. Vou melhor dos olhos, mas alnda não enxergo nem posso mover·me sem mul-
as dores Q d . .te . uan o puder supportar bem a claridade ireI para ahi passar algum
mpo, Hoje pelas 5 horas da madrugada o Ballia e o Barroso forçaram o novo
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Eis o Boletim do Exercito, remettido por Osorio á Esposa, e referen.
te ao caso:

.Boletim do Exercito. Viva a NaçãO Brasileira! Vivam as .lImas
Alliadas! 10 da Julho de 1868. Ainda uma loucura da parte do inimigo.
Mais uma victoria explendida para as AJ:mas Alliadas. Trezentos selvagens
do feroz cacique Lopez atacaram á noite passada o vapor Bart·oso, e moni
tor Rio G?'ande, que se achavam fundeados proximo do Tayi. 'Vinte fo·
ram as canoas, em que vieram alies quasi nús, armados de espadas e lan·
ças, e tTazendo grande copia de granadas de mão. Desta vez traziam tam·
bem mixtos inflammaveis, com que procuraram, durante o combate, lançar
fogo aos navios. Os commandantes, offioiaes e tripulações dos vapores re·
ceberam o ataque e abordagem dos barbaros oom a intrepidez e sangue
fr.io que oaraoterisam as forças brasileiras. Os selvagens foram postos em
oompleta debandada. Os convézes dos vapores fioaram cobertos de cadave
res dos assaltantes. Oi to oanoas foram mettidas a pique, e doze ficaram
em nosso poder, bem como grande porção de munições, armamento e gra·
nadas de mão. Entre os prisioneiros oontam-se dois tenontes e dois alferes.
A viotoria é oapriohosa ; apenas tivemos em tão rude saoudimento 4 ho
men~ feridos, mas tombou no sepulohro combatendo oom o arrojo que sem·
pre o distinguiu o Capitão-Tenente Antonio Joaquim commandante do mo·
nitor Rio G<rande. O intrepido e inoansavel Etchbarne reoebeu ferimento
grave produzido por uma bala de fuzil, e pareoe que lhe vae ser ampntado o
braço esquerdo. São estes os fruo tos amargos da guerra. O Marquez mono
tou á cavalia ás 6 horas da manhã e seguiu para o Tayi, cujas fortificações
e guarnição muito ooncorreram para o feliz exito do combate. Seus canhões
metralharam horrivelmente o inimigo. Sua infantaria estendida pela bar·
ranca o fuzilou. 'este momento se ouve o troar dos caoMes do vapor
Bahia, e de dois monitores, que por ordem do Marquez seguiram a bom·

Eslabelecimento soffrendo de suas baterias os tiros. Vem entrando ainda e não sei
si tiveram alguma novidade. 3 de Julho de 1868. - Al1tom'o José Alves, Teneole.'

- .Estação do Chaco á Central. O Exmo. Snr. Geoeral Jacintho Machado com·
munica ao Exmo. Snr. General Chefe do Estado·Maior, que acaba de apresentar-se
(8 h, m.) nas linhas do lado do Timbó um soldado paraguayo nó e declara que uma
força de 50 homens de infantaria e 50 de cavallaria apeada, de que elle fazia parte
intencionou atacar a nossa linha. As providencias estão dadas para neste caso ser
a força que atacar·nos flanqueada e cortada pela retaguarda. Faço seguir nesta OCo

casião ã presença de V. Ex. o passado. Estação Central, 3 de Julho 1868. J da
Silva Abralltes, 2° Cadete.>

- .Estação de Tayi a Estação da Vanguarda. Telegramma. O Exmo. Snr
General Viclorino communlca ao Exmo. Snr. Visconde do Herval. AtI! o presente
o Brigadeiro João Manoel nada tem mandado communicar-me a respeito da com·
missão de que foi encarregado. A Esquadrilha logo que chegou a barra do ltabl·
quari, fes muitos tiros, como V. Ex. deve ter ouvido de lã e desde honlem .que
nada se ouve. Logo que saiba de alguma cousa, me apressarei em commuOIcar·
lhe. Estimo que V. Ex. passe bem. Eu vou quasi bom dos olhos, mas ainda me
inco=oda o maldito reumatismo. Em 8 de Julho de 1868. - AlltoJlio José Alves,
Tenente encarre~ado.> Chefe

- .Estaçao Central ã Estação Vanguarda. Telegramma. O Exmo. Sor. I
do Estado Maior. Communica ao Exmo. Snr. V. do Herval. O Exmo. Snr. Genera
ArgoUo acaba de communicar.me que de Curupaity ouvem-se llro.s de artl1barla e
de fuzil, por isso não sabendo eu de nada, pergunto a V. Ex., si ha alguma cou:o
e- bem assim qual o BatalJlão que está no Passo Benites. Estação, em 8 de JU
1868. - O encarregado A. J. Alves.>
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bardear o Timbó e Tebiquary. Talvez que o General em chefe, chegando ao
Tayi e ínterrogando os prisioneiros, determine algum movimento por terra
e POI~ agua, que ganhe grandes proporções. O termo da guerra se avisinha,
e com el1e a gloria completa das bmas .Alliadas, e o triumpho brilhante
da mais justa das causas.» (2)

AlI, o 20 Sargento paraguayo, José Fructo Guerreiro, prestou as
declarações constantes do depoimento abaixo:

.José Fructo Guerreiro, sargento 20 do 80 bataUlãO d'infantaria, na
tural de Quiquió, com 23 annos de idade o 3 de serviço militar. Declarou:
Que ha 2 mezes, Lopez fez tirar gente escolhida de todos os corpos d'in
fantaria, cavallaria e de marinha e com elles organisou o corpo denomina
do - de Marinheiros voga-avantes (marinheiros vogavante) - composto de
250 praças e 20 ofliciaes, destinado a tomar por abordagem os nossos en
couraçados. Que este corpo levou a fazer em todo aquel1e tempo, exerci
cios adequados ao fim a que se propunha, na costa do Paraguay. Que ha 12
dias tiveram ordem de passar para o Chaco e vir tomar os nossos dois en
oouraçados, que Lopez suppunha estarem fundeados na embocadura do rio
Vermelho; que trazendo, para tal fim, as 20 canoas, em carretas por tena,
as foram largar sobre o lUesmo rio; vieram depois observar; e, não tendo
encontrado alli os mencionados encouraçados, deram disto conhecimento a
Lopez, que então ordenou que mandassem examinar onde se achavam; e
sabendo qne em Tagy determinou que os fossem buscar. Que em vista d'es
ta ordem, sabiram á meia noite do dia 9, e vieram em 20 canoas, prefazen
do duas Divisões de 10 canoas cada uma, destinadas a tomar os dois oncou
laçados, vindo em cada uma dollas 2 sargentos, 2 cabos e oito praças e
bem assim cinco granadas de mão, tros lanças, 12 sabres, e 2 espingardas,
12 paquetes do cartuchos; 1 foguote á. congréve, e 1 tubo cheio d'llm mix
to, de cuja inflamação resultava a morte por asphixia ou envenenamento.
que cada Divisão era dirigida por 10 ofliciaes, sendo ontre elies 2 de ma
l'Inha. Qu.e vinham tambem alguns machinistas o um vaqueano, mas que
não sabe SI estos machinistas eram inglezos ou não, visto falarem perfeita
m~nte o guarany, e por is o suppõe serem paragllayos. Que em Tebieuary
eXIste a eguinte força: batalhões d'infantaria 12, a aber: lo, 30, 80, 90,
140

, 120 , 1 0, 230, 290, '180, 520, 530, e o ri:fleiro que pertence á escolta de
Lopez, COIJJunctamente com os dois regimentos de cavallaria Acacaroja e
Âoaverá ; além d'estes, existem mai 4 regimentos d'esta arma em J,1caré,
eLum em .S. Fernando onde está. Lopez presentemente só, porque Mandame
y~ch fOI a .!.ssumpção assistir á festa em honra do mesmo Lopez, e que

~lli se celebra a 24 do corronte mez de Julho. Quanto á arma de artilharia,
Ignorn. ene o pessoal que existe; diz, porém, quo não é muito j que em S.
Fernando haverá como 50, em Tebicuary, DIlO sabe; porém, que aili ha 6
peças de 32 e 10. Que a costa do Paraguay não está fortificada, e acima um

(2) .Corrlcntes, Julio, 10 dc 1868. EXIDO. Sr. Gral. D. 1\1. Luis Osurio. Mi
estimado am.O Y Cumpaiícro: La premura com que me separé de ese Ejercito hiso
qU~ no pudlése despedirme de Ud" pidiendole sus Ordenes para esta ciudad; pero
ten,l,eMo hoy que alejarme mas, pués marcho manana á Goya, me complasco eu
dlnjlrle estas llneas, haciéndole presente, que sea cual fuera la distancia que nOs
~pare, en mi lendrá Ud. un obsecuente amigo y aficionado compaiíero de armas.
Ueseo de un modo vehemente regresar cuanto antes al Ejército á compartir con
I ds.. como hastá ahora las fatigas de la campana, y mucho sentiré que los acon
eclmlentos que Se dcsarrolan me pusiesen en imposlblJidad de hacerlo. Con los

sentlmlentos de la mas alta estima, soy de V. affino. amigo y companero. E. Mitre.>
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pouco da fóz do Tebicuary existe, sobro a margem, um fortim artilhado com
3 peças de 68 e mais outras, cujo calibre ignora, e que ahi está o batalhão
18. Que desRe fortim para a margem opposta, existe já uma corrente pas.
sada, que fecha a communicação pelo rio. Que sobre o Tebicuary sahe que
está fortificado o passo principal, e bem assim que no Jacaré existem tam
bem b:incheiras, porque, de S. Fernando foram para alli alguns batalhões
d'infantaria para fazerem estas obras. A respeito dos regimentos de mulhe
res, diz que é falsa a noticia que temos, ou pelo menos, ene em tal nunca
ouvira falar; que ultimamonte vieram algumas mulheres prezas d'Assum
pÇão, bem como alguns homens, como cento e tantos, a quem Lopez man
dou fuzilar, por ter tido aviso de que tanto elIes como ellas diziam que os
Paraguayos iam a se acabar, reservando todavia ainda em prisãO em S. Fer
nando, as referidas mulheres, que ouvia dizer serem ricas e mães de fami·
lia. A respeito das forças existentes em Matto Grosso, nada sabe mais do
que, que lá as havia, porém, em pouca quantidade, e que ultimamente che
garam a S. Fernando uns 200 homens, vindos de Corunlbá. Sobre as forças
sitiadas em Humaytá, diz que sabia que nãO se recebiam em São Fer
nando sinão poucas noticias, por via d'espias, mas que isto estava aUi no
maior segredo. Que constava tambem existirem em Assumpçiio uns 200 re
crutas, que alli se estavam exercitaudo. Sobre as forças do Timbó, nada
sabe, nega, porém, que ultimamente tivessem ido para alli reforços manda·
dos do Tebicuary. Diz a este respeito que apenas sabia que tínhamos aUi
um combate, em que ficaram muitos BrasileiI'os mOl'tos segundo. fazia-se
constar. Nada mais disse de importante. Quartel General do Commando em
Chefe de todas as forças brasileiras e interino dos Exercitos À1liados em
operações contra o Governo do Paraguay em Pare-Cuê, 11 de Julho de
1868. - O Major Fmncisco Cex-a1' da Silva Amaml.• (Copia).

Na madrugada de 15, um esquadrão brasileiro sorpreheudeu, desba
ratando após pequeno combate, uma força paraguaya, defronte ao Passo
Benitez.

A's 2 hOl'as da madrugada de 16, Caxias teve sciencia de que esta-
vam passando para o Chaco canoas carregadas de geute. Resolveu um bombar
deamento geral, em seguida um reconhecimento fi viva força contra a trin
cheira de Humaytá, e assalto á mesma, si posRivel fosse. esse sentido,
ordens foram endereçadas a Osorio, commandante do 30 Corpo, Henrique
Castro, commandante das tropas orientaes, Gelly y Obes, das tropas argen
tinas, e Argollo, commandante do' 20 Corpo, bem como ao.A lmirante lnbau
ma e ao Chefe da DiviSãO Barão da Passagem. Varios transportes, recebe
ram em Curupaity a Brigada do Coronel Fernando Machado, que, protegida
pela Esquadra, devia operar um desembarque jtmto a Humaytá, si o ataque
fosse resolvido.

Eis a ordem telegraphica transmittida a Osorio :
.0 Exrno. Sr. Chefe do Estado Maior ao Exm. Sr. Visconde do Her

va!. O Sr. Marquez determina que V. Ex. mande fazer já um activo bom
bardeio sobre o Humaytá e que tenha os Corpos promptos para um reco
nhecimento á viva força sobre aquella fortaleza, visto acabar S. Ex. o .Sr.
Marquez de receber do Chaco o telegramma abaixo transcripto : - tV1sr
me neste momento o Commandante Ivanowsld que o Chefe da Esqua 'a :
baixo (3) communica que de Humaytá estão passando para o C~aco can?~o
carregadas de gente; o mesmo avisa: minhas avançadas sentiram rUi

(3) Chefe da Divisão Alvim.
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daquellas na lagoa. (4) Tenho tomado todas as medidas passiveis. Se esca
parem pela lagoa não posso fazer nada porque nM tenho um bote para
atacai-os por lá. - O Tenente Antonio José Almeida. Em 16 de Julho de
1868.•

Fez mais o Marquez de Caxias expedir as seguintes ordens:
Âo Brigadeü'o Jacintho Machado, vara que estivesse com a maior

vigilancia, tanto para o lado da lagoa que cobria o flanco direito de sua di
viSãO, como para o Tünbó, donde era de esperar algum movimento contra
suas avançadas. - Ao Brigadeiro Menna Barreto, para que fizesse observar
a mesma vigilancia para os lados do Nhembucú e Pedro Gonsalez, por on
de era de presumir que o inimigo procurasse distrabir a attençlío. (5)

Todas estas ordens foram executadas com mais ou menos pontuali
dade e presteza j tornando-se, porém, notavel a rapidez com que as fOl'ças
aoampadas em Parê-Cl1ê formaram sem faltar praça alguma j e munidas
de todo o material para o assalto ás trincheiras inimigas, aguardavam sof
fregos e ardentes de entbusiasmo, a de avançar!

Dispostas as columnas de ataque, pelo lado de Parê-Cuê, Osorio deu
começo á marcha, precedida de 100 homens de cavaUaria que lancearam
as guardas avançadas da fortificação, e chegaram até o prüneü'o fosso, d'on
de voltaram, tendo mortos e feridos a metade do seu numero.

Eis a parte do bravo Chananeco :
.Copia - Acampamento do lo Corpo Provisorio de Cavallaria de

Guardas Nacionaes em Parê-Cuê, 16 de Julho de 1868. TUm. Sr. - Cum
pre-me dar conhecimento a V. S. do occorrido com o Corpo sob o meu
commando no reconhecimento que hoji teve lagar com o inimigo, sobre
suas posições fortificadas. A's quatro hora da madrugada, cgundo as or
dens de V. S., marchei com o Corpo a OCCUPU1' a estrada em frente ao An
guio, e ás seis horas foi-me ordenado por S. Ex. o Sr. Tenente
Gener~l Visconde do Horval de atacar a linha inimiga na direcção
do mIradouro do Angulo, o que cumpri immediamente fazendo o
corpo avançar a galope, afim de antes de chegm' fi trincheira cortar
o pIquete que ervia de vanguarda d'aquelle ponto o qual ao avistar
nos, pôz-se em retirada j mas . ó quatro homens poderam so escapar dos 16
a 20 que c.ompunham o mesmo piquete. Ao chegar com o oorpo á trinchei
ra !!,andm ~ear toda a gente, o que foi executado com aquelle valor e in
trepIdez qu~ sempre lhe foi peculiar na frente do inimigo, avançando e to
mando a trlDcheira e peças mais proximas j mas, vendo cu que o Corpo se
estava concluindo debaixo de uma chuva de metrallia e fuzilaria ordenei a
retirada. Apraz-me garantir que, si esse punhado de bravos não recebesse
tal ordem, esse ponto tomado ao inimigo jámais seria abandonado emquanto
restasse um soldado. Cumpro um dever de justiça em fazer sciente a V. S.
que .todos os ofliciaes e pral,laS bem cumpril'am seu dever, sendo dignos de
~speC1~1 menção os Srs. Major Israel Ramiro da Silva Souto, Capitães José
~a(eI.Dl de Quadros e Franois~o Marques Xavier, Te~ente Candido da C?S-

eIte e os Alferes Fermlllo LUIS Machado e TrIStãO Leão de ArauJo,
aquelles pela bravura com que se houveram e este por ter coUocado com o
~~sm~ valor o nosso estandarte na trincheira inimiga j assim mais o sol
a o anoel Ãntonio .Alves, por haver com todo o saDgue frio conduzido

(4) Na Lagoa-Verá.
(5) Diario do Exercito.
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d'entre o JnlmJgo o Alferes Augusto José Correia que se achava cahido e
gravemente ferido. Tenho a lamentar a morte de um offioial e dez praças
oujos nomes vão inclusos na relaçãO dos feridos e contusos que a esl~
acompanha. Levo m!\is ao conhecimento de V. S. que, dentre os oavallos
mortos pelo inimigo, perdi dous de minha montaria; dois ditos ensilhados
sendo um do Tenente Candido da Costa Leite e outro do Alferes Firmin~
Luiz Machado, bem oomo tambem perdeu o de sua montaria o Major Israel
Ramiro da Silva Souto. Acampamento em Pare-Cuê, 16 de Julbo de 1868.
Vasco Anton'io da Fontou1'a Chananeco, Tenente-Coronel.>

As vistas do General Osorio eram, primeiramente, o reconhecimenlo
da forti fi oaçãO, e por isso, fazendo parar á distanoia a mór parte de sua for·
ça, (6) marchou sobre a trinoheira oom o batalhão 130 em atiradores, o
40 , de fuzileiros de supporte oom o 390 e 140 de engenheiros e mais o seu
piquete, estado maior e offioiaes das repartições do seu quartel general.
Com efl'eito, ohegou ao fosso, sofl'rendo uma ohuva de metralha, fuzilaria e
bombas de mão. Tres boooas de fogo do angulo ameaçado oessaram o fogo,
porém, a numerosa artilharia dos flanoos do entrinoheiramento e a fuzilaria
de frente e bombas de mão em pouco tempo pllzeram fóra de oombale 1.147
individuas, inclusive alguns das oolumnas de reserva, porque a artilbaria
inimiga nos ofl'endia desde o aoampamento, que estava ao alcance de seus
tiros, e a pOSiÇãO de Humaytã dominava por uma elevação suave o torreno
dos ataoantes. A artilbaria a oavallo, oommandada pelo Genoml Mallel,
apoiava o flanoo direito dos ataoantes ; porém, os seus projeelis
nada faziam oontra a trincheira de terra. De diversos pontos do enlria
aheiramento vinham reforços ao inimigo para o ponto ataoado; nestas eir
oumstancias, de junto do fosso, mandou o General Osorio oommunicar ao
General em Chefe que estava feito o reoonheoimento, e que fioava junto do
fosso esperando ordens e que teria fóra de oombate oomo SOO homens; que
a guarnição de Humaytã estava dentro. Antes de voltar este ajudante de
oampo ohegou um do General em Chefe pedindo informações e ofl'erecendo
reforços, e lhe disse o General Osorio que já tinha mandado informações
por seu ajudante de ordens e que a prinoipal parte de sua infantaria nilo
tinha entrado em aoção. Entretanto, ohegando uma oarreta oom escadas e
taboas, mandou o General Osorio que a tropa a recebesse, porém só se. le
v:mtaram na ala esquerda 5 ou 6 praças, porque as mais estavam fendas
ou mortas, e não se fez esperar uma descarga de artilharia, que destrUIU a
carreta boi3 e escadas. O fosso de Humaytá alli tinha 42 palmos de bocea
e mais de 20 de fundo oom alguma agua. Ordenou o General Osorio a re
tirada da artilharia a cavallo que, sem proveito, estava sendo metralhad~1
para a oolumna de reserva. Nesse momento Caxias fazia saber ,a OsorlO
que obrasse segundo entendesse e um pouco depois Osorio recebJa orde~
de retirada, em boa ordem, pois que estava oonseguido o fim do reconhem
menta, durante o qual não presentiu-se ataque, ou reoonhecimento ~or
outro ponto da trincheira. Teve lo~ar a retil'ada em passo lento e. perfeita
formatura. O batalhão 510 (Frias Villar) protegeu a refuada em atIradores,
um meio esquadrão de cavallaria disperso recolheu os feridos e o General
Osorio retirou-se na retaguarda de toda a força oom tres ajudantes ~ue ~e
restavam sãos e duas ordenanças. O inimigo nãO deu um passo fora a
trinoheira. (7)

d· . - s de inlnn-(6) Pelo lado de Pare·Cué avançou OsorlG com as 2" e 4" IVISOe d
taria (4" brigada, com 12 batalhões) um corpo de cavalIarla, parte do batalhão /
engenheiros, o 10 regimento de artilharia a eavallo e o 40 batalhão provisorio d~ ar ~
lharia (6.000 homens.) Deixando de reserva, sob o commando do General RCSIO

,

maior parte dessa força.
(7) V. nota de Osorio DO final deste Capitulo.
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Eis a parte official do General Osorio (8) sobre o reconhecimento e
combate de HUlllaytá :

.Coromando do 30 Corpo de Exel'cito em Pare-Cuê, 20 de Julho de
1868. rumo. e Exmo. Sr. Recebendo a ordem de V. Ex. para, ao ama
nhecer do dia 16 do conente, proceder o reconhecimento á viva força COIl
tra a trincheil"!l. de Humaytá e assaltaI-a si fosse passiveI, á vista da parte
que V. Ex. teve, de que o inimigo estava abandonando a mesma trinch'3ira
e passando para o Chaco, cumpri a dita ordem pela forma seguinte: O lo
corpo provisorio de cavallaria, commandado pelo Tenente-Coronel Vasco
Antonio da Fontoura Chananeco, fez a vanguarda com ordem de reconhe
cer o campo até a trincheil'a inimiga, e atacar as suas avançadas j seguin
do- e a e te corpo a 7a Brigada de infantaria commandada pelo Coronel
Frederico Augusto de Mesquita, composta dos batalhõe 4c e 130 , o Bata
lhão de Engenheiros, commandado pelo Tenente-Coronel Camada Maria da
Silva Bittencourt, e a Brigada de artilharia volante commandada pelo Co
ronel Emilio Luiz Mallet. Formaram a columna de reserva as Brigadas de
infantaria (ia comnlandada pelo Coronel Carlos Betbezé de Oliveira "ery,
ga pclo Coronel Herculano Sanches da Silva Pedra, e 12a pelo Tenente
Coronel Manoel da Cunha WandOl'ley Lins, todas sob o commando do Bri
gadeiro Carlos Resin j e a força Orien tal sob o commando de seu digno
General D. Henrique Castro. A'S 6 horas da manhã começou o movimento,
como V. Ex. testemunhou: o bravo Tenente-Coronel Chananeco avançou
com tal rapidez sobre a trincheira inimiga, que sorprehendeu o piquete que
havia fóra da trincheira, e do qual só puderam escapRl'-se quatro praças i
continuando a avançar mandou apear o corpo obre o primeiro fosso e com
hem dirigido fogo de seus atiradores, fez calar a bocca de fogo de grosso
cahhre que estava coUocada no angulo da tl'incheira j porém, em seguida,
a m~trallia e fuzilaria inimiga, obrigou a retirarem-se esse bravos com 53
officlRe e pmças fóra de combate, e a maior parte de seus cavaUos mortos.
Quando me appl'oximei á trincheira, deu-me parte o Tenente-Coronel Cha
nan~co do occorrido, e de que o seu corpo tinha tomado uma peça de arti
lhana i mas, que nãO podendo sustentar o ponto, mandára retirar. Esta par
I? me fez jlugar que, pelo ponto onde a dita peça tinha sido tomada, pode
na ter logar o assalto, e ordflnei R carga p:llo batalhãO 130 , sus
lent~do pelo 40 j porém, todos esses movimentos foranl praticados
debaIXO de metralha e fuzilariR do inimigo, o que não bastou para
conler aquelles batalhões. Chegando eu ao primeiro fosso reconheci
que a peça alludida não tinha sido tomada e sim suspendido o seu fogo pela
nossa fuzilaria, tanto da oavll.Uaria oomo dejJois da infantaria, que tambem
fez oalar mais duas bocoa de fogo.' Já naquelle ponto quiz levar a efieito o
assalto e mandei avançar o batalhao de engenheiros para prooeder ao cou-

(8) Acampamento, 16 de julho de 1868. Meu General e AmO. Aceite os
me~s parabens plJr ter escapado. Acredite que V. Ex. me encheu dtl cuidados, e fi
~UeJ. Contente quando soube que V. Ex. foi feliz. Senti nílo fazer parte dessa joma
a que em parte me pertencia. Rogo-lhe mandar dizer alguma cousa do que hou

ve. CUm muita estima e consideração. De V. Ex. AmO. fiel e muito obr.O - Jodo
Sablllo Sampaio Memta Barreto._
v. .Telegramma. Do Tayi. O Exmo. Snr. General Victorino. Ao Exmo. Snr.

ISConde do Herval. Felicito a V. Ex. por ter se sabido bem da enrascada de 16 e
~m novidade, e estimo que não se tenham aggravado seus encommodos de saúde.

or Cá se Ouve distinctamente fuzilaria e alguns tiros de arUlharia em direcção ás
::s;o5 fotças do Chaco ; peço a V. Ex. que me diga o que ha. Em 18 de Julho

868. - O enCarregado, Frrl11,cisco AlItomo Josi Alves.-
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veniente trabalho, e as carretas que (;onduziam as escadas e pranchOes em.
quanto eu reconhecia, como me era possivel, ll. trincheira inimiga. Vi que
da parto do sul da trincheim vinha uma força, de que não pude calcular o nu.
mero, e chegava correndo em protecçlio do ponto atacado; e que se augmen.
tavam os disparos de artilharia de campanha dos a,ngulos norte e sul do
mesmo ponto. Projectis de todas as especies varriam nossas fileiras e, sem
embargo, muitos dos nossos officiaes e praças chegaram a tranpor o primei·
ro fosso, d'onde fuzilavam as artilharias inimigas. Chegadas tros carreias
com o material do assalto sobre a nossa esquerda, mandei que a tropa o to·
masse, porém aquella parte da linha estava, com poucas excepções, morla
ou ferida assim COUlO o meu estado maior, ordenanças e piquete; mandei
avançar, entãO, o batalhão 390 em protecção da linha, tendo antes participa·
d'o a V. Ex. do que se passavll. e que tinha perdido mail:' de metade da for
ça atacante daquelles quatro batalhões sem ter conseguido penetrar os pri·
meiros obstaculos, e que o inimigo augmentava sua resistencia, n1lO tendo
sabido a guarniçlio da praça como se dizia. Nesse momento V. Ex. me fa·
zia saber que obrasse segundo entendesse e um pouco depois recebia ordem
de V. Ex. de retirar em ordem. O batalhão 390, que havia marchado em
protecçM do 40, 130 e engenheiJ-os, poucos minutos depois de ha·
ver chegado ao primeiro fosso, tinha fóra de combate o commandaa·
te, o fiscal e 127 officiaes e praças. A nossa artilharia que, por
falta de POSiÇãO conveniente, formou em batalha em máo terreno, e
domInada pela metralha inimiga, tinha soffrido algumas perdas e era de
pouco auxilio para o ataque, foi a primeira que mandei retirar para fi co°
lumna de reserva; mandando depois tambem reti.rar a força que sustentava
o fogo na trincheira, protegida pelo batalhão 51, estendido em ati~·ador~.
O primeiro fosso do inimigo computei em 12 palmos de largura e Igual I'

nM maior profundidade, seguindo-se-lhe uma larga linha de abatizes e de
pois a u'incheira principal, que ainda tem pela frente bocas de lobo, segua·
do dizem os vaqueanos. A. guarnição da trincheira mostrava as cabeças
sómante, e o seu nutrido fogo de fuzilaria cruzava-se com a metralha das
faces do angulo sobre nossas tropas. O terreno a percorrer até a~uelle.p~a·
to, tem diversas lagôas e panl<'lDos polos flancos, e do angulo para a dlrOlla
e esquerda tem um pequeno espaço secco, cortado por alguns vallos velhos.
As lagôas nãO são profundas, alr:ançando a agull. a barriga dos ca\Tallo . is
partes dos commandantes das divisões, brigadas e corpos quejun~o reme.tto,
e com as quaes me conformo, instruirão a V. Ex. das OCClU'l'enClaS haVidas
em cada uma dessas unidades, bem como dos nomes dos officiaes e praças,
cujos feitos são dignos de honrosa menção; cabendo-me o dever de IDfor·
mar ainda a V. Ex. que o l0 corpo provisorio ue cavallaria, os batalhões
40, 130, 390, e o de engenheiros, portaram-se com verdadeiro denodo e ga.
lhardia ; que o l0 regimento de artilharia a cavallo e baterias do 4° corpo
provisorio da mesma arma, com a maior firmeza e ordem se conservar~m
ao alcance da metralha do inimigo, hostilisando-o com energia, e que o a·
talhãO 510 de voluntarios, mais uma vez deu provas do seu valor e firDle~~
apoiando o movimento da frente com o seu fogo sobre a esqu~rda dos a19
cantes, e protegendo depois a retirada lenta que teve logar. Tivemos Iqdo
individuos fóra de combate, como consta das relações que já devem t~r ~~m
apresentadas a V. Ex. Si as forças que tomaram parte na aCyll~, e ~a: 'do
se portaram, não conseguiram o fim que V. Ex. teve em vi~ta, sena so ev~es
áimpericia de minha parte. Além dos officiaes e praças menClona~asnas p:r vo
dos diffOl'entes commandos, julgo do meu dever especialisar al~dado d r~ea
Coronel Frederico Augusto de Mesquita que, conduzindo a Bf1~a a :ser.
commando ao combate, mostrou mais ullIa vez valor o sangue-fno, ~o pc"
vando-se na linha até ser ferido; o Tenente-Coronel A.nto~io de am s:
Mello, commandante do 40 batalhão de infantaria, que maIs uma vez
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portou com denodo e foi gravemente ferido ao transpor o fosso j o Major
João Nepomuceno da Silva, commandante do 130 batalhão, que primeiro
atacou com o seu batalhãO, mostrou valor reflectido j o Major do mesmo
batalhão José Maria do Nascimento, por vel-o na' fileiTa. dos combatentes
com valor e sangue-frio, animando a tropa até que cahiu gravemente fl'lrÍ
do j o Major A.ntonio José Pereira Junior, commandante do Batalhão 39°,
pelo enthRsiasmo e valor com que se portou ató ser gravemente ferido j o
Capitão Fiscal do mesmo batalhãO JoM Teixeira Guimarães, por se ter por
tado corajosamente até ser ferido j o Tenente-Coronel Conrado Maria da
Silva Bittencoill't, commandante do batalhão de engenheiros, pelo valor e
enlhusia mo com quo foi ao combate com parte de seu bizarro batalhão i
obravo Tenento-Coronel commandante do 10 Corpo provisorio de cavallaria
Vasco Antonio da Fontoul'll Chananeco cujo nome é bem conhecido do
Exercito e cujos serviços V. Ex. conhece, por mais uma vez mostrou seu
enthusiasmo e valor j o Coronel Emilio Luiz Mallet, coml11andante da bri
gada de artilharia, pelo seu valor e sangue-frio, que mais uma vez notei;
obravo Tenente-Coronel Severiano Martins da Fon eca, cOlllmundante do l0
regimento de artilharia a cavallo, pelo seu valor l'eflectido e pericia no comba
te j o Tenente-Coronel commandante do 510 de ,oluntarios Alexandre Au
gusto de Frias ViIlar, por ter, á frente de seu bizarro batalhãO sustentado vivo
fogo contra a trincheira inimiga e mais tarde a retirada j os meus ajudantes
de ordens Major Dionisio Amaro da Silveira e Tenen te Henrique de Azevedo
Pires so portaram com valor até serem gravemente contuso j Capitão
Francisco Siveira Filho que, apezar de contuso, me acompanhou e transmit
tiu minhas ordens até o fim do combate j Tenente Manoel Luis da Rocha
Osorio, pelo valor, calma, pre teza com que h'ansmittiu minhas ordens e
entre a metralha soccorreu ao bJavo Tenente-Coronel Campos Mello, tiran
do-o do fosso, ferido' Tenente José Simeão Torres, por se ter portado com
valor e dado-me o seu cavallo logo quo me vÍLl a pé j 'l'enente José Rodri
gues, por bravo, e ser um do poucos que poderam tran por o primeiro fosso,
amm~ndo a tropa j Tenente Manoel Aprigio da Cunha e Alferes Frederico
Ferreaa Rang 1, empregado. na repartição do Quartel Me tre General, por
terem me acompanhado do prinoipio ao fim do combate e mostrado coragem
e.sangue ú:io; Alfere Domingos Jo é da Silya Filho, e cripturario da repar
tiÇão do Ajudante General, unico empregado de sua repartição que sobrevi
veu, por se ter portado bem j Alferes Joao Carlos da Rocha Osorio, vom
maudante do meu piquete, por ter mostrado valor e calma, e ter com o pi
quete apoado tran posto o primeiro fosso fazendo vivo fogo ao inimigo até
a 0:dem de ~otirar, com os poucos soldados que lhe re tavam. E' digno dos
mInores elag.lOs o Capitão Joaquim Antonio Feneira da Cunha, encarrega
do da repartIção do Quartel Mestre General, por ter ainda mais uma vez,
~omo sempre, dirigido com acerto e actividade o serviço de sua repartiçll.O.

ambom Sã? dignos de mençãO o Tenente do Corpo 170 de Cavallaria Thi
m~too Garcia da Rosa que, aohando-se doente junto ao ml'lu Quartel Gene
~a 'C e apresentou pam o combate, e me acompanhou até o fim; os medicosI: 0;;0 ~e Saúde Drs. Silverio de Andrade e ilva, João José de Carva
J o, zano Eugenio Gomes de Amujo, Franci co Homem de Carvalho,i e ~ufino de oranha, Joaquim Mariano de Macedo Soares, e academicos
S.~seD1o d~ ~ouza Marques, Manoel Pinto FeITeira Junior José Pinto da.

Irva, ElpldlO Rodrigues Seixas e Lucindo PereÍl'a dos Pa.ssos JuDior pelos
~~~l'ÇOS que empregaram em applicar aos nossos feridos Os primeiros soc
e I os de s~a arte. O Sr. General D. Henrique Castro, commandante da
s~ ~na Onental, e o BrigadeÍl'o CarIo Resin, cOlUmandante da reserva,
ri Ouveram nos seus postos com firmeza e discernimento que os caracte
coza. .AreUe distincto General já deve ter participado a V Ex. o occorrido

m a orça de sen oommando. Deus Guarde a V, Ex, lllm.o e Exm.o Sr.
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Marechal de Exercito l[arcluez de Caxias, Commandante em Chefe de to
das as forças bra ileiras e interino dos Exercitas .A.lliados. - Viscondll do
Het·val.> (9)

No archivo de O orio encontramos a seguinte lJa1·te official (2a

(9) Ataque de Hu.mayttí, 16 de Jldlto 1868. 30 Corpo (do General Osorio.) Es'
lado Maior. Mortos: Tenente-CoroneL Seraphim Antonio Taroco, Major João de
Barros Leite, Tenentes ALhano Bueno de Oliveira, Antonio Dias da Silva c Fran
cisco da Lapa Trancoso; Alferes Aphrodesio José de Amorim. Feridos: Major
Dionisio Amaro dn Silveira, Capitão Francisco da SiLveira FJlho; Tencntc Henri·
que de Azevedo Pires; Alferes João Carlos da Rocha Osorio.

Piquete do GelZeral OSOrlO : I ofliciol morto, 2 praças mortas; 11 feridas·
Foram feridos oS dois clarin~, e foi nesta occasião que o General Osorio em pt na
escarpa do fo~so. desesperado, fez fogo cnm a carabina do seu cabo de ordens que
acabava de cahir ferido.

Estado Maior da 7a Brigada (Col-olZel Jlfesquita) - Morto o Alferes Jos~

Ferreira da Costa. Ferido o Coronel FredericCl Au~u,.to de Mesquita: Teaente An
dré de Paula de _-\.thayde :'>eixas (40 de Vol.)

Par-Ie ofjicial. - Sobre esse combate, enviada pejo General Gelly y Obes'
de Passo Pacú, em 17 de]ulho de 1868, ao General Mitre:

<O Marquez de Caxias ordenou aos Generaes dos seus corpos de Exercito
que effectu""sem um reconhecimento á viva força sobre as trinchei.ras inimigas'
sem dar instrucções precisas acerca do alcance da operação. O Marecbal Argollo,
que devia entrar peLa esquerda. avançou, até verificar o que passava adi.nte, sem
comprometter nada, mas conservando tudo prompto e, ao ver que todas as guar
das de nossas respectivas vanguardas se tinham ido para Cavanha e que 17 peças
faziam um vl,"o fogo, teado mais de oito nos intervall,) , guarnecidos, mas que não
faziam fogo, ordenou a retirada. Eu fiz o mesmo quando disso tive conhecimento.
O General Osorio entendeu" coisa como estava escripta, e por um só ponlo, e por
uma estrada, que é caminho pelo meio de duas grandes lagOas, investiu, lal-,ez ao
ponto mais fortificado da linha inimiga. Tal era a consciencia que di"so tinha o
Inimigo que o deixou chegar até o primeiro fosso sem lhe dispa,ar um só tiro, não
obstante irem os Brasileiros matando as guardas que em um pequeno redueto se
achavam debaixo de seus fogos. Foi quando chegou Com a força ao logar indica- .
do, que o ·inimigo rompeu sens fogos de toda classe pela frente e pelos flancoS.
Nessa situação e sem poder seguir adiante, porque o impedia um abatiz de 15 a 20
varas de espessura, se manteve alli até receber a ordem de retirada e, embora con
seguisse apagar os fogos de tres grossas peças na SUfl ú-ente, "S dos f1"ncos lhe
causaram as baixas resultantes da situação. A chuva de metralha, balas de fuzil
e granadas era COroO para se considerar resuscitados os que aU escaparam ilIesos.
Destes, um foi Osorio que perdeu um cavallo, e o seu pOllcltosill1to de viscunba fi
cou esfrangalbado pela melraLh3. Perdeu duis ajudantes, tres feridos e 13 homens
de sua escoIla, enrre estes o seu assistente, que, com a sua lança, caiu ao fosSO,
onde tudo desappareceu. A retirada foi a passo de bot, perseguidJs sómente pela
chuva de metralha que causava, como ao principio, muitos prejuizos ás reservas,
Foi um combate heroico e mui honroso para as armas brasileiras, em particular
para Osorio. Quando me separei bontem de Osorio, ainda não se conhecia omeial·
mente a média totaL; mas não serão menos de óOO os que ficaram fóra de comba·
te. Dois couraçados se approximaram sobre o Humaytá. OLima Barl-oe, que foi
um delies, teve seis homens fóra de combate_,

Esta parte ofticiaL foi rranscripta, ainda em 14 de Maio de 1908, por La
Naciol. O diario argentino, no bello artigo que estampou a respeito das festas rea
lisadas no Rio de Janeiro em honra a Osorio.
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"ia, original) que lhe foi dirigida pelo bravo commandante do batalhão d8
engenheiros Tenente-Coronel Conrado Maria da Silva Bittenconrt

.IUmo. Exmo. Snr. Coube hoje á cento e setenta homens do bata
lbão d'engenheiros sob meu commando, a gloria de ser levado por V. Ex.
além da escarpa do fosso das posições fortificadas de Humaytá, junto ao
angulo do grande mangrulho. Avisado ás tres horas da madrugada por um
ajudante d'ordens do V. Ex., para que tivesse o batalhão prompto para o
acom[Janhar a um ataque ao inimigo, mandei logo chegar á forma e tomar
ferramenta j o quo feito, participei á V. Ex. que me onlellou, scguisse a
postar-me junto ao maDgrulho da segunda divisão de cavallaria, onde che
gando, V. Ex. me ordeDou, que dispusesse o batalhfLO para combater e con
duzir o trem de assalto na occasião do combate. Ao rompor do dia, man
dando V. Ex. cessar o fogo da bateria da esquerda e tooar á avançar, me
ordenou, seguisse com o quarto batalhãO d'infantaria. A.ssim foi cumlJrida
a ordem de V. Ex. fazendo acom panhar o batalhãO umas oito carretas com
e cadas que encontrei em caminho. Ao chcgar ao primeiro banhado, além
da bateria da esquerda, rompeu a artilharia inimiga contra nós seu fogo de
bala rasa e granadas; e quando chogavamos á trincheira avançada do ini
migo, onde ha\'iam tres pequellos fossos que foram atravessados já dobaixo
de metralha, fusilaria e balas ra as, ordenei que o batalhãO avançasse á
pa, o de carga para assaltar a trincheira princip::\1, porquanto, o trem de
escadas tinha ficado atrasado nos cinco banhados que passamos, e porque,
com o auxilio dn ferramenta que levava, me parecia poder abrir caminho,
j alcançasi?emos galgar a espêssa linha dc abatizes que guarnecia o pam

peito polo lado de fóra. A intrepidez dc V. Ex. que se achava junto á ares
ta da conb'a-escarpa do fosso, o a bravura dos poucos oldados quo acom
paDharam á V. Ex. fez calar o: fogos dE' tres peças de calibre - ,es enta
e alto - que se achavam á oito passos em no sa freDte. Foi D'esse lugal'
que logo apresentei-me á V. Ex. com o meu batalhão, traDspondo com
eUe o grande fosso e aDimando os soldados com \-j\-as á SaDta Religião,
ao Imperador, :i Nação Bmsileira e á V. Ex:. O inimigo Dão pôde
mai. guarnecer as tres peça quo ficaram á DOS. a frentc, a dosp ito
de vigoroso braço do um chefo paraguayo que o fustigava com SUil

e pada : [Jorém, uma outra peça tnmbem de calilire :e~senta e uito, que DOS
flanqueava pela direita, a uns dow pas os, dcspejava com furor e activida
de su.a gros.. a metmlha contra o batalhãO de eDgollheiros, quarto e decimo
terceIro de IDfaDtaria, estaDdo nós ainda Ilanq ucados pelo Jl16timO lado por
~u~'oscanhões que atirava de ricochête com bala rasa metmlha (J muita
fuzIlana. lo.. preseDça do iDvicto G Deral ViscoDde do Renal, ligado IL sorle
darluelles tres batalhões em tão perigo a situação ordeDava que um só !Jo
mem Bra ileiro não arredasse d'alli um passo sem sua ordem: comtudo,
ern.i?Jpossivel áquelles já pouco, bra.vos soldado exteDuados pelo caDsaço
o dl~lmado" pela mctralha, galga.r aquella expessa e formidayel liDha de
abatises e alto parapeito, debaixo de tão mortífero fogo d'artilharias; e
mandando V. Ex. que retirassemo foi sua ordem cumprida. Achava-se Y.
Ex. ao DOSSO lado e foi testemuDha ocular de quo os officiaes e soldado do
batalhão d'eDgenheiros que me glorio de commaDdar e que me acompa
n.haram, cumpriram sem distiDcÇãO eDtre si, com a maior bravum, Dthu
F:sm? e sangue-frio, o seu dever; c srio aquelles: o Capitão-mandante

anClsc.o Villela de Castro Tavares, que muito me coadjuvou (teve o Cil

va~o fendo) j Capitão InDocencio Galvao de Queiroz, commaDdaDte da pri
EeJ!a companhia que, achaDdo-se doeDte, apreGeDtou-se para acompanhar o

atalJlão j o TeDeDtc José Ferreira da Costa commaDdante da quinta COO1
~anhia, ferido gravemeDte na perDa direita, pas ada por bala de metralha;
e~ente José Thomaz Cameiro da Cunha, commandante da terceira compa

nhIa ; TeDeDte Hemique Christiano Benedicto OttoDi, commaDdan e da
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quarta companhia (a que mais soffreu) ferido gravemente por bala de fuzil
que lhe varou o peito diJ'eito ; Primeiro Tenente Quartel-Me tre Bibiano
Sergio Macedo da Fontoura Costallllt, ferido de metralha no pé esquerdo' se.
gundo Tenente Ajudante José Rodrigues Jardim, ferido gravemente de m~tra.
lha no olho direito e no rosto (teve o cavilHo ferido) ; Segundo Tenente Ju.
liano José de Amorim Gomes que, com muito enthusiasmo, encostado á linba
de abatizes, fazia fogo activo com uma carabina, para que o inimigo nllo
guarnecesse mais as tres peças; o Alferes Claudino José da Silva, comman·
dante da segunda companhia; Segundo Tenento Erico Rodrigues da Costa;
Segundo Tenente Joaquim Alvaro Pereira, ferido gravemente no joelho es·
querdo por bala de metralha; Segundo Tenente Cesar Furtado de Mendon·
ça, ferido levemente na perna e contuso no braço; Segundo Tenente 10
tero da Costa Albano, ferido gravemente por bala de fllzil que lhe atrave·
sou a perna eSfluerda ; Segundo Tenento Sccretario Tertuliano de Campo
Duarte, ferido levemente pOl' bala de fuzil na perna esquorda j e Segundo
Tenente Pedro do Mascarenhas Al'ouca, contu 'o na perna, pé direito e no
joelho esquerdo, por metralha: todos estes forimen tos foram recebidos na
contra escarpa do fosso e dahi para a frente. Releve ainda V. Ex. que men
cione o nome das praças de pret, cujo entJmsiasmo e bravura os torne
dignos de remuneraçãO; e São : o Sargento Ajudante JOM Ferreirn Panas·
co ; Sargento Quartel Mestre Pedl'o Dias Cesar j Primeiro Sargento Seve
l'ino Thomaz d'Aquino, Manoel José de Freitas, Boaventul'll Ferreira da
Silva Bentes, Particular JOão José Fernandes da Cunha, Antonio Maltoso
da Silva, e Joaquim Patrocinio da Silva Paula; Segundo Sargento FIOI'en·
cio d'üliveira Franco; Segundos Sargentos-mandadores Joaquim Felippe
de Cal'valho e José Raymundo do Nascimento; Forrieis Affonso Luiz da
Costa, Francisco Manoel Cavalcanti e Antonio Joaquim Pereira; Cabo de
Esquadra José Francisco Ribeiro, Libanio Antonio Montoil'o, Jo é dos San
tos Ferreira (meu ol'denança), Franci co José de Lima e Cabo do trans~or

te Francisco Lemos da Silva; e soldados José Luiz Martins, LeopoldlDo
Baptista de Magalhães, Zeferino José Bonifacio, Adolpho José M81:iu,
Ba1bino José Rodrigue. ,lnnocencio José Faustino, que depois de f~ndo
foi buscaI' além do fosso um seu camarada, que tambem cstava fendo;
Francisco Antonio dos Sautos, Benedicto .lo. é do Rosario, Agostinho ~o'
me Besel'ra, Leão José Pereira, RODlualdo Francisco Furtado e .Jo e de
Trindade de Sant'Anna. Teve o batalhão fÓl'a de combate nov" offiOlaes do
qninze que commigo foram, e setenta e duas praças de pret, segund.o já t!rc
hoje a honra dc levar ao conheeimente de V. Ex. ; tendo depois dls o.sldo
encontrados feridos no Hospital de angue, o Foniel Francisco 1l.I~rlano
Franco de Sá ; soldados Elías José d'Oliveira e Manoel dos Santos DIa j e
contusos o Primeiro Sargento BoaventuTa Ferreira da Silva Be.nte ; Segun
do SUl'gento-mandador José Raymundo do Nascimento; FOl'l'lel JOãO.An'
tonio de Souza; soldado Angelo Custodio dos Santos, e corneta Martinho
Pereira Alves, que não fOTam incluidos na primeira relação. Rendo Graças
ao Todo·Poderoso por haver salvado a vida ~ V. Ex., nOSSO bravo e b~ne.
merito General, e não ser avultado o numero de mOl'tos no batalh~o d e~'
genheiros, comquanto a metade delle ficasse fÓl'a ele combate, e mUlto r~~z
me julgarei si: á Nação, á V. Ex. e ao Exmo. Snl'. General em Che e \.
ver satisfeito o comportamento do Batalhão de meu interin? commn~d~:
Deus Guarde á V. Ex. Acampamen'to do batalhãn d'engenhell'os na 1a
guarda, junto á Humaytá, dezesseis de Julho de mil oitocentos s.ess~nta e
oito. lUmo. Exmo. Sr. Tenente General Visconde elo Rerval, Dlglllsslm:
Commandante do 30 Corpo d'Exercito e da Vanguarda. - ~on1'ado .Ma!'!
da Silva Bitteneow·t, Tenente-Coronel Commandante interlllo. (10)

. d P e do bravO(10) Em 6 de Setembro Osorlo recebia a segulOle carta ob 11 de 68 Em
commandante I ... clllmo. e Exmo. Am.O Sr. Visconde. Rio, 6 de Selem 1'0 •
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As segllintes cartas particulares, do archivo de Osorio, documentos
da época, completam e confirmam a narrativa constante da pa'rte official de
Osorio :

.Minha estimada Mãe. Pare-Cllê, 17 de Julho de 1868. Gozamos
perfeita saúde ell, tio Osorio, primo Nico e os demais parentes, com exce
pçliO do João Carlos e do Allgusto Corrêa, qlle estão levemente contllsos, o
primeiro em 11m braço (muito leve) e o 20 em Ilma perna; isto no Curllpay
tisinho qlle S. Ex. o Sr. Marquez mandou o Leão Velho d'Herval fazer no
Humaytá. Foi uma nova barbaridade qlle só em pensal-a já me arripiava,
e não tenho vergonha de o confessar, porque abundando em minha opinillO
encontrava o Hypolito, Urbano e outros muitos amigos que se podem cha
mar - fortes; mas, felizmente, comquanto nada se adiantasse, si não res
ponder aos discursos das camaras, o nosso prejuizo não é tão grande como
já no Exercito está graçando e de certo, já estavam os concspondentes es
crevendo para o Brasil. No final desta direi ao certo qual o dito prejuízo,
isto é, o total. (11) Qllanto a alguns prejuizos parciaes são estes: O mell

carla que escrevi ao Conrado, logo que chegou aqui a noticia do heroico e r1gido ata
que ou reconhecimento de 16 de Julho proximo findo, lhe mandei dar meus cordeaes
parabens. ElIes lhe eram devidos, e cada vez mais me convenço que os homeos da
tempera de O~orio podem affrontar os maiores perigos, porque a fortuna os r~spei

ta, e a morle os teme, e d'elles se afasia. AJnda bem, meu am.o, tem sido sempre o
mesmo; assim faz gosto ser mililar. ão o invejo, e isto tão sOmente porque sou
.eu am.o, e aprecio sua bem merecida gloria. Si mesmo velho o tivesse acompa
nhado teria sido um bom soldado : a proximidade dos fortes nOS fortalece. Levou o
nosso Conrado ao ataque de 16, e diz que elle se portou bem, que fez o seu dever:
obrigado. Não obstante ter tldo muilo desejo de ver sua parle, relativa á jornada
desse lila, de fervorosa valentia de nossos bravos, não o tenbo conseguido. Na Or
dem do Dia do Commando em Chefe do Exercito, ella não foi trasladada, e eu, e
muitos outros ficamos privados do prazeI' qUE' nos caberia pelos elogios fE'itos ,;
pessoas que nos inleres am, por um bravo, que s6 os !az a quem o é na realidade;
edizem·me que muitos loram os leitos n'e sa porte, e que o commandante do bata
lhão d'engenheiros era ahi contemplado. Mais ou menos tarde essa parte não será
segredo: o Commandante em Chefe a fará publicar. Agora meu b,'m am,u alen
tam minha esperança as grandes victorias ganhas por noSso Exercito, o que [ará
terminar breve a guerra. Permltta Deus que tenhamos a felicidade de o ver quan
lo antes, e de o gozar por muito tempo. Disponba sempre com franqueza. De seu
am.' obr.' - - José lJ'Iaria da Silva Bitellcourt.•

(II) Resquin, em slla Memo1·ja, diz que os Paraguayos tiveram 400 homens
[óra de combate, nesse dia.

De uma correspondencia particular :

-O herOe de 16 de Abril e de 24 de Maio de 66, armando seus soldados e in
filtrando-lhes o nobre enthusiasmo, collocando-se na frente, carregou a marche
marche, a despeito da incessante chuva de metralha que sobre elle e seus bravos
cahi~. Porém, depois de bem longas 2 horas de vivis~imo fogo, depois de já ter
~erdldo oito omciaes do seu Estado Maior, inclusive o seu ajudante General Tte.

e!. Serafim Antonio Taroco, que morreu logo; e depois de innumcras balas lhe
terem beijado a farda, respeitando o grande homem que a vestia, o calmo e valen
l~ General. . ..Releva aecrescentar que, neste sinistro combate, o valente Herval
~ o perdeu occasião de dar mais um exemplo de subido valor e heroismo, ao per-
er o 2' eavallo, por isso que, nestas circunstancias, achando-se já junto â trincheira

graode, onde foi recebido por bombas de mão, não trepidou em substituir aquella
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corpo 160 do cavallaria que ficou na reserva e mandou um meio esquadrlio
em serviço á frente, teve dois mortos e um ferido j o Estado Maior do Ge.

• neral asorio, que foi até a trincheira na frente da DivisãO Resin (infanta.
l'ia), teve fóra de combate vinte quatro homens, sondo onzo officiaes j destes
morreram o Ajudante-General, Tenente-Coronel Taroco, o bravo Major .1oli~
filho do Felix de Barros, de Alegrete, o Tenente Albano Barrote, e um Tc.
nente Conientino j desappareceram o Tenente Dias sobrinho do Dr. JOão
Dias de Ca tro e dois officiaes de infantal'ia emprogados oom o Taroco j e
foram feridos o Tenente Pire de Porto .á.legre, e contusos o velho guerreio
1'0 Major Dionisio Amaro, CapitM Silveira o o Alferes Jollo Carlos, coromaD
danto do Piquete de. avorgonhado para o fogo, segundo ouvi hoje dizer ao
General j as tr ze praças eram a bem dizer o Piqueto, pois quo formou para
o-ataque com dezoito homens. D'aqueIles officiaos eram Ajudante da pes-
oa do General, os dois Majores o Capitão ilveim e tros subalternos j fi

oaTam-lhe incolulllos ómente quadro ajudantes, entre elles o Manool Lui j
não, porem, sem terem sido desmontados, porque a falar om cavallos morto e
de perna quebmda iria longe. a 10 Corpo de Oaçapavanos, Bageense .ln·
guarenses, Piratynenses, Gabrielenses (salvo alguns mais) comlUandado
pelo tigre Cbananeco e pelo nosso bom Israel, Major, foi de Vanguarda á
trincheÜ'a e tomou, pé em tena, UJ11 pedaço d'ella j quando, porém o Gene·
ral Caxias, vendo que j~ voltavam ao nos o acampamento para mais de 500
feridos e não se podia galgar a trincheira, rnandoz~ ?'etira?'; o intrepido 10
Corpo, com as lagrimas nos olhos de seus officiaes e soldados, devolven a
trincheira aos Paraguayos e regressou, com perda de quinze mortos e trin
ta e oito feridos, entre aquelles um Alferes e entre os feridos o Capitl\?
Quadros, Alferes Augu. to, já referido e mais tres ou quatro offioiae. FOI

a unica cavallaria-a Rio Grandense, que entrou na acção. O Generol
asorio ficou a pé, com tres hallaços no cavallo 001 que montava, e ne a
POSiÇãO, na la linha de fogo, lançou mão de uma espingarda, apontou paro
o socador de uma - Vovó de 58, desfechou e o derribou; tomou outra.e
mais outra espingarda, e com o tiro de cada uma afugentou os comp~bel'
ros do socRdor defunto, isto é, a guarnição da peça que nãO mal fez
fogo. (12) a desavergonhado JoãO Carlos pOl' ossa occasiãO o l'eprehendeu
por estar em lugar e fazendo serviço que lhe não competia j respo~del\.lhe
o General, sorrindo, que não podia sahil' dal1i porque estava a pe: pro
curado o seu cavallo de re erva que ia á dextra, estava tambem fora de
combate assim como a ordenança que o puchava. Estavamos hontem lon!!a

arma, o cavallo, por uma carabina de um de seus bravos, já mortO. com a qual
aproveitou os cartuchos que pOde apanhar, e provou muito, que apezar da grave
enfermidade que tem na perna, é sempre o mesmo soldado, quer a cavallo, quer'
pé, e que ninguem lhe pode exceder na frente do Inimigo.•

Ordem do Dia nO 234 do Commando em Chefe do Quartel General em Pa·
re-Cul!,22 de Julho de 1868. Communica o falleclmt'nto do Tle. Cel. Serafim A;'
tania Taroco, deputado do aiudante general junto ao commando do 3° corpo e
Exercito, em 16 do corrente, em consequencla de ferimento recebido em combale.

(12) O seguinte feito de Osorio no combate de 16 de Julho, foi referido ao ~a.
rão Homem de Mello, em 4 de Março de 1869 em Assumpção, pelo Coronel Frede CO

. I rormou aAugusto de Mesquita, Commandante da 70 Brigada de lnfantana, a qua I
columna de ataque á fortificação de Humaytá no assalto: Ao lado deste Gen~:e
cahlram os soldados Brasileiros, varridos pela metralha de urna peça, que 50 es

OU a .
elles fazia fol';o mortifero. Osorio, perdendo nesse momento o cavalIo, tom lçllo
plngarda de um soldado que lhe cahira ao lado, e fazendo fogo sobre a guara S~S
da peça, fez calar esta, morrendo o artilheiro, que tantos estragos fazia em noS
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ao toque d'alvorada, de pensar em ataque á H~I~J'Hl~tá, do que,. faIando-s.e
um ou dois mezes antes, parece que o Marquez, Ja clisso se haVia .esqueCl
do . mas parece-me que as correspondencias e discursos dos homens que
da Côrte 'e províncias do norte, em bons colxões vêm a Iuz do dia das 9
para as la horas, e discutindo nos c1ubs e are~pago, o resto do dia e noite,
só gritam - acabe-se a guerra, tomem-se as tnnehelras, etc. ; ou algum so
nbo prolllettedor induziu o velho Marquez a mandar-nos ás quatro horas
da madrugada avançar sobre a historica e terrivel fortaleza. E eis o Sr.
d'Herval, uma vez mais, sustentando o seu incomparavel valor, pericia e
cnlma, por uma unica enda transitavel a frente de - batalhões, que se
soubossem imitar o lo de cavallaria á mesma hora, e o 60 no Es
tabelecimento, em 19 de Fevereiro, e ontros rasgo dos guascas esta
ríamo, hoje, ou antes hontem, de pouzo na fortaleza; para o que, porém,
teriam do mOlTer duas terças partes, on pelo meno~, metade da força de
cada batalhão: O de engenheiros, composto de 150 praças tornando posi
ção em uma eminencia, e começando, de enxada' em ]Junho, a fazer lima
trincheira, perden em poucos minutos 70 homen. inclu ive 8 officines ; o

columna~. A esse' feito notavel que se conta dc Osorio as i tlu o di tincto officla!
Coronel Mesquita, no momento mais critico do combate,

- Osorio perdeu o cavallo morto por bala de fuzU. Achando-se a pé, a pou
cos passos da fortaleza, - um soldado approxima-se p"r elltre um chuveiro de ba
I.s, e diz-lhe :

- .Ganeral, retire-se: p6de er ferido,.
- .Não te aflijas, camarad", as balas não fazem caso de mim•. ('arr:lção

do Coroael Leite de C:tstro, pngs, 101.102, l0 volume da .Historia do General Oso
rio· por Fernando Luis aso rio).

-·0 Coronellllarlinez, que foi um cios bravos da dcfcsa ce Humaytã e cuja
rendição fez chorar até os Brasileiros, ao encontrar-'c com o General _foura, que
foi o primeiro dos noss,ls offieiaes a quem falou, perguntou antcs de tudo - onde
esiava Osorlo, .Esse homem parece nm cnte sobrenatural, continuou o official pa
ragu.yo, vi-o practicar tanto heroismo e a sua coragem me as ombrou lanto, que
cheguei a prohlbir aos soldados de alirarem contra elle.' (Tobias Monteiro, <Rcmi
niscencias., Jornal do CommercJo. Rio 19(8),

-Camara dos Deputados do Imperio. - O S,-. Fen,alldo Osorio :- -Sessão
em 13 de 1\::;osto cle 18S0. O nosso Exercito (consta) não esfá uniforme
mente armado; v-g, a infantaria que está aqui e no sul usa armas a Com
blain, mas a que esta nO uorle, não. Ora, a desigualdade é um mal sobre.
ludo em tempo de luta, em que na distribuição o soldado pode rccch!:r arma
mento desconhecido e não saber lida r com elle. Referirei a proposito um fa
c~o que aconteceu na guerra do Paraguay. No dia 16 de Julh ,tendo o General Oso
ao de fazer o reconhecimento da celebre fortaleza de Humaytã, c"ntra e1fa se diri
{lu guiando as forças que commandava. Conseguindo approximar-se á fortaleza
que despejava incessantemente seus canhões que causavam medonho estrago, junto
della perdeu quasl todo o seu valente estado maior, bem o.omo ficou a pé porque
:ataram o cavaUo em que montava. Neste lance difticil, lemblou-se de que ha,-la

mbem cahido morto a seu lado um soldado que tinha feito por muitas vezes a
~otar!a sobre o inimigo na trincheira, desfechado o gatilho da arma, mas a arma
nao dera 10"0 lmm d' .

d
a. e tatamente chegou-se. ao cadaver, pegou a arma, e exam,-

nan o·a ve 'ti .
ã a cou que não tinha dad? fogo porque o soldado que não a conheCla,

n o SOubera t'
t d

re ll'ar a capsula que Impedia a explosão. O General, então, aprovei-
an o-se melh 'd .co 01 a arma desfechou o Um e abaleu o soldado paraguayo que viera

imm um morrão accesso sobre o ouvido da peça que havia de fulminal.o. Eis como é
preseindivel o c I' d . l'dsY't on leClmento a arma, Aquelle soldade s6 sabia I ar com outro
. crua de armamento. A uniformidade, pois, é uma necessidade.'
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130 de caçadores (Guarda Velha do General Osorio) durante o combate, que
durou mais ou menos 3 horas, perdeu 200 e tantos homens. Entretanto o
inimigo cedia na esquerda de sua trincheira, onde ataeava o General O~o
rio e se davam as occorrencias quo acabo de narrar. Mais ninguem o ata.
cando pela direita, d'alli vieram 2 batalhões em protecção aos que nos fa·
ziam frente, e si até então as balas de fuzil, a metralha, e quauto artifioio
mais 8atanaz tem inventado para os homens na guerra se destruirem, oa·
hiam em cima dos nossos como flores desfolhadas em cima de uma noiva j
redobrou a chuva de fogo e fica impossivel qualquer comparação. 020 Exer·
cito e os Argentinos em a esquerda de nossa linha conservaram-se ádistao·
'cia legal, fazendo fogo de artilharia sobre a direita inimiga; o que deu lu·
gar a conCOlTerem á sua esquerda c) dous batalhões que disse. Emfim, das
7 ás 8 horas, retirou o Visconde do Herval com os seus batalhões, ao pas o
muito curto e na melhor ordem, pela mesma e unica estrada por onde bavia
marchado; com a competente guarda da retaguarda, e companhias nos fian·
cos da columna, levantando os feridos em primeiro lugar e armamento em
segundo, por entre as lagoas, boccas de lobo e outros fossos, immenso mace
gal, mattas, abatizes e outros obstaculos insuperaveis. As infantaria. deixa·
ram no campo, entre mortos mais notaveis, um Major Vianna e alguns Capi·
tães ; voltaram feridos, o Coronel Mesquita, commandante de Brigada, Te·
nentes-Coroneis Campos Meilo, Freire e Major Pereira J unior, (ex·redaotor
da ..Ordem> de Porto Alegre) cOIDmandantes de batalhões: é o que por ora
me consta. Outros dois commandantes de Brigada, os bravos Pedra e "an·
derley, tiveram apenas os cavailos mortos e estão hoje nos apertando pela re
monta. O velho Resin havia ficado com o restante dos batalhõe do 30 Cor·
po de Exercito á distancia onde apenas soffreu fogo de artilharia. . ..E' o
que, adiantando-me um pouco da reserva onde estava minha Brigada, pude
observar, completado com os pormenores que me deram os ajudantes que.so·
breviveram, e que dou por exacto . .A' tarde fui visitar o General e achelO'o
rodeado de innumeras visitas que o felicitavam pela pericia incontestave!
que desenvolveu, etc. Mui conformado e prazenteiro, como em pro, respon·
dia=1hes que nãO podia aceitar felicitações porque era a primeira vez 9uo
deixava o campo de batalha sem proceder á contagem dos cadaveres do.ml'
migo e ao enterramento dos seus soldados, etc. O JOãO de Barros cahmdo
junto á trincheira, á vista do Chunaneco, lá ficou com a lança do General,
que levava emprestada. Fóra de combate tivemos mil e poucos homons!
sendo 650 feridos e os mais mortos: segundo as relações parciaes .q~e .1'1
não excedem de 1020 homens fóra de combate, e por calculo meu, o 1Il1IDlgo
póde ter tido fóra de combate cento e tantos ou mais. O espirito da t:opa
não se abalou-é bom como sempre, e o enthusiasmo pelo General Osono
si pudesse crescer - cresceria. - Manoel Jaeintho Osorio .• (Extr. do ar·
chivo do General Osorio). . •

- <Tio Pedro. Pare-Cuê, 19 de Julho de 1868. Desejo-lhe boa sau·
de e ás priminhas. O General e seus sobrinhos estamoS bons. Para IDe
lhores noticias lhe envio, a seilo volante, a inclusa para minha Miie, que
depois de lida lhe peço a encaminhe pelo correio de D. Pedrito ou p~~ J~;
termedio de algum de meus parentes daquelle districto, que nessa ~J a

t
•

esteja. Enviando-lhe a letra de Bastos escrevi-lhe, em Março, ~U1 a ~e
cado então das intermitentes, que até me faziam delirar espeClal~ende
si me envolvia em trabalho de escripta. Hoje estou bom. - O n~goGl~o á
16, estou hoje informado, que foi ordenado - como um reco~hec~D1en n.
viva força, e nessa eccasião assaltar si fosse possivel ; e conSCJ~nClo~:~~o
te podemos afiançar o seguinte: lo, que não passou de reconheClmen , e'
que os nossos feridos foram conduzidos, com excepçiiO .de um ou ou~o r~~ ~
assustado, se occultasse nos formidaveis macegaes e Juncaes dos es ereitas
matas; 30 , que o nosso prejuizo conhecido (pelas relaçoes dos corpos
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com vagar em 2 dias) foi de mil e dezenove homens fóra de combate j dos
quaes entraram feridos para os hospitaes 548 e ficaram tratando-se em suas
barracas 124- (de que havia hontem parte) ; ficando, portanto, para mortos e
oxtraviados 347; dos quaes ainda se deve abater os que se estilo curando
nas barracas sem licença. E' o quo tenho a noticiar-lhe a respeito. Ron
tem brigou-se no Chaco o consta-me o seguinte: 1°, que uma Brigada de
infantaria brasileira, (da qual passaram pam este lado do rio 185 feridos
hontem mesmo) destroçou uma força paraguaya que deixou no campo como
400 mortos; indo os nossos até o Timbó onde lhes encravaram 3 bocas de
fogo; 20 , quo uma força argentina, de 600 homens, fôra cortada quando, que
rendo cortar a retil'ada aos que brigaram com a nossa brigada, teve a sua
retirada cortada. E até agora, que sãO 8 da manha, só temos noticia delia
por ouvirem os Brasileiros o fogo atmvéz de lagôas impenetraveis por onde
não lhe podiam dar protecçãO. E de facto si o terreno paraguayo é um la
byrrnto, o Chaco é mais que um labyrintho. Não. ou mais extenso porque
o Bandeira marcha hoje, e temos á tarde grandes carreiras ; o que mais
prova que o espil'ito da tropa ainda é bom, e de facto não soffreu abalo em
nenhuma das arma', o que lhe affirmo. O enthusiasmo pelo nosso General
i possivel fosse cresceria. As noticias do Chaco ainda estão contradicto

rias e da confusão tirei o que acima oxpuz. Lembranças á Felicia e ao Ro
drigues, e mande ordens ao seu sobr.O e am. O obl'.0 - Manael J. OsaTia .•

A' essas cartas, ha a adclitar, mais, as duas seguintes, de Osorio,
do theatro dos acon tecimen tos :

eParaguay, 20 de Julho de 1868. - Pedro. Aproveito a ida do ca
pitão Bandeira para escrever-to, dizendo-te que vou pa sando sem novida
de. No dia 16 do corrente, tive ordom para fazer um reconhecimento á viva
força sobre as fortificaçõcs do Rumaytá, o que effectuei ao amanhecer des e
~a - e com ordem tambcm de ponetrar si me ros e possiveJ. Mandei avan
ç~r o corpo do Chauaneco o depoi de bater os piquetes do inimigo, foi pôr
pe á terra junto ao primeiro fosso, fazendo com seus atli'adores calar uma
peçà .de gj'osso' calibre j DIas, a meh'alha dos flancos e fuzilaria o obrigaram
al~~I~ar com perda de 53 homens e quasi toda a cavalhada. Encol1trando
ge J~ ihuitbLJ)Mto, deu!me'lll1.J:te do occorrido, e julgando que por alli fosso
passiveI o assalto, ol'denei ~'cútgâ 'ao batalhão 130, secundado pelo 40. 
Chegamm ilO 10 fosso, e miíitds' o'fficiaos e 'soldado tran puzeram-n'o. Ahi
lámbem. estava eu meu Eséal:lo-M, lor e"Piq, ' te. Mandei vir o batalhãO de
e~ge)iheJ)'os e, ca~~~~s"'6'ó i1:'~'iLll1'ó~'õ~S.'; .má",,' q1;i.a~d I c'hegar~~, j.á estavam
~o,r ~o combate fuals tltt-bie a'de dli~ü'e'lleJ lJa~ 1llão.),.!..- Pal'tiCl pel ao Gene
~~~p ob~di!rid6"e olie 'dfUéll' ''i~IJle':qHel'eh 'o'bra~~e Ióem meu juizo. Mandei
al'ançar entM o 30 que, 'qu'àndo chego " J{t'tin'll.a mais de 120 homens fóm
de combate. Recobi, entãO, ordem de retirar o que. e effectuou em muito
~oa. o!dem, trazendo-se todos os feridos, etc. Ficaram fóra do combate 1019
IUdlVJduos sendo mortos cerca de 200. Do meu Estado-Maior tive fóra de
c~mb~te mortos: major JQão de Barros, Tenentes Albano Pal'l'ote e ..A.nto
TIo DIas d~ Souza, gravemente contusos, Major Dionisio CapitãO Silveira e
en~nte PlIes. Ainda mortos o Taroco, que ora Ajudante General, e mais 2

~ffiC1fes de sua repartiçãO; 15 praças do meu piquete fóra do combate en-
e e las ~eu commandante I)ontuso o Jo!\O Carlos. Tive o meu cavallo, pon

cho te latego ~altratados j e m.ais de 20 ca.valios do m,eu E~ta~o-Maior e pi
q~e ~ lá ficaram mortos. DepOIS de ler; manda esta a ChlqUl.n1.Ja, porque
n 10 enho tempo para. mais. Abraço-te e aos amigos. - Visoande do He7'
va .>

o\' ePll!aguay, 23 de julho de 1868. Chiquinha. Roje sabe de Cul'upaitY
apor orIentaI por cujo conducto escrevo-te. Escrevi ao Pedro e Mar.ia
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.A.1dilla, e pcdi-lhes que te mandassem as cartas em que contava o seguin.
te : Na noite de 15, o Marquez teve parte que a guarnição do HUlllaytá
sahia para o Chaco em canoas. A vista desta parte, dada pela Esquadra or
denou-me que me preparasse para, ao clarear o dia 16, fazer um reconheci
mento a viva força sobre o Humaytá, e penetrar neUe sendll passiveI. Man
dei, ao amanhecer, avançar um corpo de cavallaria, primeiro commanda~o

pelo valente Chananeco com ordem de bater de sorpreza um piquete que
havia da b'incheira e servir de vanguarda ii. columna que cODlmandavo. TAo
veloz foi praticado este moYimento que nào tardou muito que o referido pi
quete fosse batido, do qual escaparam apenas 4 homens. A cavallaria levou
sua carga até a borda do lo fosso oude poz pé a terra, e com os fogos de
seus atiradores fez calar uma bocca de fogo de um rLugulo da trincheirn . .!
metralha dos flancos, a fuzilal'ia de fren te, bombas de mão, etc., etc. abri·
/1;aram aquelles bravos a retrocederem, com prejuizo do 53 homens, e quasi
toda a cavalhada morta. Já bem perto da h'iucheira, enconb'ei o Chananeco,
que se retiTava, e deu-me parto de que seu corpo já havia tomado uma
bocca de fogo, pelo que entendi que por alli no' selia possivcl atacar. Dr·
denei quo c.arregasse O 130 b:.Ltalhão, protegido pelo 40 . Eu, o mou Estado
Maior e piquete, fomos até o dito primeiro fosso, o qual foi transposto por
muitos dos nossos officiaes e soldados. Vi ontãO que a bocca do fogo não ti·
nha sido tomadn e sim que seus artilheiro. ,fuzilados veios DOSSOS, a tinha~
desamparado; mas, projectis do todas as especies de flanco e frente no dlZI:
mavam muito, e breve vi metade desta força fóra de combate. COlUmuolquOl
ao General o occorrido e tivc ordem de obrar como entendesse em lUen JUI
zo. Mandei logo vir o batalhão de engenhoiros para o b'abalbo, carrcbls
com escada, pranchas, etc. ctc., mas quando ordeuei que tomassem e.,te
auxilias para o assalto, poucos homens rcstavam sM , prin\)ipnlmente.da
uma ala, que estava, sinão toda, a totalidade fóra do combate. Mandei am·
da reforçar a linha com o bataUl1íO 39 que, ao chegar o fo,'so já tinh~ 120
homens fóra de combate. EntãO recel i ordem de retirar o que effectuel!ea·
tamente trazendo todos os feridos. Do meu E tado maior morreram 60ili
ciaes, sendo o ajudante general, dois officiaes de sua repartição e 3 ajudantes
meus, feridos 3 destes. Do meu piquete ficaram fóra de combate 13 praç;t.i
nessa numero o JOãO Carlos, que é seu commandante, foi contuso mASJR
está bom. Do mesmo Estado maior perderam-se 27 cavallos, nes e .numert
o meu, que foi muito ferido. O Illeu poncho (13) e latego foram lllUltO ma.
tratados. Tivemos fóra de combate 200 e tantos mortos, 600 e t.antos feno
dos leve e gravemente e mais de cem contundidos. Na madrugada de 20
passaram o Humaytá mais 3 encolu·açados. O Berges, ministro paraguRt,
o Carreiras, Oriental, e outros baviam projectado uma revoluçãO contra o
pez, mas, descoberta por cIle, mandou fllsilal-os e mais outros, o a!g~'?r
mulheres ; contavam do certo com o nosso auxilio. Soube-se .1hO

por uma communicaçãO que foi agarrada dentro dc uma garrafa que. VIO a
rio abaixo do Timbó para o Humaytá, e é confirmada por um bolel101 q~e
os nossos de Inbambocú encontraram impresso. O Rocha é o secre~r~~
Todos os meus sobrinhos estão bons. Abraça-te o teu OS01"io. - O CandlO
Rosada manda saudades.'

(13) O historlco P01'ICho de bicamha Osorio havia dado a seu nli~ado
Manoel Luis, que o devolveu em 1870, a pedido do General, como se vê dos oco·
mentos abaixo : . na p,.

cIUmo. Exmo. Sr. Tenente General V. do Herval. VllJa Conceição, Ma'or
raguay, 10 de Fevereiro de 1870. Pelotas....Hoje recebi uma carta do Sr. I ldt
Brandão em que enviava-me a de V. Ex. a eUe dirigida, em que pedia oPOI;Ci~or
lI;,..nhA que V. Ex. deu-me a dava ordem para dar-me outro. Seiente, enve
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Eis o Boletim do Exercito distribuido a 23 :

.Boletim do Exercito. - Acampamento om Parê-Cuê, 23 de Julho
de 1868. _. flontem, ás sete horas da noite, recebeu S. Ex. o Sr. Marechal
Marquez de Caxias uma carta (14) com o titulo de resen'ada dirigida pelo
coronel CabalJero, commandante da fortifioação do Timbó, ao coronel Mar
tinez, segundo commandante do Humaytá. Essa carta vinha dentro de uma
garrafa, aguas abaixo, e foi apanhada polo com mandante do encouraçado
Cabral, que boje se acha proximo do Chaco, sendo elle quem a remetteu a
S. Ex. Dava Caballero conta nella á Martincz da descoberta de uma cons
piração contra Lopez, assi~nalando cinco chefes principaes, e figurando en
tre elles o Ministro Berges, e o Orien tal Canêra , o seu secretario Rodri
goez, que so diz haverem já sido fuzilados. Tambem se diz que o dia des
tinado para o rompimento era o de amanhã, 24 em que se faz a festa de
Lopez, por ser o do santo de seu nome. Que os revoltosos estavam de ac
cardo com S. Ex. o Sr. Marquoz, á quem pediam auxilios, e que por isso
se esperava que alguns encouraçados mais pas assem, e se fossem reunir
com os que já so acbam acima do Bumaytá, os quass todos receberiam for
ças para ir apoiar o movimento. Que, finalmente, todas essas forças que
passas em seriam desbaratadas por Lopez em Lambaré. Diz ainda Caballe
ro á Martinez que dê muita attençliO ás garrafas, que têm de passar, as
quaes são seis, o quo osteja descançado, que no TebiquuTY tudo está preve
nido. \Juando S. Ex. o Sr. Marquez acabava de ler a communicação de Ca
ballero, recebeu uma carta do Tayi, que por um official lhe rcmetteu o Ge
neral JOão Manoel Menna Barreto, acompanhada de nma proclamaçãO im-

Intermedio do III. Sr. CoroneL Joca Oponcho, que vai um pouco desrusturado em
COnseqlldlci.\ de ter ha poucos di J IdO! a Tacuaty e de lá ao Passo B,rreto e na
picada l1b'arrou· e fi um pá" c desco.!cu lIO logur ("lU que silvaram n bc'Ls; e aqui não
havia relro.'z da cOr competentc e mesmo quem scrgisse. Qunnto á ordem de dar-me
Outro. muit.) ;·g.-adeço n V. Ex., poi' julgo que não havcrá outro que o equivalha; c
qne só a v"ta da calla de V. Ex. '1u~ julgo lerá al~um compromettimenlo. é que me
d'l'(4':') ,Ietle para cumprir as ul'dcn< de V. Ex... (Ach va·se na villa d'onde eSCre
ve.' co no c'. '1 e guarda livrus dos Depositos da Linha COlll'eição ao Apa e En
Carregado dos Transportes do (,.rneciment'J de Forral{cn dos Surs. ~1. Moll;:;a & c.)

- Assumpçã " 11 Fevereiro 70... III mo. Sr. ~íar,!ucl do Hervai ... Rcmerro a V.
Ex. o seu poncho de bicunha que estava com o Manoel Luis. Cesar Augusto Brandão.

N. - O poncho foi enviado ao Braga em Montevidéo.>

(L4) <Reservado. Coronel Martinez. Manana á la noche hande arribar algu
nas corazas para reunirse á las que están haclendo nuestro cortejo. Estas hande
ser las quc tienen que reunirse para emh.\rcar gente y pasal' á apoyar la con pira
clon de los Infames traidores. pero huen chasco hande tlev.r y que vengan porque
hande caer en nuestm poder en Lambaré. Ca:,<las no sabe que todos sus traidores
ban espi.do 5U hororoso erimen em San Fernando. Cinco eran los pl;ncipales y eL
dos.veces traidor Caneras que se creia seguro en la caSa deI Ministro tambien ha
venldo c"n su Seeretario Rodriguez é espiar su culpa en el Tebicuary. Dice que elios
~an dicho que los negros hande venir pOI'que estos últimos y eJ canalla Berges lo
ablan apurado á Cajias para venlr á socorrerles porque eslaban descubiertos, y

que no faltase ai plazo porque todo e taba preparado. Esle infame ha traicionado
asl tambien á los negros porque sabiendo que lodo estaba disuelto no pensaba sino
~n zafar el bulto con la plata que nos ha robado y para embarcarse ha llamado á
: Co~azas. (Que tal el muchas veces imbecil y canalla ? Mande poner mucha aten-

On a las botetlas que Son seis y no tenga cuidado que por el Tebicuary lodo está
Preparado. Su amigo - B. Cabal1~ro.> (Archivo do General O!orlO).
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pressa, que rora acbada no Nbembucú. Começa ella pelo seguinte: Viva la
Patria ! Alerta ca?na1'adas! e termina assim: Viva la Patria! Viva el
Ma1'iscal Lopex,! Viva el 24 de .Julio! ]fuerte Y ?nue/·te á los barbaros
enemigos y viles traidm'es de la Patria. Seu conteúdo é a confirmação da
carta reservada de Caballero, dizendo-se que a conspiração promovida por
S. Ex. o Sr. Marechal Marquez de Caxias tinba por fim que Lopez e as
forças que o acompanham em Tebiquary fossem amanhã, 24, atacadas pela
frente il pela retaguarda. Qtúz a mais notavel das coincidencias, que S.
Ex. o SI'. General em Chefe entendesse conveniente, depois do reconheci·
mento do dia 16, fazer passar o Humaytá mais dois encouraçados, e um mo
nitor, e com effeito, o encouraçados Gabml e Silva.do c o monitor Piauhy
forçaram com a maior felicidade aquella passagem ás 5 horas da manhã de 21.
A sorpreza do General-Alien, e da guarniçãO de Humaytá foi completa i
apenas dispararam 3 á 4 tiros; quando os nossos vapores iam já escapos do
seu alcance. Esta coincidencia deve ter confirmado no animo de Lopez a
idéa de accordo de S. Ex.a o Sr. Marquez com os revolucionarios, e deve
ter levado ao animo destes esperança e coragem. O Barão da Passagem
commandando uma esquadrilha de eis vapore, depois de haver bombar·
deado na noite de 21 o Timbó, seguiu para o Tayi, o dahi para o Tebiquary
e S. Fernando hontem ás duas horas e meia da tarde. A fortificação do Tim·
bó só fez oinco tiros sendo dois de polvora secca. Por conseguiute, só depois
das cinco poderia a esquadrilha chegar a Tehiquary: entretanto o Briga
deiro MenD<t Barreto diz em sua carta que mnito antes d'essl\. hora se es
cutava no Tayi fogo de fuzilaria e artilharia de pequeno calibre para o lado
do Tebiquary. Até este momento nenhuma noticia tem chegado explioando
o motivo d'esse fogo, mas o que ó verdade é que, á hora em que foi ouvido
no Tayi não é possivel que fosse contra a expediçãO dos encouraçados. Â
tyrannia do Dictador Lopez vae produzindo seus resultados naturaes. O
sangue de tantas victimas innocentes por elie derramado brada vingança I
A causa justa das tres Nações Aliiadas parece ter ganho o mais poder~so
dos auxiliares no levantamento do povo paraguayo contra o seu algoz.
Deus é justo.•

Na Ordem do Dia 26 de Julho lê-se o seguinte louvor a conducta do
Osorio pelo reconhecimento á viva força sobre o Hnmaytá :

.S. Ex. a o Sr. Marquez tem muito prazer em tecer ao Exm.o Sr.
Ten nte-General Visconde do Rerval os maiores elogios por haver executa·
dp satis'fatoriamente o reconhecimento do dia. 16, dAndo, como empre,
adÍlúravel' exemplo aos seus commandado do mais deóidido valaI' sangue
íIi6"''ê) abnég~Q\ãb.:& li:' 'I H "~I 1.; ".J ;1

• J I' J 1. 'r
.ugl. • E.".p.;o"P.ill).'io ,!lp"Ex;ercito em Operações salientou Caxias .ca calma o
-9-lilv,\lra do Visconde do Rerval que o distinguem e tanto enfuuSlasmo com·
municam :is fOl'ças sob seu cOl11mando no ardor dos combates.» (15)

(15) Recolllteámellto sobre HH11Iaytá - Nota do General Osorio á pg. Iro
da edição franceza da obra de Fbi: .Historia da Guerra do Parnguay· : á

<O General Osorio era e foi sempre opposto ao alaque franco de Huroayt
que, aliás, admltlia pelas regras da arle, como declarou por escripto cm carta ao Ge
neral em ebefe. que se pubticou; e foi Caxias quem projectou a primeira vez. O 8t~·
que de Humaytá por tres pontos, ouvindo" respeito informações de um oUielal pn·
sioneiro, que se propunha a ser vaqueano da calurnna da esquerda. Depois don~an~
dono do Quadrllatero pelo inimigo e do sitio :l Rumaytá pelo Chaco e pare~ ~
estabeleceu-se neste ultimo ponto a primeira parallela. Depois disto e dlls coro al~
do Chaco, o Generai em chefe, com jústo motivo acreditou na rendição de Hwnay I
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Ataque de Humaytá em 16 de Julho de 1868

CORPOS

Ofllclaes Praças

9 79

40
10
23

9
14

3
71
29

5
53

7
4
4

290

220
4

50
129
13
16

39
33
22

11.0 9

48
24

5
34

5

32
7

17

3
192

729

145
2

35
83
11
la
27
22
16

2 11

3
2
6

10
1
2 .....

2 .....
14

2

59
1

12
33

2
3

10
7
4

253

3

2
3
2

4

9
1

H
1

3
1

71

2
10

11

Estado-Maior do 30 Corpo de Exercito .. 6
Piquete do General Osorio .
Estado-Maior da 7a Brigada do Coronel

Mesquitn 1
Batalhão de Engenheiros .
lo Regimento de artilharia a cavallo... 2
40 provisorio de artilharia a caval1o .
lo corpo de cavallaria da G. N .
70 corpo do cavaiJaria .

160 corpo de cavallaria. . . . . . . . . . . . . . . . 2
200 corpo de caval1aria. . . . . . . . . . . . . . . . 1
40 batalhão de infantaria............. 10
50 batalhãO de infantRria, com mandante

Major .Antonio Carlos de Maga-
lhães '" .,. . 1

90 batalhãO de infantaria......... . .. . 1
120 batalhão de infan taria .
130 batalhãO do infantaria, commandan-

te Major JOão Nepomuceno da Sil-
va, entrou em fogo com 33 ofliciaes
e 542 praças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

310 corpo de volu n tarios . . . . . . . . . . . . . . 1
380 corpo do voluntarios .. . . . . . . . . . . . . 1
390 corpo de volun tarios . . . . . . . . . . . . . . 3
460 corpo de voluntarios .
500 corpo de voluntarios .
510 corpo de voluntal'ios, commandante

Frias Yillar .
~~o corpo de voluntarios " .. . . .. . . . . . . 1
000 corpo de voluntarios .

Total....... 36

(V. .Historia das Campanhas do Uruguay, Malto·Grosso e

Pm-agllay> per E. C. JOllrdall, 50 vaI.)

t dOSotcessario saCrificar a nossa tropa que alli não acabaria a guerra e era precisa
:~a. o~ combates no interior do paiz; porém, atacaria Huma)'tá nO momento em que
'd tnlmlgo atacasse a nossa força no Chaco, O General Osorio concordou com estas
I éas até que, oa noite de 15, ás 2 horas da madrugada, uma parte faisa veiu ao Ge
Dtral em Chefe de que o inimigo estava passando de Humaylá para o Chaco. A
verdade foi que á noile se cnmmunlcavam as forças inimigas, combinadas em Hu·
maytá t Ch A' .r \ O aco. mesma hora foi expedida, por um telegramma, ordem ao Gene-
a Jsorio de proceder, ao clarear do dia, a um reconhecimento á viva força e

assa lar si a h .eh c asse probabIlidade. Dispostas as columnas de ataque, teve lugar a
:ar a, precedida de 100 homens de cava1laria que lanceavam as guardas avança
as da fortlficação, e chegaram até o primeiro fosso, d'onde voltaram, tendo mor-
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tos e feridos a metade do seu numero. As vistas do General Osorio eram prImeI
ramente. o reconhecimento d'l fortificação, e por isso, bzendo parar á distancia a
mór parte de sua força. marchou sobre a trincheira com o bataUlão 130 em alira.
dores, o 40 de fuzileiros de supporte, com o 390 e 140 de engenheiros e mais o seu
piquele, e~lado maior e offici!les das repartições de seu Quartel General. Com elo
feilo, chegou ao foss", sofIrendo uma chuva de melrhlha, fuzilaria e bombas de mão
Tres boccas de fogo do angulo ameaçado cessaram o fOl1;o, porém, a numerosa ar
tIlharia dos flancos do entrincheiramento e a fuzilaria de frente e bombas de mão
em pouc" tempo puzeram fóra de combate 1.147 individuos, inelu ive alguns das
co!umnas de reserva, porque a artilharia inimiga nos olfendia de.de O aeampa
mcnto, que c;tava ao alcauce de seus liros, c a posição de Humaytá dominava
por uma elevação suave o terreno dos atacantes. A artilharia a cavallo, comman
dada pelo Genera! Mallet, ap.,iava o fianco direito dos atacanles ; porém, os seus
projectis nada faziam contra a trincheira de terra. Oe diversos ponlos do entrin·
cheiramento vinham reforços ao inimigo para o ponto atacado i nestas circunstan·
elas, de junto do fusso, mandou o General Osorio communicar ao General cm Chefe
que estava feitu o reconhecimento, e que ficava junto elo Losso esperando ordens e
que teria fóra de combate corno 000 homens, que a gua1l1ição de Humnytá estava
dentro. Anles de voltar este ajudante lIe campo chegou um do General cm Chefe
pedindo informações c olferecendo reforços, e Lhc disse o General Osorlo que já
tinha mandado Infurmações por seu ajudante de orden, c qne ti pr neipal pnrte de
sua Infantaria não tinha entrado em acção. Entretanlf', chegando uma cnn'eta com
escadas e laboas, mandou o General Osurlo que a tropa a recebesse, porém só se
levantaram na ala esquerda 5 ou 6 praça<, porque aS mais estavam feridas ou mar·
tas, e não se fez esperar uma descarga de artilha' i~, que destruiu a carrera, hoise
escadas. O fosso de Humaytá alE linh" 42 palmos de bocca c mais de 20 de fun·
do com alguma agua. Ordcnou o General Osorlo a retirada da artilharia a cavAUo
que, sem proveito. estava sendo metralhad~, para a columna de reserva. Cbegou logo
O ajudante com ordem do General em Chefe para que se retirasse o General Osorio
cm bôa ordem, pois que estava Con eguido o fim do reconhecimento, dur,nte o qnal
não presenLimos ataque ou reconhecimento por outro ponto da tri~chelru. Teve lo·
gar a relirada cm passo lento e perE ·ita formatur l. O batalhão 510 (Frias "lUar)
protegeu a retirada em atiradores; Um meio esquadrão de cavalJaria disperso recO
Lheu os fel'idos enCenem! Osorio retirou-se na retaguarda de Ioda a força com 3
ajud.ntes que lhe restavam sãos e 2 ordenanças. O inimigo não deu um passo róra
da trincheira.'



CAPITU LO L1V

StOOlARlO : - Ainda o reconhecimento de Humaytá. - - Inexactidão do Diario de
operações do Exercito e Ordem do Dia n. 237 de 28 de Julho de t868.
Palavras de Osorio na sessão de 6 de Outubro de 16i7 em que destruiu, com
documentos, a accusação de ter abandonado Humaytà por deliberação ex
clusiva. - Depoimento do Ajudante de Ordens de Osorio, Capitão Silveira. 
Conducta de Osorio nesse feito justificada já anteriormente, em sessão de 9
de Setembro de 1870 pelo Senador Silveira da Molta. - Carla de Osorio lida
pelo Senador mencionado, de 10 de Agosto de 1670, em que restabelece a
verdade. - Discursos de Muritiba, Ministro da Guerra, e Visconde do Rio
Branco no intuito de conciliar as declarações de Ca..tias com as de Osorio. 
Cartas trocadas entre Ca.-das e Osorio sobre o projectado ataque. - Boletim
do Exercito, 23 de Julho de 1868. - Rendição da guarnição de Humaytá (5
de Agosto de 1866). - .Nota> de Osorio e carta de Manoel Luis da Rocha
Osorio á Viscondessa do Herval sobre a occupação de Humaytá. - Acção da
Esquadra no memoravel feito.

o factos narrados demonstram baver O orio, por ordem de Caxias,
determinado a retirada das beroicas forças que se batiam na contra escarpa
do segundo fosso de Hllmaytá, pela difficuldade de vencer o ultimo obstacu
lo. Entretanto, do Diario de Operações do Exercito e Ordem do Dia n. 237
de 28 de Julho de 1868 consta que Caxias deixUl'a ao juizo de Osorio resol
ver o que entendesse mais acertado, retirar on avançar, e que se precisa se
de mais forças ello marcharia em seu apoio com as da reserva, ob. ervando,
porém, que, 000 taes condiçoes, perdia-se ás vezes mais gente retü'ando do
avançando. O documentos exb.ibidos, a parte official de Osorio, até mesmo
cartas suas á Esposa e paren tes, documentos esses da epoca, por si só se
riam bastantes para mo trar a inexactidão do Diario de Operações e Ordem
do Dia referida3; mas temos ainda a registrar palavras de Osorio, na ses
sao de 8 de Outubro de 1877, em que, com documentos, destruiu a accusa
ç~o de haver abandonado Humaytá por deliberação exclusiva. Dis e Oso
no em sessão de 8 de Outubro de 1877 :
d' t .Quanto á minha retirada de Humaytá direi que, acbando-me então
SIS ante do Sr. General em Chefe Duque de Caxias, eu nãO podia saber si
'b~' deu ou não deu ordem para retirar-me; mas, a verdade é que eu re

~e I essa ordem pelo meu ajudante de campo, o Major Francisco Silveira,
Orno emanada de S. Ex., e que o mesmo Major ratifica no documento

que \'ou ler: (O Sr. F. Octaviano lê a seguinte carta a pedido do orador) :
a r . .rumo. e Exmo. Sr. MUl'quez do Rerval. - Accnso recebida sua
~dec~ada carta com data de 13 de Fevereiro proximo passado e della intei
foi ~ r· Tenho a declarlll'-Ibe que, como ajudante de ordens de V. Ex., me

a a parte para transmittir ao Exmo. Sr. Duque de Caxias, em 16 de
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Julho, que estava nas trincheiras de Humaytá perdendo ba. tante gente e
esperava suas ordens. A ordem do :Exmo. Sr. Duque do Caxias para trans
mittir á V. Ex. foi que retirasso em ordem e nãO deixasse gente para traz.
Nada mais tenho a declarar a V. Ex., podendo V. Ex. fazer uso d'esta para
o que julgar mais conveniente. Disponha com franqueza dcste que se preza
de ser com respeito de V. Ex. amigo e obrigado criado. - Major Frallcisco
Silveim. Quaró, 24 de Março de 1871.» (1)

.Accrescent.'l.rei mais, que tive e tenho por muito conveniente a oro
dem de retirada, porque, tendo-se executado o reconhecimento á vim força,
e não dispondo eu de material apropriado para entulhar o fosso, até então
desconhecido, de 42 palmos de largura e de 20 de profundidade, a demora
alli da força só poderia dar em resultado augmentar mais o numere do ri

'ctimas, que já passavam de mil, nãO podendo dar-se o a alto defendido por
mais de 100 canhões, e a guarnição da praça. Assi m é que julguei pruden
te e sensata a ordem de retirar-me, e devia acreditar ter elia partido do
commando em chefe, porqu6 mais tarde, na minha parte dada ao quartel
general, fiz menção deIla sem nenhuma objecçãO, e porllue aiuda do encaro
regado do telegrapho, nos telegrammas que me mandou, ha o seguinte te
legramma (lendo) :

.0 Exmo. Marquez ao Exmo. General Argollo. - Que o General
asaria tendo chegado proximo á trincheira inimiga e encontrado resisteDcia
invencivel, dei ordem para que voltasse á força. Cumpre tambem que V.
Ex. m&.nde tambem desembarcar a forç.a que tinha de seguir e retirar as
suas forças da trincheira inimiga.»

O Sr. F. Octaviano: - De quem é o telegramma ?
O S,·. J1fa?'quex do HCl'val : - Foi mandado expedir pelo Sr. Geae:

ral em Chefe. Assim, senbores, teudo provado, segundo me parece, que, ~I

a ordem do general em chefe foi alterada, eu não podia deixar de a oumpnr
tal como a recebi j e comquanto reconheça quo sou o ultimo dos mou ca
maradas, penso que eIles nãO poderão exprobar-me o ter evitado °perigo
alguma vez, deixando-os compromettidos. (Apoiados j muito bem !)

O Sr. Paranaguá: - Foi sempre o primeüo.»
........... __ ._ ••• 0- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

Já anteriormente, em sessão de 9 de Setembro de 1870 o Senador
Silveira da Motta, se incumbira de justificar a conducta de Osorio no mc
moravel18 de Julho. Disse V. Ex. :

.0 S7·. Silveira dct lI10tta : - Sessão do Senado, em 9 de ~etelllbro
de 1870, (a proposito do orçamento da guerra). Quando fiz aqUI °(t
discurso analysando as operações militares disse que, a 16 de Julho ° c
neral asaria, Marquez do Herval, quando fez o reconhecimento por.ordem
do nobre General, teria nesse dia tomado Humaytá si não houvesse tido or·
dem para retirar-se. Agora vou dizer a V. Ex. a razão obvia porque aran
cei essa proposiçãO.. . Avancei essa proposição, Sr. president.e, p.orqun e
Dia7'io do Exercito, que S. Ex. leu aqui, e que eu aqui tenho émtelramen-
te inexacto a esse respeito e a muitos outros _

Diz o Diario do Exercito. (Lê) :

.Dois Ajudantes de Campo foram enviados pelo Visconde~? HerraJ'
com pequeno intervalJo de tempo, um do outro. O primeiro partiClP~~ 0..;
Ex.a que o mesmo General havia já transposto o 10 fosso, e q~e o 1D~n~:.
parecia apresentar pouca resistencia. A resposta de S. Ex.a fOI a segtlln .

(1) Firma reconhecida pelo tabellião Menandro Rodrigues Pereira, Livra"
mento. 21 Dezembro de 1877.
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Que procedessc como entendesse conveniente, levando a efieito o assalto,
si visse probabilidade disso, sem grandes perdas da nossa parte Neste
mesmo sentido mandou expediJ.' telegramma ao General Argollo, O segundo
Ajudante de Campo veiu pouco depois participar que o mesmo General já
se achava proximo á trincheira: que as nossas perdas se tornavam já con
sideraveis, e que elie aguardava a decisão de S, Ex" para, não obstante,
avançar ou recuar. Mandou-lhe S, Ex, dizer que deixava ao seu juizo re
solver o que entendesse mais aCeItado, etc,»

Portanto, o Diario do Exe,'cito tinha explicado a retirada do Mar
quez do Rerval, depois de reconheccr a sua contra marcha como delibera
ção sua, e nilo porque tives e recebido ordem do nobre General.

O SI', Duque de Caxias: - Em consequencia da autorisação que
eu lbe tinha dado para fazer o que entendessc conveniente,

OSI', Silveim da Motta : - Tive a honra de estar com S, Ex, mui
las vezes em Montevidéo, onde nos encontramos e conversamos o mais in
timamente que era possivel a respeito de muitos assumptos, e a respeito de
factos da guerra: mas, nunca veiu á pello tratarmos do reconhecimento de
Humaytá, Subi, porém, para o Paraguay e as explicaçoe , as yersOes que
recebi dos Genemes, e dos officiaes superiore , que estiveram no Exercito
na época do reeonhooimento, foram que me induziram a atfirlllar n'esta casa
que o General, si tinha retirado depois de sofirer perdas, foi porque tinha ti
do ordens de S, Ex, para l'etirar-se,

OSr, Jag2ta1'ibe : - Eu me achava no Exercito ao tempo do reco
nbecimento e o que me con tou é o que diz o DiaTio de Opemções,

O Sr, Silveú'a da Jliotta : - Ora veja V, Ex, como se escrevem os
diarios i ouvi o contrm'io,

O SI', Duque de Caxias: - Ouviu ao General Osorio ?
, OSI', Silveim da ~Motta : - "ãO senhor, nM ouvi ao General Oso

fi? i mas estou dizendo a V, Ex, que o'ltvi aos Generaes e otficiaes supe
riores, que esti'veram no Exel'cito, l1es a época dixerem que elte ,'etirou-se
porque ,'ccebera ordem de V, Ex, e pOl' -isso a(flnnei essa p'ropo ição con
Ira a qual V, Ex, ,'eclamou, Nunca falei com o r, General Osorio ' e1le
e teve já n'esta Côrte, uma vez n'e ta sala o vi conversando com o nobre
Duque, foi a unica vez que o vi, mas não falei oom elle, E' do Exercito
que lenhv essas infonnctções,

O S,', Duque de Caxia,s : - Falsas ...
OSr, Silveira da Motta : - Ful a ! Oh! enhores tenho aqui

um~ carta ,do q~~neral O,orio que affirma o que eu disse, (Sensaf.ão) Nunea
o \1, Dão tinha''ii~onra de oorresponder-me com ,Ex,

O SI', Duqlte de Ca~'icts : - Ha de fazer-me o favor de lêr essa
carla,

OS,,, Süveú'a da Molta : - Hei de lei-a ao Senado, porque acho
que este facto é importantissimo (Apoir.dos),

bli O S~" l?uque de Caxias: - Entretanto ha dois annos que e pu-
cou o Dlal'2o de Operações, que distribui a todos os Generaes,

o li O SI', Siivei1'a da Motta : - Hei ele apresentar, Sr. Presidente, até
s e egl'(lf/n1lla,s donde se vê qlte o nob,'e duque ol'denou ao Genel"al Osorio

que se 'I'etü'a e, .

200 te OS", Duqlte de Caxias: - Tenho mesmo aqui na Côrte mais de
sternunhas para provar o contrario,

O S,', Presidente: _ AttellÇàO,
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o Sr. Silveira da Jliotta : - Antes de ir á carta, como o nobre se.
nador diz que portanto tempo o General Osorio tem deixado de reclamar
contra o Diario de OperaÇÕes_ ..

O Sr. Duqt,e de Caxias: - Que se publicou ha dois annos ...
O Sr. Silveira da Motta : - Principiarei por lêr a parte que oMar

quez do Rerval deu a S. Ex. depois do reconhecimento. E' a parte do dia
20 que até se publicou aqui.

O Sr. Duque de Caxias: - Está aqui na Côrte um ajudante de or
dens, que ouviu-me dar a ordem.

O Sr. Silveira da Jliolta : - Nessa parte diz o General Osorio Oê):
.Tendo antes participado a V. Ex. do que se passava e que tinha

perdido mais de metade da força atacante d'aquelles quatro batalhoes sem
ter conseguido penetrar. os primeiros obstaculos, e que o inimigo augmen
tava a resistencia, não tendo sahido a guarnição da praça como se dizia,
n'esse momento V. Ex. me fazia saber que obrasse segundo entendesse, e
um pouco depois recebia ordem de V. Ex. de retira?" em ordem.""

O Sr. Dt,que de Caxias: - Oh! Isso nãO é verdade, senhores.
O S?·. Silveira da Malta: - Mas V. Ex. que disse que elle nãO re

clamou, porque razão quando recebeu esta parte não reclamou tambem?
Porque razlío deixou passar a asseveração do Sr. Visconde do Rerval de ter
recebido ordem para retirar-se ?

OS?'. Duque de Caxias : - Mas como reclamar?
O Sr. Silveira da Malta: - V. Ex. devia fazer sentir que era

inexacto isso que elie dizia na sua parte.
Voxes : - Leia a parte toda.
O S?". Silveira da Motta : - Lerei tudo : vou satisfazer á ju ta an

ciedade do Senado : (Lê) :
O Sr. Duque de Ca~'ias : -Está claro, foi a ordem do dia que DSI

rou o facto.
O Sr. Silveira da .ilIotta : -- Foi a ordem que V. Ex. mandou de

pois da primeira participação que elle fez.
O Sr. Duque de Caxias: - "àQ dei outm.
O Sr. Silveira da Malta: - (continuando a lêr) : - rPoucodepois

recebi ordem de S. Ex. de retirar.. Logo houve duas participaçoes, e duas
decisões ou duas ordens. _.

O S?·. Duque de Caxias: - NãO dei semelhante ordem. Na orde~
do dia posterior a essa parte rectifiquei isso, e elie não reçlamou. Nilo dei
semelhante ordem: juro por minha palavra de honra. Como não reclamou
elie contrá a ordem do dia em que rectifiquei essa parto?

O Sr. Silveira da Malta: - Senhores, eu li em primeiro lugar a
parte do General Osorio_._

O Sr. Duque de Camas: - NãO me refiro a V. Ex.
O Sr. Silvei?'a da Jllotta : - U nicamente para responder n estus pa·

lavras do nobre Duque: «Si o Dim'io do Exereito é inexacto porque razno
elie até então não reclamou contra o Dia'rio ?»

O Sr. Duque de Caxias: - Na propria casa de V. Ex. esta1~oo
ajudante de ordens delle e meu; que foi testemunha ocular, pergunte-l .

O Sr. Silveira da Malta: - Este é o ponto prinoipal da parte: «Re
oebi ordem de V. Ex. de retirar.• (Continua a ler) :

O mais é a descripção da retirada.
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o Sr. Duque de Caa;ias : - Minha ordem do dia, e o Diario são
posteriores.

O Sr. Sil'veira da jWoUa : - Mas V. Ex. não recebeu e leu essa
parte? Desde que V. Ex. recebeu isto sem reclamar...

OSr. Duque de Caxias: - Na minha ordem do dia se expõe o
contrario.

O Sr. P.residente : - Attenção.
O Sr. Silveira da iliotta : - Li, Sr. presidente, a parte antes da

carta, unicamente para responder a este argumento.
O Sr. Duque de Caxias: - Opiniões politicas levam os homens

muito longe.

(Carta de Osorio de l0 de Agosto de 1870 á Siveira da Motta. Conti
nuaçno. Lida no Senado em sessãO de 9 de Setembro de 1870).

Vamos ao reconhecimento de Humaytá :

.Por esta occasiãO devo mais dizer a V. Ex. que hontem tive scien
oia de haver o iIlustre Sr. Duque posto em duvida minha retirada do reco
nhecimento de Humaytá sem ordem sua. Talvez assim fosse; porém, eu a
recebi pelo meu Ajudante de ordens Fl'ancisco Siveira n 'estes termos: que
se retire em boa ordem ... '

OSr. Duq~te de Caxias (com voz forte) : - NãO ordenei tal; é
falso.

OSr. Siveíra da Motta .. - Vamos adiante ... «Â.s copias do tele
grammas que junto ao meu officio, que tambem envio, serão um allXilio
para a memoria de S. Ex., que não extranhou a menção que fiz da ordem
da retirada no Dleu dito officio .•

ODuque de Caxias .. - ão fiz menQão, porque não a tinha dado.
Ra mais de duzentas testemunha~ quo me ouviram em voz muito alta a or
dem que dei.

OSr. Silveira da iliotta .. - Vamos adiante verificar o facto, por
que q~~ro justificaI' quo não di se um cousa no ar, muito mais quando V.
Ex. diZIa que lhe fiz Ull1fl injustiça, attribllÍndo a meu animo máo. E' disto
que quero justificar-me. Si na participação que o General Osorio dirigiu a
V. Ex. haVIa uma proposiçlLO falsa, V. Ex. devia ter exigido que elIe recti
ficasse o seu dito: era o . eu dever.

O
OSr. Duqlte de Caxias .. - Que a reconheci falsa, flompro\'ei-o na

rdem do Dia, na qual não fiz menção delia.

O Sr. Silveira da Motta .. - «As copias dos telegrammas que jun
to ao meu officio, e que envio, serão um auxiliar para a memoria de S. Ex.,
q.ue nno ~xtJ:anhou a menção que fiz da ordem de retirada no meu dito offi
CIO. ODlano do Exercito que não tive a Itom'a de receber até hoje foi-me
mos~do por um official, de passagem para a Côrte, á bordo do vapor em
(ue VIm doe.nte. Com permissão do mesmo oflicial puz á mar/íem por minha
Dt:'a,. e asslgnando, uma nota negando a consideraçãO feJta no mosmo

!arto do C.ommandante em Chefe: «que nas circumstancias em que me
a?h.ava perdta-se ás vezes mais gente retirando-se, do que avançando,' que
~, Mlo.?ne f08se dito da par!e do Com,mandante em Chefe, o combate con-

f .1~l.~a a todo o transe. SI se mandou fazer esta observação, ella não me
ai mtlluada.•

m' O Sr. Duq~te de Caxia.s .. - Mandei-a, sem duvida j ouviram-me
emaIS de

b
2q<l homens que estavam no lugar onde eu gritei. NãO dei a ordem

VOZ aIXa.
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o S1·. Silveira da Motta : - Póde ser; mas tenho o testemunho
de pessoas que a intimação foi recebida em Humaytn. de retirar-se ... Isto
é muito melindroso ; ninguem é mais capax- para testemunha1' si a inti.
mação foi 1'ecebida, ou não, qu,c o Sr. gene?'al Osm'io, que paTa mi1nvale
mais que os duxentos que a,{fi1'1nam quc elle não a 1'ecebeu,

O 81'. D~tque de Ga,xias : - Que eu nãO a mandei, tambem affirmo.
(Apoiados) .

O S1·. Minist1'0 da Ma1"inha : - Ahi ha qUi-p1'O-qUO.
O S1·. D~tq~te de Gaxias : - Que não a mandei, certifico.
O S1·. Süveim da Motta.: - Elte o que diz é que não recebeu a

declaração de deixar ao seu arbitrio retirar ou avançar, porque si a rece·
besse nestes termos, o combate continuaria a todo transe, Si S. Ex. lhe
mandou fazer essa participaçao, ella não lhe foi intimada.

O S1·. Duque de Gaxias : - Ambos nós podemos dizer a verdade.
O Sr. Silveú'a det lltlotta, : - Sim, senhor; ambos nós podemos di·

zer a verdade j porém, elte não foi intimado: si o fosse, o combate teria
continuado, e Humaytn. tel'ia sido tomada então. Não se esperaria evacua
ção ... (Gontinú'a a le?' a carta) .Voto muito respeito e maior consideração
ao valor e pericia do illustre duque que tantas vezes me tem commandado
na f;uerra ; porém, creio ser dever de honra defender minha humilde indi
vidualidade, sem offender nem de leye a S. Ex. Rogo a V. Ex. de enviar
me o Dia1'io do Exe1·cito .... Prova de que não o tinha ... e, com effeito, e se
Dia1'io tom muita coisa do roman tico; está cheio de inexactidões e erros.
•Rogo a V. Ex. de enviar me um Dia1'io do Exe1·cito.... Este Dirorio éuma
das cousas que mais tem compromettido algumas apreciações.

O S1·. D~tque de Gax1:a,s: - Por isso na ultima phase da guerra
nãO o houve.

O S1·. Sitveú'a da llilotta : - Foi uma cautel1a prudente; o seu
Dia1'io é uma das cousas que mais tem compromettido algumas apreeiaço.es.
(Gont'inuando a te'l") : .Rogo a V. Ex. de enviar-me o Dia1"io do Exermto,
si fôr possivel obter, podendo fazer desta carta o uso que quizcl'.'

E' a razão, meus senhores, perque u li no Senado; aliás, guardaria
este documento precioso, como signal de oonsideração e de muito apreço a
um homem tão distincto. como é o General Osorio. Não ratificaria o faoto
por meio de um documento desta ordem, limitar-me-ia ii satisfaçãO d~ uu
nha consciencia quanto a ter affirmac!o nesta casa que o General Osono Dã~
se retiraria de Humaytá, si não tivesse tido ordem para retiral'-~e. Eu SI
não tinha uma informação tão formal como esta para affirmar lSSO, bDha
pelo menos outras informações que me levaram a essa consequeoCla.

O S1·. Ja,.qua1·ibe : - Mas V. Ex. equivocou-se na referencia que fez
ao Dian:o.

O Sr. Silveim elet Motta : - NãO me equivoquei; um Gener~I, Uill

Chefe, quando se trata de um acto tão importante como o reco~hecllu6nto
de Rumaytá, não pode declinar da responsabilidade, nem da retIrada, nem
da avançada, dizendo que deixou isso á mercê do executor. Desde que o
nobre duque disse ao General cOlllmandante de um corpo .1'. Ex. faça o
que entender. tomou a responsabilidade.

O Sr. Duq~te ele GallJ/:as : - Tomei, não ha duvida; não quero de
clinar. (Het 0~!t1'OS apm·tes.)

O S1·. Silve'i1-a da Motta : - Ouçam o resto: tomou toda a. respOD
sabilidade, porque não só as glorias que se absorvem, são todos os resulta~
dos. Mas, senhores, quando um General commandante de um corp~1 q~e
fazia movimentos sobre Humaytá, e que podia ter já uma perspeobva
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entrar na praça, como devia ter entrado, porque era uma praça quc estava
evacuando, que apenas tinha 1.500 homens, e uma linha de fortificações de
perto de tres leguas a defender, a qual tinha mil pontos por onde se ata
casse onde não se achasse um soldado inimigo; lJuando um General, á tes
ta de um commando desta ordem, cornmunica ao General em chefe a resis
tencia que encontra em um ponto, e o General em chefe não lhe dá solu
ção positiva, eUe tem obrigação de inclinar-~e á SOlUÇãO d.a retirada; e da
rei a razãO. a Sr. Herval. .. Eu gosto malS de pronunClar o nome... a
Sr. Osorio, achando-se sobre a primeil'a trincheira de Rumr.ytá, e tendo per
dido já mil e tantos homens, popia saber das ordens que o General em che
fe tinha dado ao Sr. .Argollo e ao General argentino para atacarem por Cu
ropaity, e pelo Estnbelccimento ? ElIe podia saber si S. Ex. já tinha man
dado que o General Argollo se retirasse? Sabia elle que o reconhecimento
era feito ao mesmo tempo por Curupaity, como do facto foi ordenado e não
se eilectuou? NãO podia saber; portanto, ainda quando o General asaria
tivesse recebido ordem nos termos em que o nobre dUlJue diz que lhe man
dou, e que não lhe chegou, era, cá para mim, UIDa ordem dessa importan
oia o lllesmo que dizer ao General: .Retire-se.; porque elle não podia sa
ber dos outros pontos, e nem um General que fazia o reconhecimento
de um ponto podia saber de todas as circumstancias dos pontos ataca
dos j portanto, sua ordem incluia uma ordem de retirada, Taes 01'

dens não se dão em taes tm·m,os. Quando affirmei n 'esta casa que
o General asaria tinha-se retirado do reconhecimento de Rumaytá por
ordem do General em chefe, eu o fiz principalmente por UUla illação logica
que tirei da ordem que S. Ex. confessa que lhe mandou dar: «que si os
estragos eram muitos, elle fizesse o que en tendesse convindo notar que as
vezes retil'ando perdia-se mais do que avançando,. Ainda mesmo conce
dendo tudo isto, quem faz um reconhecimento sobre uma brecha de uma
praça sem saber dos outros pontos atacados, quando recebe nma ordem des
tas do chefe, crê que eUa quer -dizeI' : .Retire-se.» E' lU11 facto consnmma
do, senhores, CSsa rct.irada ; creio 'lue S. Ex. o approvou, J:nGS que se arre
p.endeu da approval-o, porque, si nM houvesse retirada e si o SI'. Argollo
tives, e avançado, podiam tcr entrado lá de arma ao hombro.

. O 81·. Duque de Caxias: - Não é tanto assim como V. Ex. pensa'
aqUI é muito facil dizer iRtO,

O S,,, Süvei?'a da lvIofta : - E lá tambem seria ...
Agora, Sr. presidente, quero completar a carta do Sr. asaria, lendo

os tolegrammas que o nobre General em chefe expediu pam o Sr. asaria e
para o SI'. ArgoUo. De um destes telegrammas se vê, si não ha elTo, que
S. Ex. deu ordem positiva para o General asorio retil·ar-se. A questão ago
r~ não é de ajudante de ordens, que alterasse a ordem, para apressar a re
tuada por medo do fogo ... como se disse ... (Lê) :

.Telegl·ummas : - O Exmo. Sr. Chefe do Estado Maior ao ExUlO.
Sr, .Yisconde. do Renal. a Sr. Marquoz determina que V. Ex. mande fa
zer Ja um activo bombardeio sobre o Rumaytá, e que tenha os corpos prom
ttos para um reconhecimento á. viva força sobre aqueUafortaleza, visto aca-
~ S. Ex. o Sr. Marquez de l'eceber do Chaco o telegramma abaixo tran 

OllptO: .Me avisa neste momento o cOl11mandante Ivaneu. O chefe da
Esquadl'll communiea que de Rumaytá está passando para o Chaco, canôas
~arreRadas de gente, o mesmo avisam minhas avançadas que sentiu ruido
aquellas na lagôa. Tenho tomado todas as medidas passiveis. Si avança

rem p,ela lagôa não posso fazer nada. porque não tenho um bote para atacal-o
por la.. Em 16 de Junho de 1868. - O Tenente Antonio José .Alves.»
Ex ·rara Ourupaity, 6 horas da manhã. - a Exmo. Sr. Marquez ao

mo. Sr, General ArgoUo. a inimigo por aqui tem apresentado pouca re-
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sistencia. Vou, portanto, mandar proceder ao reconhecimento á mão arma.
da. Si por ahi V. Ex. achar que tambem mostra pouca resistencia, mande
proceder ao mesmo reconhecimento e si achar probabilidade de bom exito
sem grande prejuizo de nosso lado, trate de dar em seguida o assalto.. '

.6 1/2 horas. - O mesmo ao mesmo. - Já aqui está a vanguarda
sobre a trincheira grande do inimigo. Cumpre que V. Ex. faça seguir já a
força embarcada, ao seu destino, e avance sobre as mesmas trincheiras por
ahi.»

.6 horas e 45 minututos. Para Curupaity. - O mesmo ao Exm.o
Gelly y Obeso - Fica sciente do seu telegramma, e communica que as nos.
sas forças chegaram ás trincheiras do inimigo, mas que todo este movimen·
to é um reconhecimento.'

.De Curupaity, 7 horas. - O Exm.o General Argollo ao EXDJ.o Che·
fe do Estado-Maior. - Que tendo feito approximar-se da trincheiras inüni·
gas a força de cavallaria do reconhecimento originario, entrou esta força de
cavallaria no centro e outra de infantaria na esquerda, e que - aos primei
ros tiros recolheram-se ás suas trincheiras; não occorrendo maior novi·
dade.'

.Pm·a Gttntpaity, 7 horas e 5 minutos. O EXID.o MarlJ.uez ao Exm.
General Argollo. Que o General Osorio tendo chegado proximo á trinchei·
ra inimiga e encontrado resistencia invencivel, dei m'dem pa1'a que volta$'
se as forças. Cumpre tambem que V. Ex. mande tambem desembarcar a
força que tinha de se retirar as suas forças das trincheiras inimigas.>

No ultimo telegramma do Sr. Marquez de Caxias ao GonerulArgollo,
se diz

.Dei 01'del1t a Hel'val pal'a que voltasse.•
O 81'. Duque de Gamas: - Isso nM prova nada.
O 81'. 8ilveim da Motta : - Pois entãO um telegramma de V. E~.

communicando a Argollo que tinha dado ordem a Herval para que se retl·
rasse, não prova nada? !

O 8T. D·ttqtte de GctXÜtS : - Era preciso que fizesse n 'estes termos
a communicação ao General Argollo, porque sendo el1e COllllllandante de
um Corpo de Exercito, como era o General Osorio, e não tendo tido o mes·
mo arbitrio que a este deixei, havia de chocar-se si elle sonbesse que eu
nM havia praticado com elle o mesmo que pratiquei com o outro.

O Sr. 8il-veim da lJiotta : - V. Ex. tinha praticado com elle do
mesmo modo, porque destes telegrallll11as se vê que todas as ordens que V.
Ex. lhe deu foram condicionaes j quando se dirigiu fi Argollo fel-o ne~tes
termos: «Si por um V. Ex. achar que tambem mostra pouca resi~t.enolR j
si achar probabilidade de bom exito.» NãO houve ullla ordem posItIva. Á
ultillla de retirada foi porque V. Ex. communicou que o outro tinha-se re·
tU'ado por ordem de V. Ex.

O 81'. Jagttcwibe : - .Ahi era indispensavel fi retirada.

O 81'. 8ilveim da Motta : - Ora, era indispensavel a retirada J ~
outro tinha se aguentado sósinho, elIe podia aguentar-se tambem e entI'ar,
em Humaytá havia só 1.500 homens e a linha de defeza era de 3 leIPlBS...

mas nãO discutamos essa questão. O meu ponto importante, SI'. presld.ee~,
era este: como affirmei nesta casa que o General Osorio tinha se rebrn o
por ter tido ordem do General em Chefe, e expliquei a razão por que dep~'
hendi isso da ordem que o nobre General diz que lhe deu, vendo a con .
~~ÇãO de minha propos!ção, entendi, senhores, que devia oonfirllllil' eSÊ~
JUIZO, fundado em ulUa lllação, apresentando ulUa prova desta natureza.
o General Osorio que reclama contra o DÜI,1'1;o do Exm·cito ...
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oSr. Duque de Gaxias: - Dois annos depois.
O Sr. Silveim da Motta : - ...e contra a Ordem do Dia.
O Sr. Duque de Gaxias : - Publicada logo depois da retirada.
O Sr. Silveira da Motta : - E' um telegramma que confirma a

reclamaçlio do General Osorio. Entretanto que elie fez sua participação ba
seado em que a retirada foi ordenada pelo General em chefe, e o General em
chefe deixou passar isso, o que militarmente não é oxplicavel... Portanto,
Sr. presidente, eu creio que estou completamente justificado.

O Sr. Zacharias : - Quanto era possivel.
O St'. Silveira da Motta .~ - Não pode o nobre senador pelo R~o

Grande do Sul attribuir a mau animo, a qualquer principio que não seJa
confessavel, declaravel, a proposiçãO que avancei e que elIe classificou co
mo injusta e que só podia ser attribuida a motivos que nãO declarou. Já
vê S. Ex. que, si avancei a proposiçãO, raciocinei, e a deduzi de sua or
dem, e hoje tenho a confiJ:maç!iO solemne da palavra do Sr. General Osorio
que me afuma, e convencerá ao paiz de que elie não se retirou da trinchei
ra de Humaytá por se lhe ter deixado o arbítrio de retirar-se ou não j e diz:
.Si eu tivesse recebido uma ordem em que se me dissesse - retÍl'ando per
de-se mais do que avançando - está claro que eu teria avançado sempre.»
Está, pois, transparente este facto historico, e eu estimo muito que se en
trelaçasse com a necessidade de justificaçãO de uma opinião pessoal, para
que eu o désse ao publico e fique consignado em nossos annaes parlamen
tares. Nlio posso, Sr. presidente, tomar mais tempo ao Senado; estou fati
gado, e assento mesmo que a respeito dos negocios da guerra não devo con
tinuar a occupar a attenç!iO do Senado depois de ter preenchido o dever
muito importante que eu tinha de explicar aquella minha proposiçãO, tendo
ao mesmo tempo a honm de serVÍl' de orgam para uma reclamação do Sr.
General Osorio, e do apoio de sua valiosa palavra para affirmar o que disse.
rMilito bem! muito bem !)

Sobre o incidente discursaram o Sr. Barão de Muritiba (ministro da
guerra) e Visconde do Rio Branco que, no intuito. de harmonisar as decla
rações de Caxir.s com as de Osorio, e PÔl' termo ao caso, di seram acreditar
tratar-se de equivoco na transmissl10 da ordem do commandante em chefe.
A' titulo de curiosidade transcrevemos adeante essas allocuçOes, á que se
oppõem nlio só o testemunho do ajudante de ordens de Osorio Francisco
Silveira, mas a propria palavra de Caxias, no telegrall1llla a Argolio em que
declara haver ordenado a Osorio que se retirasse.

Sesslio do Senado em 9 de Setembro de 187 O :

OSr. Ba1'ào de Mw'itiba (ministro da guerra.)
................................................................................... .................................

cE' facílimo, Sr. presidente, conciliar a carta lida pelo honrado se
~ado~co~ as declaí'açOes do honrado ex·commandante em chefe do Exerci
SO'd Hdizer o Sr. Marquez do Herval que havia recebido ordem de retirar
e e umaytá, não contraria a declaração da ordem do dia.

O Sr. Duqu,e de Gart'ias : - Apoiado.

cl' . O Sr. Ministro da Gue1Ta: - O que se póde daqui induzir e con
cli~ e que houve equivoco na transmissão da ordem do commandante emle.

h d O S1·. 8il'veira da Molta : - Pobre ajudante d'ordens! E' quem
a e pagar as favas.



466

o Sr. M:inistro da Guerra: - E' preciso estar muito prevenido
contra o commandante em chefe do Exercito para suppõr-se que elle fossa
capaz de faltar á verdade em acto tão solemne...

O Sr Silveira da Molta : - Não ha tal, senhor.
O Sr. Ministro da Guerra: - ... quando mandou escrover sua

ordem do dia. Nada mais facil do que um engano ou falta de clareza na
transmissãO de ordens. O Sr. Marquez do Herval tinha recebido a primei·
ta participação de que devia obrar como entendesse mais conveniente.

O Sr. Duque de Caxias : - Recebeu de mim em pessoa.
O Sr. Ministro da Guerra : - Quando lhe foi feita a communica·

çãO pelo ajudante nãO era extranhavel entender que a permissãO dada para
a retirada era uma rigorosa ordem, e oomo tal devia ser executada, lanto
mais porque a retirada parecia bem aconselhada naquelle momento. Coo
nheço o caracter do nobre Marquez do Rerval, de quem tenho a honra de
ser amigo, não de agora, mas de muitos annos : é eHe incapaz por sua par·
te tambem de faltaI' á verdade.

O Sr. Duque de Caxias: - Sem duvida nenhuma.
O Sr. Ministro da Guerra: - Mas já expliquei como se podia dar

a verdade de amb:ts as partes em consequencia de um equivoco, mórmente
em occasiãO tão difficil como a que então se dava .•

Sessão do Senado em 12 de Setembro de 1870.

cO Sr. Pamnhos (Ministro de Estrangeiros) :

Já que tenho a palavra, Sr. presidente, seja-me perm.ittido dizer o
que penso a respeito da questãO suscitada com relação ao facto do reoonhe·
cimento de Rumaytá em 16 de Julho de 1868. Creio que o nobre Senador pela
Babia, nãO me nega o direito de tambem enunciar juizo sobre osta que.slão.
(Refere-se ao S. Silveira da Motta). Entendo, Sr. presidente, que a continua·
çãO deste debate não póde dar outro resultado sinão crear desconfianças onde
elias nãO devem existir. (Apoiados). Ambos os Generaes, tanto o no.hre
Duque de Caxias, como o nobre Marquez do Rerval sãO dois benemen.tos
brasileiros (apoiados) ; ambos elies são dignos da nossa estima e respeIto.
Ninguem pôde suppõr que cavalheiros tão distinctos. _.

O Sr. Duque de Caxias: - E tãO amigos.
O Sr. Minist1'o de estmngeiros : - ... faltassem á justiça, e mui·

to menos que qualquer deHes faltasse á verdade. (Apoiados). O fact~ devO
necessariamente ter ouh'a explicação, e a explicação me parece obVIa. .
nobre Duque de Caxias (isto ó sabido no Exercito) deu as orden~, que aqUl
referiu; essas ordens deviam ser transmittidas ao General, hOJe Marq:
do Rerval ; o nobre Duque o declarou tambem na' sua Ordem do Dia, e'e 1
nãO foi contestada. O nobre Marquez do Rerval disse que nãO receberar/
ordem, e na sua parte declaI'ou que se havia retirado em virtude de o em
do General em chefe.

O S·,.. Duque de Caxias : - Mas qual ordem ?
O S1·. Ministro de estmngeiros : - Eu entendo que ~ ~eneral 0JO'

rio, mesmo quando tivesse recebido e ouvido a ordem transillltbdu pelo h~
nerpl em chefe, podia exprimir-se na parte que diI'igiu ao General em ~eti.
fe j porquanto, desde que o General em chefe não lhe ordenou que se

d
00

rasse, desde que deixou isso ao seu prudente arbitrio, elle, avaçun ~ eOl
retirando-se, procedia sempre de conformidade com a ordem do enera
chefe.
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aSr. Silveira da Motea : - EUe disse o contrario disto, disse que
si recebesse a ordem assim, entenderia que era para avançar,

aSr, Ministl'o de est'rangeiros .. - Sr, Presidente, nada maill faci!
do que algum engano, algum equivoco na transmissão de ordens em taes
circumstancias. O official que transmittiu a ordem podia enganar-se de bôa
fé i o General Marquez do Herval podia mesmo não ouvir bem a ordem que
llie era transmittida no calor do combate. Cremos, pois, e devemos todos
crer que ambos os Generaes tem razão.

a Sr. Barão de S. Lourenço: - Para que explorar isto?
aSr. Ministro de estrangeil'os" - E quando elies são ambos dignos

da alta confiança do paiz, quando tem razões para serem bons amigos, para
que insistir nesta discuSSão que não póde sinãO crear desconfianças entre
dois amigos, que a bem do interesso publico convem que mantenham as
Mas relações que por sua lealdade e por in1pulso proprio do seu coração tem
até hoje cultivado? Creio, pois, que não ha necessidade de proseguir n'es
te debate i nem ha necessidade de conselho de guerra para saber si o trans
missor da ordem enganou-se, ou si o General Osorio o ouvio bem ou mal.
r lIo podemos crer que o General em chefe dissesse ao ajudante de ordens o
contrario do que disse em sua ordem do dia, accrescendo que ha muitas tes
temunhas de que o nobre duque proferiu aquellas palavras.

aSI'. Jagual'ibe : - Apoiado; isto foi constante.
aSI'. Ministl'o de estl'angevl'os j - Por outro lado, tambem não po

demos duvidar da palavra do General Marquez do Herval; creio que a or
dem não lhe foi transmittida tal qual, ou que elie nãO a ouviu bem no calor
do combate; e como é certo que o General em chefe lho tinha conferido
pleno arbitrio, porque era elie o mais competente naquella situação para
conhecer si devia avançar ou retirar o que se segue é que não ha no facto
censura nem para o Marquoz do Herval, nom para o General em chefe;
sendo summamento injusto que e torne o General em chefe odioso para
com o General Osorio, quando elie não teve para este e para os outros Ge
neraes sinã? palavras da maior lealdade, sinão elogios e nunca declinou da
re ponsablhdade que lhe devia competir.

a Sr, Duque de Caxias: - Apoiado, tomei toda.
aSr. Ministro de estrangeú'os : - Portanto, Srs., eu que tambem

preso o General Marquez do Herval, assim como sou amigo do nobre duque,
entendo que não cabe censura nem a um, nem a outro, mas que merecem
ambos o nosso reconhecimento e apreço pelos relevantes serviços que pres
taram ao Brasil. (Apoiados, muito bem),»

Sessão do Senado em 12 de Setebro de 1870
.O Sr .. Barão de MU1'itiba : - (Ministro da Guerra). Explica-se a

p~OP~s)~O da Interpretação maliciosa que o nobre Senador Zaccarias quiz at
tribUlr as palavras empregadas a respeito da transmissão da ordem de reti
lida, do General em chefe do Exercito ao General do corpo que atacava o
~aytá.. 'Q~ando usei das palavras «n1á transmissão da ordem. não

qUlz,.não tive IDtençãO, não pode ser entendido que eu pretendesse dar por
mentiroso o official que transmittiu essa ordem.

O Sr, Duque de Caxias: - Apoiado.
'd O SI'. Ministro da Guen·a .. - Mas sim, que elie poderia te l-a ou-

VI omal.,. .

O Sr. Duque de Caxias: - Apoiado.
xias ~ S1'. Ministl'o da GuelTa : - ... porque o nobre duque de Ca
ça d haVia declarado que a tinha dado do alto de um mangrulho, na presen

a perto de 200 officiaes; podia ser menos bem entendida por esse offi-
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oial habilitado, e esse oflioial a transmitisse ao nobre Marquez do Rerval
oomo lhe pareoesse ter ouvido: podia mesmo, no estado em que se achav~
o oombate, ser essa ordem menos bem ouvida pelo distinoto Marquez do
Rerva!. .Podia, ainda, em oonsequenoia da prevenção em que estava o di.
gno Marquez do Rerval, entender que a ordem permissiva importava uma
ordem ouja exeouçlÍo nãO podia deixar de ser feita. Eis ahi o sentido, Sr.
presidente, em que se deve entender as palavras <má transmissl\o da or
liem. de que eu usei, quando me oooupei desta materia.'

<o General Osorio era e foi sempre opposto ao ataque franco de Ru
maytá, que aliás admittia pelas regras da arte, oomo declarou por escriplo
em carta ao General em chefe, que se publicou j e foi Caxias quem projec
tou a primeira vez o ataque de Rumaytá por tres pontos, ouvindo a respei
to informações de um oflicial prisioneiro, que se propunha a ser vaqueauo
da columna da esquerda. Depois do abandono do Quadrilatero pelo inimigo
e do sitio á Rumaytá pelo Chaco e Parê-Cuê, estabeleceu-se n'este ultimo
ponto a primeira parallela. Depois d 'isto e dos combates do Chaco, o Ge..
neral em chefe com justo motivo acreditou na rendiçãO de Humaytá, e desne·
cessario sacrificar a nossa tropa que alli não acabaria a guerra e era preci
sa para os combates no interior do paiz j porém, atacaria Humaytá no mo
mento em que o inimigo atacasse a nossa força no Chaco. O general Oso·
rio concordou com estas idéas até que na noite de 15, ás 2 horas da ma
drugada uma parte falsa veio ao General em chefe de que o inimigo estava
passando de Humaytá para o Chaco. A verdade foi que á noite se commu
nicavam as forças inimigas, combinadas em Humaytá e Chaco. (Nota de
Oso1'io, v. Cap. anterior.)

Eis as cartas trocadas entre Caxias e Osorio sobre o projecto de ata
que á Humaytá :

<Exmo. Am. e Sr. - Parê-Cuê, 21 de Junho de 1868. - Remet~o
lhe o J01'1zal do Commercio, de 6 do corrente, no qual vem um longo dis
curso do Zacharias, respondendo ao deputado Macedo, que me accusou, por
não ter já atacado o Humaytá, como era opiniãO de todos os Generaes do
Exercito, particularmente de V. Ex., que disse muitas cousas bonitas neS
se sentido, segundo um correspondente de Buenos Aires escreveu. Ora, es
tando V. Ex. bem ao facto de minha opiniãO a esse respeito, e tendo s~m
pre me manifestado a sua com toda a franqueza (a esse respeito) nas diffe..
rentes vezes que a este mesmo respeito temos camarariamente conversado,
creio que não terá duvida em me dizer por escripto, si é ou nliO verdade
que sempre opinei pelo ataque á fortaleza, por 3 pontos; e qU9 V. ~.
comquanto me dissesse sempre que, si eu ordenasse, estaria proml~to a Ir
á frente do seu Corpo de Exercito, me manifestasse o receio que. tlDha de
que os nossos soldados nãO passassem dos fóssos. Eu sei, meu amJgo, que a
opiniãO dos meus camaradas Generaes, nM acobertam minha opiniãO, er~s'
ponsabilidade, que é toda minha, e que o que pensa a opposiÇàO, é em ID

trigar-me, para fins politicos, servindo-se até certo tempo do nome d? Con
de de Porto Alegre, e agora se quer servir do seu, julgando que assuu. n~s
desuniam e conseguirá seus fins facilmente. Creio, ao menos 'por mJD ~
parte, que perderá o seu tempo, porqne eu antes de ser seu am.lg.o estudeI
bem o seu caracter, e por isso descanso completamente no seu J~Uzo i e de
mais, estou aqui muito oontra a minha vontade e interesses, e SI sonha~e
só, que V. Ex. não estava, como está, servindo oommigo da melhor yon .
de que lhe é possivel, a vingança que' tinha a tomar era retirar-me .~mr
diatamente, entregando-lhe o commando do Exercito. Porem, estou Ja mu·
to velho e traquejado nestas intrigas da Côrte, e sei bem como ella~ se ~:~
nobram, talvez melhor do que aquelles que as movem contra llI1m.
amigo e camarada - Ma1·q·uex de Caxias .•
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Osorio respondeu :
.Ex. Âm. e Sr. Marquez. Acampamento junto á Humaytá, Junho

23 de 1868. _. Com a carta de V. Ex. de hoje, recebi o Jomal do Com
mercio de 6 do corrente, em que vem transcripto o discurso do Sr. Presi
dente do Conselho (2) na Camara dos Deputados, rillativo ao assalto de Hu
maytá, etc. A' vista do que disse o Sr. Presidente do Conselho, eu podia
jull(llr-me dispensado de responder a V. Ex., porém, como o conespondcn
te de Buenos Aires não é o Sr. Ministro, eu vou repetir o que V. Ex. sabe,
podendo V. Ex. fazer de minha resposta o uso que lhe aprouver. Retil'an
do-me do commando do 10 Corpo de Exercito por enfermo, voltei ao Exer
oito a convite de V. Ex. e ordem do Governo, não eonvencidó de pessoal
mente prestar um grande serviço, mas por trazer ao amigo um reforço de
4.600 homens, e dispsiçãO de cumprir as ordens de V. Ex., porque as nos
sas relações de amizade a isso me levam. Fica, portanto, entendido que não
vim cá para commandar, nem estorvar a marcha do serviço e da guerra por
V. Ex. dirigidos. Isto posto, direi mais sobre o aUudido. Não falei ainda
com nenhum General deste Exercito que manifestasse a- conveniencia e de
sejos de atacar já o Humaytá ; foi V. Ex. o primeiro a manifestar-me essa
idéa depois que o inimigo atacou os nossos encouraçados, e recordo-me que
fez V. Ex. voltar um prisioneiro, já em caminho para a Côrte, afim de ser
vir de guia a uma das columnas ; portanto, foi V. Ex. que opinou sempre
pelo ataque, e disse-me que pretendia fazer por tres pontos. E' tambem ver
dade que adheri li idéa de V. Ex., com o receio, porém, de o não podermos
fazer, sem todas as regras da arte, porque do ataque franco, receiava que
o~ nossos recrutas nilo passassem dos fóssos: pal'a a Sinl pensar'
tinha e.u em memoria o Cunlpaity, o 18 de Julho no Potreiro Sau
ce, a Vlctoria de 3 Novembro que nos foi dada por um unico mau
reducto, que ficou em nosso poder; o ataque Potreiro Ovelha em que
~~~mos 600 homens contra 150 i o do Estabelecimento que V. Ex.
~nglU em pessoa, e ultimamente a nossa victoria do Chaco, devida a
mcon:pletas trincheiras, o que tãO caro foi ao inimigo. Mais tarde tive
ocoa~lão d~ ver que alguns uoviços na gucrra, e que falavam em assaltar·
as. trmcheuas bendisseram as manobras de V. Ex. quando viram que o ini
mIgo no~ entregou o Quadrilatero com prejuizo de mais de 6.000 homeus e
C?lli mUlto pouca perda de nossa parte em differente combate& parciacs, ern:rm I)om espanto a forma das trincheims que já não nos resisti.ram. Vol
ao .0 ao ataque de Humaytá, lembro mais a V. Ex:. que terá em scu poder
V~a ca~ta em que comparei o plano do engenheiro polaco (3) com o que
'.: haVla antes projectado e communicado-me, e como preliminar, a oc

cupaçao do Chaco. Creio ter dito quanto V. Ex. pode desejar. Quanto ao
en.lfet-me o commando do Exercito, dadas certas circumstanuias, declaro
~ ~ b" que não receberia tal corumando, ainda que tivesse saúde: a cau
a m em V. Ex. sabe. Concluo declarando mais que me sinto um homem
~~m ambiçõ.es1 e por isso sem esforço me desembar'uço das intrigas, e não

IIsso pernuttir. que com o meu nome, se prejudique u bem sentada reputa-
~eo ~? meu am.Jgo. O Sr. Presidente do Consellio disse muitas verdades no
te~ ISCpSO, e uma dellas foi que haviamos deixado a politica na nossa
011:' or fim, Sr. Marquez, como sempre estou prompto para atacar ou
dO_1hatacar, para marchar ou estar parado como V. Ex. ordenar, affirman
meu e qu.e nllo tenho oorrespondencia para Buenos Aires, nem e crevo aos

s amlgos do Brasil. - Visconde do HeI·val .•

(2) Zacearlas de G6es e Vasconcellos, sessão de 28 de Maio de 1868.

(3) Engenheiro Chodaslewicz, servindo no Exercito Brasileiro.
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Neslln data, o General Rivas telegraphava a Osorio (4) felicitando
cpelos novos successos que em favor nosso se desenvolviam na Guarida do
Supremo.. Â. 24, o encouraçado Oaln'al foi roconhecer o Timbó, conforme
o seguinte telegramma :

.Estação Central á Estação Vanguarda. Telegramma. O Exmo. Sr.
Marquez communica ao Exmo. 81'. Visconde do Herval. Logo que tive par
te do incendio mandei ordem para que um dos tres enoouraçados que es
t!1o no Chaco fosse reconhecer o Timbó, pois pode bem ser que seja lá. Em
24 de Julho 1868. - Je1'onymo Augusto Roi",. de Momes, lo Cadete.•

Na noite desse dia (24) a guarnição inimiga iniciou a passagem para
a ponta do Chaco, que fez-se em canõas, terminando ao amanhecer. A 25,
a guarniçãO estava toda na peninsula Â.caunguazú (Ponta do Chaco) em
cuja ':lxtremidade, em frente a Humaytá, havia Ulllreducto com 14 boccasde
fogo. Ficaram em Rumaytá alguns piquetes e 2 bandeiras arvoradas. As 11
h. da manhã uma força de cavaIlaria brasileü'a do corpo do Exercito deOsorio
chegou mui perto da trincheira e notou que um individuo que ahi se achava
disparara a cavallo em direcção li margem do rio. Osorio deu logo avieo a
Caxias, dizendo-lhe que, segundo declarava o commandl1nte dessas forças, a
praça parecia abandonada. Na mesma occasião um telegramma de Al'gollo
annunciava que não se avistavam os piquetes avançados do inimigo. Caxias
ordenou immediatamente que Osorio, Â.rgoJlo e GeIly, fizessem proceder
aos necessurios reconhecimentos e telegraphou aos Generaes Jllcintho Ma
chado (Chaco) e J. M. Menna BalTeto recommelldando-Ihes que estivassem
vigilantes. O Coronel Corl'êa da Camara, com a 5a divisãO de cavallaria, mar
chou de Pare-Cuê e penetrou em Humaytá : os piquetes inimigos oorreram
então para a margem e precipitaram-se em suas canôas. Osorio, seguindotam
bempara a praça abandonada, verificou qneo inimigo estava no Chaoo, donde,
com algumas peças hostilisava os nossos exploradores. Varias destacamen
tos das forças de Argollo e Gelly penetraram quasi na lUesma oooasiao no

(4) Occupação de Humaytá. Nota do General Oserio á obra de Fiz 'Historia
da Guerra do Paraguay. (edição franceza.) :

.No dia 25 notou o Chefe de linha, General Camara, que as guarda! avan·
çadas do inimigo não estavam no lugar do costume e que na trincheira se viam
raros homens e da atalaia fOra visto passar para o Chaco uma canOa com um ca·
vallo dentro. Mandou o General Osorio o Coronel Chananeco com 12 homens re·
conhecer. Os poucos homens inimigos que appareciam, fugiram para a costa do
rio e o Coronel entrou, e em seguida o General Camara, que mandou o batalhão
de engenheiros abrir caminho na trincheira. O General Osorio deu pessoalmente
parte ao General em chefe e seguJu para Humaytá, aonde mandou levantar a bano
deira brasileira, que para o effeito tinha remettido o General em chefe, e ordeno~
ao Tenente-Coronel M. A. de Freitas que por praças de transporte cortass~ a
machado a corrente que atravessava o rio, acampando-se junlo á trincheira de u·
maytá a divisão de infantaria do General Resin. Retirou-se o General Osorio quaa·

. h' mento aOdo, enlão, os Argentinos começaram a ser vistos dentro do entrJnc eira d
esta O·

sul, e pouco depois entrou em Humaytá o General em chefe c0m o seu Cha.
maior, começando por dar providencias para ser atacado o inimigo do lado do Ifu
co, onde estava cercado pelas forças Alliadas que por aquelle lado sitiavam
maytã.•
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recinto da praça. A's 4 1/2 da tarde Caxias pam. ahi dIrigiu-se. Achavam
já em Humaytá, além da cavaIlaria de Camara, a brigada de infantaria do
Coronel Pedra, do 30 Corpo, duas outras, uma de infantaria e outra de ca
valIaria, do 20 Corpo, e alguma cavaIlaria argentina. Os encouraçados co
meçaram a metralhar o inimigo no Chaco.

Osorio rebeu os seguintes telegrammas de congratulações pelo feito:

«EstaÇãO Chaco á EstaÇão Vanguarda. Teleg:ramma. O Exm.o Sr.
Rivas ao Exm.o Sr. V. do He:rval. Felicito-o pelo triumpho que n 'este dia
obtiveram as armas .A.lliadas com a occupaçãO de Humaytá. O inimigo por
aqui não passará sinão com grandes perdas. Hoje ou amanhã o aguardamos.
EstaÇllO, 25 de Julho 1868. - O Capitão Antonio José Alves.•

«Estação Tayi á Estação Vanguarda. Telegramma. O Exm.o Sr.
General J. Manoel communica ao Exm.o Sr. V. do Herval. Congratulo-me
com V. Ex. pelo beIlo acontecimento que nos trouxe a posse de Humaytá.
Estou de sobreaviso; porém, receando que o inimigo me furte algum ca
valIo, lmico prejuizo que eIle é capaz de me causar nesta posiÇãO. V. Ex.
por e se lado so tranquilise. EstaçãO, em 25 de Julho 1868. - Esequiel lo
Oadete.

«Estação do Chaco á Estação da Vanguarda. Telegramma. O Exmo.
Sr. General Rivas communica ao Exm.o Sr. V. do Herval. Agradece e re
tribúe os seus cumprimentos. Fica prevenido do aviso que lhe fez; o ser
viço se faz com a maior vigilaucia e toda a guarnição deseja que o inimigo
se apresente quanto antes para escarmental-o. EstaçãO, em 25 de Julho
1868. - O Capitão Antonio José Alves.»

A 26, communicava O General Rivas a O. orio :

«EstaÇãO do Chaco á Estação Vanguarda. Telegramma. O Exm.o Sr.
General Rivas communica ao Exm.o Sr. V. do Rerval. Já está comnosco o
Coronel Pedra com sua força. Está acampado sobre a costa apoiando a testa
da columna sobre a bateria Correntes. Contra eIla e nós se descobriu hoje
~ll1a bateria inimiga que atacaremos amanhã, si fôr possiveI ; si não, os si
tiaremos para tomarmos pela fome. O combate hoje foi renhidissimo e te
nh.o toda certeza que o inimigo não conseguiu passar muita gente, e que as
baIxas que elIes tem tido são espantosas. Estou muito convencido que os
combates em matto hãO de ser sempre desvantajosos para nós, pois é pl'eci
~o crer na decisllo com que os Paraguayos atropelam. Hoje estão na lagoa.
Jodos os botes que temos, estão tripulados com a melhor gente. Em 26 de
ulho de 1868. - J. A. Roix de l1fomes 10 Cadete.'

A 5 de Agosto, finalmente, rendeu-se a guarniçãO, tendo resistido
a todos os horrores do sitio. Em data de ll, Osorio escrena á Esposa:

«Humaytá, II de Agosto de 1868. Chiquinha. - Recebi a tua carta
de 9 de Julho, pelo filho do Cunha e ainda não recebi a anterior. Tambem
Dão me respondeste á que te escrevi pelo joalheiro Jacques Blum de Bagé
por quem te remetti dinheu'o meu e do Brigadeiro Jacintho Machado, para
a Sua s~n~lO:a. Estou de saude c nos apromptamos para procurar o Lo
~hZt O lUlnugo perdeu ~.327 prisioneiros da guarnição ,de Rumaytá.. O 20
b e e deUes teve uns mil mortos, o resto escapou-se. Ja se tem reurudo 180

OCcas ~e fogo. O portador, que é o Marechal Victorino, que vae doente, te
m~nda~ entregar cem libras estel'lilJas. Emquanto as nãO quizeres gastar
~o es por na mão do compadre Moreu'a a premio, si estão saldadas as nos
tens ~ontas. Saudades aos amigos, pois penso veI-os no verão de 69, por es-

s mezes. Creio a guerra acabada. Abraça-te saudoso o teu - Osorio.•
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Datada de 7 tie Agosto, a Viscondessa do Herval recebia esta carta
de seu sobrinho Tenente Rocha Osorio :

.Paraguay, Agosto 7 de 68. - Minha Exm.a Tia e Sra. Tenho hoja
o maior prazer em escrever-lhe esta cartinha, remettendo-Ihe a inclusa do
meu Tio. Depois que os Paraguayos abandonaram o Humaytá, elIe sabia
deste campo para o Humaytá a chamado do Marquez, dalli embarcou e se
guiu em commissão. (5) O lugar para onde elle foi ninguem sabe e oomo
tem corrido muitas versões a respeito e talvez ~lle não lhe tenha escripto,
apresso-me em fazer esta. Os Paraguayos, no dIa 5, renderam-se na ilha on
de estavam refugiados em numero de 1.327 entre os quaes ha 90 e tantos
officiaes e o Coronel Martinez: mais de mil alli morreram e muito poucos
talvez mesmo menos de 200, se escaparam. Temos sentido muitas saudad~
delle ; e provuvelmente segundo elie me diz na cartinha sem data e lugar a
que me veiu ás mãos (mysterio) sómente por estes tres dias estará por cá.
O perú e os terneiros já estão gordos. As laranjas já tinham apodrecido eas
canas estão murchas. Saudades á prima Manoela e Chico e V. Ex. receba as
de seu sobr.o-Manoel Luis da R. Osol·io. (6) Os outros estão todos bons.•

A acção da Esquadra Imperial está ligada brilhantemente á notaval
operação militar descripta.

(5) cll1mo e Ex:mo. Sr. Tendo de p9rtir para o Brasil, CJm licença para
concluir o meu tratamento no Rio de Janeiro, e me sendo Inteiramente impossivel
encontrar com V. Ex. n'esta occasião, por isso que, ha dias, V. Ex. d'aqul se acha
ausente e em uma diligencia, segundo dizem; incumbe-se o meu bondoso comman·
dante, por especial favor, de fazer pessoalmente, por mim, uma visita a V. Ex. e
expressar os meus serios agradecimentos aos muitos obsequios e atlenção que V.
Ex:. me tem sempre dispensado, quer como General, quer COmO amigo o que é V.
Ex. de todos os que tem a dita de se considerarem seus soldados. Não posso dei·
xar de, n'esta oppurtunidade, dar um bravo do intimo d'a1ma ao querido General
Osorio, a quem, ainda, unicamente devemos, por sua actividade e bravnra conheci'
das, a occupação do Humaytá e as consequencias que immediatamente se segoiram.
Fazendo votos pela saúde de V. Ex. tem a lisonja de se considerar um dos seos
maiores admiradores, e é com toda a consideração e respeito um seu attento ven.
obro e crd. - O Capitão de Commlssão Henriqtte C/t.risliatlO Bel/edicto Oltolli••

(6) Manoel Lufs da Rocha Osorlo. - Nasceu este illuslre e abnegado servi.
dor da Patrla em D. Pedrlto, a 30 de Maio de 1844. Assentou praça voluntaria·
mente em 3 de Janeiro de. 1863. Fez as campanhas do Estado Oriental e do Para·
guay, sempre elogiado em Ordcm do Dia pelo valor, zelo, actividade e bravura.
Cavaileiro da Ordem de Christo pelos serviços nos combates de 16 e 17 de Abril,
2 e 24 de Maio de 1866 (batalha de Tuyuty). Ajudante de Campo de Osorlo. Ca·
vaileiro da Ordem da Rosa, pelos combates de 16 e t8 de julho de 1868. Ajudante
de Campo de Polydoro. Em 1867 foi promovido a Tenente por actos de bravura.
Capitão, por actos de bravura praticados na batalha do Avahy (11 de Dezembro
de 1868). Ajudante de campo de Caxias. Condecorado com a medalha de Merilo
Militar pelos reiterados actos de bravura nos combates. Em 1869 elogiado em Or·
dem do Dia do Commando em Chefe (Conde d'Eu) por se tornar digno do nome
Brasileiro. Ajudante de Campo do Conde d'Eu. Por Oecreto de 17 de Setem~ro
de 1877 foi nomeado Cavalleiro da Ordem de S. Bento de Avlz. Em 1878, AJu'
dante de ordens do Ministro da Guerra. Em 1879 promovido por mereclment~a
Major. Em 1884, ao posto de Tenente Coronel. Promovido a Coronel em ISSS. 111

1889 assumiu o commando da guarnição e fronteira de Bagé. Em 1890, roi p:~
movido a Brigadeiro. DeputAdo á Constituinte da Republica e escolhido lU: .
da junta govcrnativa em Porto Aiegre (cargo que não qulz exerc'er) quando o a~e
chal Ueodoro, dissolvendo o Congresso, provocou no Rio Grande a revoluçãOB •
Novembro de 1891. Assumiu o commando do 60 Distr/cto Militar. Falleceu e~ d:
gé, de uma lesãn cardiaca, a Z7 de Março de 1893, contando apenas 48 annos de ln·



CAPITULO LV

StJlDlARIO : - Marcha de Parê-Cue para Teblcuary (19 de Agosto de 1868). - Ata
que a uma força Inimiga entre Jacaré e Tebicuary (25 de Agosto). - Des
barato do Inimigo pelo Coronel Niederauer (26 de Agosto). - O Exercito
transpõe o arrolo Jacaré. - A 28 de Agosto, o Barão do Triumpho apode
ra-se de um reducto inimigo, no passo real do Teblcuary. - Ahi morre de
nodadamente o Major Joaquim Pantaleílo TelJ..es de Queiroz, o heroico COm
mandante do piquete de Osodo na passagem do Paraná. - Boletim do Exer
cito sobre os successos referidos. - Trlumpho transpõe o Teblcuary (IOde
Setembro). - Marcha do Exercito. - inconvenientes do mau tempo: chu
vas. - Boletim do Exercito (13 de Setembro). - Providencias de Caxias. 
Feito d'armas no acampamento de Surubl-hy (23 de Setembro). - Boletins
do Exercito. - Descrlpção do feito. - O Exercito acampa em Surubl-hy e
Palmas. - Carta de Osorio á Esposa (Palmas, 'n de Setembro) em que fala
da penosa marcha de Humaytá até esse pOulO. - Boletim do Exercito (10

de Outubro) : reconhecimento ás obras de defesa do lnimigo; forçamento
de Angustura. - Carla de Osorio à Esposa (4 de Outubro) em que fala d'esse
reconhecimento e de sua conducta politica emqlutnto na campanha. - Con
tlnúa o maldito tempo. - Triumpho, por doente, (lO de Oulubro) pede de
missão do serviço e licença para recolher-se á casa. -Inundação do Chaco.
- Explorações para a communicaçílo com a Esquadra de nossas forças do
Chaco (24 de Outubro). - Boletim do Exercito (27 de Outubro de 1868).

A 19 de Agosto (1) de 1868 o Exercito brasileiro (10 e 3e, Corpos) e
ndivisão oriental marcharam de Parê-Cuê em direcção ao Tebiquary.
CoDllllandava a oolumna da vanguarda o Barão do Triumpho. O 20 Corpo,
de Argollo, ficára acampado em Humaytá.

(1) 'Fernalldo. Campo em Parê-Cue. Agoslo, 17 de 1868. Meu primo e
amigo. Tenho idéa de, em marcha com o 30 Corpo do Exercito pela Confederação
Argentina, responder a lua ultima carta (de 13 de Abril do anno ultimo) cuja enthu
OBsta e sã doutrina tanto me calou no espirlto que a archlvei junto aOS meus docu
mentos de mais importancia, onde tambem está a tua bella e sentimental poesia feita
ao magnanlmo Flores, que do Rio Grande me roi enviada em uma tira de jornal pe
:0 nosso bom amigo Machado Bueno. N'aqueila resposta te diria que, separado de
eu bom e heroico Pae por maiores e.'Ógenclas do serviço da Patria, segundo fez-me
o favor de declarar, em ordem do dia de 25 do mesmo mez de Abril, ao honrar-me
com a nomeação de Major Fiscal de um Corpo da minha arma, serviço esse que atê
agora me tenho Conservado colhendo amargores e glorias ao mesmo tempo, tudo
em holocausto á Patria e sempre resignado quanto áqueUes e satisfeito do cumpri
~enlo do dever quanto a estas,-separado das ordens do teu Pae, dizla,-difficil slnão
:P~sslvel me seria õatisfazer o teu tão justo pedido de ser teu noticiador do thea
P: da guerra; e de facto, amiF;o, assim tem succedldo, pois que fiscalisar um cor-

e cavallarla na paz é trabalho e na guerra esse trabalho triplica quando especl.
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A 25 é atacada uma força inimiga entre Jacaré e Tebiquary. Dessa
occorrencia dá noticia a seguinte carta do BarãO do Triumpho :

.Buricá-caú, 26 de Agosto de 1868. Meu General e Amigo. Rontem
á noite fiz seguir o Major Izidoro com 50 homens para que, passando pela

almente se quer proceder de conformidade com a honra e o dever, e então tem ca·
bldo a sorte de-quando penso ter arreglado a organlsação de um e poder descançar,
ser enviado para oulro em que é preciso começar, Quanto aos apontamentos da
campanha dirigida em chefe por nosso velho os deLxei copiando em casa de meo
Pae com destino a serem enviados á minha madrinha Eufrasia; e essa ordem rei·
terei encommendando uma segunda copia para ser enviada a tia Cblquinha e a U
destinada. Falar na estolea abnegação, nos revelantes serviços e no crescente
prestigio adquirido pelos meios mais legaes, relativamente ao legendarlo Henal,
seria repetir o que no Exercito, no Paíz e em bOa parte do Universo é hoje indis·
cutivel ; portanto, meu primo, a respeito põe em deseanço tua Imaginação ardeme,
considera que <espada' o teu sobrenome tem sido em todas as guerras de nosSô
Palz sustentado com a meSma honra por uns " sem pecha pelos demais, Que nos
livros ê neeessarlo, que a familla se faça tambem representar, e que tu és um dos
de quem o esperamos; e no que, além do amor proprio do nome, ainda noS resta
dar exemplo na desinteresse que deve ser nOSSa bussolla ao l'e~resentar um
mandato nacional ou qualquer cargo da Côrte. Darei sempre um ligeiro resumo
dos resultados da guerra: quanto ao Exercito, de 10 de Abril a 22 de Setembro de
1866 e de 31 de Julho de 67 até a presente data, temos dado quarema acções de
guerra inclusive guerrilhas de que resultam mortos em numero de 8 a 10 e dllhl
para cima e de parte a parte; e nesses combates ou batalhas, segundo contagens
fididlgnas, por mim verificadas algumas, temos lido de parte do Inimigo nas cam·
pos de batalha quinze mil e sessenta mortos e Ires 0011 e trinta e oito prisioneiros
Inclusive a gnarnição de Humaytá em 5 do corrente mez ; lotal-desoito mil nOven°
ta e oilo homens completamente supprimidos ao Exercito de Lopez; não Querendo
metter·me a calcular os feridos que Jhes ficassem, e que é de prever Que uma
parte delles tenham morrido ou se Invalidado. E no Exercito Brasileiro temns qua'
tro mil quatrocentos e desesete mortos, seiscentos e quatorze extraviados e onle
mil duzentos e vinte oito feridos, animando-me a calcular que desles metade teobsm
morrido nos hospitaes ou ficado Invalidas. Convém notar que, dos combates a que
não assisti e dos poucos em que não tive amigos de confiança para me darem es·
les resultados, os lira das ordens do dla; e por exemplo, no ataque do Estabele.
cimento em 19 de Fevereiro ultimo apontei sOmente cento e cineoenta Paraguayos
mortos, quando a respectiva deu <para mals de mil,. Por um grande temporal que
hoje de5:lbou não marchou o Exercito sobre o Tebiquary, o que se fará dentro em
dois ou Ires dias. Nossos transportes e artilharias conduzidas por animaes tratad~s
á bom milho e alfafa, as cavallarlas de nossa Provincia montadas o melhor po· ,.
veJ, e a Esquadra nas conduzindo melhor até a foz de Teblquary-é de crer Que nem
os esteros nem as baionetas paraguayas sejão capazes de noS empecer a marcha,
e o que resultar os jornaes te dirão cam mais ou menos exageração. Teu Páe sem·
pre alegre e com sua perna ainda ulcerada, mas sem inspirar cuidada: está sempre
disposto a continuar como até agora; os nossos primos Manoel Luis e João Carlos,
estão bons e quanto a mim lenho lutado contra as sezões, mas estou forte; e final·
mente, cunheces o segredo da presente carta? E' Tenente Francisco Osorio Torr;s,
dignisslmo Ajudante do Imperial 160 Corpo Provlsorio de cavallaria de Guardas :
clonaes composto de 400 índios armados cada Um com uma lança e montados cn a
um em eavallos quasi da qualidade do historico baio do Coronel Osorio, e do que
tudo tenho a dlstincta de ser o fiscal. Deseja-te saúde e bons exames o teu primo
e sincero amigo. - Manoel J. Oso,·io.

N. B. - Vigor na Intelllgeneia que eu faço por te1-0 no pulso. - Frflll'isco
asaria Torres.
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barra do arroio Taquára, seguindo pelo rio Jacaré acima, afim de bater qual
quer partida inimiga que ahi houvesse. Como nllo pudéra passar na barra
do Taquara, por se achar muito cheio, retrocedeu a tomar um passo mais
aoima e d'ahi seguiu até passar o Jacaré, margeando-o pela direita. Ahi
bateu um piquete inimigo que se achava prevenido, ficando alguns d'estes
lanoeados j immediatamente vieram em protecção do inimigo 5 esquadrões
de cavallaria, e alguma infantaria, o que determinou o Major Isidoro a reti
rar-se para este acampamento. E' o que me cumpre communicar a V. Ex.
- Barão do Triwmpho .•

A 26, foi destacado para a frente, com o fim de fazer um reconhecimen~

to, o Coronel Niederauer com o 60 Corpo de cavallaria. Alcançou o inimigo,
que, ao avistar nossa vanguarda, retirou-se sobre o Tebicuary, sendo desba
ratado. Transpôz o nosso Exercito o arroio Jacaré ás 3 horas da tarde,
aoampando no lugar do combate.

A 27, o Barão do Triumpho, officiava á Osorio :
-Commando da 2a DiviSãO de Cavallaria. Quartel General na mar

gem direita do rio Jacaré, junto ao Passo da Fazenda, 27 de Agosto de
1868. lllm. e Exm. Sr. - E' 1 hora e 35 minutos da tarde e acabo de
chegar a este logar, acampando as forças sob meu commando perto da fa
zenda do Jacaré. Antes de aqui chegar, fiz avançar o Coronel Niederauer
com o 60 Corpo provisorio de cavaIlaria, sobI'e a frente, até as proximida
d~ das trincheiras que o inimigo tem na margem esquerda da foz do Te
blquary, com o fim ostensivo de reconheceI-as. Ainda não voltou o referido
Coronel, porém, acaba de communicar-me que o inimigo conserva ainda as
~orQas de infantaria e cavaIlaria naqueIla fortificaçãO que, como V. Ex. está
informado, é defendida por artilharia. Em vista, pois, do que acabei de or
denar-lhe, que proceda a um reconhecimento minucioso sob o ponto de vis
ta de um ataque favoravel e que com toda brovidade me informe a respeito.
Achando-me em duvida sobre o bom resultado de um ataque com as forças
que lenho sob as minhas ordens, rogo a V. Ex. que haja de transmittir
esta communicação a S. Ex. o Sr. Marquez COlllmandante em chefe, e es
pero que V. Ex. se sirva dar-me as suas orden a respeito. Devo accres
centar que transpuz o rio Jacaré da margem esquerda para a direita pOI'
se ~ohar este enchendo cada vez mais; e mesmo por ser muito melhor a
pOSIÇão da margem direita para o acampamento de toda força e principal
~ente para o d'artilharia que se acha assestada em frente da fazenda, po
:ãO dominante sobre a extensa varsea do Tebiquary. Deus Guarde a V.
3 'coIllm. Exm. Sr. Tenente-General Visconde do Henal, Commandante do
o rpo d'Exercito. _ Barão do T1·iumpho .•

Caxias ordenou que se procedesse ao reconhecimento,e que uma vez que
não fosse possivel a Triumpho, com a gente que tinha, tomar a bateria, se
manlivesse na POSiÇãO conquistada,que marcharia para lá, realisando o ataque
Com mais força, fazendo subir os encouraçados. À 28, o Barão do Trium
pho, de assalto, apodera-so de um reducto inimigo, no passo real do Te
blquary. Nesse assalto, cahiu victima denodadamente, á. testa do regimen
to que commandava, o bravo e intrepido Major Joaquim PantaleãO TeIles
~e Queiroz, o heroico commandante do piquete de Osorio, na passagem do

araná. (16 de Abril de 1866.)

t O -Boletim do Exerxito, margem esquerda do Tebiquary, 30 de Agos-
o (2) de 1868., assim descreve esses successos :

(2) Chlqulnha. - Barra do Tebiquary, 29 de Agosto de 1868. Estou de saú-
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.No dia 26, estando o Exercito acampado nas immediações do rio
Taquaras, recebeu o Exm.o Sr. General em chefe participação do Barão do
Triumpho commandante da vanguarda, e que com esta se achava n'esse
dia no Jacaré, de que um piquete composto de 50 homens, que por ordem
d'elle passara aquelle arroio para bater uma partida inimiga que llpparecera,s
destroçara fazendo alguns prisioneiros e pondo o resto em fuga. Que depois
o nosso piquete repassara o alToio, porque quatro ou cinco esquadrões de
cavallaria paraguaya appareceram em auxilio dos seus. S. Ex. o Sr. Gene
ral em chefe se dirigiu logo para a vanguarda, inspeccionou e reconheceu
as localidades, e deu immediatamente ordens e instrucções ao Barao do
Triumpho para que, entre 2 e 3 horas da tarde, á testa de uma columna de
cavallaria passasse o Jacaré, e procurasse sorprebender o inimigo que, pro-

. vavelmente não esperaria este ataque, não só por ter havido n'aquella ma·
nhã o conflicto entre o nosso piquete e o d'elle, como porque á hora desi·
gnada estaria carneando e forrageando. Realisaram-se as previsões acima
referidas. O Barão do Triumpho cumprindo as ordens que recebera, deu de
sorpreza sobre o acampamento inimigo, travando com ene impetuosa luts,
que bllwe terminou pela denota completa que lhe causou, matando-lhe mais
de 40 homens, fazendo prisioneiros, e apoderando-se de 126 cavallos, cujos
arreios nodoados todos de sangue provavam os ferimentos dos cavalleiros,
que poderam ainda ser retirados do combate por seus companheiros. No dia
28, tendo o Exercito levantado acampamento ás 8 horas da manhã em con·
sequencia da trovoada e chuva que até essa hora se manteve, mareqousem
embaraço até o ponto em que hoje se acha, isto é, proximo da margem e~'

querda do Tebiquary. S. Ex. o Sr. General em Chefe depois de haver desl'
gnado o lugar em que o Exercito deveria acampar, seguiu para a frente com
o seu Estado-Maior e foi reconhecer as fortificações inimigas sobre a mar·
gem do Tebiquary, e voltando ordenou ao BarM do Triumpho que s~ pu·
zesse á testa de uma Brigada de cavalIaria, de uma outra de infa~t~n~1 e
de quatro bocoas de fogo de campanha, e desde logo atacasse o IDl~lII~O.

Assim o fez o Barão do Triumpho com a galhardia e felicidade, que odist~·
gue. O reducto do inimigo approximava-se em sua forma ao do ~stabeleOI'
mento», tendo assestadas em bateria trez peças de pequeno calibre, e DO

centro da linha um portão com ponte levadiça. Um fosso precedia as trm·
cheiras, e estas se occultavam por traz de uma linha de abatizes, com arte
dispostos e perfeitamente entrelaçados. Sua guarnição orçaria por 400 bo
mens. O ataque foi rude j o inimigo pouco resistiu j em "8.Ill ~lomento esta·
vam sobre os fossos lançados solidos taboões, arrancados abatlzes, o redu
cto assaltado de frente e flanco, e o pavilhão brasileiro n'eUe hastea~o.
Cincoenta e tantos mortos, 71 prisioneiros, figurando entre eUes ? Major
Manoel Rocas, que n'aquella noite chegara ao ponto atacado, o Capitão ~a'
fuias Vado, commandante da guarniçãO, os Tenentes Facundes Vera e ft·

blo Gugelha, Alferes Francisco Castilho, Paulino Xamorro, Boaventura F!e
cha e mais outros dois, as trez peças que estavam em bateria, e bem assun
armas, munições de guerra e de bocca foram os trophéos, com que nosS~s
tropas assignalaram sua chegada á margem do Tebiquary. Si algunsGmODlj
tores se achassem no rio Tebiquary, como ordenara S. Ex. o Sr. enera
em chefe, de certo se nãO teriam escapado a nado muitos dos. Paraguay~s~
que d'esse modo fugiram. Muitas e muito importantes tem Sido as reves
ções feitas pelos prisioneiros, e especialmente pelo Major Manoel Roess,

Nll. tenho tempO
-de e tomando agora mesmo (6 da manhã) um mate com café. o llSal
para mais ; o portador que é o Louzada de CanguBsú te contará multas co ale
horriveis do LopeL. O Brigadeiro José Auto que está me acompanhando DO 10 I

te manda multas recommendações. O teu - Osorio.
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que parece bastante intelligente. Diz elIe: «Que Lopez sahira do Tebiqua
ry na entrevespera de nossa chegada á. este ponto. Que com o seu Exercito
se retirara para Villeta, que fica seis leguas abaixo d' Assumpção, e que dis
sera, que assim obrando tinha por fim evitar o corte de sua retirada, facto
que, necessariamente, se havia de dar, si ficasse no Tebiquary marchando o
nosso I!lxercito por terra contra elIe, e estando nós senhores como estamos da
navegaçliO do rio Paraguay. Que, com effeito, existe no espirita do povo pa
raguayo rancor contra o seu tyranno j que uma revoluçãO estivera prestes a
rebentar, e que immensas tem sido as victimas sacrificadas por elIe para
satisfazer seus instinctos de perversidade, e as suspeitas, e terror de que
anda possuido. Que o General Bruguez fôra já fuzilado j que o General Bar
rios, cunhado do despota, tcntára suicidar-se, mas que nM podendo conse
guiI' seu intento, está preso e seu processo instaul'lldo, contando todos com
seu proximo assassinato. Que sua mulher, irmã de Lopez está encarcerada,
bem como seus dois irmãos; que o proprio bispo fôra mettido em calabouço
com outras muitas victimas, d'onde têm já. sahido para serem espingar
deadas algumas. Que é verdade que muitas senhoras, como suspeitas, têm
expirado em açoites, ou fuziladas, e que o Coronel Allen está tambem sen
do processado, esperando-se apenas que elle se começe a convalecer dos fe
rimentos com que se retirou de Humaytá, para ter igual sorte .• Nossos en
couraçados metralham desde hontem a fortificação do inimigo na margem
do Paraguay, emquanto alguns monitores percorrem o Tebiquary em com
missão de reconhecimento das localidades. Nossas perdas nos ultimas suc
cessos foram insignificantes, tendo sómente o Exercito a deplorar a sentida
~orte do bravo e corajoso Major Pantaleão Telles de Queiroz, que succum
bm gloriosamente á testa do Corpo de seu commando, e quando aos vivas,
com que o victoriavam seus soldados, havia elie transposto o fOSRO do re
dueto, e tratava de lhes abrir caminho afastando os abatizes. O e t.'1.do sani
tario do Exercito é satisfactorio. Nem o trabalho, e privações de uma mar
cha penivel, nem os profundos e alagadiços esteiros que se têm transposto,
e ?S lamaçáes quo se têm atravessado, poderam arrefecer o ardôr que o do
mIDa po.r combater e vencer. Seus desejos se h110 de satisfazer porque
Deus e Justo, e escuda o Brasil.>

Na noite do 31, o inimigo retirou as forças que guardavam a mar
gem direita do rio em frente ao reducto tomado (no passo real do Tebiqua
ry) j e, no dia 10 de Setembro, abandonou o acampamento de S. Fernando
movendo-se para posições que pareciam de ante-mão escolhidas. As decla
rações dos passados indicavam já Villeta como o ponto em que Lopez se
estava fortificando.

O Barlío do Triumpho, nesse dia, tranpoz o Tebiquary conforme se
vê deste officio :

cCommando da 2a DivisãO de Cava1laria. Quartel General junto á

n!Dlargem direita do rio Tebiquary em S. Fernando 10 de Setembro de 1868.
m. Sr. - Havendo-me ordenado S. Ex. o Sr. Marquez, Marechal e Com

~andante em chefe, que, hoje, ao amanhecer, transpuzesse o rio Tebiquary,
~ acando as forças inimigas fortificadas á margem direit.'1., pela frente e

a.nco esquerdo, tenho a honra de communicar a V. Ex. que, dando cum
prlmdento á ~eferida ordem, ás 4 horas da madrugada, a força sob meu com
!Dan o pra~cou aquelIa passagem em disposiçãO tal a fazer effectivo o ata
que deternuna~o. Em vist.'1. das providencias que foram empregadas para a
aassagem do rlO, hontem á noite chegou ao Passo da Patria todo o trem
~ p~nte, sendo parte conduzido em carretas e outra rebocada pelos encou-

ça os. Logo em seguida deu-se começo á armação das balsas e pontões,
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e, ás 3 horas da madrugada achavam-se já promptos os meios de passagem
que áquella hora principiou-se a el1ectuar pelos batalhões lo e 70 de infan~
taria que se achavam de protecção aos encouraçados, sendo aquelles serni.
dos dos oub:os dois da 5a Brigada da mesma arma. Fiz préviamente atra.
vessar a nado 50 homens do 200 corpo provisorio de cavallaria, como ex.
ploradores, sob a direcção do Tenente-Coronel José Fernandes de Souza
Doca, que, seguindo logo acompanhado do Alferes JOão Luiz Alexandre
Ribeü'o, assistente do deputado do ajudante ,g;eneral junto á referida 5a
Brigada de infan taria, reconheceu as fortificaçOes inimigas, verilicou ha·
verem sido estas abandonadas por suas forças que, na noite de hontem co
mo mais tarde fui informado por dois prisioneiros, retiraram-se para o
grosso do seu Exercito. Logo após a passagem da infantaria, seguiu-se ada
3a Brigada ele cavallaria, licando ainda acampadas na outra margem, em
frente a esta POSiÇãO, a 8a Brigada da mesma arma, e, no Passo Franco, fi

4a, que hontem para alli marchára afim de chamar a attenção do inimigo.
Cumpre-me accrescentar que por occasiao das descobertas . obre a nosaa
frente fez hoje o Tenente-Coronel Doca 2 prisioneiros que agora tenho fi

honra de apresentar a V. Ex., a quem Deus Guarde. lllm. e Exm. Sr. Te
nente-General Visconde do Herval, Commandante do 30 Corpo d'Exercilo.
- Bcwão do T1iumpho .•

A 2 de Setembro, Osorio escrevia á Esposa :

_Jacaré. Setembro 2. Chiquinha. Estou bom. Dormi muito bem
esta noite, e acabei de almoçar perfeitamente. O inimigo, que foi derrotado
n'um forte que tinha deste lado do Tebiquery, abandonou todas as suas for·
talezas da margem delle e vae fugindo. Já temos força nossa do outro lado,
e amanhã passarei. Dizem os prisioneü'os que Lopez vae passar Villeta
cinco leguas abaixo de Assumpçao. Abraço-te e aos meus lilhos. Saudades
aos amigos. Do teu - Osaria.o

E recebia, de Victorino Monteiro, a seguinte carta:

.Exm. Am. e Sr. Visconde. - Recebi a sua cartinha e o remedio
que V. Ex. teve a bondade de mandar-me, para combater a molestia de que
me sinto al1ectado e mais esta vez agradeço a V. Ex. o cuidado e interesse
que toma por minha saude. Acho-me muito mal. Exmo., nãO tenho acção,
nem tãO pouco movimentos a não ser acompanhados de dOI'es horriveis ; DO
emtanto, que o nosso General em chefe não faz uma idéa approximada do
que sinto. V. Ex. bem conhece o Victorino: sempre o viu altivo o supe·
rior aos perigos e as desgraças; pois bem, faça V. Ex. uma idéa do sau es;
tado quando elle mesmo se confessa abatido, prostrado e sem alento. Não e
só o martyrisante rheumatismo que persegue-me, sinto-me tambem alfe
ctado de ophtalmia aguda que me obriga a estar sempre nas trevas, por
que um raio da luz do sol, é uma punhalada que me penetra ?S olho.
Ainda uma vez agradeço os desvelos que V. Ex. me tributa e aqUl lico nes·
te horrivel purgatorio esperando minha ultima sentença. Sou ?om t~dÔa fi

sinceridade De V. Ex. al1ectuoso amigo valho e obro - Viclormo Jose ,.
neÍ1'o Jl1onteÍ1·o.o (3)

.8 de Setembro ele 1868. - Exmo. V. Ex. deve marchar allla~hã
para o Sargento Rosa, e orden~ a yanguarda que vá para .Gonçalves Rit
Como pode o vaqueano que ah! esta não saber o lugar, ah! vae o Cespe es

(3) <Aqui cheguei nO dia 4. Tenho peiorado, vindo já muito meU,or. Ama
nhã é que sigo para Porlo Alegre, sendo bem contrariado nesta viagem... estou por
hora inuliJ... - Rio Grande, 7 de Selembro 63, Carta ao Visconde do Herval de Vlcto
rino J. C. Monteiro.'
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para explicar e voltar hoje mesmo para cá, pois eu sigo com o loCorpo pa
ra o lagar que deixa o 30. Seu amigo - Marquex, de Camas.•

•8 de Setembro de 1868. - Exmo. Âm. o Quando voltei do seu cam
po encontrei, em caminho, uma tropa de gado de 800 cabeças, que iam
ne~sa direcç1\O, portanto já ahi e ao Triumpho deve ter chegado. Mandei
ordem para ir já para a frente o BatalhãO de Engenheiros, afim de preparar
ocaminho, devondo V. Ex. mandar-lhe mostrar os lugares que precisam
concerto. Está passando o rio, o JOão Manoel e preciso campo para o ac
commodar. Tive officios da Côrte de 23 do passado, e diz-me o Pal'anhos,
que alli estava o Sarmento, que vinha para o Rio da Prata, nas melhores
idéas passiveis a respeito da guerra. Durará muito tempo sem mudar? Ve
remos. Já ninguem mais me fala em paz. Todas as recommendações São
para seguir para AssumpçãO. Tão influídos ficaram com os ultimos aconte
cimentos de Humaytá ; portanto vamos para adiante meu amigo. Seu am. O

- Marquex, de Caxias .•

A 9, escrevia-lhe o General Fonseca Costa :
.9 de Setembro de 186 . - TIlmo. e Exmo. Sr. General. Pelo me 

mo motivo que V. Ex. deixou hoje de marchar, deixou tambem S. Ex. o
Sr. Marquez de mover-se deste acampamento; e, emquanto o tempo estiver
máo, não partirá d'aqui, prevenindo á V. Ex. que terei a honra de avisar a
V. Ex. da nossa marcha, para então V. Ex. levantar ahi o seu acampamen
to. Onosso transporte geral foi que adiantou e hoje mais alguma cousa,
para passar um banhado antes deste ficar mais intransitavel. A. la DivisãO
de cavallaria do commando do Sr. Brigadeiro JoãO Manoel ainda não está
toda deste lado do Tebiquary, nem a 5a Brigada de cavallaria. Vou man
dar ordem ao transporte para mandarem bois pucharem as carretas do ba
talhão d'engenheiros que se acham atoladas. A.s carretilhas que foram abi
ter podem ahi ficar. - Sou com a maior con idoração e respeito de V. Ex.
Subo muito am. O e obr.o crd.o - João de Souxa da Fonseev Costa .•

E, na mesllla data, escrevia-lhe Caxias :
<Exmo. Os prisioneiros pouco dizem, mas sempre contaram que um

dos Corpos que ataoaram hontem as nossas forças no Chaco, viera de Tebi
quary, e que se dizia no acampamento inimigo que nos haviiio de atacar
por S. Solano e Tuyu-Cuê; portanto, comquanto não po a isto. er exacto
comtudo nada se deve desprezar na guerra, e é bom vigiarmo a no sa re
~uarda, com cavallaria, pois quem sabe si elies arranjarão alguns caval
tOS? ~ã? se esqueça de mandar dizer para S. Solano e Tuyu-Cuê que e 
eJam VlgIlantes. Seu am. O - Ma?'q?~ex, de Caxias .•

•9 de Setemb?'o de 1868. - Exmo. Aro.O O tempo quer favorecer o
Lopez. Não me foi possivel mover hoje d'aqui aonde tudo é agua, pois está
°campo todo alagado. Dizendo-me o Cespedos, que o banhado que tenho a
pas.sar estaria amanhã peor para passar as carreta, pois que a agua de hoje
sena amanhã lama pesada, as fiz adiantar, deixando só as carretilhas de
;las, por serem mais leves. Felizmente chegaram-me apenas 80 boi dos

·d encommendados, com os quaes nos iremos remediando; e e tou re 01
VI o, ~o ultimo caso, a pôr toda a bagagem das carretas a bordo, e seguir
Sos so com cargueiros e carretilhas, mas sempre com a Esquadra á vista.

eu am.O - .M:a?·quex- de Caxias .•
A. 12, Triumpho escrevia a Osorio :

ord «Exmo. Sr. Visoonde do Herval. Recebi a cal·ta de V. Ex. que me
C ena. n~arohar amanhã cedo para o lugar denominado Ban·io-Cuê.
a~~p~rel as ord~ns de y. Ex. Quanto ás forragens, não é po si,el, por m.e
lh r onge da VIlIa, pOIS fica-me a Villa uma legoa atl'az e eu trouxe Illi-

o para tres dias, mas o fornecedor assegurou-me mandar por estas oarro-
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9RS, por isso peço a V. Ex. mandar ordem a elIe ahi na Villa para mandar
como prometteu-me. Poucas rezes achou-se hoje e muito magras; me vou
levando assim mesmo. Nada ha de novidade. - De V. Ex. subdito e ctmp.
am.O - Barão do Triumpho. 12 de Setembro de 186!:l.•

E, nessa data, Caxias escrevia-lhe :

.Exmo. Am.O Marchamos amanhã ás 6 1/2: A' vanguarda ordene
V. Ex. que vá ac:ampar no lugar denonominado Éarrio-Cuê. E V. Ex. com
o seu 30 Corpo deve marchar até Marta-Cuê, para deixar lugar para o 10
Corpo, que deve ir acampar em Pai-Fajá, de onde sáe a vanguarda. Deve
mos levar municio e forragens por 3 dias, como já lhe disse, pois só d'aqui
a 7 leguas é que nos tornaremos a enoontrar com a Esquadra. Com esta se
lhe apresentará um dos Paraguayos que foi hontem prisionoiro, que diz Ces·
pedes, ser morador destes meios e por isso vaqueano, para o guiar a Marta·
Cuê. O outro fica oom o Jacintho Machado. Seu am.O - Marque~ de Ca
mas. - Sargento Roiz. 12 de Setembro de 186!:l.•

A 13, escrevia lhe o BarãO de Triumpho :

.Campo, 13 de Setembro 1868, a 1 da noite. Extuo. Sr. Goneral.
Reoebi oom muito prazer as oartas de V. Ex. e esta ultima ainda mais.
Agradeço a V. Ex. estas notioias. Na verdade o homem está doido. Hoje
aohou-se 3 paraguayos mortos na estrada e hontem dUlls mulheres enter·
radas até o pesooço e degoladas, os Paraguayos varados a lança. Veja
V. Ex. oomo vãO estes homens damnados. Hoje apanhei uma bôa porção
de gado. Agora já tarde ohegou uma ponta de gado, perto de 200 rezes
e esta está boa, tanto que V. Ex. e o Exmo. Sr. Marquez podem comer um
assado meio bom. Vou deixar a boiada toda e o gado preoiso para a força
de V. Ex. Amanhã oedo sigo ao novo oampo. De V. Ex. subdito e amigo.
- Ba1'ão do Triumpho.>

.Exmo. Dê ordem ao BarãO do Triumpho, para amanha ir acampa~

em lsla-Findó. V. Ex., oom o 30 Corpo, marohará até Segovia e acampam
na margem de um Esteil'o que se ohama Sará, devendo ter de o passar no
outro dia. Logo no prinoi pio da sua maroha, será bom que mande o. bata·
lhãO de engenheiros ver si ha alguma oompustura que fazer no Este~o. O
l° Corpo fica amanhã em Barrio-Cuê. Chegou a canhoneil'a A?/UII'lIJlJIIIJ,

oom o Ministro e a familia, e se é verdade o que elie diz, o Lopez estA
oompletamente louoo. Prendeu o Seoretario, e o Addido da Legaçao Ame
ricana, mesmo na porta do Ministro, e mandou-os em UJlla esoolta. para a
cadeia; tem continuado a fuzilar a torto e a direito. O Ministro, dizem que
ainda a bordo estava assustado, pois Lopez, muito a ousto, o deixou emba!'
caro Nãó quiz se demorar mais que uma hora, em Villa FranCll, e seguIU
logo para Humaytá. Quem nos diz que tudo isto é patranha, por ter elle
oomsigo a bordo o proprio Lopez? Faço tão máo oonceito desse tratant~
que de tudo o julgo oapaz, por dinheil·o. Mas, seja o que fôr, já lá nãO es
a oanhoneira, e o peor foi que por causa da desoida delIa, os nosSOS eaoOU'
raçados da vanguarda, que já passaram as baterias de Villeta e Àngo.stura

e repassaram, não puderam atirar contra 3 vapores inimigos, que vlDham
atraz da canhoneira Americana, e que se puderam safar emquanto os nOS'
sos navios se desembaraçavam dos Americanos. Chegou o ~elly .e·· ti:almoçou aqui commigo. Ficou tratado que Baes, oom a cavalIa~1a aIgen
na, oc::upasse o Tebicuary e desprendesse partidas Tebiouary aCl.llla,~para
o lado do Pilar. A infantaria e r.rtilliaria fioam, por ora, em VIlIa . no~~
e esperam ahi aviso meu para ir fazer, por agua, juncção oomnoSCO aCIma ui
Villa-Oliva já perto de Villeta. Não aoha que fizde diplomata? Esteve;~as
o tal Gelly .... Seu amigo. - Marqttex- de Gamas. Dê todas estas no ':0
ao seu compadre e diga-lhe de minha parte, que o assado estava opb .
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A 13, era publicado este Boletim do Exercito
.Vi1la Franca, 13 de Setembro de 1868. - São sete horas e meia da

manhã, e o aspecto que offerece a insignificante Villa Franca, situada á
margem do rio Paraguay, é na verdade esplendido e imponcnte. O Exercito
de fila progredindo em sua marcha, e ao avistar a nossa Esquadra encoura
çada em frente da villa, a sauda desfraldando suas bandeiras, e tocando suas
bandas-musicas guerreiras. S. Ex. o Sr. Marechal Marquez de Caxias está
com o seu quartel general junto de uma antiga olaria abandonada, e dahi
contempla como General e pae, a alegrin com que seus soldados marcham
em procura do inimigo. Por toda parte se observam vestigios de que sua
retirada do Tebiquary foi mais que precipitada: foi verdadeira fuga. Ar
mas, correames, fardamentos, caixas, instrumentos de musica, utensílios
de loda espocie : carretas quebradas, e uma quantidade prodigiosa de bois e
cavaUos mortos nos esteiros e ban hados, e fabulosa porção de fio electrico
destruido, são testemunhos do que acima fica dito. 8 horas da manhã. Cor
re a noticia de que a canhoneira americana Wasp vinha aguas abaixo. S.
Ex. o Sr. Marechal Marquez de Caxias manda que o Capitão de mar e guer
ra Manoel Luiz Pereira da Cunha e Major Luiz Alves Pereira partam a sa
ber o que havia de positivo em tal noticia. Pouco tempo depois chegam elies
dando coroo certo que, com effeito, a canhoneira descia mostrando ir fun
dear perto de nossa Esquadra. O Capitão de mar de mar e guerra Pereira
da Cunha, que vem de estar com o Vice-Almirante Vi conde de InhaÚilla a
bordo do vapor Fl'incex,a, é portador da parte, que o commandante da divi
são encouraçada incumbida de reconhecer a Angustu1'a dá do modo por que
es a honrosa e difficil commissão havia sido preenchida. O Capitão de fra
guta Jo é da Costa e Azevedo, que ultimamente chegara do Brasil, não po
dia mais brilhantemente estrear o commando do encouraçado Silvado, que
lho fôra conferido. No dia 7 do corrente mez elIo avança galhardamente so
bre o ponto, que tinha ordem de reconhecer, e ao montar um angulo de
terra do lado do Chaco, recebe de sorpresa um mortifero fogo de 15 canhões,
entr? os quaes alguns de grosso calibre, e que assestados em bateria se en
~o~l'l~1U oom a ponta do terra acima indicada. Uma grande porção de balas
IUI,lDJgas .vem tocar as comaças do Sil'vado fazendo-lhe profundas depressões.
OlD!ID?diato do navio, e mais outros officines, recebem gloriosos ferimentos,
que felizmente são leves. O convez do Silvado se cobre de estilhaços de
b?mbas. Oinh'epido e bravo commandante do Silvado não vacilla. Levanta
mas á independencia do Bra il, manda tocar o hymno, que llie foi consa
grado, ~ ordena que o sou ,apor á toda força siga aguas acima. Dahi lia
r~uco tinha atravessado <l fortificaçlla inimiga, indo muito além delia, e de

~oltando a repassou, provando que suas balas e bombas não podiam imre: lI que ~1l1 encouraçado brasileiro pOl' aquelia fortificação passasse, em
o as as drrecçoes, desde que para isso recebesse ordem. O Capitão de fra
~la Costa e Azevedo não podia solemnisar melhor o anniversario de um
dia ~ão caro aos coraçlles de todos os Brasileiros. Si ao brilhante feito que
prabc~u não reuniu elie a cllptura ou destruição de tres vapores inimigos,
nAO~Ol culpa S~1a j foi porque a canhoneira americana Wasp, fundeada no
ceD lli do estreIto canal, obrigou o Silvado a encostar-se para um lado, e a
~:ca ar. 9uand~ safou, tinham os vapores inimigos suspendido ~ ha~am

sappareCldo. VIU-se praticamente que o Exmo. Sr. Marquez de CaxIas tInha
raz~o, quando ~ez sontir por mais de uma vez que a permissão a qualquer
~;o de bandeu'a neutra para atravessar nossa linha de fogo, poderia pre
oa ~ar as operaçOes de guerra, que com a maior actividade se estão prati
o ~.o.p~r agua? por terra. A bordo da canhoneira Wasp veio, com effeito,
as ilUIS o a~e~ICano Washburn com sua familia, creados e bagagens. Eis
bordmporta~tissunas noticias que communicou ao Sr. Gould, que se acha a

o da Linnet, e que foram por aquelie cavalheiro transmittidas ao nosso
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Vice-Almirante Visconde de Inhaúma: Que Lopez, na occasillo de embarcar
se elie ministro Washburn, fizera prender por soldados de policia o seoreta.
rio, e o addido da legaçllo norte-americana, preferindo eUe embarcar-se oom
sua faroilia preoipitadamente, ainda abandonando seus empregados, á ver-se
talvez victima de igual attentado. <.lue o ministro residente Francez está
preso, bem como o vice-consul Portuguez, tendo sido fuzilado o consul da
mesma nação. Que o minis.tro Washburn, já a bordo, dirigira uma nota vi·
rulenta a Lopez, declarando-o inimigo do genero humano, e por isso mere
cedor da guerra de todas as naçoes civilisadas da Europa e da Amerioa. Qne
todos os Italianos existentes n' Assumpçllo estão encarcerados, sendo indes
criptivel o terror de que se acham apoderados todos os estrangeiros q1l.6 alli
residem Que Lopez para justificar o confisco nos bens de estrangeiros, in
ventou que o tbesouro publico havia sido por elies roubado. Que Lopez
está um verdadeiro possesso: que não tem mais que cinco mil homens
combatentes, aos quaes se podem juntar mais 3.000 crianças entre oito e
doze annos. Que tendo convidado a jantar o commandante americano, oom
elio estivera a sós, e que no meio do jantar se levantara furioso, gritando
que todos lhe haviam de p.agar, e exclamando por differentes vezes em
francez ii faut fi;nú' pour eommenee1'. Que tambem dissera que, venoido
em Villeta, havia de retirar-se para as Cordilheiras, onde se poderia sust~n

tal' por um anno, obrigando os Alliados aos maiores sacrificios. Que ordená·
ra uma revista de sua') tropas, e que para enganar o commandante da 08'
nhoneiTa Wasp, que convidara para a elia assistir, fizera desfilar por tres
vezes a mesma gente, como si fossem differentos corpos de Exercito, servin
do-se para esta grosseira manobra de uma elevação do terreno no campo~8
revista. O Sr. Gould accrescentou ao nosso Vice-AlmiTante, que eUe se la
entender com os commandantes das canhoneiTas franueza, portuguezn e
italiana, e os respectivos ministros afim de publicarem um manifesto em
nome de suas naçoes declarando Lopex fóm da lei dos paixes ci~ili~ado~
e inimigo do genero humano. Que, como consequencia disso, se ponam a
disposiçãO dos Alliados para, desde já, os coadjuvar nas operações de geer·
ra, que por agua, se tenham 4e praticar contra o tyranno. As 'p~opnas

inoffensivas mulheres não têm sido poupadas ao furor do externuDlo, de
que se acha dominado o dictador Lopez. Dois prisioneiros feitos pela nossa
vanguarda indicam o logar em que ainda se podem encontrar o ca~aver de
mulheres de todas as idades, mandadas degolar por méras snspelta~. As
bombas lançadas pelo Silvado, contra as fortificaçoes inimigas, nãO so lhes
causaram grandes estragos, como lhes mataram muita gente, arreb~ntnndo no
centro de grandes grupos, qua se viam em roda dos canhoes. Está reoonhe·
cida, a ..Angustura e provado que nãO podem suas fortificaçOes e~torvar ~
domllllO que nossa Esquadra exerce no rio Paraguay. O que fara ~opez
Esperar-nos-ha em Villeta, para onde marohamos, ou a esta hora tera tam·
bem dahi fugido, como praticou no seu legendario do Tebiquary.. Em todo
caso, os Exercitos Alliados occuparão dentro de poucos dias a capItal ~o Pt;
raguay, e as emergencias que se derem, desenharãO o caminho que tem f
seguiT os romeiros corajosos da gloria, que, oom a maior abnegação e SO·
frendo sacrifioios que se nãO podem descrever, marcham para dotar U1l1 po,
vo da America do Sul da liberdade de que é digno .•

A 14, Caxias escrevia á Osorio :
.Exmo Amo As barracas que vinham com o trem de pontes, ha ~ui

to que foram para bordo do Guaieurú, e são as mesmas que lhe ofiere.c! ;
que madarei distribuir ao 30 Regimento em Villa Franca, aonde me. díze

doque o porto é melhor. Amanhã não marchamos, para l'eunirmos maIS gan_do fornecedor deste lado, pois, com o máo tempo de hontem, pouco gado PJ o
de passar. Diz-me o Cospedes que, nas proximidades do lugar em que es
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Triumpho ha um potreiro que deve ter gado. Será bom dizer-lhe que o
mande basculhar por um Corpo de cavallaria. Já dei ordem para lhe man
darem o gado e vae tão gordo como ha aqui. Os doentes devem embarcar na
Villa, aonde ji deve estar o Dr. Francisco para os receber amanM. Seu
am.O - Marquex de Gaxias. - Casa da Viuva Vargas, 10 de Setembro
de 1868.•

Nessa mesma data, escrevia-lhe Triumpho :
<Pindó, 14 de Setembro de 1868. - Exm.o Sr. General. Aqui acam

pei conforme a ordem de V. Ex. ; o campo não é bom, é estreito para as
cavalJarias, comtudo acampei aos bocados. Nada tem havido de novidade
por aqui j hontem o gado recorrido por esta força até a noite andou por 400
e tantas rezes entrando bois mansos: este gado têm se entregado ao fornece-
dor que aqui acampanha.... O vaqueano que aqui tenho me diz que daqui
a legun e meia têm um acampamento bom na costa do rio onde tem um
bom porto para desembarque-chama-se o lugar Atatapé. Si V. Ex. quizer
que amanhã vá. acampar por lá, V. Ex. dirá isto no caso que seja por esse
caminho a marcha.... Recebi as Ordens do Dia e o Boletim que está bom, me
nos onão se falar nos meus Assistentes e Ajudantes de Ordens e de Campo
que tanto me ajudaram e assim sobre os abatizes : elles estão sentidos e eu
acho em parte razlio j e isto faz desanimar aos rapazes que tanto se tem dis
tinguido.... - Bm'ão do Triumplw .•

Ainda a 14, escrevia-lhe Caxias :
Exm.o - Banio-Cuê, 14 de Setembro de 1868. Aqui estou acampa

do com o 10 Corpo. Amanhã deve a vanguarda ir para Agatapé (ou Agos
tinho Gomes) e o 30 Corpo e o 10, para laIa Pindó, aonde está hoje a mes
m~ vanguarda. Estou com muito receio de que nos venha a faltar gado,
pOIS o maldito fornecedor não tem cavallos, e só existem, do Tebicuary para
c~, 2.000 cabeças. Será bom que o Barão do Triumpho mande vêr por lá,
SI, apparece ~ais algum gado, pois me diz o Cespedes que ha perto do Pin
d.o um potrelIO que deve ter gado, poi o Lopez, não tem cavallos para o
tir~ tod? Estou resolvido em Agatapé, fazer embarcar a infantaria e arti
lhar18 e l.r desembarcar em Palmas, marchando a cav\tllaria e bagagens {lor
terra, .pOIS assim, nlíO só poupamos a infantaria, que já está alguma coisa
estropiada, 16 ou 17 leguas de marcha, como adiantamos mais 3 dias a che
gar a Angostura. Rontem subiram o rio - 8 encouraçados, para reforçar a
vanguarda, que temos em Angostura, e foi com elies o Barão da Passagem
D~m ordem de avivar o bombardeio contra as baterias que Lopez aIli tem.
~z. o ~spe~es que aposta que elie não nos espera e que maroha para Cerro

d l
a? SI assun ror eu nllO vou atraz delle, e sigo antes para .Assumpção, e

.a li veremos o que nos convirá fazer. Mandei vir 3 navios com xarque, fa
~~lha e feijão para cima, pois póde bem ser que si Lopez não ror batido em

Ileta, nos ponha em sitio na capital. Como amanhã aoampamos no mesmo
lugar, poderemos conversar a respeito das nossas operações futuras. Seu
am.O

- Marqttex de Gamas.•

<14 de Setembro. Exmo. Visto nãO haver em lsla Pindó campo
para o 30 e 10 Corpo, siga V. Ex. amanhã até Agatapé, que me diz o Ces
~d~i' que terá mais uma legua escassa, e ordene a vanguarda que vá para

aI e ; mas, que deixe ahi oonducçãO para lhe levar o milho e alfafa, por
~~oeÕAgatapé) ésue estará ~m~nhã a. Esquadra com os transpor~s. E
S orpo ficara so em lsla Pmdo. 'Ahi vae o Cespedes ,para explIcar ao
neu vall.ueano um desponte que tem de fazer no banhado. Estou informado
, respeIto da Angustura. Seu am.O - Ma"quex de Gamas.

E, a 15, ainda escrevia-lhe Caxias :
.Agatapé, 15 de Setembro de 1868. Exmo. Si a perna não doer
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muito, hoje ás 6 horas, venha até cá, para conversarmos sobre o que pre
tendo fazer. S6U am. O - Marquex de Oaxias.»

A 16, escrevia-lhe o Barão do Triumpho :

.Exmo. Sr. Visconde. Campo, 16 de Setembro de 1868. Nada ha
de novo por aqui si bem que não vieram ainda as descobertas. Hoje espero
a cavallaria que V. Ex. mandou dizer que vinha, pois tem bom campo para
ella. Ahi remetto a V. Ex. uns bois e vae uma nota dos gados apanhados
na minha marcha com a vanguarda. Hontem já tarde chegou o Tenente
Coronel Doca. Trouxe pouco gado e muito magro. Outro afficial trouxe a
outra porção, que ao todo contem 202 rezes e 120 hois ; entre este gado ha
muito gado miudo que se dá 2 e 3 por um. Tem-se apanhado cavallos c
eguas magras e tenho distribuido aos officiaes de infantaria. Nada mais de
novo. Sempre as ordens. - Bcvrão do Tri~~mpho .•

Na mesma data, escrevia-lhe Caxias:

.16 de Setembro 1868. Exmo. Dê ordem á vangual'da para marchar
amanhã para o Ahêdo e V. Ex. com o seu 30 Corpo para Ohile. O lo fica
rá em Traiti. Recommende que vão arraçoados de forragens por 2 dias.
Seu am. O - Marquex de Caxias .•

<Chile, 16 de Setembro 1868. Exmo. Dê ordem á vanguarda para
amanhã marchar para Currelani, e diga ao Barão que deve ir fornecido de
milho e municio por 3 dias, fóra o de amanhã, porque só então, se torna
rá a encontrar com a Esquadra. O 30 Corpo marcha para Roque Gonsalez,
e o lo dito para Ahêdo. Recommendo-lhe que basculhe os potreiros que
por ahi ha, pois diz o Cespedes que deve haver gado. Seu am. O - Mar·
quex de Caxias.»

A 18, Caxias escrevia a Osorio :

«Villa Oliva, 18 Setembro. Exmo. Dê ordem á vanguarda para que
amanhã vá para Posta-Parê e diga ao Barão do Triumpho que, si o vaquea
no delle não sabe aonde é esse ponto, que o mande cá hoje, para o Cospe·
des lhe explicar. Os engenheiros e o trem de ponte, já foram para a vaa
guarda, pois temos um esteiro, que a faz precisar. O 30 Corpo march~
amanhã daqui para a Capilha de S. João; e o lo para Curvilan. MandBl
pagar um mez de soldo aos corpos, e será bom que V. Ex. exija ~artesl
por escripto, de já se ter distribuido o pret aos soldados. Só daqUI li ~
dias tornaremos a nos avistar com a Esquadra, em Mercedes, por isso sera
bom que hoje se forneçam de tudo por esse tempo. Seu amigo. - Marqllex
de Caxias .•

A 19, o Barão do Triumpho, escrevia-lhe:

«Exmo. Sr. Visconde do Herval. 19 de Setembro de 1868. Recebi
a carta de V. Ex. que me ordena marche amanhã para a Porta-Pará, o.que
farei: o meu vaqueano sabe, e diz haver tres leguas bôas, e d'onde VeI~O
Ex. Sr. Marquez é aqui onde estou, e onde V. Ex. vai diz o. vaqueano r
legua e meia daqui. Sobre o gado mandarei por elle ; não cr~la V. Ex. que
sae caro pôr a salvamento a cavalhada, eaté agora nada de mllh? como pro
mette o fornecedor, mas vou mandar gente amanhã. O seu ailllgO e comp.
- Barão do T1·iu'YrIJfJho .•

A 20, escrevia a Osorio o Marquez de Caxias :

.S. João, 20 de Setembro de 1868. - Exmo. Mande ord~m á v~~
guarda para que amanhã passe o esteiro Miguel Antonio, em cUii marflllo
está hoje acampado, e siga até o passo do Parahy, denomin.ado. ancu~ :
O 30 Corpo vae pousar do outro lado do esteiro em que está hOJe li va gu
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arda' e o lo Corpo vem ficar n'esto ponto. a batalh!iO de engenheiros e o
appar'elho de ponto, continu.am até 2a ordem a marcbar na vanguarda. Seu
amigo. - Marquex de Cax~as.»

.A. 20 escrevia-lhe Caxias:

.Oampo em 1na1'eha, 20 de Setembro de 1868. - Exmo. Eu já sa
bia que o inimigo tinha apparecido do outro lado do Parahy, pois, como lhe
disse, mandei ao passo o vaqueano com o Capitao Con.a, para me informar
da razão dos tiros que ouvi ao chegar a este campo. NãO julgo prudente
que a vanguarda passe hoje, ainda me mo que a ponte fique prompta (o
que duvido). Mandei ordem ao Barão do Triumpho para que fizesse passar
alguma força de cavallaria a nado, para explorar o que havia, mas essa for
ça deve ficar proxima do rio de observação enquanto se lança a ponte, de
vendo o Barão ter a sua bateria na barranca, e alguns corpos de infantaria
deste lado para proteger a retirada do piquete que estiver do outro lado, no
caso que seja aggredido por forças superiores; e amanhã, ao romper do dia,
principiar a sua passagem, que talvez não se conclua sinãO tarde. E como
ahi não ha campo deste lado para todo o 30 Corpo V. Ex. ás 4 hora da
manhã mande marchar para o passo uma da suas divi ões de infantaria,
com 10 canhões, não só para ficar de reforço á vanguarda, como mesmo pa
ra principiar a passar logo que a ponte esteja desembaraçada. a resto do
30 Corpo estará prompto para marchar, logo que tenhamos noticia da hora
em que a vanguarda estiver do outro lado para o que já mandei para aUi
hoje um official inteUigente. Seu amigo - Mal'quex de Caxias.» (4)

.A. 21, o Barão do Triumpho escrevia a asorio :

.Campo no Lobato, 21 de etembro. - Exmo. Sr. Visconde. Agora
chegou o esquadrãO que perseguiu a força inimiga. A guarda da retaguarda
d'elles era de 40 homens, de clavinas e lanças. Jossas gentes carregaram
n'elles na picada e os debandaram; deixaram algumas lanças e clavinas ; na
persegUIção d'elles alcança.ram ouh'os, queimando a ponte: os atrapalharam
e apa~ram o fogo j ma é preciso sempre alguma compostura por is o será
bom vu: gente para isso. a commandante da Esquadra mandou-me dizer
que estava dando o cholera nos oldado que estavam a bordo e que eu man
dasse ,uma guarniçfio para alli afim de desembarcar a gente aUi. Respondi
que so com ordem, isto por julgar fazer mal, quando julgo que se devia
mandar para mais longe e não aqui j comtudo V. V. Ex. mandará o que jul
gar melhor. De V. Ex. subdito anúgo. - Bal'ão do llriumpho. Mandei
gado para os doentes da Esquadra.»

(4) No verSo da carla de - Campo em mal'cha, 20 de Setembro - lê-se:
.Do Passo do Parahy ao porto Lobato, no Rio Paraguay, ha pouco mais de

legua e meia e ao porto de Mercedes duas leguas e mela. De Merades ao porlo
de Monte Claro tem duas leguas eSCaSsas. De Monte Claro ao parlo de Palma ha
l~ e meia. Entre esses dois portos tem o arroio de Surubi.hy. Acima de Palma
;ta Plqulciry. De Piquiclry a VilIeta ha duas Jeguas e meia (pouco menos). Do
passo de Mancuélho ao Passo do Timb6, no arroio Parahy, haverã legua e meia. O

asso é bom, porém, o caminho para elle é mão.

2 1/2
2
t lf2

.uLt.
91/2

~ Si O Esteiro Pohy estiver cheio, temos

~ que dar volta por Itaplrú e Barranqueiros.
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.A 22, Caxias escrevia a Osorio :

22 Setembro 1868. Exm. Mandei dizer ao Bario do Triumpho que
o lagar que lhe indicou é o mesmo em que elle está, e que amanhll vá para
outro lado de SUl'ubi, que me diz o Cespedes ser bom campo, mas que vá
com cuidado, pois é bem provavel que já ahi encontre o inimigo. Nós, com
o 30 Corpo, iremos para Mercedes, para nos fornecer; e o 10 ficará em
Lobato. Diz-me o Cespedes, que no potreiro Lobato, deve haver Rado i por·
tanto será bom mandar lá uma partida com um official esperto e um Ya

queano para o correr. Si não tiver vaqueano mande-me dizer, para lhe
mandar o mesmo Cespedes. Seu amigo - Ma1'qu,e% de Caxias .•

.A. 23, ainda escrevia-lhe Caxias :

Mercedes, 23 de Setemb1'o de 1868. - Exm. Dê ordem para mar·
charmos amanhã, e vamos acampar na .)osta do arroio Sluubi. Sei aonde
está a nossa vanguarda, pois diz o vaqueano que, do outro lado do arroio, ha
bom campo, e que o inimigo, não tendo fortificado esse arroio, sé estará no·
Piquiciri, que dista duas leguas pouco mais ou menos do lagar em quo está
o Triumpho. En julgo que não nos convem pararmos, pois com isso nada
lucramos, e o Lopez pode criar animo; ao passo que si nos perceber deci
são ha de desmoralisar-se mais do já está. NãO acha? Seu amigo - Mar
q1tex, de Caxia.s .•

Nesse dia, (23) tevélogar no acampamento do Surubi-hy UIll glorio
so feito d'armas pelas forças da vanguarda. Descreve-o o Barão do Trium·

pho, nesta carta a Osorio :

.Passo do Surubi-hy, 23 de Setembro de 1868. - EXll1. Sr. - Não
posso dar ainda uma parte approximada do no~so prejuizo e nem do inimi
go. Nós tivemos mortos 26 e feridos cento e tantos, isto de infantn~ia. e.te
mos de cavallaria que foi a primeira que levou tudo até a ponte. O lD1DlIgO
perdelt muita gente e é a gente mais bonita e forte, é a escolta do Lopez, o
batalhãO Refinas e 3 regimentos: isto é o que dizem os prisioneiros. Man·
dei já enterrar os nossos, mas do inimigo não: tenho no campo,. nãO
falando nos mortos no rio. Persegui até longe, depois voltei, por recelar al·
guma força de reforço. Estou deste lado, e botei 2 boccas de fogo s?bre a
ponte e do lado mais 2 e a infantaria perto toda, e cavallaria. E' preOlso V.
Ex. mandar carretilhas para os feridos; aqui tem porção de carroça. do
fornecedor de forragens : vou mandar por ellas os menos feridos. P?dlOm
vir os vapores ao porto de Monte-Claro, que é perto d'aqui. E' bom Vlr for·
ragem para a cavalhada, pois nãO ha pasto, é apertaçl.o ; precisa-se mUnIClO
para a tropa, xarque e o mais, pois nlío ha gado. Hoje nãO sei como p:e
apanhar um bocado de gado para a gente comer com regra. Ro~o a Voo .
levar ao conhecimento do Exm. Sr. Marquez. Mortos delles maIS de a
80. :Nada mais, estou cançado e aborrecido. Sempre ás ordens. D~ .V. Ex.
subo e am. - Barão do Triumpho. - P. S. Queira V. Ex. feliCItar ao
Exm. Sr. Marquez, e a V. Ex. eu o felicito.'

.A 26, era publicado o Boletim do Exercito da .Estancia do Surubi·bl·,
26 de Setembro de 1868. em que vem descripto o brilhante feito d'nrmas

de 23: «Desde o dia 24 do conente, que o 10 e 30 corpos de Exerolto d:
acham neste acampamento, estando as forças da vangltar~a no porto tu.
Palmas á meia legua de distancia das fortificações do inillllgo .na .A.nguf~ito
1'a. No dia 23, teve lagar neste mesmo acampamento um brJ1hant~ ala.
d'armas praticado pelas forças da vanguarda, que por esse modo a~Slr bo

. ram sua approximaçllo do inimigo. O Coronel JOãO Niederaner 0?Jltre
commandante da 3a brigada de cavallaria, já muito conhecido por sua lO
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pidez e sangue frio, recebeu ordem.do b~rão do Triumpho lJara ~a~'char com
a sua brigada em protecçll.o do Major ISIdoro Fernandos do OliveIra, com
mandante do 60 corpo provisorio de cavalIaria que, com dois esquadrões da
8a brigada da mesma arma, fazia a vanguarda. Ao approximar-se alie da
picada que vae ter á ponte sob o arroio S~ubi-hy ac,hou-se com o inimigo
á vista, e acossando-o com uma forte guerrIlha deu dISSO parte ao Coronel
Niederauel'. Fez este immediatamente zeguir o esquadrll.o de clavineiros do
60 corpo acelerando sua marcba com o resto da força até alcançar a com
mandada pelo major Izidoro. Reconhecendo que o inimigo nãO excedia de
300 homens de cavallaria, que a nào serem batidos sem perda de tempo se
poderiam escapar, mandou tocar carga: movimonto que foi executado com
tanta pericia e bra,ura que, dentro de poucos instantes, acbava-so o 60 cor
po de cavallaria entrechassado com o inimigo fazendo-lho mortos e prisio
neiros, e obrigando-o á passar e á abandonar a ponte onde d'antemão fica
ra emboscada uma força de infantaria de lõO homens, que á queima roupa
fez uma descarga contra nossa gente tentando cortar a retaguarda da que
havia transposto a mesma ponte. O coronel Niederauer apercebendo-se da
manobra do inimigo mandou carregar sobre a linha que a ia executar, a
qual conseguio romper, ficando mortos muitos dos que a formavam, e em
nosso poder alguns prisioneiros e uma bandeira paraguaya tomada pelo sol
dado do referido 60 corpo Claudino Francisco DornelIas. A este tempo
?hegava o Brigadeiro Barão do Triumpho com reforços, e fazendo avançar a
mfantl\ria protegida pela 8a brigada de cavalIaria, e depois de haver orde
nado que a nossa artilharia de campanha rompesse fogo sobre o inimigo,
mandou que alguns corpos de infantaria transpuzessem a ponte acom
mettendo o inimigo, que assim foi obrigado a retirar-se em debandada, ar
rancando, porem, antes alguns pranxões da ponte. Pouco depois eUe re
appareceu tornando a atacar com vigor nossas forças, que haviam já avan
çado até a casa da Estaneia proxima da estrada. Sua colllluna de ataque era
compost/! de um forte batalhãO de 1'ifiei'ros, e de 200 homens de cavalIaria.
Nossa~ tropas ropeUiram o ataque com o vigor do costume e tomando a
offe~sl.va obrigaram o inimigo, apezar de sua superioridade numerica a fugir
P!ecJ~Jtadamente deixando sobre o campo entre 80 á 100 cadaveres, 14 pri
Slonmros armamento, e alguns cavallos. Bontem e hoje, . Ex. o Mare
cbal Marquez de Caxias e tem dirigido ao porto de Palmas e reconhecido
a extensão e natureza das fortilicaçoes inimigas, bem como o embaraços
de que pela natureza e pela arte esti'íO ellas circumdada. Diz-se, porem,
te ess~s difficuldades serM contornadas pelo plano de manobras, que S.

. proJecta, e com as quaes o inimigo sE:lrá atacado por ambos os flancos e
retaguarda. O porto de Palmas para onde se dirigirá depois de amanhã
~odo. ~u uma parte do exercito argentino. e no qual se acha já a Esquadra
rasil~lIa vae ser nossa nova base de operaçOes. O estado sanitario do
~erCJto não é mau attendendo-se ás suas duras pj ovaçOos na penivel mar
0. li que, tem feito. Alguns casos de cholera se tem manifestado nestes ul
~os di~s, ~s quaes tem sido considerados sporadicos pelo corpo de saude.
d sangmnano dictador Lopez continúa na sua terrivel miSSãO do exterminio
o seu povo. Os prisionei.ros ultimamente feitos são contestes em affirmar,
~~e os Jrmlios do ditador, sua irmã viuva do general Barrios e o proprio
hSPo, que tanto serviu á seus caprichos, foram fusilado . O momento ha de
~ egar, em que a colera celeste, cahindo sobre a cabeça do tyranno, o fará

Orrer suffocado pelo sangue de suas innumeras e innocentes victimas.:>
Estava o Exercito acampado em Surubi-hy e Palmas .
.A. 27, deste ultimo ponto, Osorio escrevia á Esposa:

tu .Chiquinha. - Palmas, 27 de Setembro de 1868. Bontem recebi a
a carta de 22 de Agosto, e nãO me accusas as que te escrevi pelo Mare-
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chal Viciorino e Brigadeiro Resin. Por ambos te mandei dinheiro. Tenho
passado bem de saude, á excepção do pedaço da perna que sofIre sempre,
Estamos á vista do ponto em que suppomos encontrar o Lopez (Angostura
e Villeta). Fizemos uma marcha por barro e matto, desde o Rumaytá até es.
te ponto, e ainda nos falta como legua e meia de pessimo terreno que nos
separa do inimigo. Abraços aos nossos filhos e amigos. O teu - Osorio.•

No dia lo de Outubro resolveu o General em chefe fazer reconhecera
natureza das obras de defesa do inimigo, ao mesmo tempo que o Barão da
Passagem forçaria as baterias de Angostura. Disso nos dá noticia o Boletim
do Exercito, de Sumbi-hy, lo de Outubro de 1868 :

.S. Ex.a o Sr. Marechal Marquez de Caxias, tendo em vista ganhar
seguros dados sobre a extensão das fortificações do inimigo, numero, e ca
libre dos canhões n'elias assestados, e acerca do banhado, e fosso, que as
precedem, deliberou mandaI' proceder a um reconhecimento á viva força,
no qual devia tomar parte todo o Exercito, se isso se tornasse necessario,
Com ef'feito, hoje, ao toque de alvorada, se moveram as forças seguindo pura
a fTente as da vanguarda ao mando do Brigadeiro BarãO do Triumpho, e as
do 30 Corpo sob o commando i=ediato do Tenente-General Visconde do
Rerval. O lo Corpo de Exercito ao mando do Brigadeiro Jacintho Machado
Bittencourt marchou tambem deixando os soldados as muchilas nos respe·
ctivos acampamentos, do mesmo modo que os de todas as outras forças, A
la Divisão de cavaliaria sob o commando do Brigadeiro JOãO Manocl Menaa
Baneto, teve ordem de fazer alto á entrada da picada, que se dirige ás for·
tificações inimigas, tomando igualmente POSiÇãO antes de chegar á ella aõa
Divisão da mesma arma ao mando do Coronel José Antonio Corrêa da Ca
mara. Uma Brigada da mesma arma cOl11mandada pelo Coronel João da SiI·
va Tavares, e tendo de suporte a que commallda o Coronel Severino Aa·
tonio RibeiTo, teve ordem para se apresentar ao toque de alvorada no ,Quar.
tel General do Cornmando em chefe de S. Ex. o Sr. Marquez de CaxIaS, e
recebeI' as necessarias instrucções, seguindo pelo flanco direito, e pela
estrada, que já anteriormente havia sido explorada, e pela qual,. consta,
que fugiram as forças Paraguayas batidas no dia 23 do mez proXlmo pas·
sado. O trem de pontes, as ambulancias, os pranchões e apparelh~s de
assalto, as galeras de mun ições, e todos os accessorios indispen~avC1s em
dia de combate se moveram, e acompanharam a marchn do ExerOlto, teudo
o chefe do Corpo de Saúde, acompanhado dos cirurgiões que servem naAm·
bulancia Central, tomado POSiÇãO em uma casa ao lado da estrada.que se·
gue para a picada, e que S. Ex.a o Sr. Marquez de Caxias deteJ'l11lnou que
fosse convertida em hospital de sangue. Ahi tambem permaneceram os l~'
verendos, frei Fidelis, frei Salvadol;, vigario Lopes, e padre ~erali~l ~ala
cumprirem, como sempre, os deveres sagrados de seu sacerdoclO, A s CInCO
horas da manhã marchou S. Ex. o Sr. Marqu6z de Caxias á testa de seu
Estado-Maior, e encontrando-se com o Tenente-General Visconde do Her·
vai e o Brigadeiro Barão do Triumpho, demorou-se algum tempo, emquall'
to desfilavam as tropas, cuja marcha não podia ser rapida desde que ent~a:
vam na picada, por ser o seu terreno composto de longos e profun~os as
maçáes, de sangas de maior ou menor dimensãO cruzando-se em to aS

t
a

direcções, e de perigosos atoleiros. D'esse ponto seguiram. para a fren rl1~
Tenente-General Visconde do Rerval, e depois d'eUe, medIando algum dr
tervallo, e para a esquerda o Brigadeiro Barão do Triumpho. A Esq~a a
havia tambem recebido ordem para acompanhar parallelamente o ~o~ll1~e:'
to do Exercito rompendo forte bombardeio sobre as fortificagOes lnlmJga
pelo flanco esquerdo, o que cumpriu ouvindo-se o es.tam~ido de seu:uv~a:
nhões desde quatro horas da manhã. Parecendo pelo tiroteIO, que se
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ql1e nosSOS piquetes avançados o trocavam com os do inimigo, amiudando~
se muito já os tiros d'artilharia, que se conheciam nlio serem da Esquadra,'
avançou S. Ex. o Sr. Marechal Marquez de Caxias para a frente, e quando
atravessava um pequeno campo de terreno alagadiço e coberto de macega,
recebeu pllrticipaçliO do Tenente-General Visconde do Herval de que o re
conhecimento estava feito, e que eUe havia ja determinado que as tropas
se retirassem, o que se estava executando. S. Ex. o Sr. General em chefe
proseguiu pela picada tendo ordenado ao Brigadeiro José Auto da Silva Gui
marães que, com a artilharia montada, que se achava sobre o campo, e
com os corpos de infantaria, que fossem necessarios da DivisãO por elle
commandada fizesse atacar uma fortificação inimiga, que n'aquelle momen~,

to so descobrira existir no flanco osquerdo, encoberta por espesso matto. Na
pioada encontrou-se S. Ex. o Sr. General em chefe com o Tenente-General
Visconde do Herval que, de volta do reconhecimento, repetiu á S, Ex. o que
já lhe havia mandado participar não só pelo Brigadeiro Barão do Triumpho,
como por um dos seus Ajudantes. S. Ex. o Sr. Marechal Marquez de Ca':
rias ordenando, entãO, que todo o seu Estado-Maior o deixasse de acom
panhar, dirigiu-se com o Tenente-General Visconde do Herval para a frente
afim de por si tambem examinar as fortificações do inimigo, das quaes par
tiam bombas, balas razas, e metralha, cujos estragos se faziam sentir até á.
beira da pioada, voltando depois, e ordenando que contramarchassem as
forças, que para a fi'ente ainda se iam dirigindo. Ao chegar S. Ex. á costa
do matto, em que existia o reducto, que havia ordenado que fosse atacado,
e vendo, que continuavam as descargas de fuzilaria, para lá se seguiu che
gando logo após o momento, em que nossas infantarias oom o maior valor,
e galhardia haviam rompido a linha de abatizes, que precedia o fosso, trans-'
posto este, e galgado as trincheiras do inimigo, pondo-o em completa de
bandada, deixando sobre o campo innumeros cadaveres, e entre elies os de
um Capitão e A.lferes, Depois de percorrer o terreno do combato S. Ex. o
Sr. Marechal Marquez de Caxias se internou até uma ponta de matto,
d'onde ainda ,'ieram o:s restos das forças inimigas, que fugiam procumndo
ganhar o banhado, que precede suas fortificações, Declararam os prisionei
:os, que Lopez estivera de manhã n'aquelle reducto, o que prova, que elle
Ignorava o movimento do Exercito, e que se retirara depois que soube da'
maroha d'elle para a frente. Dizem tambem que o banhado por aquelle lado
tem alguns passos vadeaveis, e que dois ou tres canhões sómente guarne
OODl a parte da fortificação alU, e, finalmente, que II força, que por nós rora
derrotada, seria de 400 a 500 homens de infantaria e cavallaria. O redncto
to~ado e destruido era sem a menor duvida importante como ponto estra
teglCO, porque, encoberto como estava pelo matto espesso, prestava-se a em
boscadas, ql~e poderiam incommodar a retaguarda de quaesquer forças nos
sas que se mternassem pela picada dil'igindo-se para a frente. A Divislio
~vançada de encouraçados ao mando do Barão da Passagem apercebendo-se
a tomada, do reduoto da esquerda forçou a passagem da A.ngustura e foi

tomar POSiÇão acima d'ella. Result.'1. do reconhecimento á que hoje se pro
oodeu, que as fortificações paraguayas comquanto sejam fortes pelo exten
po e profundo banhado, que as precede, e pela l'epresa das aglLas do arroio
~qmcery, que innundam seu fosso, nllo são, todavia, inexpugnaveis, sob1'6-

d? tendo nós ficado de posse do l'edudo do flanco esquerdo, e dos escla
reclmemos que se obtiveram. As cavaHarias ao mando do Coronel Silva Ta
:a~s preencheram a commisslio, de que haviam sido encarregadas, atravesr:n,o um terreno de mais de legua todo innundado, approximando-se das
Pi~~a90es do inimigo, e fazendo para dentro d'ellas retirarem-se os seus
tosue es, Ao meio dia, contramarchavam as tropas para seus acampamen
de 'c~abbn~o-s.e que suas perdas foram insignificantes, pois que tivemos fóra·

m a somente 80 homens, sendo muito pequeno o numero de mortos
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e pouco graves os ferimentos da maior parte dos que os receberam. Entre
os mortos temos a lamentar o lo-Tenente de engenheiros Gambôa, victima
de uma bala de artilharia sobre o ventre. Si como até aqui tem acontecido
Lopez não fugir de suas fortificações de Villeta, vendo que foram elias hoj~
reconhecidas de perto, e destruindo o reducto da esquerda, S. Ex. o Sr.
Marechal Marquez de Caxias em breve lhe mostrará que, nem o cansaço de
uma longa e penivel viagem, nem as duras provaçOes, nem finalmente a lon·
/sa duração da guerra tem tido poder para entibiar a coragem e intrepidez
dos nossos soldados e marinheiros, nem de arrefecer o seu enthusiasmo.•

Nomes dos officiaes e praças mencionados na parte do commando da
2a DivisãO relativa ao reconhecimento de lo de Outubro:

.Copia - Commando da 2a Divisão de cavallaria da vanguarda do
Exercito em operaçoes - Quartel General em Palmas, 13 de Outubro de
18_68. - Ordem do Dia n.O 14. - Cumpro o grato dever de publicar os no
mes dos Srs. ofrlciaes e praças que foram mencionados na parte deste com·
mando, relativa ao reconhecimento á viva força, pmticado no dia l° do
corrente mez, sobre a pOSiÇãO inimiga do ponto denominado .Angustura,'
e bem assim louvaI-os, como o faço, pelo seu distincto comportamento na·
quelle dia : - Coronel Herculano Sanches da Silva Pedra, commandante
da 2a DivisãO de infantaria, dito José de Oliveira Bueno, da 7a Brigada da
mesma arma, por sua dedicada coadjuvação e bom cumprimento das ordens
que lhes foram transmittidas, conservando-se á frente das suas forças no
lagar que lhes foi designado, e bem assim o Coronel graduado José de Mi
randa da Silva Reis, commandante da la da mesma arma, por seu reconhe·
cido valor, pericia e calma, que demonstrou mais esta vez no reconhecimen
to feito á Esquadra. O fiscal do 120 batalhãO de infan taria Major hono
rario Luiz Antonio Corrêa de Albuquerque, pela bravUl'a, pericia e intelli
gencia com que se distingUlu e guiou 11 ala do seu commando, na tomada
da fortificação inimiga sob a acção de mortífero fogo dos seu defensores.
Os commandantes Tenente-Coronel Antonio TibUl'cio Ferreira de Souza, do
160 batalhão de infantaria, Major José Thomaz Theodoro Gouçalves, do
contingente de artilharia, e Major Galdino da Silva Villas-Boas, do 120. ba
talhão de infantaria, pelo valor, pericia e calma com que se portaramgUl.an
do a força confiada ao seu co=ando, tendo igual comportamento o cap~tliO
do lo Regimento d'artilharia a cavallo Saturnino Ribeiro da Costa JUDIar,
c9mmandante da 4a bateria que faz parte daquelle contingente. Tenente
Coronel Conrado Maria da Silva Bittencourt, commandante do batalhãO de
engenheiros, pela actividade, zelo e intelligencia com que, sob suas ordens,
foram executadas as diversas obras para passagem das forças. Tene~tes
Coroneis Manoel Deodoro da Fonseca e Alexandre Augusto de Frias VIIIar,
este commandante do 510 corpo de Voluntarios e aquelle do 240 da ~esma
denominação, pelo valor e actividade que demonstraram por occasl~o de
avançarem os seus batalhões em perseguição do inimigo que se retirava.
Q Major do estado maior da Guarda Nacional Vasco do Nascimento 111Dae
Capitão do corpo d'estado maior de la classe José Thomaz Salgado, este as
pirante do deputado do Ajudante General e aquelle do do Quartel-Mestre
General, Tenente em commiSSão José Joaquim de Andrade eves e .Alferes
Delfina Albino Gonçalves, este escripturario da rllpartição do deputadJ d~
Aj~dante General e aquelle da do Quartel-Mestre General, Tenentes o~e
Rodrigues de Freitas e em commissliO Carlos Luiz de Andrade Neves, es e
ájudante de ordens e aquelle de campo, todos junto á divisãO do meu cODr
~ando, Tenente Germano Hasslocher, assistente do depu~do do. Quartes:J\{estre General, Alferes Luiz de Oliveira Goytacases, escIlpturano d~ r_
partição do deputado do Ajudante-General e Alferes Victor José de IfigU~l~
redo Neves, ajudante de ordens, todos junto á 6a divisãO de cavalianu,
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Tenente de engenheiros Eduardo José de Moraes, em serviço nesta van
guarda, por sua franca e dedicada coadjuvação, 'portando-se com intelligen
cia e zelo no cumprimento dos seus deveres, e com valor e actividade na
prompta transmissão das minhas ordens, tendo igual comportamento o Ma·
jor em commissãO Francisco José Antonio Jacques, Capitão Luiz Antonio
Ferraz, Aspirante ao deputado do Quartel-Mestre General, junto ao comman
do em chefe e Tenente Francisco de Borja d' Almeida Côrte Real, 30 escri
pturario da repartição fiscal, ambos em serviço nesta Divisão, Capitães J 0

sé da Rocha Camargo e Acacio Joaquim Corrêa, TE'nente Joaquim Albano
Paz e .AJferes Manoel Antonio da Silveira Padão, escripturario da reparti
ção do deputado ao Quartel-General junto á 6a divisãO de cavallaria e Al
feres em commissão Rodl'igo José de Figueiredo Neves, Capitão do 110 cor
po provisorio de cavallaria, Israel Alves d'Araujo, com mandante do esqua
drão de atiradores e Tenente Ignacio de Oliveira Bueno, ferido em uma
mão Manoel Antonio de Moraes e Alferes Ignacio José de Marmore, ainda
nilO restabelecido do ferimento recebido em Surubi-hy, todos de cavallaria
da Guarda Nacional, por seu denodado comportamento em todos os periodos
do reconhecimento e pela intrepidez e bravura que ainda desta vez demons
traram na perseguição do inimigo que se retirava accossado pelo referido
esquadrão de atiradores. O lo sargento Lauriano Julio de Oliveira e for
riel Floriano da Silva Camara, este do 60 corpo provisorio de cavallaria e
aquelle do 90 da mesma arma, que distinguiram-se pelo seu valor e enthu
siasmo. Os facultativos, em serviço nesta DivisãO, que com humanidade,
zelo e intelligencia, portaram-se no curativo dos nossos feridos e dos pri
sioneiros. Os Srs. officiaes e praças desta Divisão que, por seu comporta
mento naquelle dia foram mencionados nas partes dos respectivós comman
dantes, recebam os meus elogios. Assig. - Ba1'ão do Triumpho. - Con
forme - O Tenente 19nacio Antonio Gomes d' Oliveira, Escripturario do
Deputado do Ajudante General junto á 2a Divisão de infantaria.•

•Copia. Illmo. EXIDo. Sr. Em observancia ás ordens e instrucções
que de V. Ex. recebi, marchei deste acampamento para o da vanguarda,
bontem as 6 horas da madrugada, com a 3a Brigada do infantaria, compos
ta dos BatalhOes 30 , 90 e 140 de infantaria e 350 Corpo de Voluntarios,
commandada pelo Coronel Luiz José Pereim de Carvalho e alli reuni-me,
~ão só á la Brigada da mesma arma, composta dos Batalhoes 120 e 160 de
I!Jfan!aria, 240 e 51 Corpo de Voluntarios commandado pelo Coronel José
de Miranda da Silva Reis e que faz parte desta divisãO, como tambem, á
t~das as forças deste corpo de Exercito. Achava-me á retaguarda do lo Re
il.lmento de artilharia a cavallo, e já os corpos da 2a DiviSãO de infantaria
ti~bam engajado fogo, quando recebi ordem do Exmo. Sr. Marquez de Ca
XIas, Marechal e Commandante em chefe, para marchar com a Divisão sob
meu co~mando, sobre o flanco direito do entrincheiramento inimigo, com
~ bateTl~ de artilharia de vanguarda commandada pelo Major José Tbomaz
. beodoslO GonçalvelO e dois esquadroes de cavallaria. Logo que cheguei
aquella posiÇãO, mandei estender em atiradores com as respectivas prota
Ires de infantaria e cavallaria, pela direita d'artilharia, uma ala do 120
.A.atnlh~o do infantaria commandado pelo seu respectivo Major Fiscal Luiz
dntoDlo Corrêa de Albuquerque, e pela esquerda, duas companhias do 160

a mesma arma, sob a direcção do seu respectivo commandante o Tenente
Co!on~l ~ntonio Tiburcio Ferreira de Souza: e assim disposta a força, de
~lS ~ ~rtilharia ter feito fogo de metralha, fiz carregar sobre a linha de
co nc~a ~arnecida de abatizes, por onde eramos hostilisados sómente
obro lar~a. - A intrepidez e denodo com que avançaram,. apezar dos
fi ~tnculos a vencer, os atiradores do 120 Batalhão de Infantana, foram suf
nc~entes p~ra pôr o inimigo.em desordenada fuga. A cavallaria só pôde pe-
e tal' no lDterior do intrincheiramento desfilando por praça, por uma es-
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tJ;eita !jlle];tura. que ha~ia á esq.uerda do mesmo, razão porque o inimigo
p.~de;.es()apaJ;-se, escondendo-s.o no matto ; deixando>, corotudo, alguDs mar.
lpEi e feridos, armamento e ferramenta de sapadores. - Esta Divislio teve
iQID de Qombate 2 mortos, sendo um destes Q Tenente Delfim José de Gano.
ça, que morreu ceme um bravo no meio dos abatizes por onde pretendia
passar: era. casado e pobre, e deixa uma viuva com .oito filhos j 47 feridos
se~do 4 officiaes e 3 contusos, segundo consta das relaçoes juntas. E' do
m~ dever declarar á V. Ex. que todos os officiaes e praças cumpriram
ije1mente com o seu dever, tornando-se dignos de especial menção, os Co
Ioneis Luiz José Pereira de Carvalho e José de Miranda da Silva Reis, Te·
nentes-Coroneis .Antonio T. Ferreu'a de Souza, Francisco de Lima e Silva,
.Augusto Cezar da Silva, .Autonio Pedro de Oliveira, Manool dR Cunha
Wanderley Lins, Manoel Deodoro da Fonseca e .Alexaudre .Augusto de
lfrias Villar, Major~s Galdino da Silva Villlu: Bôas, Luiz .Antonio Corrêa
4e ..Albuquerque e Carlos. .Augusto da Cunha, assistente do deposito do
quartel mestre general, Capitão Manoel Francisco Soares e assistente do
d!lposito do ajudante general, Tenentes Candido .Alfredo de .A.morim Caldas
e ..Antonio de Vera Cruz Daria, ajudantes de ordens e de campo, alferes Ju·
vita Duarte e Silva e Eraldin M. de Menezes escripturariós do ajudante e
quartel mestre general todos, junto ao commando desta DiviSãO, Capitão
do 70 Corpo Provisorio de cavallaria da Guarda Nacional Felismino Mon·
des e Tenente do lo da mesma arma Basilio Pereira da Silva j e bem as·
sim: o cirurgiãO moI' de brigada Dr. Manoel José de Oliveira, l0 cirurgiões
cont1'actados Pedro FolIano, 20 dito, dito Satyro de Oliveira Dias, dito, dito
Pedro Borges LeitãO, padre capelIãO Luiz José de Oliveira Diniz e .AJferes
pharmaceutico Elyseu .Amando do .Amaral Santos. Junto achará V. Ex. as
partes dos respectivos commandantes de brigada e corpos, relativos ao re·
c,onhecimento de hontem. Deus Guarde a V. Ex. Commando da 3a DivisãO
de Infantaria. Quartel General junto ao porto das Palmas, 2 de Outubro de
1868. lllmo. e Exmo. Sr. Tenente-General Visconde do Herval, comman·
dante do 30 Corpo de Exercito. - José Auto dc~ Silva G1~ima'rães, Briga·
d'eiro commandante.•

Em carta á Esposa, datada de 4, Osorio refere-se ao mencionado re
conheeimento :

«Paraguay,4 de Outubro de 1868. - Chiquinha. Recebi tua oarta de
22 e hontem a de 25 de .Agosto. Estou com saúde, porém temos os Para·
guayos na frente e o cholera de vez em quando. No dia lo fize~os um !e
conhecimento sobre as novas trincheiras do inimigo, em que tiv~mos fora
de combate 141 homens, porém, sómente 20 mortos j o inimigo deIXOU mar·
to.s e prisioneiros 38. .As trincheiras parecem fortes e com unl banhado por
toda a frente . .Alegro-me que passes b~m e nossos filhos .. _. Recebi ,a arma
e bem me tem divertido, porque ha muita caya boa. Muito se apreciam p~
aqui as linguas salgadas e o bom toucinho. Quando te perguntarem para
de que partido politico eu sou na nossa terra diJ'ás : que emquan.to. houver
guerra, nãO tenho partido, porque os partidos desunem os BrasJ1elfoS, e a
desuniãO é a fraqueza e a derrota j depois della, porém, so~ o, mesmo qz~
sempre. O teu - Visconde do He1·val.» Nota: - Remettla a Esposa
on,ças.

Na mesma data, escrevia á filha:

.Paraguay, Outubro 4 de 68. Manoela. - Recebi as tuas cartas de
2Q de .Agosto e muito estimo que continúes gozando saúde. Os ban~ados :
os mattos são mais fortes que os Paraguayos, porém logo que aca ar'~:m
guerra ahi .estarei para dançarmos uma polka. _. . O Paraguay não m.
moeda, salvo si é d.e ouro oU! de papel, por isso nlio satisfará a tua encO
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menda. Saudades ao Chico. .Abr~ça-te e r.bençoa-te o teu amante Páe. 
Visconde do Herval.~

A. 7, Caxias escrevia ii. Osorio :

.7 de Outubro de 1868. - Exmo. Tem me chovido d'entro d'alma !
Qne tempo maldicto! .Agora mesmo apanhou a Esquadra uma garrafa den
tro da qual se achou um papel, escripto pelo commandante do Silvado, que
está acima da .Angustura, e que por copia ahi vai para ver e mostrar ao Gel
ly e Castro. Pelas noticias que dá da capital, parece que o Ba:rl1o da Pas
sagem, se communicou com alguem de terra. Estou muito desconfiado de
que a canhoneira franceza, pela pressn. com que desceu, sem se communi
car com a nossa Esquadra, nem com o ministro inglez, levou algum contra
bando de guerra. NlIO acha? Seu amigo - Marqttex de Caxias.~

A. 9, escrevia-lhe o General Fonseca Costa :

.9 de Outubro de 1868. - lUmo. e Exmo. Sr. S. Ex. o Sr. Marquez
manda dizer a V. Ex.: que o 160 batalhãO de infantaria, a ala do bata
lhão de engenheiros, commandada pelo respectivo Major, e o Esquadrão de
cavallaria, deverão amanhã (10 do corrente), ás 7 horas da manhã, se
aohar promptos na barranca do rio, afim de embarcarem nos han portes
iadicados pelo Capitão de mar e guerra Pereira da Cunha que para esse fim
se achará alU á hora acima determinada; que toda essa tropa deverá ir
municiada por 3 clias, e deverá levar cartuxame de reserva. Finalmente,
S: Ex. manda clizer que V. Ex. passe ordem ao Tte. CeI. TibUl'cio para lhe
VIT falar hoje. Sou com a maior consideraçao De V. Ex. Sub.o mt. O obr.o
e a!fectuoso amigo. - João de Souxa da Fonseca Costa .•

•9 de O!ttubro de 1868. - Exm . .Am. O Tiburcio esteve já commi
go j disse-me que o 160 do seu commando, só possue 300 bayonetas. E'
prudente mande V. Ex. addicionar-lhe, de outros corpos, mais 200 homens
para que elle leve 500, pelo menos, pois já se viu gente dos Paraguayo , no
Chaco: podem querer tentar fortuna vendo pouca gente nossa isolada. Seu
UlnJgO - Ma1'qucx de Caxias.

A. 10, escrevia-lhe o Barao do Triumpho :

• .Campo, 10 de Outubro de 1868. IIlm. - V. Ex. é testemunha da
boa vo~tllde com que tenho servido até hoje debaixo das ordens de V. Ex.
e depOIS do Exmo. Sr. Marquez de Caxias, com quem servi a campanha na
revo!ução, depois de 1851, 58, e agora esta, . empre interessando-me no
~efl1ço. Hoje já nos 62 annos de idade, cançado, e agora doente, vou pedir
~ 'V. Ex. o m.aior favor que é possivel fazer-me, concorrer de sua parte afim
e que me seja dada a minha demissao do serviço, e recolher-me á minha

casa a tratar de minha saude. .Acho desnecessario requerer por regi
me~to ; peço-lhe como amigo este favor,-não é possivel continuar a servir
~als da forma que ando doente. Sempre ás ordens. De V. Ex. comp. amo
or. - Ba1'ão do Triu1npho.~

M c1l d~ Outub,'o, no Ohaco. - Exm. Sr. Visconde do Herval. O Sr.
.arquez aqUl esteve, suppoz que já. estavamos em Villeta j mas nãO foi as
:~~. Tdnho me alongado com descobert.as de 30 a 50 homens de infantaria
he on e me tem sido possiveI. Hoje, ii.. uma da tarde, vou seguir com 50
conlens a ver se faço duas cousas: l0, eommunicar a nossa posiÇãO com umfi:lo que fica 'para o interior, e creio (segundo diz o vaqueano) que não
DJat ong? de Villeta j 20 , ~brir pic~d~, desse. campo, ganhando de. novo .0
DJai~ ifté enco~trar cs naVIOS da D1VlSão maIs avançada. E' preCISO hOJe
seu dma ~fa e mllho para os cavallos. V. Ex. dê-me suas ordens. Sempre

a Irador - .A. Tib'Urcio.~
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A 13, Argollo, com toda a artilharia de campanha e o resto do 20
Corpo, deixa Humaytá, afim de operar de accordo com o resto do Exercito,
e procurar abrir uma estrada de co=unicação pelo Chaco, pela qual se
pudesse fornecer a Divisão de encouraçados, isolada acima de Angastura
tentar-se, enfim, si o terreno permittisse, passar por alli com todo o Exer
cito e contornar o inimigo.

Humaytá ficára sob a guarda de 1.500 homens, commandados pelo
Coronel Piquet.

A 15, .A.rgollo, que embarcara em transportes de guerra, desembar
ea no logar mais tarde denominado Santa Thereza. Âhi já o 20 Corpo en·
controu uma força ao mando do Tenente-Coronel Tiburcio de Souzn que
havia começado a abertura de uma picada, margeando o rio.

- Documentos originaes, extrahidos do archivo do General Osorio:

.Commando das forças expedicionarias no Chaco, 13 de Outubro de
1868. lllm.o Exm.o Sr. Hontem eu tive a honra de annunciar a V. Ex. que
devia hoje seguir uma expedição em demanda da Divisão avançada da Es
quadra. Realmente, a expedição seguiu, e acaba de seguir (5 3/4 da noite),
O Capitão Castello Branco com cem soldados de infantaria e dez cavalleiros
ao mando do Â!Íeres José Leito Ribeiro, marchou pelo canunho trilhado na
vespera pelo Alferes Antonio Jorge Moreira, mais de uma legua, subiu as
arvores mais elevadas, e descobrindo mastros de navios, destacon uma pa
trulha de tres homens para approximor-se da margem, e entregar a corres·
pondencia ao Sr. Barão da Passagem; a patrulha inclinou-se muito á direi·
ta, e foi ter á canhoneira F1'anoe'X,a, que mandando um seu escaler á terra,
não quiz receber nem soldados nem a correspondencia. Desfeito o engano, o
Capitão CasteUo Branco inclinou-se mais paTa o norte, e depois de ter nn
dado seguramente uma legua e meia, subiu de novo as arvores, e avistou
Villeta e a Esquadra: approximando-se, e dessa vez já a 600 ou 700 braças
da margem, recebeu cinco tiros de fuzilaria pelo flanco esquerdo, sendo,pre·
cedidos os tiros de um signal pOl' gritos: não respondeu, e marchou até en
contrar um caminho estreito e sulcado, onde parou com a força, estende~
do vinte homens até a margem, do protecção a tres exploradores que segui
ram pelo caminho estreito protegidos sempre pela força de cavaJlaria. Este
exploradores receberam em marcha quatro tiros do fuzil a que não respon·
deram, e foram sempre seguindo. Encontraram do lugar de onde partiram
os tiros uma pá e um bonet de COlUO, que hontem mesmo mandei apre en·
tar ao Exm.o Sr. Marquez de Caxias. Estava feita a comnussão j restava
simplesmente entenderem-se os exploradores com os navios da Esquadra. Isto
não foi possivel, porque ignorando o Sr. Barão da Passagem (como presu·
mo) o movimento que fiz effectuar, fundeou por traz de uma ilha, ~e modo
que os navios que eram avistados das arvores, não podiam ser VIstos da
margem. NãO tenho duvida alguma que o Capitão Cnstello Branco che
gou a vista da povoação de Villeta; e si elle não perseguiu as avançadas
inimigas, até reconhecer o lugar para onde eUas se recolheram, é porque
contando com alguma força paraguaya d'aquelle lado, eu dei-lhe instrucções
para não descobri!' nunca o seu movimento, devendo bater-se sómente V
caso extremo. O meu fim era descobrir o caminho. Devo dizer taOlbem a d'
Ex. que o Paraguayo Canuto que serve de vaquoano conheceu a casa o
Cura de Villeta, e a sua propria casa, segundo me disse; e do lugar em
que isso foi visto ha tão pouca distancia á povoaçãO, que o Capitão ca;te~o
Branco e o referido Canuto reconheceram a olhos nús mulheres an an o
pela rua. Fizeram parte desse reconhecimento os seguintes officiaes : com-
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mandante o Capitão Antonio Lopes Castello Branco e Silva Sobrinho, e
oomo subalternos os Alferes Martiniano José do Nascimento, Dionisio
Evangelista de Oastro Cerqueira e Antonio José Moreira. Qualquer desses
ofliciaes é o mais distincto, e merecem muito a consideraçãO, a confiança e
a estima dos seus chefes. Prestaram bons serviços n 'este e no anterior re
oonhecimento, o 20 Sargento Luiz José de Souza e Furriel JOãO Maria de
Sant'Anna. Deus Guarde á V. Ex. lllm.o Exm.o Sr. General Visconde do
Herval. M. D. Commandante do 30 Corpo de Exercito. - O Tenente-Coro
nel Antonio T'iburcio F. de Souxa .•

cl4 de Outubro de 1868. Para o Exmo. Sr. Visconde do Herval. 
Pejas cinco e meia da manhã seguiram os exploradores para os lados de Vil
leta, pelo interior, e para margem do rio, a ver se descobriam alguma cousa
a respeito do trabalho a que se refere o passado de hontem, que vai ser
feito alli. A's oito horas voltou a cavallaria, tendo ido até além do Palmas,
sem encontrar novidade. Ficaram 2 emboscados de infantaria pelo matto a
3/4 de leguas d'este acampamento. Como hontem o inimigo nos presentiu, é
provavel que queira hoje saber onde acampamos e por isso puz emboscadas.
Odia está pessimo; nada se podo fazer assim: não ob.stante cobriu-se a
ponte de capim e terra, e a cavallaria da oxploração já passou por cima.
As 11 1/4 voltou a eXI)iraçãO da margem e refero que depois de andar cerca
de 2 milhas para cima da furqueta, em achar o menor vestigio, encontrou
°msto de 4 a 6 homens que vinham, e isso ainda é confirmado por um pou
00 de milho torrado de fresco que se encontrou. CI'eio que elles sentiram o
rumor dos machados na ponte que se constróe sobre o ramal da fnIqueta, e
que vieram expiar; mas, si assim lor, a gente que veiu nliO póde perten
cer ao grupo que foi hontem encontrado pelo Capitão Castello Branco, e sim
á algnem que esteja estacionado permanentemento, ou que esteja rondando
a parte fronteira li Angustum. Ao meio dia, voltou um reconhecimento de
10 homens e um inferior (dos que foram hontem) e refere que avistou Vil
leta de cuua das arvores; mas, que não quiz ir até a margem do rio porque
I?vava. pouca gente; mandei com esse inferior um outro, que lá ainda não
tinha ido, para verificação: a l'espostas foram concordes. A' uma e um
q~arto da tarde, as embo, cadas e a protecção foram rendidas, em virtude do
m~o tempo; e os que substituem áquelles hão do retirar-se ao cahir da
n,olte. A's cinco e meia, desembarcou o 280 de Voluntarios, vindo, de Humay
tá, e acampou em um albal'dãO da direita Clue se achava proviamente prepa
rado, Terminado as 8 horas da uoite. - Antonio Tiburcio. Tte. Cel.»

d cConunando das forças expedicionarias do Chaco em 14 de Outubro
e 1868. lllmo. Exmo. Sr. V. Ex. vorá, pelos apontamentos juntos, o

pouco que. ~e poude fazer hoje. O mau tempo e a chuvas fazem este ter
reno quasl Impraticavel. Recebi as duas chalanas que me mandou hontem ;
mas ~altam-lhe os remos. Si fosse pos ivel obter do Sr. Visconde de lnhaú
ma seIS remos de pá, seria muito bom, porque os soldados remam melhor
Com aque~as do que com os de vóga. Devo inteirar á V. Ex. de uma cir
oumslanCla que omitti em minha correspondencia de hontem. O caminho
que:mos seguido, em demanda de VilIeta, pas a por uma zona onde se en
~n am b~l~s de 68 enterradas no tojal. Eu vi tres e cavações dellas.,r zona e IDquestionavelmente fronteira á Angustura mesmo porque fica
a .ous terços do caminho que se faz até descobrir o povo de Villeta. Para
:I~ ~sse lu~al' é preciso atravessar um palmar raso quanto ás palmeiras,
so~~ o o chelO de massega e espinilho, e cujo solo é alagadiço. En com 11m
, ado. de cavallaria tentei atravessar o palmar em rumo de Oeste, mas foi
~poJslvel de certa distancia em diante. Além disso, notei que o terreno
lDa~ c.a para Oeste e Noroeste vae diminuindo de nivel, sem cobrir-se de

s, por consequencia, deve ser mais alagadiço ainda. A's 5 ]/2 da tar-
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de, chegou ao porto o transporte S. Christovão com o Batalhão 28 de Voo
luntarios á bordo. Sabendo qual o destino da força do 20 Corpo ordenei á
seu commandante que desembarcasse e acampasse. Deus Guarde a V. Ex.
lllmo. Exmo. Sr. Viscondo do Rerval, commandante do 30 Corpo de Exer.
cito. - Antonto Tibzt1"cío, Tenente-Coronel.»

.Commando das Forças Expedicionarias no Chano, 14 de Outubro
de 1868. mmo. Si'. - Inteirado sobre tudo quanto V. Ex. se dignou com.
municar-me em sua missiva de hontem, dou-me a pressa em cuidar não só
do que diz o passado sobre a Angustura, como de não perder de vista oca·
minho que ,ae á Villeta. Roje mesmo seguem cxploraçoes em qualquer dos
pontos, e o que houver ha de ser reconhecido. A estrada já chega ao arroio
da FUl'queta, e para cima do ramal da esquerda ficou collocada uma ponte

. de solidez sufficiente para artilllaria : não está ainda terminada, mas, as
primeiras estivas estão promptas ; já passam cavallos. Foi augmentada &

força expedicionaria com a presença do 120 de Infantaria que se me apre·
sentou. Deus Guarde a V. Ex. mm. Sr. General Visconde do Rerval, M.
D. commandante do 30 Corpo de Exercito. - Antonío Tibuz·cio F. de
Soux,a, Tenente Coronel.»

. .Commando das Forças Expedicionarias do Corpo de Exercito no
Chaco. lllmo. Exm. Sr. - Chegou hoje a este acampamento o Exm. Sr.
Marechal de Campo comU1andante do 20 Corpo de Ex~rcito, a quem dei
conta de todo o serviço que tenho até aqui prestado. S. Ex., visitando peso
soalmente o traballio da picada, estivas e pontos, concordou com o que es
tava feito, ordenando a continuação. Roje foi de novo um reconhecim~nto

de noventa infantes e quinze cavalleiros, a ver se descobria a esquadr~s
avançada; e seguindo mais ou menos os passos dos que tinha feito sahir
nos dias anteriores, encontrou primeiro uma sentinella paraguaya, numa
arvore, que disparou um tiro e correu como quem proCUl'ava a Angus~ e
dopois uma outra que não poude ser vista, mas coneu tambem. O CapItão
commandante do reconhecimento fez avançar uma pequena força ao com·
mando de um Alferes e este chegou-se até a margem de um rio que desem·
boca no Paraguay ; ahi haviam duas pequenas trincheiras (de 3 a 4 ~raças
cada uma) com frente para o rio; nM havia inimigos, mas havia 3. pas e.3
picaretas e uns dois outros cabychuys. O facto de serem estas tnncheJI.l:
nhas voltadas para o rio indica que os navios da Esquadrillia avançada.Ja
andaram por ahi. Quem nos diz que essa especie de embocadura de rIO,
observada, não é uma das bocca do pilcomayo? Em cartas do Paraguay
vê-se que o referido pílcomayo tem duas bocoas, uma em frente fi Assum·
PÇão e outra acima de Villeta. NãO seria possivel saber-se si os ~ncoura9ad~s
da vanguarda estão da parte de cima, ou da parte de baixo da Ilha do pI'
comayo ? Os caminhos estão pessimos : as chuvas produziram novOS bnnht
dos j mas como não convem descançar antes de ellcon"trar-se o S: Barão a
Passagem, já solicitei hoje do Exm. Sr. General Argollo, permIssãO para
ir eu mesmo até esses logares ; amanhã, portanto, sigo, pela manhã. D~vo
ponderar a V. Ex. que não se esqueça de que sllo aqui mlúto necessanos

os poucos cavallarianos que temos, e portanto que nunca nos falte as forf"
gens para as cavalgaduras. Logo que chegaram as forças do 20 Corp~, e;
vantei acampamento e acampei na ponte da Forqueta, nãO só para Jr~o
ganhando terreno, como para deixar logar para seis batalhoes e tres ba ~
rias. Deus Guarde a V. Ex. lllm. Exm. Sr. Visconde do Herv.al, .c0~laF
dante do 30 Corpo do Exercito. - O Tenente-Coronel, .Antomo T1lmHJ!O •
de Souxa. - (Recebido a 16, á 1 hora da tarde).

Alagadiço era o terreno do Chaco, sujeito a innundaçoes. A. 17, Ar
galio incumbiLl ao engenheiro Jourdan de fazer as necessarias exploraçoes
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para a communicaçliO com a Esquadra encoUl"açada. D'essa data, Osodo
recebia estas cartas :

<17 de Outubro de 1868. Illmo. e Exmo. Sr. - As Brigadas do Gel.
Bento Martins, que formaram hoje a Divislío do Sr. Brigadeiro José Luiz,
devem continuar acampadas nos mesmos lugares em que ora se acham, isto
é, a la além da ponte, e a 2a no campo em que se acha o Sr. Brigadeiro
JOãO Manoel, o que tenho a honra de communicar a V. Ex. de ordem do
Sr. Marquez e em resposta a carta que acaba de dirigir-me. Fiz sciente ao
Sr. Marquez da noticia que V. Ex. deu-me acerca da sahida das carretas do
inimigo pera o lado da coxilha. Sou com a maior consideração e respeitosa
amizade. De V. Ex. Servo e amigo obr.o cr.O - João de Sou%a da Fonseca
Gosta .•

•17 de Outubro. Exmo. - O Major que por aqui passou, logo pouco
adiante do banhado, apanhou 2 Paraguayos, que se deram por passados, e
um d'e11es, que é muito vaqueano, por ser morador d'este departamento,
asseglU'll que nos pódo levar por logar aonde não ha mais trincheiras, e que,
diz e11e, é daqui legoa' e meia. A vista do que elie diz, o afiançando que
pouca gente existe na trincheira, por terem ido 8 batalhoes para o lado de
Villeta defender o desembarque que Lopez diz que nós vamos aUi fazer jul
guei mandar dizer ao Major que voltasse para os nãO alarmar por aquelle'
lado, quando elles estãO tão entretidos para outro e tratarmos de adiantar o
caminho do Chaco, para mais os persuadir de que por aUi irá a maior' força
de nosso Exercito e dispôrmo-nos para o ataque geral, quando estivermos
prompto. Dizem os taes Para.,"1Iayos, que Lopez tem ainda 7 mil homens:
leremos. Os movimentos qne se tem visto do man{;rulho, fazem crer que
ohomem está puchado á força para o lado de Villeta, o que não é máo para
nos deixar trincheiras deste lado mais despovoadas. Os 2 Paraguayos, na
~a opiniãO são bombeiros, pois um d'elles é sargento e o outro soldado
mUIto vaqueuno. Tenho-os segmos por causa das duvidas, pois o mqueano
pode'nos ser muito util agora. Seu amigo. - l.farque% de Caxias .•

A 18, Caxias escrevia-lhe:

, .Meu amigo. 18 de Outubro de 1868. - Lopez está em má maré.
HOJe, durante a noite, vieram canoas pequenas com 3 grandes torpedos com
o fim de a1'l'ebentar na prôa dos nossos encoUl"açados debaixo da Angllsma,
mas todos falharam, e foram colhidos pelos nossos navios, sem causar dam
no algum, e já lá vão de presente ao Ministro da Marinha, no vapor Santa
Cru
d

z, que desceu hoje. Este pobre diabo, não quer se desenganar que isso
e torpedos de 100, um vinga. Tomara eu o caminho do Chaco prompto,

para acabarmos com estas historias que já aborrecem. Deixou passar 10
enco,uraçados para cima de Angushull, e agora é que está atacando torpedos
no no! Seu am. O - Ma1'que% de Caxias.'

A 22, escrevia-lhe ainda:

. ~22 de Outubro 1868. Exmo. Esqueceu-me dizer-lhe hoje que, ten
do Ido a vanguarda, disse ao Triumpho quo mandasse ver se os homen ti
nham gent~ ~a J?ossa esquerda e que os corresse, si lá estivessem, e não
Õe en&aDOl, a .Vlsta do que diz o mesmo Triumpho, na carta que devolvo.
b ;Alnlll'ante ajustou commigo ir e11e mesmo, com os encoUl"açados, de

aIXo, ob~el'var a alma em que e tá o rio, na bateria i e pelos tiJ.·os que
listoUt OUVUldo, creio que eUe lá estará. Será bom mandar um official intel
len e mar?ar ~ alma em que estãO os taes ranchos de que fala o Briga
~1101 para 11' dlzer aos bombardeadores, afim de dirigirem para aUi algu
loas hombas. Houve emboscada que mandei suhir esta noite, da direita:

grO\l agarrar \lnl sargento e um soldado paraguayo, que vieram com mais



498

2 á casa em que foram agarrados ha dias os outros 2 bombeiros. O sarganto
é um indio de má cara que não tem querido dizer nada e o outro está mui.
to ferido e pouco fala. Até logo. Seu amigo. - jlJla1'qt~e"" de Caxias.>

A 23, escrevia-lhe :

.23 Outubro 1868. Exmo. As chuvas tem me posto de mau humor.
Hontem, e hoje, mandei fazer reconhecimentos sobre a bateria da .A.ngus·
tura, e tanto os officiaes de marinha, como os 2 engenheiros que para isso
mandei, são concordes que não é possivel fazer-se o desembarque sobre a

-bateria, porque, não só a barranca, por sua altura, a isso não se presta,
como porque o matto chega até a barranca, e não deixa espaço para fonnar
qualquer força que assalte a bateria, ao passo que a guaroiçllO ganhando o
matto, pode resistir muito sem ser quasi vista. NãO ha, portanto, remedio,
sinãO continuarmos com o primeiro plano j isto é, tentar o desembarque
pela altura de Villeta, ou pouco mais abaixo, ou acima. Veja que trabalho
vou ter para levar municio e munições de guerra, pelo Chaco. Já tratei
com o Lanúz, o passar hoje para o Chaco 800 mulas de carga, para servi·
rem na conducção do que precisam os 2 batalhões, que já estão no arroio
que desagua quasi em frente a Villeta, por isso que sendo ainda parte do
caminho uma ruim picada, nãO ha outro meio de dar aUi de comer á gente.
Vae me faltando a paciencia, Oleu amigo, com tantas contrariedades, e no
emtanto no Rio de Janeiro, já se suppõe a guerra acabada I Mande uma
faxina de cavallaria caroear para a gente do Chaco, pois os infantes levam
muito tempo nessa operação, e por isso ainda hontem voltou dalli a carne
por ter chegado tarde e podre com o sol. Seu amilSo. - Ma1'que% de Ga·
mas.'

A 24, escrevia-lhe :

«Exmo. Finalmente abriu-se a communicação com a Esquadra de
cima da Angustura com as nossas forças do Chaco, e n 'este momento r~ce·

bi uma carta do Barão da Passagem em que me diz já tem ido até a VlS~a
da Assumpção com alguns dos nossos muni tores, sem sofl'rer resls~encla
séria, e sem que os navios sofl'ressem damno algum. A communlcaçiio
abriu-se na fóz do tal riacho em frente a Villeta. Amanhã vou ao Chaco
para ver se activo a conclusão do caminho, pois estou impaciente e co~ a
convicção de que a guerra acaba aqui, passado este barranco. Seu amIgo.
- Ma?'quex de Caxias. 24 Outubro 1868.•

Conseguiu, como se vê, n 'essa data, o engenheiro (Jomdan), pelas ó
horas da tarde communicar com os nossos encouraçados, na embocadura
do rio Negro ou Villeta, tendo aberto 10.714 metros de picadas, depois de
varios reconhecimentos e sondagens nos banhados. (5)

A 27, foi distribuido o Boletim do Exercito, de Surubi-hy:

«Apesar das maiores difficuldades de toda especie, tem continuado os
trabalhos na abertura da estrada, que se está construindo no Chaco. Como
si não bastassem os obstaculos ofl'erecidos pela natureza do terreno, t~do elle
composto de profundos lamaçáes, ou matta virgem, veiu ainda o cresCImento
das aguas do rio Paraguay augmental-as cobrindo as grandes e ext~ns~,
estivas e pontes, que se haviam já construido. A actividade e energIa e
S. Ex. o Sr. Marechal Marquez de Caxias tem sido perfeitamente corres·
pondidas pelo Sr. Marechal Argollo, officiaes e praças, que forma~l a colu~'
na sob seu commando. Foi essa columna reforçada com uma Bl'1gada maIS

(5) cA Guerra do Paraguay., Tenente·Coronel ]ourdan, pg. 1517.
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de infantaria, que para o Chaco marchou hoje ao toque de alvorada, e ao
mando do Coronel Augusto Francisco Caldas. EstãO abertas e francas as
communicações entre as forças do Chaco, e a DivisãO de encouraçadas com
mandada pelo chefe de Divisão Barão da Passagem, que se acha além da
Angustura, o qual participa ter por vezes já seguido perto d' AssumpÇão, e
voltado sem encontrar obstaculo. O inimigo, alarmado pelo movimento de
nossas forças no Chaco, e inquieto sobre o dia, e pontos, em que terão de
ser atacadas suas trincheiras de 'ViUeta, acaba de, como sempre acrificar
100 desgraçados, que por ordem de Lopez se passaram para o Chaco, com o
fim de observar nossas forças, e batel-as de emboscada. Hontem, depois de
ter marchado um batalhãO nosso de infantaria, procurando a margcm do rio,
foi de sorpreza assaltado por essa força, que, como era de esperar do valor
e intrepidez dos nossos soldados, ficou completamente derrotada, deixando
sobre o campo vinte mortos e um prisioneiro, declarando este e mais dois,
que posteriormente se fizeram, que muito poucos foram os que se escapa
ram sem graves ou leves ferimentos. Ante-hontem teve lugar um bouito
episodio de guerra, em que tomaram parte um jovem official brasileiro, dois
de nossos soldados de infantaria e dois officiae paraguayos. Havia o Sr.
Marechal Argol1o determinado que o Alferes do ÓO Corpo de caçadores á ca
vallo Frazão Gomes de Oliveira, empregado no seu Quartel General, seguis
se a pé, e acompanhado dos dois soldados do 100 de infantaria Manoel José
de Souza e Izidoro 'Vieira de Oliveira ÍI cumprir uma cOmrnlSSãO na barran
ca do rio Paraguay entendendo-se com a força naval aIli estacionada. O
Alferes Frazão marcha para cumprir as ordens, e em caminho se encontra
com dois officiaes paraguayos, que seguramente procuravam o luga!' conve
niente para C0110CDl' a emboscada de que acima se falou. O official brasilei~
ro, que n'essa occa iãO marchava só porque haviam ficado um pouco
atrazados os dois soldados, que o acompanhavam, nãO trepida, e avançando
sobre os Paraguayos lhes intima que se rendam. Estes arrancam das espa
das, e atacam o Alferes Frazão que, encostado á uma arvore, apara os gol
pes ~e seus adversarios, e se defende. Os soldados chegam, a luta se trava
renhida, e o resultado foi cahirem mortos os dois officiaes paraguayos. O
Alferes Frazão Gomes de Oliveira foi hontem mesmo promovido por este
acto de bravul'D ao posto de Tenente, e os dois soldados de' infantaria a Sar
g~nto , mandando S. Ex. o Sr. Marechal Marquez de Caxias dar á cada um
destes uma gratificaçãO pecuniaria. Deve ficar consignado que, depois do
que 6?a dito, cumpriu o Alferes Frazão as ordens que havia recebido, e a
commIssão de que lora encarregado. Lopez, segundo affirmam os prisionei
fuso a'estes ultimos dias feitos, commetteu o acrilegio attentado de mandar
~Ila: n'AssumPÇão o Bispo do Paraguay, tãO innocente no que diz res

POlto a conspÍl'ação, como todos os outros seus companheiros de infortunio.
~ forças de ViIleta estão em continuo movimento, ora marchando para a

ente, e logo depois contramarchando, ora para um e outro flanco sem que
se po sa dar a tão febricitante locomoção outra causa que não seja o susto,
e e.terror, de que se acha possuido o dictador Lopez. As chuvas tem sido
copiosas fa~endo crescer as pessimas condições do acampamento brasileiro,
mas o tel'l1vel f1agello do cholera tem diminuido consideravelmente, e pa
rece provavel que de todo nos deixe. A cavalhada do Exercito, e os ani
maes empregados nos vehiculos e viaturas dc seu transporte estão em ex
c~l1eute .estad? ~odo o apparelho de asssalto e seus accessorios estão pron~
p ~s e diSpoDIveIs para o ·momento. em que do Commando em chefe partIr
soque de avançar. Os nossos soldados com anciedade o esperam. S. Ex. o
r\. Marechal Marquez de Caxias percorreu hontem o caminho do Chaco,
q6 ll'~u~o.se de lá depois de 2 horas da tarde, apezar do calor sufl'ocante,
EU6 aZIa., Ta to os navios, que formam a vanguarda da DiviSãO de nossa

quadra a fluem da Angustura, como os da Divisão avançada além della e
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mais duas bombardeiras, que S. Ex. o Sr. Marquez de Caxias fez ultima
mente tomar posiÇãO, fazem constante fogo dia e noite sobre as baterias
inimigas e seu acampamento. Rontem ás 9 horas da noite recebeu-se parti
cipação do Sr. BarãO da Passagem de que o inimigo fazia passar para o
Chaco, em canoas, soldados; nada se deve por aUi temer, porque a columna
que lá está, excede hoje á 7.000 homens em communicação com a Esqua~
dra, e mutuamente auxiliando. Lopez está praticando o mesmo que prati.
cou, quando nós occumpamos o Chaco estreitando o cerco de Humaytá.
Reconhecendo .a importancia do movimento das nossas forças actualmente
na outra margem do Paraguay, tenta os meios de poder desalojar-nos, mas,
como lhe succedeu da primeira vez, ha de perder muitas centenas de sol·
dados, e nossa occupação permanecerá, emquanto fôr conveniente.•

Nessa data, Caxias escrevia a Osorio :

«27 de Outubro. Exm. - Tudo que o sargento paraguayo disse ao
Gelly, no Chaco, já tinha aqui dito ao Cespedes, mas creio que nem tudo é
verdade, pois que elle e o companheiro eram do numero dos espias que o
Lopez tem aUi, e só pela instancia que delle fez o Argollo, o mandei para
lá j e verá que eile mais dia menos dia foge, e vae então dizer ao Lopez,
qual a verdadeira força que está no Chaco, de onde elles sabem tanto como
nós. Aml1nhà das 10 para as 11 horas da manhã, devemos fazer o novo re·
conhecimento bem pela nossa esquerda, como já tinhamos conversado, pois
o Triumpho já está com as cadeiras mais soldadas e me disse boje que já
pode montar a cavailo. Seu amigo. - Ma7'quex de Caxias.>

«A factura da estrada do Chaco adiantou e facilitou o desenlace feliz
da guerra. Nosso Exercito acha-se em Palmas, n'um verdadeiro becco sem
sahida j no reconhecimento do lo de Outubro havia-se adquirido a certeza
de que o ataque das linhas de Pequicery e Angustura seria tão difficil oomo
o de Curupaity em 22 de Setembro de 1866. A Esquadra avançada que ha
via passado acima de Angusturn conhecia que os fortes estavam armlldos
de possante artilharia. Osorio no reconhecimento ás linhas de PeqUlcery
igualmente testemunhara, que aUi havia cerca de 70 boccas de fogo e era
preciso romper por banhados, não havendo facilidade para estender o Exe~
cito que sómente poderia desembocar sob a frente das linhas, por dua~ p~
cadas, verdadeiros desfiladeil'os. Os profundos banhados e lagôas na direi
ta não permittiam contornar a POSiÇãO ; e, caso nãO si fizesse a estrado do
Chaco, talvez seria indispensavel contra-marchar o Exercito até o valle do
Tebiquary para por eile ganhar uma estrada que contornasse a posi9ã~ de
Lopez. Emfim, A.rgollo opinára, em officios reservados ao Duque de OaXIas,
para contornar pelo Chaco a POSiÇãO do inimigo .• (6)

«Em Palmas (porto de) 28 de Outubro do 1868. Ao Chefe do Esta,do
Maior. Em cumprimento das ordens do Exmo. Sr. Marechal d'ExerClto
~arquez de Caxias Commandante em chefe, teve lugar hontem o ~ecoDhe
CImento á viva força contra as trincheiras do inimigo. Emprehendi a muro
cha as 7 horas da manhã, desde o campo de nossas avançadas. até d~sem'
bocal' o matto que acaba na margem do arroio Piquicery: as pICadas sao de
p~ssimo transito. O matto é mais ou menos fechado; tem poços d.'a~u~, Su;
hindo-se do matto na margem do Piquiciry, se vê todo o campo llllIDlgO
sua linha de fortificação artilhada pela fralda da colina j além do IDes~~
arroio, e sua artilharia joga a metralha da posiÇãO superior em que es a

, '1lll1
(6) cA Guerra do Paraguay•. Tenente-Coronel ]ourdan, pago 158.-Dlrígt~uJ'

os trabalhos da estrada os engenheiros Falcão da Frota, Sepulveda Ewerard, d
lherme Carlos Lassance, E. C. Jourdan e os officiaes dI) corpo de pontoneiros e o
batalhão de engenheiros.
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collocada sobre a margem do mesmo arroio. No Passo do Araçá tem o
arroio uma comporta e uma pequena ponte que apenas dá passagem para
um individuo a pé, com debil fortificação nas cabeças j a que fica na mar
gem esquerda foi tomada por nossos atiradores, em cuja occasião o inimigo
tirou do lado opposto uma taboa ou prancha, o que fez correr uma maça
d'agua com impeto da parte de cima. Percorri. mais algumas quadras para a
direita sobre a costa do arroio que é estreito e observei que as aguas esta
vam paradas, e um soldado de ~avallaria que mandei entrar n'agua
para experimentar a sua profundidade: logo nadou o seu cavallo, o pratico
entllo me observou que nãO era natul'al o volume d'agua que continha visto
que estava no crescido até a bananca. Durante o reconllecimento, o inimi
go jogou de sua trincheira sobre nossas forças ao apparecel', com 12 boccas
de fogo, sendo algumas de grosso calibre. De nossa parte tivemos fóra de
combale n'a'luelle ponto 106 individuos, inclusive o official d'engenheiros
Gambôa que, na occasião em que delineava o anaial do inimigo e suas trin
cheiras, foi quasi partido por uma bala de canhãO, que tambem matou o ca
vallo d'uma de minhas ordenanças. Os meus officiaes d'engenheiros Majo
res Frota e Sepulveda, que me acompanharam durante o reconhecimento,
terllo, como profissionaes, bem informado a S. Ex. o Sr. Marquez, que che
gou áquelle campo, e observou as posições do inimigo, como a que foi to
mada pela 3a DivisãO de infantaria no banhado da esquerda. O General D.
Henrique Castro com a DivisãO de seu commando, que marchou pela estra
da direita, a mais de meia legoa para leste, co=unicou-me que encontrou
n~ traj~cto um piquete inimigo, que foi desalojado e approximando-se da
trlDchelra, entendeu que alli o anoio se torna em banhados com bastante
agua, e que no caminho pas ou um, bastante fundo, em que a tropa molhou
alguma munição. A colunllla de caval1aria co=andada pelo CeI. Tavares,
que fez o reconhecimento da extrema direita, encontrou como da primeira
v.ez, ~ campo inundado, e ao approximar-se da trincheira, soffreu fogo d'ar
!ilhana de campanha, que nenhum mal produziu, e o mesmo succedeu com
a columna do Goneral Castro. Testemunha occular da pericia e bravura do
Cel. Fernando Machado de Souza commandante da 5a Brigada de infantaria
que marchou na vanguarda do Exercito, e fez a exploraçãO do centro me é
agradavel fazer d'este chefe especial mençãO affirmando o conteúdo de sua par
le qua~to ao procedimnto dos commandantes, dos otliciaes e praças da mes
ma ~ng~da. O Tte. CeI. José Fernandes de Souza Dóra, comte . do 200 Corpo
~rovlsono de Cavallaria valente como sempre, marchou na vanguarda com
bgumas praças da mesma arma e prestou bon serviços. As partes dos
~vos ~arão do Triumpho, CODlmandante da 2a Brigada de Cavallaria e
~;gade)~o !osé Antonio da S. Guimarães, CODlmandante da 3a Divisão de

~ntarJa lDstruirão a S. Ex. do occonido no combate e assalto da h'in
~~eJra da esquerda na margem do rio Paraguay. Em toda a refrega tivemos

. mortos, 120 feridos e 26 contusos. Os offioiaes do meu Estado Maior,
~l~dantes,de qrdens, Capitães Cezar Augusto BrandãO, Francisco Silveira
T o, Jose ROlZ., Tenentes Manoel Luis da Rocha Osorio, José Simões.
taO!!es, .~. Soar~s Lo~zada, Alieres JOão Pereira da Si!va e .A.lfer~s Secre
fo no nnlitar .Ll?z Jose de MÜ'anda, portaram-se com valor nas !Jnhas de
leg~, t:ansmlttindo as minhas ordens aos pontos precisos j tendo o Tenen
a [se da Cesta Pelado, trLD1bem men ajudante de ordens, acompanhado
p;~o umdena da exh'ema direita, onde bem se portou. Deus Guarde a V. Ex.-

t8CO,/! do He1"l1al.»

!. Em Novembro continuou o Exercito Brasileiro acampado em Palmas.
'. 12, o Tenen te Coronel Tiburcio escrevia á Osorio : -

àido cR1lJ?aytá, 12 de Novembro de 1868. Exmo. Sr. Visconde. - Tendo
repenhna por demais minha retirada do Chaco nãO me sobrou o tempo
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para cOllllllunicar a V. Ex. que partia para este lugar e daqui para o Brazil.
Atacado bruscamente de chol6rina, e logo em seguida de um engorgitamen.
to do figado que privou-me de andar e portanto de continuar a prestar com
proveito Dleus serviços, resolveu o Sr. ~arquez licenciar-me a pedido
meu. (7) Deixo portanto os nossos queridos companheiros de fadiga abra.
ços ainda com as difliculdades de uma luta que dura ha quatro annos ! Dei.
xo-os com o coraçãO partido de pezar por nliO poder partilhar-lhes a sorte
e colher com elles o laurel custoso dessa epopéa em que a nação hypotbe.
cou seus louros. Na Côrte do Imperio V. Ex. pode contar com confiança
com um amigo sincero e admirador espolltaneo. - Antonio Tiburcio Fer·
"ei?'a de Sou7ia.>

A 13, communica-lhe o General Fonseca Costa :

.Illm. Exm. Sr. 13 de Novembro de 1868. -Sua Ex. o Sr. Marquez
já mandou distribuir os cavallos, tocando a cada um dos corpos d'Exercito
(10 e 30) 150 cavallos. S. Ex. manda dizer a V. Ex. que, em consequencia
da chuva, não deve ter lugar hoje a emboscada que estava determinada j e,
portanto, que neste sentido V. Ex. expossa suas ordens ao Sl'. Barão do
Triumpho, e mande disto prevenir ao Sr. Visconde de InhaÚIDa. Sou com o
maior afi'ecto e consideração de V. Ex. Subo e amo afi'ectuoso e creado 
João de So~txa da Fonseca Gosta.»

di r to Tc-
(7) A licença foi concedida em 10 de Novembro para que o s me Brasil.

nente Coronel do Estado Maior de Artilharia fosse lratar de sua saude no
Ordem do Dia n. 269 de 14 de Novembro de 1868.



CAPITULO LVI

Sl1lnl.~RIO .' - Reconhecimento geral sobre o Ch~co (24 Nov. 1868) e pas~agem. 
Providencias de Caxias. - Difliculdades de mantimentos e·munições. - Pla
no de ataque contra Vllleta. - Desembarque do Exercito em Santo Antonio.
- Combate de !tororO (6 de Dezembro de 1868). - Marcha do 30 Corpo nesse
dia. - Razão por que Osorio não compartilhou do combate. - Discurso de
Silveira da Motta, no Senado Imperial, sobre o sanguinolento feito d'armas. 
Carta de Osorio sobre sua marcha e o succedido a seu respeito. - Explicações
posteriores de Caxias e asorio no Senado. - Baialha do Avahy (11 de De
zembro de 1868). - O delineamento e e.'<:ecução do plano de batalha. - O inimi
migo em completa derrota. - Osorio t\ ferido por bala de fuzil que lhe
rompe o maxlllar esquerdo.' não podendo vencer a hemorrhagia, retira-se
da luta. - Caxias á testa das reservas. - Forças dispersas do irumigo. 
Apreciação da Ordem do Dia do General em Chefe (14 de Janeiro 1869. 
Sua inexactidão. - Cartas de Victorlno Monteiro, Paunero e J. F. Menua
Barreto, de felicitações a asorio. - Osorio Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro
(Decr. de 26 de Dezembro 1868). - Louvor a asorio pela sua coadjuvação
nos triumphos do mez de Dezembro (Ordem do Dia cilada). - Partida de
Osorio de Assumpção para a Provincia do Rio Grande do Sul (22 de Janei
ro 1868). Guilherme Xavier de Souza no Commando interino do Exercito. 
A retirada de Caxias para o Rio. - Carta de Osorio ao General Xavier de
Souza, em 31 de Janeiro, de observações sobre o Exercito. - Resposta. - O
her6e do Avahy. - Manifestação dos veteranos da Guerra. - Quadro de
Pedro Americo. - Glorificação de Osorio. - Carta de Durourg de saudação
ao General Brasllciro.

A. 15 de Novembro de 1868, Osorio recebia a seguinte instrucção de
Caxias .'

d5 de Novembro de 186 . Illmo. Sor. CapitãO Cezar Augusto Bran
~. Respondendo á sua cartinha desta data, rogo-lho o favor de dizer ao
.fJ.~o. ~r. General Visconde do Rerval que S. Ex. o Sr. Marquez quer que a
:rugencIa ordenada ao Sr. BarãO do TTiumpho tenha lugar esta noite; po-
endo, 'portanto, S. Ex. o Sr. Visconde expedir as ordens nesse sentido.

Áprovelto esta occasião para lhe apresentar os meus sentimentos de affei
Çã~ e apreço que lhe são devidos pelas suas qualidades. De V. Ex. Cama
ra a affectuoso Cl'eado - J. ele 80uxa da Fonseca Gosta.•

A. 16, escrevia-lhe o Barão do Triumpho .'

J' (C~mpo, 16 de Novembro de 1868. Exmo. Sr. Compadre e amigo.
n~ %lindel ~o Exmo. Sr. Marquez um. telegramma dizendo o que havia feito
elles g~nCla e ag~ra a V. Ex. : a emboscada ficou em muito bom lugar, mas
brir deIxaram o piquete na bocca da picada e mandaram um soldado desco
fico a cavaUo ; este foi cercado pela infan taria e, disparando, fizeram fogo e
pel: o cavallo e~silhado, e varado por uma bala. O Paraguayo escapou-se

s mattos ; fUI até perto das duas baterias: inda estão, e alguns tiros de
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bombas e metralha nos lizeram. Dois encouraçados chegaram-se áq bale
rias, lizeram mtúto fogo sobre eUas, e os Paraguayos custaram a ser perse
guidos. Inda os deixei fazendo fogo. A artilharia deUes não é grande sim
de pequeno calibre. Na picada onde esteve V. Ex. com o Coronel M~cha
do mandei eUe mesmo com um batalhão, a tocaI-os para fóra do lugar. O
34 carregou sobre eUes, e os foi levando até perto das trincheiras. No re
ducto licou logo um Paraguayo. Este já não podia falar. (,luando eUes en
grossamm a força o Coronel pediu-me que queria romper com todo o bata
lhão sobre elles e foi um fogo vivo. O Coronel calcula de 16 a 18 mortos.
Eu pedi-lhe uma parte disso, e logo que a receba remetterei a V. Ex. Acho
que os homens estão com pouca força, e cá mesmo onde houve o fogo pou
ca gente se vê. Logo irei a V. Ex. Passei a noite mortissimo. Si não fosse
a diligencia estaria na cama. Toda a noite passei com dôres do cabeça, e
até agora moido. De V. Ex. compadre amigo obr.0 -Ba1·ão do T1·'ill'n~plzo,.

A 18, escrevia-lhe o General Fonseca Costa:

«18 de Novembro de 1868. Illmo. e Exmo. Sr. - Dizem que os va·
pores fazem afugentar os peixes dos mares por onde navegam. Creio, por
experiencia propria, que o barulho das carroças do palha ou alMa, á horas
mortas da noite, produz o mesmo efIeito. Por i~so tomo a liberdade de re
metter a V. Ex., que mora fóra da estrada, essa goiabada, já por V, Ex.
reconhecida como bôa isca para apanhar e acarenciar peixe. Peço a V, Ex.
que aceite os meus respeitos por ser com muita consideraçãO de V. Ex,
Sub.o am. O respeitador e obr.o crd.o - J. de So~txa da Fonseca Gosla.>

E, a 20, escrevia-lhe o General Victorino :

«Porto Alegre, 20 de Novembro de 1868. Meu Exmo. General Vis·
conde. - A carta de V. Ex. datada do l0 de Outubro recebi hontem e
coberta por um envelope todo bordado e pequeno, tanto que parecia-me er
parte de algum casamento; e, sendo a carta antiga, entendo que algum c.n
rioso abrisse a carta e mudasse o envelope: não me admira, não só infeliz
mente, pelo pouco escrupulo que muitos tem de assim proceder, como pre·
sentemente a quadra ser de eleições e portanto fructa do tempo. Todos da
minha família vão felizmente bem e enviam a V. Ex. os seus resp6Jtos. Es
pero em Deus que V. Ex. ha de ser feliz quebrando a cabeça do Lop~z.
Agradou-me a noticia de ter cessado o cholera, pois estava1l10s com mUlto
cuidado de todos. V. Ex. que conhece-me perfeitamente fará idéll COJD? nao
esta,rei contrariado vendo-me ainda perseguido com o maldicto rheumatIsU!0'
e portanto privado de ajudar aos meus llmigos e companheiros: tem SIdo
uma fatalidade. Já montei a cavaUo duas vezes com custo para montar e
apear; contudo já estou melhor e mais nutrido, e logo que esteja capaz do
trabalhar estarei junto a V. Ex. como prometti ao Exmo. Sr. Mal'quoz..e

não serei capaz de faltar. Si V. Ex. tiver occa,sião favoravel.para. o Porti
nho escreva-lhe e mande vÚ' tres oavallos Dleus o oveÍl'o e dOIS zaillo~ ~ara
que eu os encontre quando am chegar. Estimo que o Exercito.contlDuo:
ter cavaUos e mulas ~ordas, pois, como V. Ex. sabe, sem este artigo nada s
pode fazer que appareça. Lembranças ao compadre Severino e a todOSffO~
amigos e como sempre com todo o respeito e consideração. De V. Ex. a .
am. O velho obr.o - VictoTino J. O. .Montei/ro .•

A 23, Caxias escrevia-lhe:

«Exmo. Amigo. 23 de Novembro de 1868. - A' vista das notici~~
que nos tem dado hoje o Barão do Trinmpho, estou incHna,do a o~:· ~uof~_
homens estão em movimento, seja lá para o que fôr. Convem, pOM ndo,V
zermos amanhã, ao romper do dia, um reconhecimento g~ra1. Iln

s
euor:

Ex. avançar, ás 5 horas, a vanguarda, com as cautelas preCIsas, pela e q
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da e centro, até onde ohegamos no ultimo reoonheoimento, e ordene ao
Bento Martins, oom o José Luis que marohe pela direita, até onde ohegou
o Jocn quando por esse lado foi. Esouso dizer Ilue toda a força que aqui
temos deve, a essa hora estar proll1pta a marohar, si fôr prooiso, e que
com a vanguarda deve i.r o apparelho de ponte de bOll'D'l!fa para no oaso
de estar a trincheira de oooupada, passar o Piquioiry e oooupal-a. O .Tosé
Lui tombem deve levar essa ordem, mas que isso não faça a enoontrar re
istencia. Será bom que V. Ex. previna de minha paTte, amanhã, antes de

marchar ao Gelly, do que vamo fazer. O Vioe Almirante sobe ás 2 hora
da madrugada com 3 enoouraçados, e pela maneira por que for reoebido nn
!ugustura, devemos oaloular o que ha, pois pode bem ser que, mesmo sen
do verdade tudo quanto viu o ocoulo do Triumpho, não tenham os homens
feito retiraI' sinão gente inutil, e que ahi estejam promptos para brigar.
eu amigo. - 1Jla'l'q~tex. de Caxias.»

E a 24, (1) aoore oentava :

.Ex:m.o - 24 ovembro 186 . O Almirante mandou-me agora parte
de que os encouraçados nàO subiram ás 2 hOTas, 001110 estava ajustado, por-

(I) -Rlo de Janeiro, 24 de Novembro de 1868. E:Klll. General e querido Amo.
Sr. Viscoade. Recebi com grande prazer a carta de V. Ex. de 14 do passado. E ta
mos de perfeito accordo em todos os seu pontos de vista. FOra um eo'o politico
gravissimo deL'<ar a Lopez no seu governicho. Depois dos esforços que fizemo ,
seria esse um desfecho ridiculo da Campanha. E embora os liberaes possam enCa
rar deste ou daquelle modo a direcção que lem sido dada á guerra, - são unaoirnes
oa necessidade de acabal-a honrosamente. Um ou outro que se e>.-prirnc de modo
diverso não represeota sinã" alguma exageração local. Infelizmente os COn erva
dores foram contralios á guerra, não por convicção dos eu males, mas porque
receavam que dahi viesse grande gloria e força a seus adversarios. Procuraram
pois desmoralisar, não este ou aquelle commandanle, maS a guerra em si mesma,
ora alacando o Lratado COmO cruel contra o Paraguay, ora negando auxilios de
geate e de donativos e aconselhando o povo e os ricaços a se retrahirem. De tudo
isto estão agora tirando o fructo : nem podem inspirar confiança, nem podem le
vaalar gente, clles que ha pouco se queLxavam que o paiz estava cxhausto. Repa.
re,General, que o Sr. Marquez, depois da subida dos conservadores, não tem recebi
d~ lnão ridiculos contingentes, e aqui nos consta que o Exercilo se acha muito di·
zunado pelas molestias e sobreludo pelo cholera. Bem diz V. Ex. que não se pode
escrever a historia desta guerra somente com os elementos que tem sido fornecidos
ao publico. Os que a sabem não podem dizer nada. Uns por interessado em occul
lar certos erros, ourros por honra de Sua posição; lodos ernfim que a podem escre
ve~ se calam. Eu mesmo, que tenho sido mallratado ineptamente pelos jornaes e
8Jl1Jgos do General em chefe, esbocei na Europa um livro, que estou agora acaban
do, mas que naturalmente não serã publicado tão cedo, porque desço a particulari1ades desde a minba chegada a ~iontevldéo, e alnda não é lempo dp ser-se tão
r
ã
auco I Ba Um Capitulo, porém, que servirá de resposta a certos maldizentes, que

n o tem .
E . peJo de dizerem que o estado em que V. Ex. e o Polydoro deLxaram o
lerolo era mlseravel, ; e que si o Sr. Marquez tivesse sido nomeado logo no co

meço, - a guerra estaria já acabada. Eu respeito o Sr. Marquez, fui seu amigo, e
o COnsidero com serviços: bastava o facto de, no ultimo quartel da vida, sem mais
asPlfações, ir dedicar-se a seu paiz Porém não posso tolerar semelhantes menti-
ras, d~ q . I

co I ue o paiz todo tem plena consciencia. Tenho, meu General um trabalho
qU

mp
elo do estado do Exercito antes da campanha encetada : por elle se verá oIh: era esse Exercito... Ah! si não fossem os dias e noites de incessante traba-

, com que V. Ex. fez dos Voluntarios soldados, ensinando-lhes até a atirar pela



506

que a chata que ia com carvão, nãO pôde supportar o reboque, e encheu·se
logo que principiou a andar, de agua. Mandou, comtudo, que a sua vanguar'
da de encouraçados fizesse agora um reconhecimento nas baterias, e foi oro
dem ao Barão da Passagem para subir até Lambaré, a ver si nota alguma
mudança. Façamos por terra tambem o nosso reconhecimento e si os ho·
mens nãO se tiverem retirado, mande recolher a nossa gente. Não embarca
hoje nenhuma força em conseeruencia do tempo. Dê ordem ao Doca qne se
recolha e espere nova ordem. Seu am. O - Marq~tex, de Oaxias .•

À 26, escrevia-lhe:
Exm.o - 26 de Novembro de 1868. À' vista da noticia que recebi do

Almirante e que já mandei mostrar a V. Ex., convém activarmos a no sa
passagem para o Chaco, pois os homens estãO querendo, a todo custo forti·
ficar Villeta. Hoje mesmo deve passar o Bueno, e o corpo do Doca, que en
tinha dito que passaria amanhll, e tudo o mais que fôr possivel amanhã irá.
Convém dizer ao Gelly que mande amanhã tomar conta da vanguarda, para
a sua gente de infantaria principiar a embarcaI' logo cedo. Eu vou tambem
amanhã para o Chaco, e lá fico, e V. Ex. deve ainda aqui ficar activando a
passagem da sua cavallaria o artilharia, para o que vou apressar todos os
vapores que houverem no porto. Seu am. O - Ma1'quex, de Oawias.•

<Estação do Chaco á Estação Vanguarda. Telegramma. O Exm.oSr.
General Chefe do Estado-Maior communica ao Exm.o Sr. Genoral Viscon
de do Herval, que S. Ex. o Sr. Marqllez detormina que V. Ex. sobre-cst~ja
no embarque de cavalIaria para este acampamento, até segtlllda ordem, VIS

to que as partes em que tem de transitar acham-se inlltilisadas pela chura
e precisam de concerto. 27 de Novembro de 1868. - Oandido Roi:;,.>

À 28, escrevia-lhe o Marquez de Caxias:

.Exm.o Àm. O - Chaco, em frente a Villeta, 28 de Novembro 1868.
Aqui cheguei hontem a uma hora da tarde, e a minha bagagem só âs 10

primeira vez, - que Exercito teriamos ? E os ingratos ousam dizer... Mas, deL,e
mos isso por ora. Verá, pelos jomaes, que o governo levou á ponta de baioneta a
eleição municipal, e onde não pOde conquistar está agora anllullando todas as elel·
ções que os liberaes venceram I Neste estado de coisns fomos consu.1tado pelas pro
vineias si se devia pleitear a eleição de Janeiro á força d'armas. Vimos que isto
daria em revolução, tanIa mais desgraçada, quanto temos ainda a guerra no Para·
guayexigindo recursos. Então não tivemos outro remedlo sinão aconselbannOsqueos
liberaes não fossem ás urnas c que se deixasse o governo fazer uma camara una·
nime. Tenho ainda o dever de dar-lhe uma explicação a respeito do Rio Grande
do Sul Havendo-nos participado o Sr. Porto Alegre e o Gaspar que se tinham
aJli fundido os liberaes e os baronistas, entendemos conveniente escrever áquell

es

dois seubores, visto estar V. Ex. fOra da provincia, para organisarem o partid~ e o
is fOI en'centrallsarem. O Ga.par noS informa que grande parle dos progress tas rt

grassar, como esperavamos, as fileiras dos conservadores; maS que o Sr. Po o
Aiegre resistira, na desgraça dos Ilberaes, a aceitar favor do Governo e estu~a
disposto a sacrificar-se comnosco V. Ex. sabe que desde muito era o meu desejO

. c"as e es·
unir o Sr. Parlo Alegre cam V. Ex., porque, pondo de parle as dlvelgen

1 porto
quecendo certa gente ordinaria que andou lirando partido da posição do Sr. - u.

. damenle naO pAlegre, elle sempre na Camara votou cerrado comnosco. Desg1aça f rça
de ahi na campanha realisar aqueUe meu desejo ; mas, hoje, pensO que a olhe
das circurnstancias fará o que eu não pude. Aproveito o Tenente Otloni par~e e
confiar esla carta. Aqui fico ás ordens de V. Ex. a quem desejo mnita sou
felicidade como amigo sincero, Admirador e Crdo. - F. Oclrwiallo.
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horas da noite me avistei com elIa, tal é o estado do caminho por ter o rio
crescido, e pela 4a vez, desmanchado as pontes. Fui, logo que aqui che
guei, ao porto de Villeta, observar de perto a tal trincheira quo o inimigo
tem querido levantar no lugar melhor para desembarque. Por ora, não ha
mais que um traço na terra com 2 palmos apenas de altura cm alguns lu
gares. Os homens, creio que tiveram intenção de ver o que podiam conse
guir, não obstante a presença da Esquadra, mas fi metralha supponho que
os desanimou, pois, desde hontem que não trabalham. E' falso que a Es
quadra se retiras o do porto de Villeta, e que viesse para a margem do Cha
co, fazer tiros de longe, pois os 4 monitores estavam tão perto de terra, que
a sua metralha se espalhava muito além da tal projectada obra, que espero
em Deus, não será levada a effeito, sinãO nos faltarem muniçoes na Es
quadra, o que não é possivol. Creio, o é minha opinião, que não temos re
medio sinlío passarmos para o outro lado para sahirmos do lamaçal em que
estamos, e emquando isso se nãO fizer Lopez, não abandona a Angu tura.
ODoca foi até acima de Santo .á.ntonio. e não viu do outro lado, sinão sen
tinellas por cima de algumas cumieiras de casas, e hoje voltou a explorar
até onde pudesse chegar, mas supponho que não puderá ir muito acima de
Lambaré, porque ha ahi um rio de nado que está muito cheio. Vou man
dar hoje subir alguns encouraçados até As~umpção, para os fazer crer que
por alli será o desembarque. Àté amanhã todas as pontes estarão prom
pias, porlanto, póde continuar de manhã a vinda da caval1aria e o mais.
Ronlem viu-se do mangrulllO, uma força de caval1aria, dividida em 2 Cor
po de 200 homens cada uma, na lomba aonde está Lopez. Active o Lanur
para nos mandar gado, e mesmo mais xarque pois, o que e tá aqui, apenas
chegará para 15 dias. Diga-lhe que o munieio deve vir até ao porto das ca
noas em bestas, e dam embarcado j para o que já para alli mandei as lan
chas a vapor que aqui estão. Diga ao Figueiredo, que me mande as pipas, as
ta~oas e os pregos ao Frota, que está no porto das canoa, para eUe fazer
~I.as balças, e mandar pelo rio, a reboque das lanchas que vem com mu
mClo, pois hei de ter aqui muito breve precisão dellas. Esqueceu-me dizer
~e que, no trabalho que o inimigo tentou no porto de '\Tilleta, nunca foram
VIstos mai que 20 homens, e que não se tem por ora descoberto acampa
mento naquellas immediaçõe , poi toda ~l força está entre a casa de Lopez
eAngustura. Tomara já vel-a aqui com a sua cavalIaria pois já tenho sau
dades. Seu am. O - Marque?:, de Oa,'J,-ias .•

E, na mesma data, accrescentava :
.•Chaco, 28 Novembro 186 '. Exmo. Am. O Esqueceu-me, quando lhe

~oreV1 hOJe, dizer-lhe que, o ataque com os encouraçados sobre a bateria da
ngus~a, .que eu lhe disse, e ao Gelly, hontem, o .Almirante ia veri

fi~a:, SI s~pa Cousa possivel. Disse-me elIe hoje que apezar da grande
c el~ do np,. ainda a bateria lica a 12 pés acima do nivel dos navios e que
por ISSO era. lmpossivel ; e tanto assim que, quasi todas as avarias que sof
freram na passagem, foram por tiros mergulhantes. Não ba d1!vida que Lo
fez, escolheu bem a posiÇãO que tomou, e si elle tivesse forças bastantes
tque não tem) para a sustentar, era inexpugnavel ; felizmente é muito ex
ensa, e por ISSO elle está fraco em toda ella para a sustentar. Seu amigo
e camarada. - Marque% de Oaxias.»

.A. 28, Osorio recebia a seguinte communicação :
com '~elegramma do Chaco. O Exmo. Sr. Brigadeiro Jacintho Machado,

mUll1ca ao Exmo. Sr. Tenente-General Visconde do Herval. Quo a la
~~~Ie que aqui existe cabiu, e se acha interrompido o transito, porém, que
V~a~ndo da construcçãO de outra nova; feita a qual se participará á
d~ E i taÇão em Palmas, 28 do Novembro do 1868. - Oandido Leopol-

8 eves, Cadete encarregado.»
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E recebia, mais, os seguintes despachos do Chefe do Estado-Maior (a
28, 29 e 30) :

.Estação da Vanguarda á da Barranca. Telegrall1ma. O EXll1o. Sr.
Chefe do Estado Maior, cOll1munica ao EXll1o. SI'. Visconde do Rerval. Que
tllndo crescido consideravelmente as aguas, determina S. Ex. o Sr. Mar:
quez, que V. Ex. até 2a ordem não embarque maiR cavalJaria para o Chaco.
EstaçãO da Barranca, 29 de Novembro de 1868. - F'mncisco Agostinho de
Mello Sowx,a Menexes, 20 Cadete .•

«Estação da Vanguarda á Estação da Barranca. Telegralllma. O
Exmo. Sr. Chefe do Estado Maior, communica ao Exmo. Sr. Visoonde do
Rerval S. Ex. o Sr. Marquez me ordena que responda cm seu nome ao te
legramma que S. Ex. acaba de dirigir, dizeudo que V. Ex. venha depois da
manhã, 2 do proximo futuro mez. E' com o maior prazer que passo este
telegramma a V. Ex. Estação da Barranca, 30 de Novembro de 186!!. Silo
5 horas e 45.-F'1'aneiseo Agostinho de Metio Souxa Mencx,es, 2.0 Oadete.•

«Estação Vanguarda do Chaco á Estação Central. Telegl'amma. O
Ex.rn.o Sr. Chefe do Estado-Maior, communica ao Exm.o Sr. Visconde do
Rerval. Que S. Ex. o Sr. Marquez acaha de chegar do Lambaré, onde foi
hoje com o Vice-Almirante fazer um reconhccimento. Eu acabo de chegar
dp porto de Santa Thereza, onde fui examinar o estado da estrada e [Jantes.
A estrada em geral CStíL bôa, tem um ou outro lugar difficil de transito,
mas, eu que não sou cavallariano, só apeei-mc em lugar de nado, que hoje
deve ficar com ponte. Sendo urgente que quanto antes se dê o golpe proje
ctado, S. Ex. o Sr. Marquez determina que amanhã continue a pa sagem
da caval1aria para o Chaco, devendo vir com ella um dos Brigadeiros á es
colha de V. Ex. EstaçãO Bal'l'anca, 30 de Novembro 1868. - ManDei Do
1ning~tex Guedes, 20 Cadete .•

A 30, Caxias escrevia a asaria :
«Exmo. Am. O 30 de Novembro 1868. a maldito rio tem continuado

a encher, e obstruir-nos as pontes, com que tem se diBicultado II vinda de
gencros, que se vão diminuindo illllito nos depo. itos que cá tinhamos; Ulas,
Deus é grande e nos ha de ajudar. Hontem, mandei Sl1bir 4 encolU:açados
até AssumpçãO, onde entraram e fundearam por 3 horas. A bateria de ~'a
cumbú só lhe fez 5 tiros, e calou-s"l, fugindo a pouca gente que a guar
necia. Na cidade havia algluna tropa, que o BarãO da Passagem. avabou
em 300 homens, a qual não fez fogo e tambem se retirou pelo carnmbo de
feno. Uma das bombas da nossa Esquadra deitou abaixo a parede do m.l1'a
dor da casa de Lopez, aonde estava uma bandeira que veiu tambem aba~o.
Em Villeta continúa o inimigo a trabalhar na trincheira, apezar do VI~O
fogo da ERquadl'a, e hontem se ouvio de noite, nos flancos deUa, bulha .o
martelos qne fez crer que den tro do matto cstão fazendo algllDla bateria
para flanquear o desembarque. A trincheira é feita em forma de sanga e
parece mais c,aminho coberto entre os 2 fOlotes que fortificam, mas de den'
tro della pode estar um BatalhãO bem a sen gosto fuzilando os quedeSell~
barcarem, antes que formem, pois o campo é muito limpo e em mela ~OXl
lha. Felizmente temos mais acima, em Santo Antonio, bom deseD1b~rque,
mas, eu continÍto a dizer, e a instar pelo desembarque aUi, para depOIS q:e
tiver a gente embarcada, seguir rio acima e desembarcar Iloutro pondO,
pois na Villeta hoje não é impossivel desembarcar, mas pode-se per ~~
muita gente, antes de se formarem os corpos, por haver pouco .espn~o e
porto de desembarque á trincheira. Si não fosse a falta de 1Uant1JlleD2o~! s
mesmo de munições de guena, que ainda cá não estão todas, l/estes I~O
poderiamos fazer a operação, pois conheço que é preciso apressaI-a, I~esll_o
por causa da cheia do rio, que pode muito bem nos cortar a c~Dlmun~at.
uom esse ponto, pelo Chaco. a campo aqui é bom, havendo mIlho e II n fi .
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não faz, por ora, muita falta. Estimarei que vá melhor da sua perna. Eu,
felizmente, não tenho por ora molestia, mas o meu espirito anda muito de
sasocegado. Seu amigo. - Ma1'quex de Caxias.~

.A. 10 de Dezembro, Caxias escrevia a asorio :

.Exmo. Am. e Sr. - Chaco, em frente a Villeta, 8 horas da manhã
do dia 10 de Dezembro de 1868. - Recebi tontem, quasi fi noite, a sua
carta de 30 do passado, e vejo o que me me diz. SM, sem duvida, as nossas
oircumstancias um pouco cüfficeis, mas não assustadoras, porque em ultimo
caso, de .não poderem de todo vir mantimentos e munições pelo Chaco por
causa da crescente no rio (o que nàO espero) posso fazer dcscer 3 ou 4 encou
raçado e fazeI-o \"oltar com 2 ou 3 navios de comlllercio cheios dc xarque,
farinha, etc., tudo quanto precisamos, pois, como 'abe, elIes já a. sim pas
aram para cima, com o grande prejuizo de um homem morto e outro feri

do levemente! a que me dá mais cuidado, é a vinda de mais cavallos e
be tas com cangalhas para carregar munições, pois as carretas, agora não
podem transitar. a que o inimigo e tá fazendo, nãO pa a de uma tolice e
teima de Lopez poi fortificar com uma pequena trincheira ViLleta, pela
frente, quando o rio tem immen os pontos de bom desembarque, aonde elIe
se pode oJiectuar impunemente e vir tomar Villeta pela retaguarda, é sem
duvida asneira de quem já não sabe como evitar a sua ruína. Continúo a
dizer a todos que o ataque é de fTente, contra Villeta, mas j: tontem fui,
em um encouraçado, até Lambaré, com o Almirante, e vimos 5 ou 6 bar
rancas, aonde os vapores podem atraem' até sem o auxilio das prancha e
largar a tropa em posiÇãO aonde 5 ou 6.000 homen o podem bem susten
lar por duas hora, emquanto os vapores vão e voltam com outros tanto'
ou mai homens. E o que mai, mo agTadou - está a 2 leguas de Villeta,
por isso que tem a vantagem do poder ir a cavalJaria por torra, pelo lado
do Chaco, até frentear com essa posiÇãO, e ahi ser recebida pelos monitores
e balsa ou barcas pam só atravessar o rio. A operação não tem ri co por
que ~o~a?a ou occupada e a po içftO, com infantaria e artilhal'ia, emquan
t~o lruUllgO reune e marcha, para ir atacal', temo tcmpo de obra para
pormos em terra 15.000 homcns pelo menos. E si elles nos não forem ata
car, depois de de embarcados podemos marchar sempre, por caminho duro
e largo, até Villeta, C0111 o flanco osquordo apoiado no rio Parugull.Y. E oc
oupndlt VIlleta, com as suas coxilhas, qucm me déra que Lopez me vie, se
daI' uma bntalha, para a qual elto não podoria trazer toda as suas forças,
Som desamparar Augustura e Piquiciry, aonde estão 011 podem e tar força
nOSsas pOIS emquanto no, esti\-ermos a bal'ba com elIes, eu pret ndo que
aE qua?ra de cima e de baixo bombal'deiem activamente Angustura. Cireia
meu anu~o, que si eu já tivesse aqui 2 mil homens de caval1aria e bastan
~s D1ltnti~nentos e munições, já o toria emprehendido, porque estou certo
e que, tao logo como Lopez, nos vep do outro lado, como abandona a An

~us~ra, e e retira, ou nos vem dar batalha. Accre ce portanto, quanto
e ?r Po~slvel, a vinda de viveres, que, comquanto eu tin se tido toda a

prendeoCla mandando encher aqui 3 depositos, não ão comtudo bastantes,
e mande-me o Manoel Amaro com bestas e com as cangalhas que e pude
rem obter para conduzir as muni"ões de infantal'ia e artilharia mesmo, IJois
sendo o' yAo s mOVlmento~ que pretendo fazer, emquanto se não desoccupar a

gllstura, ~obre o !'lO, parte das nossas resorvas podem ostar a bordo, e
~e~em.recebldas em qualquor ponto da Costa. a peior é o mau tompo que
pelO ltJrudar a estragar os caminhos. Quanto ao bombardeio que o Lopez nos
~ssa azer, estou bem certo de que nos será muito menos damno o que o
de elle nos te~ feito, desde Tuyuty e 'lue só tem servido para allegações
no;onossos ?ffiClaes nos seus requerimentos. E si 6 encouraçadas, que e tão

ueo maiS de tiro de pistola, bombardeando e metralhando, não tem po-
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dido obstar a que eUes oontinuem a b:abalhar na ua trincheira, como elles
por cima desses encouraçados e de outros que estllo cobertos por uma ilha
que está coUocada em frente de VilJeta, nos hãO de offendor oom oseu bom.
bardeamento. NãO creio que eUes tragam para Villeta artilharia pesada. Seu
anugo - Mm'que::- de Caxias .•

«Gran Chaco, em frente a Villeta. lo de Dezembro de 1868. Âm.O e
Sr. General Visconde do Rerval. - Passando ás suas mãos os papeis jun
tos não posso deixar de patentear a sorpresa que me causou o ver que o
General Geliy y Obes mandara embargar trezentas cabeças de gado que vi
nham para o Exercito Brasileiro trazidas por Leopoldo Arteaga. Omeu ami·
go sabe que, no contracto celebrado com Lamús, me reservei o direito de
comprar onde encontrasse qualquer dos generos ctlmprehendidos no forneci-

. mento, quando com elies faltasse, ou os apresentasse de má qualidade. ~.
sim tenho sempre procedido inclusivamente como agora; Lamús tem faltado
ao seu contmcto á respeito de gado, ou não o supprimido, ou sómente en
tregando para o conSUllJO do Exercito bois magros e cançados. NãO ei,
portanto, em que possa o mesmo Lamús fundar-se pa.ra requerer embargo
sobre o gado, que vinha para este aoampamento, e o direito que assiste no
Gener.. l Gelly e Obes para decretar esse embargo interferindo clara e nber·
tamente em negooios de fornecimento do Exercito Brasileiro, com os quaes
eUe não tem absolutamente nada que ver. An tes de dar a este facto apre
rogativa de questãO diplomatica ou militar desejo que o meu amigo colha
sobre elie as possiveis precisas informações en tendendo-se llJesmo com Gel
ly e Obes e transmittindo-me com a brevidade, que o caso Ul'ge, todos os
conhecimentos que tenha obtido, devolvendo-me tambem os papeis que nesta
data remetto. Desejo-lhe saude e todas as felioidades por ser como sabe seu
amigo e camarada. - Mm'quex de Caxias .•

cExmo. Sr. General Gelly. Palma 3 de Dezembro de 1868. - NãO
vejo outro meio de arranjar esta questãO de gado conduzido pelo Arteaga,
sinãO arranjando-se o Sr. Lamús com o mesmo Arteaga, e ser remettido para
o Chaco este gado que faz falta ao Exeroito que lá está. O Sr. Lamús nBO
tem gado com carne para levai-o á vanguarda; não qner ou não podo man
dar vir, e assim sacrifica o Exercito Brasileiro e ao seu intere se, entretan
to que o Exercito sustenta com o eu dinheiro os inimigos da concluSi1? da
guerra pelo interesse. Penso assim porquo nãO ,ejo a prova que autonsou
o embargo no mesmo gado; o meu amigo, porém, faça o que entender, mas
não nos prive por Deus dos elementos de viver. Sen camarado e amIgo. 
Visconde do Herval .•

A 5 de Dezembro, estava a principal força do Exercito deseDlbarcada
em Santo Antonio. Os encom'açado occupavam-se em transportar o re to
do Exercito. 17.000 mil homens. ao anoitecer des. e, dia achavam- e eo!
Santo Antonio. Estava decidido que, na manhã de 6, marcharia o Exercito,
oaminho de Villeta, pela estrada mais curta, a qual atravessa pela ponte de
Itororó. Osorio recebia na vespera este aviso:

«Co=ando em chefe de todas as Forças Brasileiras em operaçõ~
contra o Governo do Paraguay. Quartel General, junto á harranca de S~u o
Antonio, 5 de Dezembro de 1868. 11lmo. e EXl11o. Sr. - Tendo. do po~e
em movimento o Exercito, amanhã ás 5 horas da manhã, detel'llllDa S.. 't~
o Sr. Marquez Marechal commandante em chefe, que elie guarde a seglU

n
30

ordem na marcha: - Formando a vang\l!ll'da o 20 Corpo, no centro ,oste
Corpo, na retaguarda o lo Corpo. A força de cavallaria que hOUV6{ Ge e.
acampamento irá com o 20 Corpo. Os toques partirão deste Quart~ ';:n
ral: o que tenho a honra de cOIDmunicar a V. Ex. para seu con eCl
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to. Deus Guarde a V. Ex. lllmo. e Exmo. Sr. Tenente General Visconde
do Rerval, Commandante do 30 Corpo d'Exercito. O Brigadeiro. - João de
8oux,a da Fonseca Gosta. (Chefe do Estado Maior).»

Com efl'eito, na manhã de 6, começou a desfilar o Exercito na direc
çM indicada.•Ao approximar-se da ponte a cavallaria é recebida pela mos
quetaria e metralha de uma força paraguaya que viera alli postar-se á noi
te, e que ora, apoiada por outras encobertas pelas mattas, preparava-se para
nos disputar o passo. Argollo lembra-se que abrindo uma picada, quer pela
direita, quer pela esquerda, póde-se contornar a POSiÇãO, emquanto asses
tam-se algumas peças que vão trocar tiros com a artilharia paraguaya. Fo
ram incumbidos da abertura da picada os engenheiros Lassanco e Jourdan,
cujo serviço exocutaram sob vivo fogo. Foi um erro, diz Jourdan, depois do
reconhecimento da cavallaria no dia 5 á tarde, não se tcr mandado uma
força de infantaria e artilharia guarnecer o pas o e a ponte. (2) Ao chegaI'
ua altura da chacara de Wy ner, a vanguarda que havia sido recebida fi ti
ros pelo inimigo veiu participar ao General em chefe que além da ponte
havia grandes força das b'es armas. Caxias ordenou entãO nova di posi
ções. O 20 Corpo veiu para a frente e a vanguarda foi confiada á 5a Brigada
de Fernando Machado, a quem foi ordenado entreter o inimigo e reconhecer
a POSiÇãO; em seguida avançou o resto do 20 Corpo de que fazia parte a
força de Fernando Machado, tudo commandado por Argollo, a quem n 'esta
occasião oll'erecendo uma flor, dissera Caxias: General, quero hoje lhe dar
mais um dia de gloria. Ordena que Osorio, á testJ[ do 30 Corpo, procnre fa
zendo uma volta de tres leguas, ganbal' a retaguarda do inimigo e eUe Ge
n~ral em cbefe ficou com o lo Corpo commandado por Jacintho Machado
Blttencourt na retaguarda e apoio ao 20 Corpo. Emquanto por ordem de
Argollo se assentava uma bateria no alto do caminho, a cavalleiro do cam
po.occupado pelo inimigo, além da ponte, abria- e 2 picadas, uma pela di
relt~l ~utra pela esquerda, procurando passr.gero que permittisse flanqueaI'
oInllnJgo. A nossa artilbaria e atiradores da vanguarda respondiam ao. ti
ros do inimigo, não havendo at' ás 8 horas senão pequenos prejuizos na
vanguarda, mas encommodando os tiros por elevação do inimigo, flue iam
a,larmar o gros o da no a força, disposta em columna pela estrada. Repen
tiaamente o General em chefe, ás 8 horas e pouco minutos, ordena que a
yangnar?a av~nce e tome a posiÇãO. Eram os batalhoe lo, 130 34 e 480 de
lllfantal'l~, Bngada Fernandes Machado. Consi tia e ta em uma pequena ele
V,RÇl\O, alem da ponte, onde tinha o inimigo assestados dois canhOe que var
riam com seus fogos toda a estrada, a qual corria entre mattas até chegar
a cerca do 200 passos da ponte, onde formava um cotovello pTincipiando
nblllllla,descidn forte que findava no riacho. O Itororó, verdadeira torren
to, deslIsava-se por entre elevados muros de rochedos, e teria n 'este
passo de 3 a 4 metros de largura sobre 4 1/2 de profundidade. A ponte,
~) tosca, de madeira forte, apre entava uma largma de 3m. Fernando
bnchado l?1anda que o lo de infantaria passe a ponte, e, carregando so-
re a POSIÇão, tome as duas boccas de fogo que nos hostilisavam. Ao

approxlJURl'-se da ponte é recebido por horriveis descargas de fuzilaria e
me~alba. Vascilla um momento! Fernando Machado reconhecendo esta
feslta~ão, atira-se á testa do lo de infantaria, e no momento em que ia
ranspor a ponte, é gravemente ferido e succumbe. Fernando Machado

CUmprlll a ordem avançando, mas, - refere Jourdan, entendia o ataque

(2) Na tarde de 5, Caxias mandara reconhecer este passo por uma força de
caVallaria, a qual voltou sem haver encontrado inimigo.

(3) Sem guarda.
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precipitauo e queria quo acabada as picada. que e estavam fazendo pela
dÜ'eita e esquerda, se esperasse a chegada do Corpo de Osorio e se ata.
cas e pelo desfUadeü'o, ponte e pelas dua picadas conjllUctamente. Mas
hãO de lhe vingar a morte os proprios que ha pouco vllcillavam. O Majo;
Moraes Rego consegue em um momento de pertar nobre e ardente en·
thusiasmo no oldádos, e á frente do batalhão, carrega e toma a 2
boccas de fogo. J'esta occasião descobl'e-se a infantaria inimiga que se
acha embos'íada, e para logo hostilisa com suas de cargas successivas a
Brigada que passou o desfiladeire ; 10 boccas de fogo, assestadas em diver,
sos pontos, con vergem sua metralha sobre os quatro batalhoes e a estrada,
por onde desce o resto do 20 Corpo de Exercito. A cavallaria inimiga carre·
ga sobre os nossos que tinham conseguido transpôr o pas o, alguns bata·
lhoes formam quadrado e repellem as cargas com galhardia; outro" porém,
'são postos em completa desordem. O General em chefe manda avançar o
corpos de ca vnllaria 60 70 , 90 , 130 e 200 ; mas o ncan hadis imo e paço do
desf:iladeiro, uniea pas agem conhecida, torna quasi inexequivel aqnella
medida. NãO ob tante, o 60 Corpo sob o commalldo de liIiederauer tomar
em uma fUI'io a carga 4 peças das que nos ho tilisavam, os Paraguayo • que
mostram haver recebido reforços, carregam de 110VO e obrigam a recuar
nossa cavallaria, Algun. batalhões, entre os quaes o 260 e 510 que muito
se distinguem, formam fluadrados, outros, estendidos em linha, combatem
valorosamente! E' horrivel a mortandade em nossas fileil'as: Gabriel de
Souza Guedes, Felix, Azevedo, Barros Eduardo da Fonseca, morrem á
frente de sous batalhoes ; muitos ouh'os bravos succubem tambem fazendo
prodigios de valor. Argollo e GUljão, quando buscam restabelecer a ordem,
são feridos gravemente e varias chefes sob, eu commando. A no sa cavaI·
laria tem passado a ponte. Seis vezes o inimigo avança e recún. O Mar·
quez de Ca}."ia· manda avançar o 1o Corpo de Exercito e, chegando á des·
cida, no meio de horrivel mosquetaria puxa da espada, e á testa d'aquelle
poderoso reforço acaba de derrotaI' o inimigo, que tem grande prejuízo. As
colurnnas paraguayas, remam-se em desoI'dem, pela esb'acla do VilIeta. dei
xando o campo juncado de cadaveres, e seis boccns de fogo em n.o . o'po
der. Osorio, que fizera llU1a penosa marcha e batido uma força lDlDugn,
que pretendera hostilisal-o, chega depois do combate e auxilia ainda na
perseguição dos derrotados, que são levados até outro arroio. Calcula·se a
perda dos Pnraguayos em 1.000 homens, sendo 400 mortos. O nos.so pr~'

juizo foi de 39 officiaes mortos, 95 feridos, 330 praças morta, 1.9.02 feno
dos, ao todo 2.416 homens fóra de combate. Tornnndo-se neces arlO a de
mora de alguma força, nn posiÇãO tomada, com o fim de mascarar o DOS o
movimento e proteger a retirada dos nossos feridos que tinhal~1 de.embar·
car, ficou alli o 20 Corpo do Exercito, ao mando do General Jose Lmz Mel'
na. Barreto; o Marquez de Caxias, á testa do lo Corpo, com mandado pe o
General Jacintho Machado Bittencourt, marcha a fazer juncção com o 3°
que ao mando de Osorio acha-se fazendo n vanguardn. (4)

Apreciando o combate de Itororó, uma publicnção anonyma .Resumo
HistoI'ico das Operações Militares dü'igidas pelo Marechal d'Exercito Mar·
quez de Caxias., cheia de inexactidoes, insinuou haver Osorio evitado o
alludido combate, pela morosidade de seus movimentos, magoado por nãO

ter, pela primeira vez, feito a vanguarda I
O discurso proferido no Senado Federal, em 9 de Setembro de 1870,

pelo illustre Sr. Silveira da Motta, annlysou esse falso estudo historico des'

(4) <A Guerra do Paraguay•. Tenente Coronel Jourdan, PRs. 160 a 163.
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lruido completamente pela carta de Osorio sobre a marcha do 30 Corpo, na
quelle dia:

.0 Sr. Silveira da Motta: - Ágora, Sr. Presidente, que li esta
parte unicamente para responder a este argumento ... Agora, Sr. Presiden
te para completar a minha argumentação, para que nãO se pense que vim
aq'ui com animosidade de dizer uma cousa sem fundamento, vou ler a ex
tensa carta do Sr. Marquez do Herval, e lerei desde a primeira até a ultima
linha. Â. carta é de 10 de Agosto.

O S1·. Duque de Caxias: - Tenho outras anteriores e posteriores,
que nada me dizem a tal respeito.

OSr. Silveira da Mvtta : - Mas nenhuma, posterior ou anterior,
contrariará esta que está aqui ... Faço o mais elevado conceito do caracter
do Sr. General Osorio.

O81'. Souxa. Franco: - De que anno é ?

O Sr. Silvei1'a da Motta : - De 1870, de lo de Agosto, datada de
Palotas : (Lendo) .lilm. e Exm. Sr. Senador Silveira da Motta. - A 13 do
mez pl'oxímo passado... (Achava bom que os Srs. tachygraphos fossem to
mando esta carta stenographicamente, porque não a dou para a typogra
phia, e mesmo porque á proporção que fôr lendo, vou fazendo alguns com
mentarios). (Lendo):

.Â. 13 do mez proximo passado, recolhendo-me para esta casa, do
meu passeio hygienico pelo campo, tive a honra de receber os tres discur
sos impressos que por V. Ex. foram pronunciados no Senado por occasião
da fixação da força de term e da resposta á fala do throno. Muito agradeço
as benevolas palavras que em meu abono se dignou pronunciar em um da
quelles discursos quando se tratou do combate de Itororó ...•

Já vê V. Ex. que esta carta veio ratificar, confu'mar algumas cousas
que eu disse a respeito do ataque de Itororó, e que no Dial'io do Eu1'cito
estilo descriptas inexactamente, como hei de provar. (Continuando) :

.Com effeito, Sr. Senador os defensores do meu illustre amigo,
oSr. General Caxias, illudiram a verdade fi. meu respeito (vá vendo V. Ex.)
tratando daqueJle combate i mas eu nãO acredito que S. Ex., cavalheiro
como é, autorisasse este procedimento, , .'

081'. Zacha1'ias : - Fez justiça.
O S1'. Silveim da Motta : - (lendo) ." .sé com o fim de ferir-

me., ,>

O S1', Mm'qtlex, de Caxias: - Expliquei.
O Sr. Zacha1'ias : - Explicou em favor do Sr. Osorio,
081'. Silvei1'a da Motta : - (lendo) ,.' .Indicarei, pois, a V. Ex.

~ qIue se passou, e creio provar que nãO tive intenção de evitar o com~ate
e torara, como parecia insinuar esse documento a que V. Ex. se referIU :t reve resumo das operações militares dirigidas pelo methodico General

t uq~e. de Caxias na oampanha do Paraguay.• (E' uma publicaçãO que se
em leito ab.i).

O S1·. Duque de Caxias: - Não sou responsavel por isto,

Di ,O Sr. S,ilveim da Motta : - (lendo) ... «que vem transcripto no

E· Qn'to do Rw de Janei1'o n. 79, de 21 de Março do corrente anno.
IS a . h .

o ~ ~lll a marcha, ou antes, o que se deu a meu respeito. Todo
cl ercito. marchou reunido do seu acampamento dos GaIpões, ao
deaÍ~ar. d~ dia, pelo estreito e máo caminho que vae d'aquelle ponto á ponte
paratodro: o corpo do Exercito do meu commando fazia a retaguarda, se-° °20 apenas 100 passos. Depois de algum tempo de marcha passou
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o oorpo do Exeroito á minha frente, e o do meu commando fez, por conse
quenoia, o mesmo. Depois de 1/4 de hora pouco mais ou menos, ouvi na
frente 2 ou 3 tiros de artilharia de oampanha, e mais tarde veiu o chefe de
Estado Maior, que me ordenou da parte do oommandante em chefe que eu
seguisse oom a força do meu oommando, e o vaqueano que me apresentou
para tomar o flanoo, ou a retaguarda do inimigo, si fosse possivel, para fa~
oilitar oom este ataque a passagem da ponte, que o inimigo disputava com
força grande. Immediatamente, seguindo o vaqueano ... ' Note-se bom que
o Sr. Mareohal Marquez do Rerval teve ordem para seguir depois de ter coo
meçado o ataque.

O S1'. Duque de Oaxias : - Foi justamente o que eu disse no meu
disourso.

O Sr. Silveim da Mottct : - Mas o Dia1"io do Exercito nllo disse
isto.

O S1". D~tque de Oazias : - E' verdade; mas rectifiquei.

O Sr. Silveim da Motta: (lendo) - .Immediatamente, seguindo o
vaqueano, marohei em direoçãO ao norte. A' pequena distancia, desfilando
a tropa do meu oommando em uma estreita pioada, sabimos em outro cami·
nho igualmente estreito, por este foi levada em direoção a retaguarda em
relação ao ponto de partida até ohegar á estrada, que dos mesmos galpões
sáe para AssumPÇãO, e passa o arroio de S. Antonio. Ao descer por este ar·
roio, a minha vanguarda, que era oomposta de 20 oavalleÍl'os e 1 batalhão,
oorreu a uma partida inimiga que alli se aohava. Esta paItida, passando o
arroio de Santo Antonio, parou na barranoa, onde tinha o inimigo de 300 a
400 homens ...• Uma das razões inexaotas que dá o Dim'io é que o General
OsoIio demorou-se por oausa de bater uma paItida inimiga, e os senhores
estão vendo que essa partida foi batida pela força da vanguarda, o que ni\~

obstou a maIoha do oorpo. O oorpo continuou sempre a marchaI. Essa fOI
uma má razão da ordem do dia e do relatorio do Sr. Ministro.

O S,·. Duque de Oazias : - Inexaota apIeciação, oomo já declarei
e reotifiquei.

O Sr. Silveira da Motta : (lendo) - .Emquanto isto se passava, ain·
da a maior paIte da fOIça do meu oommando desfilava na matta j e enquan·
to toda a fOIça nãO passava o desfiladeiro, mandei que a vanguarda, prote
gida pOI um dos batalhões, desalojasse o inimigo, o que foi executado.•
(Mas isto não o demoIou a oontinuar a maroha) .A minha demora naquelle
ponto, foi o tempo neoessario pam aoabaIem de sabiI as fOIças do de fila·
deiro; o lJue apenas ooncluído, seguiu a maroha, deixando oomo reta~uar·
da a fOIça que tinha desalojado o inimigo, e que devia tambem conduzu os
nossos tres feridos daquella pequena esoaIamuça ; formando nova vanguarda
das fOIças mais pIo.xímas á nova diTeoção, segui a maIoha pela estrada q~e
vem de AssumpçãO, passando o arroio Santo Antonio, e vae passar JUD ~
da ponte de ItoroIó em direoção ao sul.» (Vê-se que não houv~ demora I

foi uma má Iazão, uma inexaotidãO da ordem do dia.) .TeIia oalllJnh~do p~r
esta estrada quatro ou seis quadIas, quando fui alcançado pelo aJud(W e

de oIdens do oommando em nhefe, Tenente Coronel Luiz Alves...> o
mesmo de que V. Ex. falou ainda agoIa).

O S,·. Duque de Gamas: - Sim, senhoI.
OS,'. Silveim da Motta: - (lendo) .... «que da paIte do comm~::

do em ohefe me notioiou o reohasso que tinha soffrido o 2° Corpo na PUa
te, as graves peIdas que se tinham dado, e que eu maI'ohasse com caute d~
e o mais depIessa possiveI. O oalor era exoessivo ; bastantes s?ldad~ 01
infantaria fioaram oansados na arenosa estrada; porém eu ouV} a

d
o :01:

marohando para o ponto indioado. Já vê V. Ex. que quando me esm
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brei do Exercito, tinha começado o fogo na ponte, e que teria eu andado
metade do caminho quando o combate tinha terminado,. Eis um ponto
essencial em que é inexacto o Diwrio do Fàel'cito, porque diz que elie chI\
gou meia hora depois do combate terminado,

O SI', Duque de Caa-ias : - E' verdade j mas eUe refere-se ao pri-
meiro rechasso, e trcs vezes foi rechassada a vanguarda.

081', Silveim da Motta : - EUe refere-se a ter acabado o combate.

O S1', Duque de Cawias : - Não senhor; não estava acabado.

() 81'. Silveim da Motta : - Ouça V, Ex, «Quando me desmembrei
do Exeroito, tinha começado o fogo na ponte e teria andado metade do ca
minho, quando o combate tinha tel'minado, Proximo do ponto do combate
alcancei um carro de munições, alguns mortos e feridos que o mesmo carro
conduzia, que tinha vindo na minha frente, e pertenciam ao inimigo que a
minha vanguarda tinha derrotado em Santo Antonio, Afinal cheguei ao
campo de comhate já oceupado por maior força do 20 Corpo de Exercito ao
mando do valente Machado Bittencourt, a quem perguntei pelo General em
chefe quo ordens tinha, e quem alli mandava, O General Bittencourt me
re pondeu que o Commandante em chefe estava ainda do outro lado, mas
qne elIe estava prompto para cumprÍl' as ordens que eu lhe désse. Mandei
então um dos meus Ajudantes participar ao Commandante em chefe a mi
nha chegada, e o qne havia occorrido na marcha ... Voltando o meu Aju
dante, disse-me que o Commandante em chefe ordenava que eu tomasse o
commando da vanguarda e que no dia seguinte marchariamos. Àssim, pois,
nenhum motivo impediu quo eu executas e o movimento que me foi orde
nado ...• (Note-se bem nenhum motivo impediu) «o que eu não podia fazer
era andar tanto que ohegasse a tempo de queimar uma escorva no Itororó,
onde se combatia, quando por ordem me separei do Exercito para dar uma
longa volta.•

O Sr. Duque de Caxias .. - E' verdade,
O S,·. Silveim ela .Matta : - E' verdade' mas todas 3S idéas do

Diario de V. Ex. são inexactas.
OSr. Duque de Camas: - Mas rectifiquei-a aqui no meu discur

so j não accusei o General, pelo contrario defendi-o.

O.S~. f?ilveira da Matta (lendo) : - «Todos o. militares sabem que,
con~ o InImIgo, por terreno desconhecido, não se marcha em debandada:
todaVia, eu teria queimado algumas escorvas no Itororó, si o combate tives
se durado 7 horas.. E' muito importante esta declaraçãO. O Sr. Marquez
do Herval teve ordem para desmembrar-se do Exercito quando elie tinha,
stin~ndo o roteiro que fiz de sua marcha e que eUe diz que é exacto (e não

?a falado com eUe), segundo o roteiro que fiz, tinha de andar tres e
mela leguas.

OS,'. Duque de Caxias: - NãO sabia isto: o vaqueano disse-me
q~e era legun e meia, quando muito; V. Ex. soube depoi do facto aconte
CI o i elIe tambem o soube depois de passado,

O Sr. SilveÍ1'a da Matta : - «Todavia teria queimado algumas es
~orvas no Itororô, si o combate tivesse durado 7 horas, como disse o autor
oB"OVO l'esUma, que parece-me que nlío escreveu para o Exercito, que viu
~?mo tudo se passou. Eu tenho a prova da justiça que me fará o Sr, Ca
Alas" .•

O S", Zachal'ias : _ E a fez aqui no Senado,

Mo 9(31' . .Silveira da Matta : - ., .. que, separando-se de mim em
nteVldeo disse-me: .Devo-lhe uma explicaçlío: continuei o ataque de
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Itororó, começado palo General Argollo, sem esperar por V., temendo ser
derrotado á vista do desanimo que notei na tropa ...•

O Sr. Dltq~te de Caxias : - Essa foi a verdadeil'a razao; tres ve.
zes recuou a vanguarda; si eu nll.O atacasse logo, desmoralisava-se a tro
pa. Isto nãO queria eu dizer na tribuna, mas como V. Ex. o disse ...

O Sr. Silveim da Motta : - Veja V. Ex. que o General apoia o
que eu disse: entretanto trataram-me aqui como ma?'iscal, bem que o Sr.
Ministro da guerra nesta casa me reconhocesse como competente para tra·
tal' desta materia.

O Sr. :Ministro da Marinha: - Agora o reconhecem todos.
O Sr. Silveim da ]'fotta : - Está vendo que os Generaes estão

commigo.
O Sr. Ministro da Mal'inha : - Acabou a carta?
O Sr. Silveim da Motta : - Ainda não; falta o melhor que está no

fim. Estamos ainda nas reflexões, nas inexactidões do Diario, que foram
as que deram lagar á opinião minha emittida n'esta casa, que foi então
combatida pelo nobre ministro da guerra, e que agora está confirmada pelo
Sr. General Osorio, e rectificada no mesmo sentido pelo nobre senador pelo
Rio Grande do Sul, que era General em chefe do Exercito nessa occasião.
Trago este facto sómente para apreciar uma outra declaração que hll no re
lataria do nobre Ministro e na Ordem do dia, que até certo ponto é desairo·
sa ao Sr. Visconde do Rerval. Referindo-me á Ordem do dia do nobre Du·
que, nãO era passiveI que eu deixasse passar sem protesto um facto que ahi
se menciona, que tende a desairar o primeiro General brasileiro que pisou
o territorio do Paraguay, que resistiu ás forças de Lopez, então muito suo
periores em numero, que retirou-se ferido e que voltou oub'a vez ainda r~.
rido para dar a ultima gota de sangue naquella campanha; nãO era pos .1'

vel deixar passar essa declaraçll.O da Ordem do dia, que o General Osono
recebeu ordem de voltar, sendo a distancia a percorrer apenas de um quar'
to de legua, ou meia legua, quando Jlluito.

O SI'. Duque de Caxias: - Legua e meia.
O Sr. Silveim da lYlotta : - Só se fôr hespanhola. O Sr. Visconde

do Rerval recebeu ordem para marchar á testa do 30 Corpo por uma vereda
ao flanco esquerdo, tendo por miSSão cortar o inimigo no momento e~l que,
batido de frente, procurasse evadir-se. Mas, diz a mesma Ordem do dia que
o General Rerval, si não fosse o tempo indispensavel para bater e destro·
çar uma pequena partida inimiga que encontrou, teria chegado a ~eDJpo i e
o Diario do Exel'eito disse que o General chegou meia hora depOIS ,de ~l'
minada a acçãO por aquelle motivo. Mas, tudo isso que se disse está venfi·
cado e rectificado que é inexacto: tanto a Ordem do dia do nobre Duque,
como o seu Dia1'io do ExenJito. (Continua a ler a carta) :

.0 mappa que V. Ex. publicou no folheto de seus discurs~s demons.
tra o caminho que tive de percorrer. O facto de alcançar-me o Ajudante ~e
ordens do Commando em chefe em metade do caminho, dando-me conta o
occorrido ...• Aqui, o nobre ministro, no seu relataria e não sei SI no
Dial'io do Exereito, se diz que S. Ex. o General em chefe dJll'ante o com·
bate não sabia onde estava o Sr. Rerval.» .

O Sr. D~tque de Caxias: - NãO sabia ao certo e mandei o AJudan·
te de ordens até encontraI-o.

O S1·. Silveira da Motta: - E que o achou em meio do caDJ~n~~ .
... •0 facto de alcançar-me o Ajudante de ordens em metade do. CUDJUdsr:
dando-me conta do occorrido, e finalmente a explicaçãO que ~e dlgnouduvi.
me, separando-se o meu General e amigo, parece que não deuam, em
da a razão por que não partilhei das glorias do combate de Itororo.>
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Disse o Sr. Duque de Caxias (sessão de 9 de Setembro de 1870)
«O Sr. Duque de Camas,' - Sr. Presidente, eu não pretendia falar

mais em negocios da guerra do Paraguay; porém, meu nobre collega Se
nador pela província de Goyaz me obriga a faltar a este proposito. O meu
fim pedindo a palavl'a nesta occasião, é ratificar o que já disse no primeiro
dis~U1'so. Sr. Presidente, creio que a carta que S. Ex:. acaba de apresentar
éverdadeira; que o General Marquoz do Rerval a escreveu.

O 81'. Silveira da Motta (mostrando a carta ao orador): - V. Ex.
conhece hem a letra do General Osorio.

O S'·. Duque de CaXlías " - Eu não preciso que V. Ex. me mostre
a carta; mas, tinha muita razOes para ter por ÍJupossivel ama tal occur
rencia. Os factos passaram-se como já tive a honra de expôr ao Senade; e
por essa carta se vê que quasi todos elies são pouco mais ou menos como
eu os referi. Quanto ao combate de Itororó, o Dial'io do Exercito não esta
va bem redigido, é verdade, porque não explica que eu não soube que exis
tia uma vereda pela qual podia marchar uma força que contornasse o ini
migo pela retaguarda, sinão depois que o combate tinha principiado e já pela
primeira vez a vanguarda tinha sido rechassa. :Nessa occasião fui informa
do que havia essa vereda; mas, não conhecia a que distancia ficava do
Exercito. Logo que um vaqueano, o Major Cespedes, deu-me noticia. dessa
vereda e que teria pouco mais ou menos legua. e meia pela qual se contor
nava a posiÇãO do inimigo, tomando-se-lhe a retaguarda, mandei pelo chefe
de estado-maior do Exercito dizer ao General Rerval que tomasse por essa
vereda. Elie marchou ; e eu esperei o tempo necessario para percorrer le
gua e meia. Mas eUo não teve de andar só legua e meia e sim mais de tres
laguas por uma picada tortuosa, onde, demai , teve um encontro, pequeno
ou grande, com o inimigo, o que lhe fez perder algum tempo. Â. minha
vanguarda tinha sido tres vezes rechassada., tinha voltado tres vezes sobre
ocorpo do Exercito; era de receiar a desmoralisaçãO deste; não sabia, ao
certo, qu~ndo o General Rerval chegaria, porque nãO conhecia o terreno
que elie tinha de percorrer; em tal ul'gencia, o que fazer? Fui para a
fre~te e carreguei sobre a POSiÇãO inimiga que foi tomada. Dahi a pouco
malS de meia hora chegava o General Rerval. Explicados as im os factos,
per~unto eu : onde está aqui uma accusação a esse General de quem sou
alIDgo ha trinta e tantos annos e de quem tenho sido companheiro em tres
on quatro campanhas? Nada se disse na Orde?1~ do Dia, nem no Dial'io
de operações, quo pudesse magoar, nem de leve, a reputação desse Ge
neral.>

Ainda sobre o combate de Itororó, na sessão do enado, em de Ou
tubro de 1877, disse o Sr. Marquez do Rcrval: «Nada accescentarei so
bre o com~ate de Itororó, de que tratei por explicaçãO, na minha carta
de agradeCImento oscripta ao nobre Senador por Goyaz, que consta dos
an~aes, porque este assumpto perdeu toda a ÍJ11portancia dcsde que,
retirando-me do Exercito com S. Ex. o Sr. Duque de Caxias teve este a
bon,dade de dizer-me em Montevidéo que tinha continuado o combate de Ito
raro .sem esperar-me, receiando que por sua vez, o inimigo atacasse em
~ondiçiles desfavoravei~.Essa resoluçãO do Gener~l .em chefe foi militarmente
on~da, e prova o motIvo por que não pude asslstll' ao mesmo combate; e,

por nto, não teve fundamento a nota do Dia-rio Official elo Exercito.»

. Na referida sessão, o Marquez do Rerval enviou á mesa do Senado o
segtllnte requerimento:

da G «Requeu:o que se peça ao Governo, por intermedio .do Sr. Ministro
uerra, copIa da Ordem do Dia n. 272 de 14 de Janell'o de 1869, do
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Commando em chefe do Exercito Brasileiro, em operações no Paraguay, so
bre o combate de Itororó, inclusive a parte do Brigadeiro Jacintho Machado
de Bittencourt, (5) datada de Villeta, em 13 de Dezembro de 1868. Senado
8 de Outubro de 1888. - Mal'qt,ex- do Herval .• Foi lido, apoiado, e post~
em discuSSãO.

Disse a proposito o Sr. Barão de Coteg1'pe (Ministro da Fazenda):

(5) Partes sobre o combate de 6 de Dezembro de t868. l° Corpo do Exer·
cito. <Cabendo ao 1° Corpo de Exercito a missão de fazer a retaguarda da colu·
lOna do Exercilo Imperial, que pela manhã de 6 do corrente se pOz em marcha em
direcção á Villeta; às 9 horas pouco mais ou menos recebi ordem de V. Ex. para

. que com toda a infantaria do 1° Corpo de Exercito sob meu commando seguisse
para a frente e viesse occupar a posição oode se achava engajado em combate o
20 Corpo de Exercito, que já tinha sido por varias vezes repellido peto inimigo na
ponte que se acha sobre o arroio !toror6, e dando cumprimento com a presteza poso
sivel à mesma ordem, venci o desfiladeiro e achei-me em poucos momentos com a
infantaria do 10 Corpo de Exercilo senhor da ponte, e seguIndo para diante fiz os
respectivos corpos tomarem as posições convenientes para não s6 sustentar a pon·
te, nosso ponto de honra, como tambem repellir o inimigo, que com impeto procu·
rava cortar as nOssas forças, que já tinham passado a mesma, Pelas disposições
que tomaram os corpos consegui fazer retirar o inimigo; tendo collocado os cor
pos da 9a brigada de infantaria sob o commando do Coronel Francisco Lourenço
de Araujo, aquém da ponte e á esquerda; os da 160 Brigada ao mando do Coronel
Luiz 19oacio de Albuquerque Maranhão, na mesma linha e á direita, e todas forma·
das em columnas contigoas de ataque. Para allender a uma picada que f1cãra do
lado esquerdo bordada por grande mata e que ia ter ao campo Inimigo, fiz tomar
posição os corpos 290 e 33° de Voluntarios sob o co=ando do Coronel Francisco
Vieira de Farias Rocba, co=andante da 4a Brigada de infantaria, afim de prohibir
que o inimigo nos tentasse atacar por esse franco; tendo ficado o 25° de Volunta·
rios da mesma Brigada na retaguarda, guardando o ponto de nosso desembarque
em Santo Antonio. CoUoquei os batalhões de Infantaria 10, 120 e 13° á esquerda
da 90 Brigada em linha de ataque obliquamente com frente ao mallo da esquerda,
concentrando na matta uma linha de atiradores destes tres corpos para obstar qual'
quer ataque do inimigo por este lado. Quando o Inimigo, á vista das diversas po·
slções que tomaram os corpos, affiuia para o noSso flanco direito, procurando ain'
da se apossar da ponte, que por forças do 10 Corpo de Exercito se achava susten'
tada, chegando mesmo eUe perto do lugar em que V. Ex. se achava com todo o seu
estado maior dando Exemplo ao Exercito, precurou levar de arrojo as nossas forças
o 46° Corpo de Voluntarios e o 51° dito que se achavam formados em quadrado rom·
peram um vivissimo fogo sabre elle, que o fez retroceder e nunca mais voltar aO

seu louco intento. V. Ex. bem presenciou o serviço que prestaram os corpOs do t·
Corpo de Exercito, que me ufano de commnndar.. e o muito que concorreu nessa
occasião para desbaratar o inimigo que, em precipitada fuga, se dirigia para a estra
da que vae ter a um arroio orlado de grande matlo, onde se refugiou ; por isso
me abstenho de declarar á V. Ex. todas as posições de momento que tomaram os
corpos Plira conseguir o que tevamos em vista : ficarmos senhores da ponte e do
campo de acção. Até I hora da tarde pouco mais ou menos nos conservamos Da
posição conquistada pelo combate guardando a ~ente ; hora em que chegou o ao
Corpo de Exercito ao mando do Exm. Sr. General Visconde do HervaI, que se
acbava em commissil.o para a esquerda, o qual tomando a nossa frente, occu~ou

então as posições necessarlas para a segurança do campo, achando·se o inimigo
nessa occasião em linha na descida da colina procurando reformar suas forças.
Peles partes juntas dos commandanles de divisão, brigadas, corpos e repartições,
que tenho a honra de enviar a V. Ex., verá os mais detalhes que se deram D()
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Sr. Presidente, pedi a palaVI'a apenas para ver si o requerimento ficava
adindo, porque, tendo o illustre- Marquez do Herval dado uma explicação ao
Sr. Presidente do Conselho, que não se acha presente, eu desejava que fi
casse adiada a discuSSãO ...

Alguns Srs. Senadot'es : - Já deu a hora.

O Sr. Barão de Gotegipe (Ministro da Fazenda) : ... para que S.
Ex. pudesse tambem dar, neste caso, as explicaçoes precisas. Não é porque
eu tenha de contrariar nenhuma das proposiçoes do illustre Senador, mas a
maneira por que elle se explicou, aliás tão honrosa para ambos os Genemes
(apoiados) póde tambem ser a mesma por que tenha de explicar-se o iIlustre
Duque, de modo que não fique nem sobre um, nem sobre outro a pecha de
inexacto.

O Sr. Jungueira e outros S,·s. SenadQ1'es : - Apoiado .•

A pedido de Caxias, foi incluida em ordem do dia a discuSSãO do re
querimento, mas, presente o mesmo Duque, a Camara não poude deliberar
por não se haverem reunido em numero legal os Senadores, e a 14 o Impe
rador encerrou o parlamento. (6)

- Depois do sanguinolento combate de Itororó, marchou Caxias, na
manhã do dia 7, com o 10 e 20 Corpo de Exercito, á reunir-se ao 30 que, ao
mando de Osorio, achava-se fazendo a van~uarda, na posiÇãO conquistada
na vespera. Acreditou o inimigo que lhe fossemos dar combate nas matias
em que se entrincheirára. Acampado á vista da vanguarda brasileira, sobre
a estrada de Villeta, parecia, de suas excel1entes posiçlles, ter a in
tenção de defender o passo do alToio Ipané. Então, mascarados pelo 20
Corpo ao mando do Brigadeiro José Luiz Menna Barreto contramar
charam o lo e 30 Corpos seguindo uma vereda no flanco esquerdo para
contornar o inimigo e procurar a passa~am do referido arroio Ipané. A's Õ

horas da tarde estaya o arroio passado, sem resistencia, e o Exercito acam-

combate de 6 do corrente.... (Dim'io Official de 4, 10, 12, 13, 14, 20, 21 e 25 de
1869). (Segue·se especial menç.ão sobre o comportamento dos commandantes de Di
visão, de brigadas e corpos, otficiaes do Estado Maior, empregados das repartições
do quartel mestre general). Terminando, aproveito o ensejo para felicitar a V. Ex.
por mais este brilhante feito de nOssas armas, que veio sellar com o sangue dos
005505 bravos a posse do paiz inimigo, e mostrar ainda uma vez a bravura e dedi
cação dos nossos soldados. Quartel General do Commando do 10 Corpo de Exerci
to em VUleta, 13 de Dezembro de 1868. - Jacilltho lIflachado Bittl!1'COIII't, Brigadei
ro Commandante.> (Diario Official do Impedo do Brasil, 4 de Agosto de 1869).

(6) O Tenente Coronel Jourdan, obra cit. pgs. 177-181, analysa a Ordem
do Dia n. 212 de 14 de Janeiro de 1869, apontando suas inexactidões.

O Tenente Coronel E. C. Jourdan presenciou todas as peripecias dos com
bales dos dias 6 a 30 de Dezembro de 1868. Foi condecorado com a medalha de
menlo e bravura militar pelos combales de 6, 11, 21 e ?:7 de Dezembro de 1868. Ao
Dr. Femando Luis Osorio, offereceu a sua importante obra .Guerra do Paraguay>
Com a seguinte dedicatoria : .Ao Dr. Fernando Luis Osodo, como prova de dedi.
cação e affectuoso respeito. que merecia dos seus companheiros o valoroso Osorio
a mais pura gloria do Exercito e o melhor amigo dos seus subordinados, offerece o
autor. E. C. Jourdall. Tenente Coronel do Exercito. Rio, 3 de Novembro de 1892>.
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pado em um terreno elevado e abrigado na matta (coxillias visinhas di.
chamada Capella de Ipané, onde pel'manecemos o dia 8) observando na
planicie uma pequena força paraguaya que se retirou durante a noite,
Nesse dia (8), avançou o 20 corpo a fazer junção com o lo e 30 ; sem ter
encontrado no transito nenhum embaraço, chegou, no dia 9, (em que co
meçou a chover torrencialmente) ao levantarem acampamento as tropas,
O Potreiro Valdovinos foi atravessado pelas forças brasileiras, (7) tendo ha
vido apenas um pequeno tiroteio entre um corpo de infantaria inimiga e o
90 da Illesma arma do nosso Exercito. A's 3 1/2 horas da tarde acampava
mos naS barrancas do Panguay e no lugar denominado Guarda Ipallé, teu-

- do em fi'ente a Esquadra encouraçada. Dmante o resto dessa tarde e toda
a noite, empregaram-se os encouraçados e monitores em transportar para
esse ponto as divisões de cavaHaria de Andrade Neves e de JOãO Manoel
Menna Barreto, e oem assim provisão de munições de bocca e de guerra, (8)

Ao anoitecer do dia 10, a vanguarda do 30 Corpo de Osorio tirotea·
va com as avançadas da columna do General D. Bernardino Caballero. (9)
Emquanto se preparava o Exercito para entrar em novas operações, Cabal
leI'o retrocedia de sua primeira POSiÇãO sobro o Potreu'o ValdovilloS e ocou
pava um novo ponto á retaguarda da margem esquerda do arroio Avahy,
em attitude de defender o passo que aUi existia. Nesta emergencia, foi re
forçado por um regimen to de artilliaria e 1 batalhão de infan tarja, que se
encontravam em Villeta, desde que suspeitou Lopez o movimento envol
vente sobre sua retaguarda. Augmentada assim sua DivisãO, aloançou a
5.000 homens e 18 peças de artilharia, força prompta para entrar em com
bate. (10) Recebidas as munições e viveres, e desembarcada toda a caval
lada, resolveu Caxias avançar, a 11, sobre VilIeta, seguindo nu van·
guarda o 30 Corpo de Exercito, no centro o 20 e o lo na retaguarda.

- Na manhã desse memoravel dia ( 11 de Dezembro de 1868),

(7) Uma vez reunido todo o Exercito Brasileiro, iniciou sua marcha até o
porto Ipané na margem esquerda do rio Paraguay, tomando a organisação seguinte:
Vonguarda : Niederauer 800 homens de cavallaria; 1 Brigada de infantaria e 4
boccas de fogo; 1 batalhão de engenheiros; 30 Corpo de Exercito, ievando em seu
centro 4 peças ; 20 Corpo de Exercito com 8 peças em seu centro; 1° Corpo de
Exercito eom 8 peças em seu centro. Rectagltarda: la Brigada de cavallaria. (Dr'
dem do dia, 8 de Dezembro de 1868). Assim constituido o Exercito, atravessOu o
potreiro Valdovinos á visla da divisão de Caballero, dando-lhe o Oanco com a
maior audaeia. Caballero formou sua linha de combate e provOCOu 00 adversaria
com uma escaramuça que foi contestada pelo 90 balalhão d" infantaria quen~'
queava o Exercito Imperial. Este episodlo deu-se em um ponto denomlOa o

Antas, d 1868
(8) Boletim do Exercito, acampamento em Villeta, 13 de Dezembro e '

- B com 3 bata-No Chaco, base de operaçnes, manteve-se o Coronel ueno I
lhões e 2 esquadrões do 50 Regimento de linha e o 150 Corpo Provlsorlo de cava'
laria da Guarda Nacional.

(9) J. Arthur Montenegro <Album de la Guerra dei Paraguay', toma II,
(1895), entrega 40, director José C. Solo.

(10) José r. Garmendla, <Recuerdos de la Guerra deI Paraguay', pg. 334·
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ao approximarem-se do a?Toio Avahy (máo grado o tempo carregado
e ameaçador) as avançadas de Osorio deram signal de inimigo á fren
te. O arroio Avahy córre nesse ponto no centro de um grande valie

que limita duas extensas colinas i situada. uma, sobre sua margem di
reita, e a outra, sobre a esquerda. (11) Em pessoa Osorio procedeu a rapido
reconhecimento, verificando que o inimigo, em numero de 5 a 6.000 homens,
eslava estendido em linha de batalha, nas colinas da margem esquerda do
referido anoio transformado em largo rio pelas torrenciaes chuvas cahidas
desde o dia 9.•Sobre a altura da encosta, Caballero estabelecera uma bate
ria de dez peças e UDla de quaho á cada lado, separadas por um intervallo.
Ainfantaria e cavallaria formaram por brigadas, com espaçosos intervallos,
â retaguarda da artilharia. Além disso, havia Ullla reserva ás ordens de Ca
ballero. De haz dessa altllJ:a existiam outras que, em ordem parallela a es
ta, se dirigiam succcssivamente até Villeta. Todas e tas pittorescas colinas
luziam uma 10Çã vegetação de agradavel prespectiva.. (12) Osorio, na pla-
nicie, teria que hanspor o arroio ou passo, subindo a colina de baixo do fo·
go I. __ (13) Por um de seus ajudantes de ordens, faz communicar o facto
a Caxias que marcha,a á meia legua na retaguarda, conduzindo as baga
gens e o trem pesado do Exercito. (14) Com ordem de atacar, Osorio deter
mina o plano da batalha, de modo a envolver inteiramente o inimigo pela
combinação das forças de A.ndrade Neves (oolumna formada das Divisões de
cRvallaria 2a (Niederaner) e 3a (Vasco A.lves) e as forças de José Luiz e
JOãO Manoel Menna Barreto (20 Exercito, la DiviSãO de cavaliaria). (15)

(11) José I. Garmcndia, obra, cito

(12) Idem, idem.

(13) J. Arthur Monlenegro, clt.
(14) Capitão José Leite da Costa Sobrinhe, .Glorias Brasileiras., Santos, 11

de Dezembro de 1907.
(15) .Commando da 20 Divisão de cavaJlaria, Quartel General em Villeta

13 de Dezembro de 1868. - ... Marchei ás 10 1/2 horas do dia 1l (Dezembro de 68)
á frente de Forças de cavallaria composta das Divisões 20 e 3D, ao mando dos Co
rooeis João Niederauer SObrinho e Vasco Alves Pereira. Guiado pelo vaqueano
Cespedes, procurei contornar a posição em que se achava coliocado o inimigo,
o qual percebendo este intento destacou sobre mim uma columna de 500 a 600 ho
meos de cavaUaria, sobre a qnal fiz carregar immediatamente a 3D Divisão ao man
do do Coronel Vasco que a derroiou compietamente. A 20 Divisão ao mando do Co
ronel]. Niederauer contornando um capão em que se apoiava a direita do inimigo,
c&hiu-lhe pela r~taguarda conseguindo pOr em completa desordem dois balalhões
qne Se lhe vieram oppor... Reunindo depois todas forças sob meu commando carre
guei sobre o flanco e retaguarda da grossa columna inimiga que se retirava na
dlr~cÇão de \TlUeta, fazendo-lhe grande numerO de prisioneiros, ficando a Unha de
retirada dessas Forças, juncada de um sem nUJllero de cadaveres. Deus Guarde a
\I, Ex. Dlmo. e Exmo. Sr. Brigadeiro José Auto da Silva Guimarães, commandante
do 30 corpo de Exercilo. _ Bm'i1o do T1'mmpllO. Temos a lastimar perdas dos
Tenentes Coroneis Luiz Joaquium de Sá Brilo e Candido Xavier Rosado. Ferimen
tos graves: Coroneis Niederauer e Manoel Cypriano Moraes, o primeiro sobretudo.•
D ,Coromando da 30 Divisão de cavailada. Acampamento na Vllleta, 15 de

ezembro de 68. - '" Tive, na manhã desse dia, ordem do Exm. Sr. General Vis
COnde do Rerval para com a Divisão do meu commando apresentar-me a V. Ex.
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.A nossa artilharia que .fôra estabelecida com discernimento tactico. inicia
p fogo (4 canhões do Capitl10 Mourll.o) sobre a linha inimiga. E a despei
to de torrencial chuva, Osorio rompe a aC9ãO, atacando a linha do centro,
com 3 batalboes do 30 Corpo (o 360 440 e 90 ) e a 5a DivisãO de cavallaria
ao mando do Coronel .José Ântonio Corrêa da Camara. (16) Sua physiono-

(ao Barão do Triumphu) a fim de conjunctamenle COm a 2" do seu digno comman.
do, formar uma columna que devia contornar o inimigo pelo flanco direito. - VIl>CO

Alves Pe.. eira, Coronel. Ao Barão do Tliumpho, Commandante da 2- Divisão de
cavalJaria.>

-Commando do 20 Corp.). Uose Luiz Menna Barretu). Adstriclo ás preso
cripções da Ordem do dia nO 268 de 9, hontem 11, marchou O 20 corpo sob Omeu
commando na retaguarda do 30 que formava a vanguarda e ao moverem·se as for·
ças, ás 10 õa manhã, da posição que então occupavam, às 11 pouco mais ou meoos
romperam as baterias inimigas num nutrido fogo de artilharia sobrp as nOSSas avan·
çadas, que, com o 30 corpo desemvolveram em linha de bataiha, formando o 20 Exer
cito a extrema esquerda i dam, este avançou e flanqueando o inimigo pela sua direi·
ta na posição á cavallaria que occupava e de onde nossas forças se manUnhinham
fazendo um vivo fogo de fuzilaria, pOde emfim, fazeJ-o recuar precipitadamente pa
ra a esquerda, deixando em nosso poder 13 boccas de fogo, e conseguindo ao mes·
mo tempo cortaJ-o pela retaguarda, obrigando-o a Janç.ar-se na vasta campina que
demora, entre a posição por eJle occupada, e VilJeta, lugar em que resistindo ainda
pouco mais de 1 hora aos esforços combinados dos dois corpos de Exercito que o
envolviam, acabou por ser exterminado pela nossa cavaJlaria que avançando sobre
elle peja extrema esquerda do 20 corpo, carregou deixando o campo juncado de ca'
daveres, e fazendo com o 30 prisioneiros a~s que nelle restavam. - jos~ Luis
Menna Ba....eto.>

-Levantando acampamento o 1° Corpo do logar em que se achava-Retiro
Valdovino-seguiu fazendo a retaguarda da columna que movia-se em direcção a
Um dos passos da esquerda do arroio Avahy, e pouco depois recebi ordem cte V.
Ex. para que a 1" Divisão de cavallaria sob o commando do Brigadeiro João Ma·
norl Menna Barreto, apoiada por 2 corpos da 13' Brigada ce infantaria, 2~' e &1'
de Volunlarios ao mando do Tenente-Coronel José Lopes de Oliveira, forçasse o
passo do referido arrolo, um pouco abaixo do logar em que já se achava travada a
luta com a nossa vanguarda. afim de atacar as forças inimigas que se achavam r.·
zendo a esquerda e retaguarda da sua linha de batalha. A maneira brilhante porqueo
Brigadeiro João Manoel executou esta operação concorrendo eflicazmente para a com'
pleta desordem nas fileiras inimigas, veio patentear mais uma vez sua lnlelligenci~e
bravura bem Como de seus commandados. Achando-me então com a 2' Divisão de 10
fantaria sob o commando do Brigadeiro Salustlano Jeronymo dos Reis, raz,ndo a
reserva do 20 e 30 Corpos de Exercito, que se achavam em porfiado combate, rece·
bi de V.Ex. ordem para que com a divi9ão avançasse pelo nosso flanco direito, não só
para protejer o movimento da I' Divisão de cavallaria que já se approximava para
carregar sobre o flanco esquerdo e retaguarda do inimigo, como para envolvei-O p;r
esse lado, cortando deste modo a sua retirada por esse ponto, pelo que não pou e
o inimigo ganhar as matlas da margem do rio Paraguay. por onde procurava e~a'
dir-se. Para obler esse feliz resultado fiz formar os Corpos da 2' Divisão de. ~
fantaria em coJumnas de ataque, e quando cheguei ao alcance da metralha iOlrol'
ga, desenvolvi-os em linha, e nessa ordem avancei sempre pelo flanco direito, ~:~
curando envolveI-o pela esquerda o introduzir em um circulo de ferro e fogo.

, d 1° Corpo
obstante a grande tormenta que por essa occasião desabava, as forças o V Ex.
de Exercito, marchavam em boa ordem, animadas do ardor que a presença de : /110
neIlas incutia, o que deu em resultado a completa derrota do inimigo. -- jaclIl
Machado Bittencou..t, BrJgadeiro coromandante. . 13 de

(16) -Commando da 5" Divisão de Cavallaria. Ql1artel j"nto a V/1Ieta,
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mia.leoninn se transfomnra rapidalllen te, (17) bramindo a lança lia mão direi
ta, despedindo Iam pejos do olhar vivo e fulgurante dando ordens rapidas e
terminantes, a galope, percorrendo a frente dos seus batalhões e regimen
tos ... La.nçando-se intrepido ao sinistro desfiladeiro, - recebe-o intenso fo
go dos canhões paraguayos excel1entemente assestados na posiÇliO do
minante, a cavaUeiro, sobre as colinas, dominando nM só todo o val
le, oomo todos os passos possiveis do a1'1'DÍo Avahy. Estrugem nos
ares os calorosos vivas dos guerreiros brasileiros, e as bandas de musi
oa soltam o som guerreiro c patriotico do hymno nacional j desfral
dam-se as bandeiras, e aquel1es soldados queimados pelo sol de 20 batalhas
victoriosas, anancam a avançada firme e alterosa contra as hostes fanati
oas do dictador paraguayo. (18) De balde o inimigo nos disputa o passo,

Dezembro de 1868. - ...Conforme ordenou \'. Ex., marchou esta divisão á retaguar
da de infantaria deste corpo de Exercito, formando a sua guarda de vangUarda o
240 corpo provisorio de caval1aria, commandado pelo Coronel Appolinario de Souza
Trindade. Ao chegar ao campo de combate, na posição de Guassucará, determinei
que esta divisão se dlspuzesse para o combate em columnas contiguas de brigadas
lormando a 10' do commando do Coronel João N. da S. Tavares á esquerda da 9",
commandada pelo Coronel Severino Ribeiro de Almeida. A este tempo chovia co
piosamente e forte era o vento que reinava na direcção da marcha da columna.
Assim foi que, marchando esta divisão sobre o centro da posicão inimiga, leve de
transpor uma extensa e profunda sanga que a precede, e após grandes atoleiros e
tremedaes, que bastante difficultlU'am sua marcha, iá sob a acção de intenso fogo
dos canhões inimigos, assestados em posição dominante e inteiramente a cavalleiro
do terreno que restava ser percorrido. Foi então que V. Ex. se dignou ordenar-me
que esta divisão carregasse sobre a 11nha inimiga. Apezar da resistencia que oppu
nha o inimigo oaquel1a posição artilhada na nossa frente com cinco boccas de
logo, protegidas por extensa linha de infantaria, logrou esta divisão em suas car
Ras apoderar·se da sua artilharia, repeli indo a~sua linha de infantaria a algumas bra
ças além. Foi nesta occasião que, tendo o inimigo reparado a desordem que rei
nava em sua linha, a este tempo já reforçado por duas fortes columnas de infan
,alia, que havia marchado em sua protecção, avançou sobre aquella posição, fa
zendo·a de.aloíar por esta divisão, por isso que a infantaria que deveria ter acom
panhado o seu movimento, servindo-lhe de supporte, não tinha ainda aIli chegado
em consequencla das dlfficuldades do terreno... Hãvendo reformado a columna de
cavaUaria do meu commando, procurei entender-me com o Coronel Hermes E. da
Fonseca, sobre o novo ataque sobre a iinha inimiga; e combinamos que nas nOvas
cargas que effectuasse esta divisão, a força de infantaria sob seu cornmando car
regaria a seu lurno, seguindo o movimento desta divisão, afim de assegurar a
posse daquel1a posição, quando fosse repellido o inimigo. Assim, pois, tendo avan
çando as duas columnas de cavallaria e infantaria conseguindo desalojar o lnlmigo
q~e se retirou lentamente pela encosta da corilha que occupava, não obstante nu
Indo fogo. Em breve, porém, apercebendo-se o inimigo que forças nossas de ca·
valJaria e infantaria o contornavam em suas posfções peios flancos esquerdo e di
reito, accelerou a Sua retirada e poz-se em preclpllada fuga. Esta divisão, tendo
avançado a galope, conseguiu, com as outras forças de cavallaria, envolver as
forças inimigas, que fOram completamente desbaratadas, ficando alll o campo junca
d? de cadaveres e prisioneiros em nosso poder... - O Coronel José Antonio Cor
rea da Camara. (V. partes officlaes dos Generaes e commll.ndantes de corpos em
os ns. do D,ario Official de Agosto e Setembro de 1869),

(17) Capitão José Leite da CosIa Sobrinho, artig'o cito
(18) Idem, idem.
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empregando os mais ingentes esforços para retomar-lhe os accessos, que dei.
xa cobertos com pilhas de cadaveres... Desesperado, dá uma flU'iosa car
ga de cavallaria, que, no ardor do combate, envolve os batalhões 90 e 150
de infantaria á subida da coxilha, no momento (19) em que a Brigada Au.
gusto Caldas passava o rio sob um tremendo fogo de fuzilaria e metralha.
Andrade Neves alcançando a ala dueita do inimigo póde desviar-lhe a
attenção e proteger o avance da infantaria que, estendida em linha de ba
talha em grandes divisões, atacou á artilharia paraguaya situada no centro
e no alto da colina (20) ... Osorio, airoso, altivo, soberbo, marchava (cen.
tro da linha) entre os dois batalhões voluntarios 360 e 440 de Cunha Junior
e Floriano Peixoto. Quem quer que saiba o que é atacar forças inimigas,
fortes por seu numero, por sua posiÇãO e pela reunião das tres armas, apre
ciará bem a ousadia levada a cabo (21) no ataque ao centro do inimigo, di
vidindo-o em dois e tomando sua artilharia. Cornetas e tambores hatiam a
carga, .destacando-se no tumulto espantoso só a inteireza do BaYaI'do Bra·
sileit·o, o bravo Osorio. _. o bom e leal amigo dos AIgentinos (22) animan
do os seus soldados que duplicavam de valor sob o seu com mando (23) com
aqueIla accentuação de bravUJ'a que tanto o fazia idolatrado. (24)

.Ferido por metralha cae o cavallo de Osorio... Os dois batalhoes
(360 e 440 ) como si obedecessem a um mandado, se detem immediatamente
e iniciam o movimento convergente até o lugar onde, com o cavallo, cnhi·
ra o General: mas, Osorio ergue-se tão logo, e monta, rapido, outro ce·
vallo. Estamos no meio da subida. As vozes de mando quasi se nãO perce·
bem: o exemplo as substitue. Os homens, em tcrra imitavam á tempes·
de desencadeada na natureza, (25) lançando balas. Carga á bayoneta ! !
gritou Floriano Peixoto li. direita. Carga á bayoneta I ! repetiu Cunha J~.
nior, á esquerda. Adiante leões!! exclamava Osorio, recol'l'endo a h·
nha.• (26)

.Osorio nessa crise suprema, de um desbarato imminente, co~o um
relampago, á frente das tropas, reanimando-as, consegue transfundir em
seus soldados a energia de sua alma de heróe ; e, ainda uma vez a bravura
do soldado brasileiro, á voz do seu chefe, salvou a crise do momento, des·
baratando e levando por diante o inimigo em completa denota.. (27)

.Toda a infantaria inimiga puzéra joelho em terra e preparara-se pa·
ra receber o choque. Momento supremo I... A meb'alha dizimava noss.aS
fileiras, a fuzilaria, de lança em riste, accomettia nossos flancos. Caval1anll,
infantaria e artilharia paraguayas, rugiudo, bramando, queriam devor~ aoS
dois batalhões, mas nenhuma lança, nem bayneta, nem metralha, ~odem
deter a impetuosidade da carga. Quando era inevitavel o choque, II JD~lln
taria paraguaya levantou-se e retrocedeu. A guarnição das peças segulll o

(19) J. Arthur Montenegro, cito
(20) Idem, idem.
(21) Idem, idem.
(22) José I. Garmendia, pg. 341, obra cit.
(23) Capitão]. L. da Costa Sobrinho, cito
(24) J. Arthur Montenegro, cit.
(25) Acompanhada de granizo, vento e trovões, violenta tempestade desa'

bára sobre os combatentes. (Capitão Costa Sobrinho, cit.)
(26)3 J. Arlhur Montenegro, cito
(27) E. C. Jourdan, .Hlstoria da Guerra do Paraguaya', cito
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movimento: começava a retirada. As peças são tomadas, e posto que mal,
o 360 e 440 se reconcentram, a cavallaria paraguaya os accomette, porém,
se esfacelam ante o formidavel quadro que a fizéra retroceder com graves
prejuizos.. (28)

Nesse instante, achando-se decidida a vwtoria (29) tomada fi artilha
ria e nós senhores das posiçoes inimigas, Osorio é ferido por bala de fuzil
que, atravessando o rosto, parte-lhe a maxilla inferior (esquerda). (30) Mas,
nllO se retira logo da acção. Dominando o ferimento procura estancar o san
gue, tentando assim esconder de seus commandados o terrivel golpe recebi
do e coatinuar no commando ; banhou a face u'um regato e de novo mon
tou a cavallo - oontava o General Marinho. (31) O sangue, porém, conti
nuava a verter e era preciso que o não vissem nesse estado. Impossivel de
"Veacer a hemorrhagia, cada vez mais abundante, Osorio passou a galope em
frente de todas as linhas, com o rosto emoldurado pelo ponoho pala enro
Indo, dizendo : Carreg~'em camaradas, acabem com esse ,·esto ... (32)

(28) J. Arthur Montenegro, elt.
(29) ....Gloriosa aureola de popularidad militar, lo acompaii6 hasta que fué

herido en Avaby, donde decidi6 igualmente la victoria, por una habil maniobra,
concebida por el. (Bartolomé Mitre, pg. 4 -Historia do General Osorio>, 1° vaI. por
Fernando Luis asaria).

(30) Resultantes desse ferimento ficaram-lhe duas cicatrizes, mal encobrin
do-as Osorio, com a barba que, nos ultimas tempos, usava mais prolongada ao
queL'<o, notando·se-lhe no lablo ligeira depressão, que, visivelmente o retrato que no
I' volume desta Biographla acompanha, reproduz. Pela debllitação da maxilla, fi
cou impossiblllrado de mHstigar, não podendo mais servir-se sinão de iguarias bran
das. (-Historia do General O~orio., 10 vaI. por Femandt> Luis O orio, pg. 70).

- -Os retrato; anteriores ao seu fel imento em Avahy, representam-n'o me·
nos Correcto, talvez, do que poderiam fazel·o depois. Dir-se-ia que a bala inimiga,
obrigando'O a deixar crescer a barba, para distsrçar o estrago da maxilJa inferior,
veiu dar o uitimo toque á<]uella face, para que ella adquirisse toda a belleza de que
era suscepttvel. (Pedro Americo, carta ao Dr. Fernando Osorio, 10 vol. -Historia do
General Osorlo,> pg. 1<1).

(31) Tobias Monteiro, -Remlniscenclas>, Rio. -Jornal do Commercio>. t908.

(32) -IUmo. e Exmo. Sr. Marquez do Herval. Rio de Janeiro, 20 de Feverei
ro de 1870. Meu bom General e respeitavel Amigo. Com indizivel prazer recebi a
obsequiosa carta com que V. Ex. me honrou a 20 do p. p., e com ella o precioso
objecto que me offerece " me faz elevar á altura que não merecia. Por Isso meSmO
que éS grande, meu bravo General, é que elevas os pequenos como eu, que hoje me
considero altamente colIocado por me haveres conferido o feliz titulo de vosso ami
go, considerando-me digno de possuir o pedaço de osso de vosso nobre roslo, o
que faz lembrar, além de tanlas occasiões de heroismo vosso,-a seena de ti de De
zembro de 1868, quando já ferido e lavado em sangue passou V. Ex. por n6s no lu
gar em que acabava de tomar toda artilharia ao inimigo, dizendo: - Carrel{1~em
COIII?radas, acabem com esse resto.> Já a batalha eslava ganha e o Inimigo fugia
preClpitadamenle. Ainda significa mais esse pedaço de osso tirado por suas proprias
mãos no tbeatro da guerra em 1869 que a bravura innata no General Herval é aS
socIada ao mais acrisolado palriotismo, pois ainda não hove um exemplo de abne
g~ção e amor da Patrla como O que V. Ex. deu, voltando ao Exercito no estado
melindroso em que o vimos chegar á Pirlljú, e condulir-nos ás Cordilheiras para



526

Precedido de batedore e acompanhado de um piquete mas vasio, _
o carro de Osorio atravessou, de ordem sna, as nossas fileiras, não sendo
preciso mais para despertar o ardor nos soldados (33)

.Ordenara a perseguição, e despedindo-se dos commandantes lhes
dirigira phrases tão lisongeiras que, pronunciadas por tal General em se
melhante occasião, constituiam o maior premio para tão penosas fadigas.
(34) Substitniu-o no commando o Brigadeiro José Antonio da Silva
Guimarães (35) o mais graduado de eens divisionarios. O ferimento
de Osorio era grave, não se sabia si seria mortal. Sciente da tern
vel occorrencia por um dos ajudantes de ordens que Osorio destacara pa
ra a retaguarda, Caxias adiantou-se á testa das reservas assumindo
o commando. Em retirada já o Exercito paraguayo vê sua ala direita
accommettida pela ca,allaria do Coronel Corrêa da Camara e a esquer
da, com Serrano á frente, levada com impeto pela divisão Andrade
Neves. Por muito tempo Floriano Peixoto, com o 440 , e Cunha Junior, com
o 360 , operaram por propria inspiração, perseguindo o inimigo até que as
evoluções no f)arupo de batalha obrigaram a mOl11entanea renião desses dois

ainda ser o primeiro e mais arrojado soldado na brllhante tomada de Peribebuy. O
Brasil, o Imperador, o Governo, e principalmente o Exercitn muito devem á V. Ex.
e era para desejar que o HerOe Marquez do Herval não fosse lançado ao ostracis·
mo, reduzido á migalha que se atira ao pobre soldado que tudo dá em defesa de
sua Patria. Tudo se pOde fazer quando se quer. Tambem estou desempregado, re
duzido á soldo simples e com ordem de não voltar. Resigno-me á minha sorte e fico
satisfeito quando leio a carta de V. Ex. porque o General Herval jámais dirá o que
não é verdade, e com a leitura dessa carta eu me orgulho de que encontre em mim
um soldado capaz de cumprir o seu dever em lugar de confianca. Muito contente
fiquei por saber do Dr. Pertence que o estado do ferimento de V. Ex. não dá cul·
dado e que pOde cUrar-se facllmenle. A Divina Providencia restabeleça quanto ao·
tes a antiga saude e fortaleza do nosso General e Amigo, ·trazendo-o ao Rio de Ja·
neiro, onde o esperamos á todo o momento para receber do Imperador e do Povo
Fluminense os agradecimentos pelo que tem feito pelo Brasil. Rogo fi V. Ex. apre·
sente meus respeitos á sua Exma. Familia. Meu Pae e meu sogro Dr. Saldanha, ã
quem fiz presenle o favor de V. Ex. lh'o agradecem e pedem a V. E". permíssã.o
para lambem o abraçar de todo o seu coração. Por minha parte meu General, cono'
núe a considerar seu captivo pelo coração' a -Collrado Maria da Silva Billellcour/.,

(33) Tobias Monteiro, clt.

(34) J. Arthur i\10ntenegro, cit.

(35) Partes sobre o combate do dia 11 de Dezembro de 1868. 3° Corpo. 
Quartel General do commando da 3a Divisão de infantaria em Villeta, 12 de De
zembro de 1868. ... E' de meu dever declarar a V. Ex. as diversas posições qne
occupou a Divisão nO correr da acção. Ao pOr-se em movimento o E~ercito, rece·
bl ordem de V. Ex. para mandar a 3a brigada, composta dos batalhões 3°, 9', 14'
e 150 de infantaria, sob o commando do Tenente Coronel Manoel da Cunha Wan'
derley Lins, marchar á retaguarda da força de cavallarla que fazia a vaoguarda i e
que eu com a ia brigada composia dos corpos 310, 390 e 550 de Voluntarios, SOb

d
:

commando do Coronel Frederico Augusto de Mesquita marchasse á retaguarda I
artilharia. Em Crente ás posições occupadas pelo inimigo, acompanhando o mal"
to dos corpos que estavam na frente, mandei formar a bri~ada em linha de colUlll'
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TAlentes corpos á Brigada Corrêa da Camara. (36) Repellidos da primeira.
coxilha, em um esforço supremo haviam os Paraguayos procurado recom
por os restos de suas forças dispersas, l'eformar seus batalhões dizimados;
IDas, Iôra impossivel, sobretudo com a chegada dos canhões do lo corpo au
xiliados por uma Brigada de infantaria.•Floriano Peixoto e Cunha Junior,
com pouco mais de 900 homens, haviam rompido (por ordem de Osorio) o
centro do Exercito inirn.igo, dividindo-o em dois corpo que facilmente fo
mm desfeitos.> (37)

Quatro hora dUTal'n a bat:l1ha, constituindo os trophéos do dia, com
3.500 cadavel'es inimigos, 10400 prisioneiros, 18 canhões, 6 bandeims e
todo o armamento. Entre os pri. ioneiros estavam os Coroneis Gonzales e
S~rrano, o Major Moreno, chefe da artilhlnia e o Major Mongelos.

Caballero, - o OS01'io dos Pamguayos - cmilagrosamente pudo
salvarse, con uo ayudante .• (3 ) No dia seguinte apresentou-se no acam
pamento de Lopoz com 40 homens, prisioneiro que se haviam escapado
devido á pouca vigiláncia dos guardas, produzida pelo cansaço e a noite te
nebrosa que succedera á batalha. (39) Tivemos fóra de combate:

na de grandes divisões, e ne sa ordem marchamos ao toque do avançar do nosso
CllrpO de Exercito, até que, por ter de transpor uma sanga profunda e estreitar a
estrada, a brigada desfilou em columna succes~j,a de corpos á 4" distancia. Já es
tava engajada" acção. e es a força offria os effeilos da artilharia e fuzilaria do
inimigo, qu.ndo mandei que os corpo 310 e 550 de Voluntarios d.) envolvessem em
linho aquelJe dc prGtecção a cste, e assim reforçassem ao 90 e 15° de infantaria
que cstwam com os referidos chefes feridos; tudo isto por me ('rdenar o Sr. Mar
quez Marechal e commandante em chefe. Ao 39· de Voluntarios ordenei que for
mando linha frente á direita, estivesse de observação para repelli!' qunlquer ag
gressão... - José Atlto da Silva GtlilllllI'C;es, brigndeiro commandante..

(00) ]. Arthur Montenegro, eit.

(31) Idem, idem.

138) General Don Francisco Isidoro Resquin .Dato. hisloricos de la Guerra
dei Paraguay, 1875.

(39) .. D. Bernardino Caballero, official valente e tenaz, que deu provas de
assignalada bravura em todos os combates em que entrou, nomeadamente em Ava
hy, onde bateu- e até á ultima hora entre os infantes do 40 de linha, (pertencente
á divbão da guarda de Lopez) ultimo corpo paraguayo que foi vencido, depois de uma
heroica resistencia. •... Derrotado O Exercito paragnayo, debandada sua infantaria
em todas as direcções, s6 o 40 mau tinha-se em quadrado e nessa formatura retirava
se lentamente sobre ViJleta. Na planieie, coberta de cadaveres, de fugitivos, de longas
filas de carros de bagagens, de carretas quebrada, de canhões desmonlados, de des
troços de todo o genero, mantinha-se valentemente em quadrado o 40 de linha, que
seretirava lentamente. cercado por todos os lados. De quando em quando o he
:OICO batalhão fazia alto para resistir ás cargas violentas levadas pelos regimentos
Isolados qUe operavam accidentalmenle na perseguição do inimigo que debandava
em todas as direcções. Cambrone revivia em Cabailero, que conduzia em pessoa
eSSe qUadrado... , O Barão do Triumpho, chegando ao lugar da pugna, ordenou por
esqUadrões os lancelros da Brigada Niederauer Sobrinho e os fez carregar simulla
neamente Contra as quatro faces do 40. Cerrado fogo repelliu as primeiras cargas :
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Batalha do Avahy - 11 de Dezembro de 1868

Olflclaes Praças
~

CORPOS Ul

I
Ul Ul

I
.. os.!>

B o os os .. 6

'" :9 t ~ ii: 8o '" o;;;; " ;;;; " I Q
~ ~ 'ti

Estado-Maior General. ___ ........... __ ..... 6 . .... ..... ......
Batalhão de Engenheiros __ ........... _ 1 2 8 11

lo corpo proviqorio de cavallaria ...... 1 2 1 5 9
90 corpo do cavallaria _.... ______ ..... ..... 2 6 8

130 corpo de caval1aria .... _........... " __ 0 - .. -. 1 15 16
170 corpo de cavallal"ia. __ ............. _ .. - . 1 . .... 5 6
180 corpo do cavallaria .. __ ............ _ .... ..... 2 11 13

30 regimento de cavallaria ........ ____ ..... 1 1 3 5
310 corpo de voluntarios . _........ _.. _ - .... 9 . .. _- 38 47
360 corpo de voluntarios .... _.. __ .. _.. ..... 4 21 66 91
440 corpo de voluntarios ...... _.. _.... 2 1 23 40 66

80 batalhãO de infantaria .. " ......... 1 5 44 50
90 batalhãO de infantaria ...... _...... 6 8 75 90 179

100 batalhão de infan taria ........... _. . -_o- 2 9 33 44
140 batalhão de infantaria ........... __ 1 4 15 70 90
150 batalhão de infan taria ......... _.. _ 2 3 17 64 86

20 Regimento do artilharia ...... __ .... . - ... 4 1 10 15
100 corpo provisorio de cavallaria . _.... 2 4 -.-.- 9 15
110 corpo provisorio de cavallaria ...... ...... 9 9 39 57
160 corpo provisorio de cavallaria ...... ..... 9 9 35 53
190 corpo provisorio de caval1aria ...... 1 4 2 14 21
210 corpo provisorio de cavallaria -·0--- 1 5 16 30 52
240 corpo provisorio de cavallaria ...... ..... ..... 2 9 11
250 corpo de voluntarios .............. _ .... ..... 1 4 5
320 corpo de voluntarios ..... _........ --_o. 4 5 29 38
350 corpo de I'oluntarios ... ___ ........ 1 6 9 86 102
460 corpo de voluntarios ... __ . _. _... __ .-0·· 3 13 46 62
500 corpo de voluntarios .. _...... _.. _. .. --- 2 ... - . 3 5
540 corpo de voluntarios . _. ___ .. _... _..... _ 2 16 80 98
lo batalhão de infantaria.. - - ... - - - .. t.. -. 12 15 112 139

11o batalhão de infan taria .... _. . . . . . . . 1 4 15 79 99

( segue)

os esquadrões retiravam-se á esquerda e á direita para carregarem de novo, e o 40
resistia tenazmente, envolvido pela nuvem de lanceiros que redomoinhavaJD por to·
dos os lados. O General, impaciente, coliocou-se á frente de 3 esquadrões, carregou
com vigor sobre uma face do quadrado, abrindo violentamente uma brecha na
quelIe muro de bayonetas, que ondulava na planlcie, resistindo valentemente. O
batalhão perdeu então a formatura, dJspersaram-se os esquadrões e um dueln de
morte travou-se entre os lanceiros da 3" Brlgada e os infantes do 40. Naquelle m~'
dOMO trago r, em que s6 se ouvia o retintlm das armas dominando a grita daqu .
la massa confusa de homen:; e cavalios, que se ennovelavam, atropelando·se, acu'
tilando-se vertiginosamente em furibunda lufa, caiu até o ultimo soldado da guaro
da do marechal Lopez.... (J. A,'t!mr lo'folltellegro, nota I, á pg. 10 das .Monogra"
phJas historlcas> por Juan Silvano de Godoi (versão). 'stona

A batalha de 11, em Avahy, é uma das maiores e renhidas que a hi
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Olficlaes
Vl

B...
o
::;

Praça&

130 batalhãO de infantaria..... ... . ... . 2 6 18 122 148
140 batalhãO de infantaria..... . . . . . . .. 1 .
160 batalhãO de infan taria. . . . . . . . . . . .. .. . . . 1 2 23 26
40 corpo de caçadores a cavalia . . . . . .. 2 2 11 17
õo corpo de caçadores a cavallo . . . . . .. 2. . . . . 1 3
20 regimento de cavallaria..... .... ..... 1 2 3
60 corpo de cavallaria... . . . . . . . . . . 1 2 4 12 19
70 corpo de cavallaria _ _.. __ . . 6 3 11 20

140 corpo de cavallaria _. Ó 7 12
200 corpo de oavallaria _. 1 Ó 19 2ó
30 batalhão de infantaria............. 1 1 9 2ó 36
70 batalbão de infantaria _ _. .. 1 1

1

120 batalliao de infantaria - . . . . . 2 2
--;- ,----

Total . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 2ó 132 325 1.336 1.818

V. - E. C. Jom'dan, <Histol'ia das Campanltas do
Urugttay, MaUo·Grosso e Paraguay, pags. 215-218.

Entre os offioiaes morto contavam- e o. Tenentes-Ooroneis ilva,
Cunha, Miranda e :riederauer, que falleceu no dia seguinte ao combate.
Entre os foridos aohavam-. e além de Osorio - no estado-maior general
o conunandantes ery, Pedm Oaldas e Mames.

. . <~a batalha do Avahy, graça ao denodo e pericia do General Oso
no, tivemos llDla 6splendida viotol'Ía. A Ordem do D1'a do General em che
fe, de 14 de Janeiro de 1t:l69 refere-se a este combate com uma inexactidão
que veiu sorprehender a todos o que nelle tomaram parte, e presenoiaram
os acontecimentos. Diz a Ordem do Dia: «A.pezar de um temporal horri
I'e!», etc. Parece inferir-se desse trecho que o General Osorio foi ferido
logo ao avançar o Passo do Arroio; e (tue entãO o Marquez, commandando
em pessoa todas as força desalojou o inimigo, e em quatro horas de fogo
bateu.~ matou-o, aprisionou-o, etc. O Dr. Fernando SebastiãO Dia da
Molta lDcumbido de escrever as ordens do dia e autor da de 14 de Janeiro,
nilo ~endo militar, nenhuma parte tomou nesse e nos demais combates, e
emllllguagem inteiramente impropria de dooumentos desta ordem, falava

registrará em ~uas paginas consignando em letras de ouro o valor e heroismo subli
me do soldado. E' ~rato consignar aqui o acto mais commovedor que veio coroar
esta batalha. O ioven General Caballero, que nunca soffrera um contraste em tan
tas jornadas que lhe coube dirigir vlnha horrivelmente impressionado, e ao apre
sentar·se ante Lopez lhe disse: <Sr. el enemigo nos ha concluido, pero tengo la
satlsfaclon de a egurar a V. Ex. que tddos nuestros válleotes hão caido honrosamente,
e cOoduzido como verdaderos heróes, y yo con los pocos que me han acompanhado,
lamentamos non baber corrido la misma suerte.' Ao que S. Ex. conteslou : <Enton
ces babeis CUmprido con vuestro dever y el Dias de los Exercilos. premiará el he
~olsmo de lan virtuosos soldados. La Patria tiene ainda sufficlentes braços para
efender,se e ser liVre.. V. Collecção<Estrelia., Março, 1869. (Bibliotheca Flumi.

nense.)
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deste, como dos demais acontecimentos, com a mais inconsiderada precipi
taÇão, só preoccupado de engrandecer e daI' relevo á pessoa do General em
chefe. A verdade é que o General Osorio foi ferido quando acabava de bater
completamente o inimigo, quando o havia desalojado da forte POSiÇãO que
o mesmo occupava, havendo tomado toda sua artilharia e pondo-se em fuga
á ponto tal que os nossos soldados o iam levando por diante. Depois da
quelle ferimento e consequente retirada de Osorio, já muito pouco fogo se
fez, e em menos de uma hora tinhamos juntado os prisioneiros e seguiamos
para Villeta.. (40)

A immediata occupação de Villeta, que tornou-se, então, nossa base
de operações e a juncção franca com a Esquadra foram os primeiros benefi
cios do brilhante triumpho. (41)

A 14 de Dezembro, escrevia a Osorio Francisco Xavier da Cllnha:

«Exmo. Sr. Visconde do HeJ:val. lImnaytá, 14 Dezembro de 1868.
Mais um doloroso sacrificio em aras da Patria. A. guerra do Paraguay não
devia terminal' sem que V. Ex. deixasse gottas de seu sangue sobre e te
sólo ingrato, como si não bastassem as paginas de gloria que V. Ex. tem
escripto com sua espada. Assim seja leve como se diz e eu espero, o seu
ferimento. Estou affiicto por ver V. Ex. e por estreitar sua mão. Amelia e
eu nos empenhamos para que V. Ex. venha tratar-se em Humaytá em nos
sa casa. Nestes dois ou tres dias irei pessoalmente reiterar este pedido e
desde já conto que V. Ex. o attenderá, no pro))rio interesse de sua preciosn
saúde. Vae esse pãO de lót que sua comadre pensa nãO será contrario á
dieta. Como sempre De V. Ex. Compadre e am. O muito obr.o muito ded.O
Franciseo X. da Ounha .•

«A batalha do Avahy, ferida alguns dias depois, offereceu condjç~es
mais favoraveis aos AlIiados. Ahi prestou relevantes serviços a cavaHann,
commandada pelo General Camara, cujas cargas impetuosas e bem diriiPdns
concorreram efficazmente para a victoria. Sabe-se que o Geneml Osorlo f~1
quem delineou e poz em pratica o plano da batalha, tendo sido ferido ~o fi·
nal quando o fogo jâ tinha cessado e o inimigo se retirava sobre as bnhas
de Lomas. Um pequeno grupo de Paraguayos extraviados e oceultos no ar·
voredo ilispararam alguns tiros e uma das balas fracturou a mandibula suo
perior do General. Osorio nãO se recolheu ao hospital. Foi tratado em sua
ba]'raca. . _.. Parecendo a Caxias que a guerm estava concluida, voltou
Osorio ao Rio Gra.nde para sujeitar-se aos cuidados profissionaes que eXigIa
o ferimento considerado grave .• (42)

A 21, escrevia-lhe Victorino Monteiro:

«P. Alegre, 21 ele Dezembro de 1868. Meu Exmo. General e Viscon·
de. Dirijo-me a V. Ex. felicitando-o pelo triumpho que acabam de ter as
no~sas .ar.mas, cabendo a V,. Ex. a gloria de nellc represent~r como um 408

maIs ilistmctos chefes. A mllll cabe-me o [Jezar ele não partllliar com.V. x.
e os companheiros esse direito que com toda jllstiça obtiveram; sep, por·
tanto, feita a vontade de Deus. Julgo que com este golpe a guerra se con
cluirá, e portanto falta. nenhuma farei, como não fiz; todavia, logo que possa

(40) Homem de MeIlo, eViagem ao Paraguay. (Parte historica).

(41) E. C. Jourdan, eHistoria das Campanhas do Uruguay, Motto Grosso e
Paraguay., 50 vol., pg. 21<1.

(42) eRemin1scencias., Francisco Cunha, pago 51. _ eFoi Osorlo quero ga'
nhou a batalha do Avahy.• Francisco Cunha, obra cit., pago 57.
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seguirei, como proJ}letti a.o no~so Marquez, si elle nãO determinar ao con
trario. Faço votos a ProVIdencIa para que V. Ex. se restabeleça de prompto
do glorioso ferimento que recebeu. São estes os desejos de qnem como sem
pre se confessa ser de V. Ex. U.o .A.m.O VeUlO Obr.o - Victo?'ino J. G.
MOIl/til·O.'

.A. 23 escrovia-llie Paunero :
.Rio de Janeiro. Deciembre 29 de 1868. lllmo. y Exmo. Sr. Tenen

te General Vizconde do Herval. .- Mi distinguido 'amigo y compafiero.
Cuando recebi su mui apreciable e carifiosa carta dei 3 deI corriente, pocos
momentos despues supe que V. Ex. habia sido berido en uno de los ultimas
combates, lo flue me afligió mucllo hasta que se me ba segurado que la be
rida no es grave, lo que vivamente deseo. V. Ex. que tantos titulas tiene
conquistados ai aprecio de su pais y de mis compatriotas, que tantos sacri
ficios ha hecho por el bien y que tantas veces ha espuesto su vida, espero
que en adelante no poligre esta; pues estando abora casi por terminar la
guerra, no hay necessidad que V. Ex. busquo el placer do andar mui fre
cuentemente entre los cascotes de á 68. Los bechos de V. Ex. en esta guer
ra y los antecedentes honorables de su vida, veo com mucha satisfacion
que san apreciado en su pais donde existe una veneracion por su nombre.
AIas f__licitaciones de sus numerosos amigos por estas sucesos que acaban
de tener lugar, agregue . Ex. Ias mias flue tienen la sinceridade dei com
paüero en el peligro, que siempre ha rec'onocido los altos meritos de V. Ex.
Aqui me tieue V. Ex. en media de sus amigos, que no cesan de dispensar
me su atencion y á cual tengo quo ser mui grato para recompen arla.
De eo con toda mi alma que V. Ex. se halle restableCldo de su herida y le
agradezco los generosos conceptos con que me honra en su carta. Soy de
V. Ex., mui amigo y compaiiero, y espero acepte um abrazo de felicitacion.
- W. Pattnero.. (Mi querido abuelo pongo este p. s., para recommen
da.rl~ mucbo se deje de b1'incadeims pues ya tiene tiempo sobrado l1ara tener
JUlCIO y no andar como cadete apanhandcJ balas. Hora deixe di isu meu
avó. Perdone elmal portuguez).

Por Decreto de 26 era Osorio nomeado Gran-Cruz da Ordem do Cru
zeiro :

.Dom Pedro por Gmça de Deus e Unanime .A.cc!amação dos Povo ,
Luperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, como Grão Mestre
da Ordem Imperial do Cruzeiro, Faço saber aos que e ta Minha Car a virem
que, Attendendo ao revelantes e extraordinarios serviços que, na presente
guerra, tem prestado o Tenente General Vi conde do Herval; Hei por bem

omeal-o Gran-Cruz da dita Ordem. Pelo que lhe mandei passar a presente
~ qual, ~epoi de prestado o juramento do estylo, será se1lada com o Se1l0
da refenda Ordem. Jada pagou de joia nem de emolumentos em virtude

.o art. 16 da Lei nO 586 de 6 de Setembro de 1850, e do .A.vi. o do Mini te
no da Fazenda de 6 de Novembro do mesmo anno. Dada no Palacio do Rio
~::an.eiro, em trinta de Janeiro de mil oitocentos e sessenta e nove qua
Ruge~lDlO oitavo da Independencia e do Imperio. Inlperador Pedro 2.0 -

a,ul~no José SoaTes de Smtxa .• (43)

A 26, escrevia-llie J. F. Menna Barreto:
-rumo. e Exmo. Sr. Tenente-Goneral Visconde do Herval. Uru

guayaaa, 26 de Dezembro de 18G8.· Meu respeitavel cbefe e amigo. Aca-

c (43) Por Decreto de 26 de Dezembro de 1868. Prestou juramento por pro-
urador em 24 de Março de 1869.
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bam de chegar as noticias dos triumphos alcançados por nossas arma nos
combates do dia 6 e 11 do corrente mez, e com ellas a noticia de ter sido
ferido V. Ex. no rosto; como é natural, esta má noticia deixa-me cheio dos
maiores cuidados, pelo que me apresso a saber da saúde de V. Ex. fazendo
votos pelo seu completo restabelecimento. NãO quero perder esta occasião
de informar a V. Ex. do que vae por esta parte de nossa Provincia; prin
cipiando por informar que de dia em dia peora li nossa situação em relação
a desabrida politica do partido conservador que não consulta os meios para
alcançar os seus fins. E' triste, e tristissima a quadra porque estamos pas
sando. Dei parte de doente e aguardo a todos os momentos a ordem para
entregar o commando da fronteira; isto porque muito clara e positiva
mente respondi ao pedido que me mandou fazer o Sr. presidente da Pro
vincia que nãO presta]'a o meu fraco concur o nas proximas eleições ao Go·
verno pela injustiça que praticava o partido do mesmo Governo excluin
do a V. Ex. da cbapa senatorial, e que em taes casos eu preferia a minha
exoneração. A eleiçãO se approxima, e penso que o partido liberal será
victorioso em toda esta fronteira nãO obstante a suspensão do Coronel Pe·
reira do commando superior e do commandante da guarnição desta villa
e do P. do Baptista que acabam de ser demittidos pela unica razão de se
rem liberaes. Estimo o prompto restabelecimento de saude de V. Ex. por
ser de V. Ex. Sincero e verd. O am. O - João Francisco Jlfenna. Barreto.>

A l0 de Janeiro do 69, asorio esc~evia á Esposa:

.Villeta, l0 de Janeiro de 1869. (Anno bom). Querida flhiquinha.
E' meio dia quando recebo a tua de 6 de Dezembro, dia em que teve aqui
lugar o l0 combate; seguiu-se o de 11 em que fui ferido e depois até 2'7
em que foi o Lopez completamonte destroçado, rendendo-se a 30 a ua fo~
ça que guarnecia a Angustura. Nossas perdas são sensiveis, porém conSI
dero a guerra acabada, e como vou melhor das feridas penso ver-te s~o.

Por ora vou para Assumpção. a M..oeco asorio, Tenente-Coronel por dls
tincção, foi ferido em uma perna, o nosso bom Sá Brito o Candido Rosado
morreram; emfim, ha muitas desgraçl1.s a lamentar. a Chico deve ir com
o Fernando o que será muito commodo e não 11a remedio sioãO solIrer a
saudade dos filhos para os educar. a Mon teiro foi o proprio das tuas cartas
e amanhã trará as linguas. Abraça-te e aos nossos filhos e amigos, o teu
Oso1·io. N. Diz a Manoela que ahi estarei antes que lbe embranqueçam
os cabellos.»

A 2 desse mez, escrevia-lhe Hippolyto Ribeiro:

.lllmo. Exmo. Sr. General Visconde do Herval. Queguay, 2 de Ja
neiro de 1869. Felicito a V. Ex. pelos laureis collridos nos ultimos com~a
tes, sentindo n 'alma que V. Ex. fosse ainda que de leve ferido; tambem ~ID
to quanto pode minha sensibilidade, o nào estar ao lado de V. Ex. para Jun
to de um bemfeitor partilhar da sorte deile. Estou melhor, Sr. General ?
penso que breve poderei ir talvez ainda que tarde ver os meus cOmpanrI
ros de armas, e ajudar na honrosa cruzada em que estamos empen~a o~.
Abraço a V. Ex. e a todos esses bravos que a seu lado combatem. ou e
V. Ex. subito Am. O übr. O - Hippolyto RibeÍ1·o.»

Nessa mesma data, escrevia-llle Gelly y abcs :

. .Cumbarity, Enero 2 de 1869. AI Illmo. y ExUlO. Sefior ~jsc?nd:
de Rerval. - ~uy querido amigo y companero. El Gobierno de mI ~r.ls·~e
ha servido aceptar la renuncia que elevé deI Comando en Gefe deI EjerClte
Argentino. Despues de haber asistido á la ultima batalla en la pr~ enha
Guerra,.me retiro h'anquilo, llevan~o la con?iencia de que muy .pron ~pa
de termmar esta campana; pel'o 8lento uu Intenso pesar aI deJar co
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neros y amigos tan buenos y tan distinguidos como V. Ex. AI despedirme
de V. Ex. comunicandole sinceramente cuales son mis sentimientos, le
ruego que no olvide jamás, en ninguna cll'cumstancia, que tiene en mi un
veroadero amigo que se siente obligado lÍ. su servicio por las pruevas de estima
eion que tiene recebidas. De V.Ex. comp. y amigo-Juan A. Gellyy Obes.>

Osorio, em A.ssumpção, occupou a espaçosa e sombria casa tenea
que servia de habitação ao dictador Francia. Todos os dias, com uma an
eiedade angustioso, inquiria e se informava dos progre. sos da enfermidade
do seu velho amigo, o BarãO do Triumpho, seu illustre companheiro d'ar
mas. Oeeultavam-Ihe a dolorosa realidade, até que a 6 de Janeiro de 1869,
pelas 11 horas, morria o bravo militar. (44)

A 8, escrevia-lhe o BarãO de Mauá :
cMontevidéo, 8 de Janeiro de 1869. Illm. e Exm. Sr. Visconde do

Herval. Exmo. Patricio e Amigo. - De longe, quando na Europa, e depois
do meu regresso, tenho sempre acompanhado com o mais vivo interesse e
eOIDmoção a noticia dos brilhantes feitos com que tem V. Ex. iliustrado as
IIImas do nosso Pniz, adquirindo para si e para a Patria gloria immorre
doura. Agora que a guerra toca o seu termo, permitta-me V. Ex. que leve
ii sua presença a expressão de admiração c as felicitações mais sinceras por
esses feitos com que a bravura legendal'ia do soldado, e a pericia e iniciati
va vigorosa do General tem consegu:ido firmar nestas regiões Platinas o
conceito mais elevado do poder militar do Brasil. Conto brevcmente ter o
prazer de abraçar a . Ex., desde que infelizmente tenho necessidade de
demorar-me neste Rio da Prata, e conto que em breve será permittido a V.
Ex. descansar de tantas fadigas, recolhendo- e á nossa Patria coberto de
louros. Disponha sem reserva do De V. Ex. Patricio AIU. mto. alI. e obro
er. - Barão de Mattá.»

.•Bucnos Aires, Enero 9/1869. lllmo. General D. llanuel Osorio.
QuerIdo General y .Amigo. - De pucs de saludarle, paso á. felicitario por
lo g!andes triunfos obtenidos por las armas deI Ejercito Alindo, y aI mis
n~o. bempo siento infinito el estado en que se halla por la horidn quo ha re
OIbldo on uno de los ultimos hechos de armas. egun nuestro amigo el Ge
neral Gelly su mojoria sigue adelante do lo quo celebro infinito. Sin mas le
saluda nn \'erdadero amigo quo le de oa ',dud y felicidad. - Manuel
Homos .•

.Â. 13 e crevia-Ihe Caxias
.ElUll.O .Â.m.o - 13 de Janeiro 1869. .Ahi vai a proclamação que

Lopez no dia seguinte ii sua denota, publicou em Serro Leão aonde só
esteve. 24 horas. Por ella , e póde bem avaliar o e tado d'aquella alma, e a
penurla el~1 que se vê de gente, poi já apella para os prisioneiros que cá
temns. Lem e mande-m'a que a vou remetier para a Côrte hoje mesmo.
~r timo as melhoras. O calor mata-me e por isso não appareço. Seu am.o 
.lIlarqlte~ de Gamas.>

Na Ordem do Dia de 14 de Janeiro 1869 o General em chefe con
signava :

. .Não posso deixar de consignar na presento Ordem do Dia os mais
~nceros V?tos de minha gratidão ereconhecimento ao EXUlO. r. Tonente-

eneral VIsconde do Herval, commandante do 30 Corpo de Exercito, pelo

qaeto~.de valor praticados nos combates, batalha, assaltos e feitos d'armas
ue Iveram lugar no mez de Dezembro de 1 68 ; e que valeram os bem

(44) Homem de l\tIelJo, Biographia do Bnrão do Trlumpho.
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mencionados elogios, não só pela valiosa e efficaz coadjuvação que delle re.
cebi e da qual muito dependeram os triumphos que no dito lllez alcançaram
nos as armas, como pelas provas ilTecusaveis da firmo e inabalavel dedicação
que sempre manifestou ao serviço publico e á minha pe soa.' ,

Em 17 de Janeu:o, Osorio recebia oflicio do Brigadeiro Joáo de Souza
da Fonseca Costa, do Quartel General em AssumjJçãO, cOllllllunicando haver
n 'essa data, o Commando em chefe, concedido-lhe licença para tratar de
sua saude onde lhe conviesse e bem assim aos Srs, Major Cesar AugUsto
Brandão, Capitão José Simeão Torres e Dr. José Rufino de Noronha, offician·
do-se á Intendencia para mandar ajustar contas com S. Ex. e referidos ofll·
ciaes até ao Iim do referido mez. (V. Ordem do Dia n. 273 de 18 de Janeiro
de 1869).

Partiu Osorio de A sumpção para a Provincia do Rio Grande do Sul
em 22 de Janeiro (de 1869). Era sua intenção voltar ainda ao Exercito-e·
crevia aos seus camaradas, ao despedir-se - logo que se restabolecesse e si
a guerra continuasse. E, tava no Commando interino do Exercito o Mare
chal de Campo Guilherme Xavier de Souza, em substituição a Caxia quo,
por doente, retu'ara-se para o Rio de Janeiro, onde chegou a 15 de Fevereiro
do mesmo anno.

Em 31 de Janeiro', escrevia Osorio á Xavier de Souza fazendo ob oro
,açoes sobre o Exercito.

Respondeu-lhe o General:
Exmo. Sr. Visconde do Renal. ~1eu Genoral e Amigo. - Fui hon·

rado com o favor que V. Ex. se dignou dirigir-me datado cle 31 de ~aneiro
ultimo pelo qual me certifiquei não . ó da feliz viagem do V. Ex. ate Mon·
tevidéo, como que ia a melhor do seLl honroso forimento. Faço votos para
que breve esteja V. Ex. completamente restabelecido. Fico ciente, á e, pera
do Sr. Marquez no dia 5 do corrento, da chegada do Conselheiro Par~nbo .
Conlio na iIlustração e sabedoria do Governo Imperial. Tenho IJIUltO em
vista a ob ervação que V. Ex. se dignou fazor-mo, sobre o e tad? e~, quo
convém conservar os cavallos e mulas do Exorcito; e nesse sontJdo Ja so
licitei ao EXlllo. Sr. Marquez de Caxias, a necessaria autorisação para nug·
mental' a Tação de alfafa. Presumindo que osta oncontrará V. Ex: em Pc·
lotas, felicito-o ]lor achar-se no eio do seus amigos o comprovinclanos ; e
peço a V. Ex. que se digne apre. entar tambem minhas felicitnçoe~ a Exula:
Snra. Viscondessa, por achar-se V. Ex. recolhido ao laT domestJco, Aqw
deixou V. Ex. numerosos e dedicados amigos, sondo o menor d'elle o que
tem a honra d'assignar- 'e. De V. Ex. velho e sompre leal camarada. 
Ouilhenne Xcwi(J'r de So~txa .•

•Buenos Aires, 2 de FebreTo de 1869. Illmo. e EXll1o. Sr. Tenente
Geneml Visconde do Rerval. :Mi distinguido amigo y Senor. - Tengo el
pesar de haberme separado de Palmas donde se hal1aba entoncoS Vá Ex,
sin haberme despodido do V. Ex., en ese : entonces mi estado de saIu e[no
mo permitió l1enar este deveI'. Roy vengo a felicitar á V. Ex. por ~
triumfos o.ompletos que han obt~nido sob!'e los Para&uay,os, el fin del~~~
68 a vemc10 a COTonar las fatJgas de ClnCO afinos o ma quo lIa su,v.. Ex'. en e~ta penosa campana, en las que V. Ex. ha ,tenido gJol'ln~:,
SImpatias unIversales como lo merece una peTsona que esta. rode~da dr suo
dos las condiciones favorables. Es con sumo pesaI' que hablU sabld~ e. l'

fl'imiento quo V. Ex. ha oontraido en la batal1a de Villeta (11 de 8C1':e
bre ultimo), mas hoy he tenido um dia de alegria aI saber que V. Ex. S10
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mucho mejor, lo que me causó gran placer aI ver á V. Ex. en viaje de re
greso aI seno de su mtú apreciable familia. Hago voto afin de que V. Ex.
longa nn completo restablecimiento. Sintiendo en el alma no poder ir has
ta Mootevidéo, a despedir-me de V. Ex. por encontrar-me en manos de
medicas con un suírimjento aI estomago, pera me quéda el consolo de que
tan pronto me encuenb'o mejor ir hacer a V. Ex. una visita á casa de V.
Ex. en la ciudad de Pelotas. Sin más por ahora quedo esperando las or
denes de V. Ex. e deseo con toda la sinceridad que me caraterisa ser V. Ex.
feliz aI seno de RU familia Anel nuevo ano, como a la vez su completa y
pronpta mejoria. Dignese V. Ex. presentar mis afectú, á la Senora Condesa
y demás de su familia. De y. Ex. attento e hunlilde. - 8. S. Dufourg .•

Por decreto dc 20 de Fevereiro foi asaria condecorado com a meda
lha do Merito Militar, creacla por decreto de 28 dc Março do anno anterior,
em attenção aos reiterados actos de bravul"a praticados em iliversos combate.

- Con,memorando a memoravel batalha de 11 de Dezembro de 1868,
uma dos maiores c mais renhidos fflitos travados nos campos cio Paraguay,
annualmente, os veteranos daqueJJa campanha, encorporaclos, comparecem
á e tatua de O orio, a depositar flore, e pela palavra, exaltam a acção de
ci iva no brilhante combate, - de Osorio lJor elJAs havido como o grande
heróe do Avahy.° brilhante feito d'm:mas representou-o Pedro Americo em mo
numental tela que enl"iquece a galeria cios celebre. quadros de pin
tore nacionae na Escola de Bellas Artes do Rio de Janeiro. O grandioso
quadro - cá a glorificaçflo de asaria cuja figura heroica e sympathica se
de t<lca no cenb'o dominando com o gesto alti\-o, as figura de em torno
o o e pectado!".» (45)

eNa primeiro plano do quadro. ha dois grupos principao. : o da e.
querda representa o Tenente Ah'es Pereira, .'obraçando dois estandartes pa
ruguayos e cercado de inimigos por todos os lado.. O official flue, cahido,
procura defendei-o, é o 20 Tenento de Marinha Cunha Telles; mais para a
e querda v'-se o joven Cadete ora]Jhim flue e tornou celebro pelo .'eu
h,erOlsmo e temeridade e foi, pouco.' dias depois, mOlTer em Lama, Yalen
tinas..0 gntpo da direita, representa uma familia indigena que emigrava,
conduzIda em um calTO camponio, e foi surprehenilida pela batalha. Um
pouco mais para o contra do quadro, vê-o e o bravo General O,orio, Mar
quez do.Her\"al, ferido no 1'0 to. O segundo plano. á esquerda, e obre
uma eml!l~ncia, ,e acha o General-Chefo Duque de Caxia , rodeado de seu
Estndo-Mmol', composto dos Brigadeiros Barao da Penha e José Luiz Men
ja Barreto, Capitão de Mal' e Guel'l'a Luiz Pereira da Cunha, obsel'Vando a
xtneom o binoculo, e os Tenentes-Corooeis Luiz Alve. Pereira e Candido
, aViar R.osado. Em planos majs remotos, vê-se, acima do carro oampoillo,
odcstenudo Barão do Triumpho e, no centro, o Tenente-Coronel Sá Brito,
fol'tal~ente ferido, e mais longe, o General Camara (entãO Coronol e mais
:~e Visconde de Pelotas).» (46)

(45) Clovis BeviJacqua.•Epocas e Individualidade;;', pg. 1~8 :
d .....Não sei em que analyse esthetigraphica li uma vez que o grandioso qua

1'0 ,de Pedro Americo _ a Bata/lia de Aval1y - devera ser considerado como uma
gl~rificaÇão de Osorio, cuja figura heroica e sympatbica se destaca no centro, do
ID.1nando, com o gesto a ltivo, as figuras de em torno e o espectador.....Oode o
~presentei no l0 plano com a face ensanguentada - escrevia Pedro Americo a,1

r. Fernando Osorio, de Florcr.ça, em 14 de Novembro de 1879.
(46) Descripção do quadro .Batalha do Avah)"> pelo pintor João Ma.."imlano
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Pedro Âmenico de Figueiredo e Meilo era professor de historia das
artes, esthetica e archeologia da Academia Imperial das BelIas Artes. In.
cumbido, em 19 de Agosto de 1872, pelo Governo Imperial de pintar um
quadro de assumpto de historia patria, conforme as condiçOes que estipulou
o Ministerio do Imperio em contracto daqueila data (era ministro e seore
tario d'Estado dos negocies do Imperio o Conselheiro Dr. JOãO Alfredo Cor.
rêa de Oliveira) escolheu Pedro Americo para assumpto - a Batalha do
.Avahy. - O preço do trabalho foi fixado no valor minimo de 280 mil fran.
cos (118 contos approxillladamente) por uma reunião de dez dos mais illus·
tres pintores da Italia, berço e patria das bellas artes. Pedro Americogas.
tou na execução desse trabalho quasi cinco annos, consumidos exclusiva·
mente nelle. Eis o parecer sobre a notavel obra d'arte emittido pela Àca·
demia Real das Beilas Artes de Florença;

»Parecer da Academia Real das Beilas Artes de Florença a respei o
do merecimento artistico e do ,alor pecuniario do fJ.uadro historico da bata·
lha do Avahy. Academia das Beilas Artes de Florença. Florença, 14 de
Fevereiro de 1877. Os professores da secção de pintura desta academia
accedendo ao desejo do Sr. Commendador Pedro Americo de Figueiredo e
Meilo, lente de historia, esthetica e archeologia da imperial acadcmia de
bellas artes do Rio de Janeiro, depois de haverem cada um de per si, exa·
minado o quadro da Batalha do .Avahy, pintado pelo prelouvado artista,
congregaram-se nos salões da presidencia aos 12 do corrente mez, no in·
tuito de manifestarem a propria opiniãO, quer sobre o merito artistico da·
quella obra, quer sobre o valor eomplessivo que, entre despeza o remune
ração, deverá ser-lhe attribuido. Ora, aberta a di cussão a proposito, e
ponderada a natu.reza dos dois enunciado quesito. achavam-se concordes
os professores em formularem as seguintes declarações: . lo Relativamen
te €I parte esthetica, o quadro submettido li exame revela um eng~nbo e
uma phantasia nãO communs, os quaes mais especialmente se manlfestam
no caracter bem comprehendido da composiçãO e da evidencia do facto rll
presentado em todas as suas circum tancia. com plena e tel'l'ive! v~rdade.
São além disso merecedores de não escasso louvor os principaes eplsodlOS
que se desenvolvem no primeiro plano do painel, onde manifosta-se o ta·
len to que possue o artista de infundir o movimen to e a vida, até nas pro:
ticularidades da propria concepção. 20 Quanto ú parte economica, conSI
derando o tempo, as despezas e os sacrificies que a mesma obra tem cus.~
do, e ainda custará ao artista, e attendendo ao eminente c reconheCI o
merito da mesma, os professores declaram unanimemente que o preço tot~l
daquelle trabalho não pode ser avaliado em sonma inferior a duz~n.tas e OI

tenta mil liras, (280.000 francos). O secretario - Felice Fl'ancol~m. O pr;
sidente - Emilio de li'abl'is, presidente da Aoademia de Beilas Arte e
Florença. O prefeito - De Rotland. (Doc. de\'Ídamente legalisado).

Mafra, professor e secretario da anlig-a Academia. Extl'. do .Catalogo explica:
das obras expostas nas galerias da Escola Nacional de Belas Artes.- Rio, I .
(Altura do quadro 5.00, largura lO.OO Tela.) .• d 30

V. o discurso proferido pelo Dr. Fernalldo Luis OS0I'10, na scssao eI
de Agosto de 1878 da Camara dos Deputados, sobre o quadro Batalha do A;a;~
em que vem referidos os diversos juizos emittidos sobre a notavel tela de . .'\ s
A1Ilerico, objecto da universal admiração dos mais iIIustres artistas e publiClS a .
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Nomes dos professores que votaram este parecer :

lo Emilio de Fabris - Presidente da Academia e director da Escola
das Beilas Artes de Florença, pintor e architecto, autor da frontaria da ca
thedral de Florença ;

20 - Antonio Ciseri. Ex-presidente e ex-director da Academia e 'Es-
cola de Beilas .!.rtes da mesma cidade, pintor de historia, batalhas, ete.

30 Estefano Ussi- - - - - - - - - - p' t d hi t - b t lh40 Giuseppe Bellucci ______ ln ores e s opa e a a .as,
óo Michele Gordigiani _____ alguns ~os qua?s, al~m de mUlt~s
60 Amos Cassioli __ . ______ outr~s titulos a consIderaçã~ publi-
70 Cesare Mussini. ________ ca, tiveram a honra de ser VISItados
80 .A.nnibale Gatti . . por S. M. o Imperador, e são con-
go Niccoló Barabino _. _____ decorados pelo Governo .

•ConfirmaçãO do juizo academico pelo director da Real Academia de
Lucca e primeiro pintor de batalha da Toscana. Academia Real das Bellas
Artes de Lucca. Lucca, 24 de Fevereiro de 1877. Egregio Sr. Professor. 
Os meus collegas da Academia Florentina, a meu ver, ficaram abaixo do
justo avaliando a sua obra insigne em 280 mil francos. Creio em conscien
cia não me enganar dizendo assim, porque calculo, por experiencia pro
pria quanto não deve ter-lhe custado imaginar e rcalisar um trabalho de
tamanha importaneia ; e sinto muito que as minhas occupações não me
tiressem permittido ir á Florimça para tomar parte naquelie juizo, que para
oSenhor foi um verdadeiro triumpho. A scena que o senhor conseglliu re
presentar com tão terrivel evidencia, offerecia incalculaveis difficuldades,
entretanto, o senhor separou-as tão victoriosamente, como os heróes da
qu~lIa memoravel batalha. Aceite, pois, os meus sinceros parabens, e
cr~Ja. de coração, porque sãO ditados por qllem teve a honra de illustrar as
prmClpaes batalhas do renascinlento italiano. - .Luigi NOl'phini, director
da Real Academia de Belias .!.rtes de Lucca .•





CAPITU LO LVII

Stoowuo : - De regresso do theatro da guerra, Osorio, chega a Pelotas (Feverei
ro de 1869) doente, trazendo aberto o ferimento recebido em Avahy.-Auto
do exame medico procedido.--Seus soffrlmentos.-Manlfestações nas cidades
do Rio Grande e Pelotas. - O Imperador Pedro II, por seu emissario Dr.
Pertence, convida Osorio para Ir tratar·se no Rlo de Janeiro ou na Eu
ropa. - Contestação de Osorlo ; sua recusa, - Congratulações pelo seu re
gresso do Coode de Porto Alegre. - Felicitações recebidas. - Interesse
de Osorio junto ã Caxias pelas vluvas e filhos de bravos officiaes mortos
em campanha. - FaIlecimento em Pelotas do denodado Tenente-Coronel
Manoel Jacintho Osorlo. - Anciedade no Exercito pela volta de Osorio. 
Occoreocias em sua ausencia. - Carta politica de Osorio. - Sua eleição
para Presidente Honorario da Sociedade Rio-Grandense, com séde na
COrte. - Tiburcio Ferreira de Souza coIloca-se á disposição de Osorio,
caso volte ã campanha. - Cartas de Manoel Luis da Rocha Osorio e
General Henrique Castro. - Desejos do Imperador de que Osorio regres
se ao thealro da guerra. - Carta de Osorio em que expõe seu estado:
resposta dada sobre sua volta ao Exercito: - Este 'reclama a presença de
Osorio,. - Cartas de Caxias e Fonseca Costa de noticias da COrte.
Informações dos negocias do Paraguay prestadas por um officlal brasilei
ro. - Alegria no Exercito ao constar o regresso de Osorio, - Esperam
no 'como a garantia da victoria,. - Promessa do Ministro Paranhos em
Assumpção. - O Capitão Rocha Osorlo narra, do theatro da guerra, a
critica posição do Exercito. - Proclamação Jos Alllados ao povo para
guayo (29 de Março 1869).

De regresso da campanha, chegou Osorio ao Rio Grande, em 5 de
Fevereiro de 1869, doente, alquebrado trazendo aberto o ferimento que
recebera na batalha de Avahy. Vinha abatido' um lenço de seda preta cin
gia·lhe o rosto, cobrindo o ferimento. (1)

(I) Nós abaixo assignados, doutores em medicina, o primeiro pela Faculdade
de Medicina de Paris, o segundo pela do Rio de Janeiro. Attestamos que no dia 8 de
Fevereiro do corrcote anuo, examinando o I1lmo. Exmo. Sr. General Vi conde do Her
vai que acabava de chegar do Paraguay depois de ter recebido um ferimento de bala
no COmbate de 11 de Dezembro do anno passado, como é de publica notoriedade, en
contramos na região masseterlna esquerda uma solução de continuidade de uma
polegada de extensão, em sentido verlical, coberta de tecido esponjoso, banhada
de grande quantidade de puz, lovavel, com fractura do corpo do ma.'<ilar esquerdo
e qUe ptla crepitação se reconhecia que se estendia até a symphlse do mesmo
osso, com perda do per1osteo na parte corr~spondente á abertura pela qual se fez
extracção de algumas esqulrolas. O tecido cellular Immedlato estava endurecido e
a pelle rubra. Na parte direita, na região geniana notava-se tambem uma ferida
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____ .Condecorações ornavam-lhe o peito; mas, de certo, nem titu.
lo, nem condecoração, nem recompensa alguma lhe foi mais gloriosa do que
esta cicatriz: essa não lh'a dera ninguem, conquistára-a elie, sellára com
o seu sangue o sacrificio inexcedivel que fazia pela Patria.. (2)

Ao seu desembarque inesperado na cidade do Rio Grande correu pres
suroso o povo a recebeI-o em enthusiasmo ardente. A commoção popular
foi tal que, de envolta com as saudaçoes ao General, viam-se lagrimas de en
ternecimento pelo aspecto imponente da sua figura lendaria. Ao chegar a
casa onde hospedou-se foi forçado immediatamente a repousar em ullla ca
deira, pois a viagem, o trajecto a pé, lhe tinham sido penosos; achava-se
fraco, pouco se podendo alimentar pela natureza do ferimento j sentiu-se
mesmo desfaliecer! a pova retirou-se para o General repousar e a tarde
desse dia foi celebrado um Te-Dum em acção de graças pelo seu ragresso
á Patria, ficando repleto o templo. Ao concluir-se a cerimonia, já a noite,
asorio tomou o carro para regressar Í1. casa ; a multidão, porém, cheia do
J;llaior enthusiasmo, desatreUou do carrou os cavalios, e puxando-o a pulso,
levou asorio em triumpho! Ao entrar no corredor asorio foi surprehendi
do, encontrando-o atapetado com as casacas que vestiam no acto do Te
Deum distinctos moços do commercio do Rio Grande que o obrigaram a
pisar /:Iobre eUas! Ao dia seguin te, tendo novas demonstrações de apreço
do povo, partiu asorio para Pelotas, cidade visinha, onde residia sua fami
lia e lá como no Rio Grande sua recepção foi enthusiastica e repetidas festas
lhe foram dedicadas, baileis, inuitos espectaculos, etc., etc., e entre as ho
menagens um Te-Deum de graças. Tendo para esta cerimonia uma commis
são do povo mandado preparar um carro triumphal no qual deviam condu
zir o General á Igreja, disso sabedor, asorio poucos momentos antes da
hora marcada para o Te-Deum, seguiu plLra o templo com a família afim
de evitar essa manfestação tão honrosa e grata ao seu coraçlío, Dlas

feita pelo projectil em sua sahida, com o tecido cellular, paro tida e glandula subo
maxilar htmefeitos e sensivels á mais ligeira pressão, com fractura tambem do
corpo do maxilar inferior. Com estas lesões e havendo sido compromertldas fi
bras do musculo masseter e nervo facial, e estando abalada toda a dentadura, COID'

prehende-se facilmente a difficuldade que experimenta o Exmo. Sr. General noS
movimentos para o trabalho da mastigação, a modificação da voz e a paraly·
sia que accusa, maxime, na região mentonlana. Desde os nossos primeiros cw·
dados até hoie temos feito diversas incÍ6ões nos pontos que se vão abcedando,
franqueando conseguintemente o esgoto da mater!a e a sahida das esquirolas

osseas que muitas são as extrabidas. Com'iuanto tenha melhorado o estado getal
do Exmo. e os ferimentos vão tomando aspecto mais salisfatorio, todavia a abun'
dancia de supuração, a continuação presumivel da sahlda de fragmentos osseoS, e
a gravidade da molestia em si mesma nOS fazendo receiar qualquer dos incidentes
que costumam complicar as lesões desta ordem, nos levam :' opinar que sem un
mlnente perigo não poderia actualmente u Exmo. General expor-se ás exige:~
do serviço militar activo. Por nos ser pedido, passamos este, cuja verdade dr
mamos á fé de nossos graus. Pelotas, 19 de Março de 1869. - Dr. Pio Allgelo a
Silva, Dr. Magalel Rod'-iglles Bareel/os.>

(2) Lobo Vianna, .Annuario MUitar>, Porto Alegre 1892.
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que a modestia inhibia-o do receber j mas, o povo sciente dessa sorpreza
do General fez seguir o carro para a porta da Igreja e ao terminar a solem
uidade, ii sabida, rompendo em acclamações estrepitosas a Osorio, obri
gou.o a subir no carro, luxuosamente preparado j e, apezar das instantes
recusas do General, foram desatrellados os cavallos e puxado o carro pelo
povo que incesantemente o victoriava, até a sua residencia, ii Praça da Re
publica actualmente na 55, trajecto longo. Notava-se na grande multidão
que acompanhava o prestito a presença de autoridades civis e militares ~

grande numero de pessoas gradas que junto ao carro a pé, o seguiam. (3)

a Imperador Pedro TI que já havia mandado seu medico do Paço o
Dr. Continentino expressamente visitar a Osorio, quando doente da perna,
enviou desta vez como emissario o Dr. Pertence com a autorisação de con
vidaI-o para ir ao Rio de Janeiro ou á Europa tratar-se. A's reiteradas in
sistencias do Dr. Pertence que em nome do Chefe do Gabinete tambem di
zia-lhe que - ,pedisse ao Govemo o que quizesso. - 050rio contestou que
trataria o seu ferimento com os recur os da sciencia que houvessem na Pro
vincia, de que so não poderia ausentar, porque precisava trabalhar para sal
dar o qlle dsvia e attender á familia. (4)

asaria recebeu innumeras felicitações pelo seu glorioso regresso á
Patria. a Conte de Porto Alegre e creveu·lhe :

,Porto Alegre, 15 de Fevereiro de 1869. lllmo. e Exm. Sr. Visconde
do Rerval. A Pat1'ia não póde deixar de exultar vendo V. Ex. voltar ao seu
seio após os inoessantes trabalhos que o occupavam na guerra em que nos
a?hamos empenhado, tanto mais quanto lagrima recentes no banham
aln?~ pela irreparavel perda de um do nos os irmãos de a]'ma e de lutas
pohb?as. No meio de suas glorias a Provinoia sente a falta que lhe faz es e
se\l.dlg~o filho. Era demasiado sonsil'ol a ausencia de V. Ex. quando a mão
arbitrarIa do podor levava de vencida as nos as melhores e perança . Era
~m penoso não vêl-o om nosso paiz hastear o estandarte da liberdade e ci
vlbsação em opposiÇi1O aos ferreos designios dos chamados conservadores,
quando gastava os seus dias em concorrer para a liberdade e civilisação de
um p.OV? extranho. O paiz offioial arremeçou-se oontra a epinião publioa 
a.lllalOrIa nacional que era liberal, que se manifestava ularamente, ficou so
PI~da, e tudo porque as violencias e ameaças postas em acção poderam
mUlto sobre a indecisã,o e receios de um povo que temeroso de perturbar a
ordem não qui? resistir aos meios empregados pelos compressores. Ha, no
emtanto, .um ponto de resistencia moral, em que creio, que pMe alvar
nossos brlOS- é o centro Liberal e DÜ'eotorio , em que os bon liberaes vão
depOSItar suas esperanças e onde a união e patriotismo commum do gru
pos em que ouh"ora nos vimos divididos podem aohar o eoho ás suas aspi-

(3) Segundo n.nativa do punho de D. Manoel" Osorio Mascarenhas, escri
pia na época, encontrada no Archivo. do General.

(4) Pg. 78. 10 vaI. Historia do General Osorio, por Fernando Luis O sorio.
. - O Dr. Pertence fui remunerado com o titulo de medico imperial honora-

no Por haver visitado Osorio.
. - Soffreu Osorio operação em que abrindo no rosto tres absessos exlrabiu

qUtnze esqulroh.s e perdeu dois dentes. Alimentava-se de ovos e caldos.
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rações e assegurar um melhor futuro para o paiz. Eu me congratulo com
os nossos amigos pela chegada de V. Ex., e oheio de confiança no seu acri.
s?lado patriotismo.aperto-lhe a ~ll.o :omo camarada ~ correligionario, pe
dIndo a V. Ex. haja de transnllttu a Exma. Sra. Vlscondessa as minhas
mais sinceras felicitações por vel-o voltar ao seu seio na esperança de reco
brar em pouco tempo a sua preciosa saúde. Sou com a maior consideração
De V. Ex. Patricio, camarada e attencioso criado. - Oonde de Porto
Aleg1·e.»

Em resposta, Osorio dirigiu ao Conde a seguinte cart:!: <Illmo.
Exmo. Sr. Conde de Porto Alegre. Tive a honra de receber a carta de V.
Ex. de 15 do corrente. Bem contristado cheguei á nossa Patria ; não tan·
to pelo máo estado de minha saúde, como por ter deixado ainda no Para·
guay nossos valentes companheiros, e muitos d'elles para não tornar a ver
porque aili exhalaram pela honra e gloria da Patria o seu ultimo suspiro.
E entre estes o nosso nobre correligionario e glorioso soldado Barão do
Triumpho. Bem senti não partilhar com V. Ex. da derrota que soffreram
os liberaes do Rio Grande na eleição que se acaba de fazer i porém, serei
companheiro na que se seguir. Os cegos politicos que retardam a prospe
ridade da Patria, tarde abrirão os olhos, porque a oppressão nem sempre
deixa de produzir a reacção do espiTito. Não disponho de meios intelle
ctuaes como V. Ex. e outros distinctos brasileiros para com mais facilidade
promover o bom da Patria, mas, sobra-me vontade de fazer n'este sentido °
lJ.ue poder. Como V. Ex., confio nos directorios do partido liberal, que de
vem assegurar a uniãO do partido e a base de sua politica por todo oBrasil.
Desejo que V. Ex. goze saúde e que receba os votos de respeito e conside
ração do que é de V. Ex. etc. - Visconde do Herval.»

Do BaTão de Muritiba Osorio recebeu a seguinte missiva:

«Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 1869. mmo. e Exmo. Snr. Vis·
conde do Herval. Recebi a presada carta com que V. Ex. bonrou-me em fi
do corren te dando-me noticia de haver chegado a essa beila Provincia para
tratar-se do glorioso ferimento recebido em combate. Como brasilciro,.como
membro do Gabinete e como dedicado amigo de V. Ex. eu faço os D1iUS ar
dentes votos pelo seu restabelecimento perfeito e prompto como todos ha
vemos mistér. Dei cumprimento á ordem de V. Ex. quanto a lic~nça p~ra
o Sr. Tenente-Coronel Isidoro Fernandes de Oliveira, escrevendo unmedia
tamente ao Exmo. Sr. Guilherme para II fazer efl'ectiva, o penso que.a e t~
hora os desejos de V. Ex. estão satisfoitos, ou prestes a sel·o : estimareI
ter occasiões repetidas de empregar-me utilmente no serviço de V. Ex. quo
bem conheçe quanta é a consideração, e particular estima eDl que de de
muito o tenho, e a amizade que lhe consagro. Sirva-se pois V. Ex. man
dar-me suas ordens e permittir a continuação de assignar-me De V. Ex.
am. Oe afl'.O admor. e obr.o - Barão de M~t1·itiba.»

A 28; de Pelo tas, escrevia Osorio a 'Caxias interessando·. e pela sorte
de vluvas que ficaram na mism'ia com o fallecimento dos maridos na guerra:

«Pelotas, 28 de Fevereiro de 1869. rumo. e EXl1lO, Sr. Conselheiro
Marguez de Ca:ll.-1as. - Muito estimarei que V. Ex. fizesse bôa viageIl11.q~e
esteja melhor dos seus padecimentos, e encontrasse de bôa sa~de a n;lD t
Exma. Sra. Marqueza, filhos, netos e amigos. Eu tenho sofl'l'ldo baS~nte
do ferimento descle que sabi de Montevidéo i tenho aberto a ferros na .rod°tres aboessos i além de outras operações menores que ten.ho SUppOrtj,o.
Tenho til'lldo quinze esquirolas de ossos, e perdido mais d01S deDtes'tM~~
do que ficou no campo da batalha. Meu sobrinho o Tenente Coronel t
110el Jacintho Osorio que tinha quebrado a perna a 21, faileceu em Peo a 1
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a 24 do expirante mez. (5) Não podendo ainda mandar a V. Ex. a relação
das viuvas de officiaes mortos em combate, porque isso depende das rela
ções que mandei pedir aos nossos camaradas do Exercito, aproveito a oc
casillO para enviar a relação de quatro viuvas que se acham n'esta cidade e
que ficam na miseria, porque esta é a sorte das mulheres e filhos dos mili
tares. V. Ex. tomam estas infelizes debaixo de sua protecção, como o tom
feito a outras, e fará sem duvida ás que constarem da relação que mais tar
de enviarei. Ainda não posso escrever, si não muito pouco i tenho o rosto
inchado e nãO ligo os dentes. Depois que estive com V. Ex. não soube mais
nada do Paraguay. N'esta Provincia não me consta que haja novidade aI
~uma. Sempre prompto as ordens de V. Ex. fica o seu servidor, amigo e
oamarada. - Visconde do Herval.. (6)

(5) Tenente·Coronel Manoel Jacintho Osorlo, de 3ó annos de idade, casado
com filhos, falleceu ás 8 e 40 da manhã do dia 24 de Fevereiro de 1869, na cidade,
de Pelotas, de gangrena, consecutiva a um ferimento de bala de fuzil no joelho,
recebido na campanha do Paraguay no dia 21 de Dezembro de 1868 no combate de
Combarity, em que eUe commandava o 40 regimeoto de caçadores a cavallo. Este
official veiu para a Provincla do Rio Grande do Sul com licença do Commando
em Chefe para lratar-se do dito ferimento. Attestou o obito em Pelotas o Dr. JOãO
Chaves CampeUo. Era um bravo. Ainisterio da Guerra, do Quartel Geral do Estero
Velhaco, em 17 de Maio de 1866, o General Osorio, em officlo, -ComO um dever de
justiça, recommendava o tenente do 20 Regimento de Cavallaria Ligeira Manoel
Jaciotho Osorio, seu ajudante de ordens, pela rapidez e coragem COm que ante aS
linhas inimigas transmittia aos pontos mais arriscados dos combates toda< as 01'

deus emanadas do Commando.> Deixou a família na pobreza. O enterro realisou-se
a 25, ás 4 1/2 horas da tarde, extraordinariamente concorrido. O fere tI'O foi con
duzido a mão até a Igreja Matriz. quasi sempre por officines, e d'abi ao cemi
terio cm carro. Uma guarda civico fez as honras militares, a que tinha direito.

(6) Relação das senboras vluvas de officiaes que se acham na cidade de
Pelotas e cujos maridos morreram em combates no Paraguay: D. Josepltilla Emi
lia de Cal'valho Glledes, com 3 filhas e um filho, mcnores, viuva do Tenco~c Coro
nel Gab,'iel de Sonsa Guedes, de infantaria do E.'ercito e morto no combate de
ltororó em 6 de Dezembro de 1868. - D. Maria da Gloria Osol'io, com 2 filhos me
nores, Edmundo ]acintbo Osorio e Manoel Jacintho Osolio, viuva do Tenente Co
ronel Manoel Jacilltlto Osorio de cavaUal'ia do Exercito que commandava o 40 re
gimento de caçadores a cavallo na batalha de :n de Dezembro de 1868, na Lomba
Combality, onde foi gravemente ~erido de bala que Ibe quebrou a perna direita,
e morreu dessa ferida em Peiotas, a 24 de Fevereiro de 1869. - D. An..a do Car
mo de Oliveira, COm 2 filhos menores, viuva do Coronel de commissão JYIonoel
Rodrigues de Oliveira, morto no combate do Potreiro Ovelha cm 29 de Outubro
de 1867. Este Coronel é conhecido por Manduca Rodrigues, D. Veronica Gllilherme,
com I filha menor, viuva do Alferes de Voluntarios Matlllas José Gllilhel'me, morto no
combate do Porreiro Ovelba, em ~9 de Outubro de 1867. Quartel da cidade de Pelotas,
~ de Fevereiro de 1869. D. Alexa1tdril1a da Costa Taroco, viuva do Tenente-Coronel
3:~OmmiSSão Se,'apltim A1ttonio Taroco (servia de deputado do ajudante Geoeral no
b orpo de Exercrto) morto a 16 de Julho de 1868 no reconhecimento de Humnytá por
daJa. AqueUa Senhora tem a filha menor de nome Branca.-D. Manoela TholJlasia
~ Silveira l11encastro, viuva do Tenen te-Coronel do Estado Maior de 2" classe
3; a;oel José de Alencastl'o (servia "de deputado do Quartel Mestre General do
filh arpo) morto na vanp;uarda em Tuyu-Cué em 1868. Aquella Senbora tem os
. os meOOres Isabel Ignacia de Alencastro, Luciaoa, Beatriz de Alencastro, 1'\'la

na Balbin d AIFI- . a c encastro c Alfredo Alberto de Aleneastro. - D. .4.llta Amaro de
e·/as viuva do Capitão José Luis de F,'eitas da Guarda Nacional do 60 Corpo
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.Â. 6 de Fevereiro, da Corte, esere:via á Osorio - Franeisco Carlos
de Araujo Brusque:" .Asseciando-me aos sentimentos de jubilo, que coube
á nossa Provincia, por ver restituida a seu seio a pessoa de V. Ex., venho
tam?em apresent~r a V. Ex. as minhas congra;tulações por tao assignalado
motivo. Bem Sel que ao chegar aos lares patnos não encontrou como dei
xara, a situaçdo de nossa malfadada Provincia. NãO era mesmo o povo rei
no exercicio de seus votos soberanos, mas a victima dos caprichos do po
der, que ahi proclua sem rebuço aniquilar toda e qualquer influencia leai.
tima, que delle não dimane. Seria para descrer da sorte da fortuna de n~s.
sa Proviucia si não restasse a convicção de que havemos reivindicar por
combinados esforços de nossa perseverança os foros de que fomos despoja.
dos. Eu faço votos pejo completo restabelecimento da preciosa saúde de
V. Ex. e reitero meus protestos de profunda consideração e estima.>

A 9, de Porto Alegre escrevia-lhe Victorino José Carneiro Mon
teiro : - .Felicito a V. Ex. pela sua chegada ao seio da Exma. fami·
lia aonde espero que terá prompto restabelecimento. Bastante cuidado
ten110 tido de V. Ex. vendo continuar a demorar-se no Paragllay, aonde as
pestes abundam, e os que são feridos pedem com facilidade ser accomet
tidos dellas. Eu escrevi a V. Ex. tres cartas e de uma só tive resposta, da
la que lhe ellcrevi do Rio Grande. Ainda soffro das cadeiras e pernas, po·
r€Jm estou já gordo e corado conforme a minha natureza. Constando·me
que o Sr. Marquez retirava-se para o Rio e V. Ex. para a Provincia, e ore·
vi ao Sr. Marquez dizendo-lhe que estando a guerra concluida (como afian·
çam) e eUe r€\tirando-se e V. Ex., o Exercito não nos precisava mais, e a
vista disto o que fazer eu no Paraguay? V. Ex. bem me comprehenderá.
Eetou com muitos desejos de vel-o e abraçaI-o, pretendendo por estes 8 a
10 dias ir visital-o. Meus respeitos a exma. c Ilue tenha o prompto resta·
belecimento para completa satisfação de quem é como sempre De V. atr.O

am. O velho obro.»

A 10, de Porto Alegre, escrevia-lhe Antonio da Costa Pinto:

«Felicitando a V. Ex. por achar-se restituido a sua casa e a sua. fa·
m:ilia, depois de tan tas glorias adquil'idas na cam panha do Paraguay, smto
profundamente que ainda chegasse oncommoclado o faço votos para 'lue em
breve se restabeleça. Si me fosse possivel deixar neste momento esta Ca·
pital iria pessoalmente cumprimentar a V. Ex., mas, por emquanto, o fuço
por intermedio do Capitão de fragata Rodrigo Antonio de Lamare, que
apresentará por mim os Uleus protestos de respeito e consideração a V. Ex.,
e minha admiraçãO pela bravura e cavalhel'ismo de tão digno rio-gran,dense.
Aqui tem-me V. Ex. inteiramente ás suas ordens, certo de que alem do
dever, terei muito prazer em cumpril-as, sempre que m'as ordenar.•

A 13, de Assumpção, recebia esta carta do General José Antonio Cor
rãa da Caqlara :

de Cavallaria. Morlo na batalha de II de Dezembro de 1868. Esta viuva tem os
filhos menores Antonio Marfa de Freitas e Aureliano Luiz de Freitas.- D. FI'":I"

1 I do ExerCI ocisca de Asevedo Sá Brito. Viuva do Tenente Coronel de Cavai ar a . 1
Luis Joaquim de Sá Brito. Morto na batalha de 11 de Dezembro de 1868, na qh

ua

d · doe'lllIO,
commandava o 40 Corpo de caçadores a cavallo. - D. Livia Ro .1'lgues b.'
viuva do major de Commissão de Inbnlarla Antonio LuirJ da Cm1ha, morto na ri

140 DeixoU OS •
talba de 11 de Dezembro de 1868, na qual commandou o batalhão. C lo.
lhos menores: Fabio Maxlmo da Cunha; José Lycurgo da Cunha; Amado ar .
da Cunha e Elvira. Ernestlna da Cunha. - Pelotas, 3 de Março de 1869.
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.Tenho a honra de accusar as duas cartas do V. Ex. de 31 de Janei
ro estimando sebremodo que V. Ex. houvesse chegado a Montevidéo me
lh~r do seu encommodo j como desejo que iguaes melhoras tenha encontra
do em sua viagem para a Provincia. Dei no mesmo dia cumprimento ás or
dens de V. Ex. fazendo extrahu' copias de sua carta e dando-lhes o destino
que queria. A relação dos ofliciaes mortos na minha. DiviSãO com os escla
recimentos que quer V. Ex. remetto-lhe nesta occa.lão. Jada de novo n'es
te Exercito, que se conserva coulo V. Ex. deixou. Um pas ado das forças
do Lopoz, que nos chegou ha dias diz qua elle está nas Cordilheiras com 6
balalhões e 20 boccas de fogo. Foi aqui preso um Paraguayo mandado pelo
Re quin com uma carta para um Major nosso prisioneiro na Angustura,
convidando-o da parte do Supremo para que volta e ao Exercito e leva se
lhe soldados. O mesmo Major foi levai-o ao Marechal Guilherme. Espera
se o Paranhos, e eu espero mais tarde a V. Ex, porque para mim é certo
que teremos necessidade de ir procurar o Lopez onde quer que elle esteja.»

Pelo regresso á Provincia e triumphos alcançados recebeu Osorio
officios congratulatorios das Camaras municipaes das demais cidades e vil
las da Provincia.

Â. 15 (Fevereiro) de Montevidéo Quintino Boca~'Uvaescrevia á Osorio:

.Desejando que o restabelecimento de V. Ex. se tome completo o
mais breve possivel, faço votos, como amigo e como bra ileu'o, para que
ocoupo de novo o alto posto a que o chamam seu nobres e inapreciaveis
serviços e as graves circumstancias em que aiuda se enconh'a a nossa ques
tilo magna. Emquanto, porém, não chegue esse momento habilitando-mo a
receber de V. Ex. os serviços que eu esperava merecer da sua antiga amizade
e benovolencia pura commigo e ainda como uma especie de compensação
ao de. gosto do não encontrai-o mais no Paraguay, rogo a V. Ex. o favor de
enviar-me por intermedio do nosso amigo Coronel Luiz Alves, portador desta,
uma carta de apresentação ao novo General em chefe. de quem me dizem
ser V. Ex. particular amigo, afim de que sob tão mlioso patrocinio, possa
cu a!cançar sem difficuldado, a informações e os favores de que tanto care
cereI em um acampamento militar de tal ordem.»

Â. 22, de Porto AlegI'e, escre\-ria-Ihe Viotorino Jo é Carneiro Mon
teiro :

.Com prazer recebi a carta de V. Ex. de 11 do corrente a qual
respondo como me cumpre. Sinto summamente o sofírimentos por que tem
pa sado por causa de seu ferimento e eu bem os ei a,alial' pela razão de
ler pa~sado por iguaes; todavia, é sempre uma fortuna quando delle e conta
dpor IstO muito me satisfaz as sua melhoras. Eu logo que soube da chegada
e V. Ex. ao Rio Grande escrevi-lhe. Hoje deve e tal' de po e da minha

carl~. elIa dizia alguma cousa a respeito da minha volta ao Paraguay. Fi
queI un~ pouco triste pelo que me diz como ficaram as nossas infantarias e
ca~anar!a; eu entendo que falta alguma po so fazer, visto estar ahi o Sr.
fIlgadeu'o João Manoel e ou.tros que se)ul~am superior~s aos outros e que
em Ioda a protecção. TodaVla nãO preClsa V. Ex. conVldar-me. Eu estou

prompto sempre a acompanhai-o e ajudaI-o como sempre hei feito. Vá o V.
do Herval para onde fôr, não quero saber, pensaudo em mim, estou sempre
prompto a acompanhaI-o. E' verdade, meu Geneml, fiquei muito contrariado
em não tor assistido tambem os ultimos ataques, ajudando como dovia e cum
PIla-:oe !lOS meus companheiros, mas força maior a isso me obrigou ; e o
que azer? Conformar-me. Todavia, a vista do que me informam, me parece
{~~ não escaparia porque preferia morrer do que não discriminar como hei
elo sempre no terreno competente o dever do verdadeiro soldado. Minha
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senhora cumprimenta respeitosamente a V. Ex. e a exma. Viscondessa
fazendo votos á Providencia para o seu prompto restabeleoimento e o mesmo
faz quem, como sabe, é sempre de V. Ex. etc. »

A 23, de AssumpÇão escrevia-lhe o General José Antonio Corrêa da
Camara :

«Acabamos de saber que V. Ex. chegou a essa cidade e lhe damos
por isso os nossos emboras. Estamos prevenidos para a marcha que deve
fazer o Exercito, não sabemos quando; e anciosos esperamos pelo restabe
lecimento de V. Ex., porque neUe vemos a garantia do seu re!P'es:;o. NãO
falte V. Ex. porque a nossa decepção seria tão grande como e grande o
nosso desgosto vendo-o separado de nós.'

A 25, de Luque, escrevia-lhe Vasco Alves Pereira: - «Tive o
praser de receber a carta que V. Ex. de Montevidéo se dignou dirigir-me
em data de 31 do passado e com eUa a feliz noticia de que V. Ex. havia
feito uma bôa viagem e que se ia restabelecendo do honroso ferimento que
recebeu em combate. Deus permitta que o restabelecimento definitivo de
V. Ex. seja prolllpto para que todos aquelIes que como en o sabem prezar
tenhamos a honra de vêl-o ainda na nossa frente guiando-nos no caminho
em que V. Ex. tem tantas glorias alcançado para os Rio-Grandenses em
paI'ticular e em geral pam todo o Brasil. Creio, meu General, que a guerra
continuará porque chegou o senador Paranhos e com elIe a noticia de pre
parativos para irmos á Cordilheira onde se acha o presidente Lopez com
seu Exercito de quatro a cinco mil homens das tres armas segundo infor
mam todos os passados que tem vindo e cinco prisioneiros feitos pelo Te
nente-Coronel Manoel Amaro Barbosa um elos dias passados em uma expio
ração a que o mandei com seu corpo até o Povo elo Itngná. Dois destes
prisioneiros sãO otficiaes, um sargento e dois soldados que se achavam ~em

duvida como bombeiros em o dito Povo. Os Tenentes-Coroueis Dico eLIDia
muito agradecem a V. Ex. as recOl'daçoes que deUes teve e em geral todos
estel.' guascas se recordam com saudades ele V. Ex. para quem desejam toda
sorte de glorias e venturas. Ell tenho gosado saúde, porém, respeito á
amores V. Ex. sabe que sempre fui muito caipora. Aguardando as ordens
de V. Ex. e fico neste ponto como seu subordinado muito obediente, vorda
deiro amigo e menos creado.»

Sem data, do theatro da guerra, escrevia á asaria - JoãO de Sou
za da Fonseca Costa: - .Para cumprir o que V. Ex. me determinou na
vespera da sua partida, dirijo-lhe estas linhas communicando que, no dia 5
do corrente, chegou a esta cidade, ás 6 horas da tarde, o Sr. Conselhell'o
Paranhos; o qual, assim que soube achar-se aqui S. Ex. o Sr. Marquez, o
veio immediatameute procurar, e conversaram até depois das 11 horas da
noite. O Sr. Marquez, não obstante os desejos que nutre de voltar para o
Exercito,' e assim annuir á vontade do Governo, sente não o poder, fazer,
em consequencia dos seus incommodos, mas espera que os ares patl'los. lli~
farãO voltar a robustez precisa para reassumir o commando ~lo ExerCl~o.
pretende elle seguir no dia 9 do corrente no S. José para o RIO ~e JaneIro.
Fica commandando interinamente o Exercito o Sr. Marechal Gmlherme, e
commandando a Esquadra o Sr. chefe de Esquadra Elisiario que, para esse
fim, acaba de chegar com o Sr. Paranhos a bordo do Galgo, e no qua! par
tem no dia 9 para Buenos Aires e de lá para ASSUDlpçãO. O Sr. Alnllran.e

Visconde de Inhauma segue no Nicthm'oy, por estes dous dias, para 10 Ri~
de Janeiro: elie tem passado muito mal, mas hontem apresent?u; a~:r
melhoras, talvez produzidas pelo choque que recebeu com a notiCIa de -o
sido promovido a Almirante e nomeado Gran Cruz da Ordem da Rosa, na
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sendo oomtudo este ultimo despacho muito de seu gosto, porque prefiria a Or
dem do Cruzeiro. Consta-me que o Sr. Eliziario vae mandar pedir ao Governo
que faça voltar o encouraçado Brasil, e a remessa de mais navios, porque
pretende bloquear os rios Paraguay e, Paraná de modo. a. nãO poder o Lopez
receber um dedal de polvóra e uma so arma para munlclar e armar os seus
Exeroitos e as suas Fortalezas. Creio que vae começar agora a guerra para
a Esquadra. Felizmente nllo sou da Esquadra, nem negociante, porque en
tlio oomo haviam de subir os meus navios com commercio? VãO deixar de
baver agora no Paraguay liberdade e commercio, visto que saude já ha
muito nãO havia. Estimo que V. Ex. tivesse feito feliz viagem e encontras
se no goso de perfeita saude a Exma. Sra. Viscondessa, a quem apresento
os mens respeitosos cumprimentos. Depois que V. Ex. e toda a sua comi
tiva daqui partiram fiquei tarnbem desesperado para voltar para o Rio, que
para lá abro-me no dia 9 com o Sr. Marquez. Fica interinamente exercen
do o lugar de Chefe do E. Maior o Sr. Coronel Galvão.~

A 25, ainda de Fevereiro, de Assumpção, escrevia a Osorio seu sobri
nho Mancel Luis da Rocha Osorio :

«Reoebemos uma calota que V. Ex. mandou nos escrever pelo Cezar
em Montevidéo. Ficamos satisfeitos por nos assegurar a feliz viagem até
alll e que V. Ex. melhorara muito de sua saude. O que desejamos é que V.
Ex. muito breve se restabeleça e volte ao Paragllay, pois todo o Exercito ain
da tem esperança que V. Ex. o venha a commandar ; e, bom seria que fosse
muito breve, pois esta familia de V. Ex. poderá redobrar de sof!'rimentos
longe de V. Ex. O Conselheiro Paranhos aqui chegou a 19. Creio que a
guerra ainda não se concluiu, e que o Governo está ainda no proposito de
nlio fazer a paz com Lopez: é esta a traducção, creio que ao pé da letra,
das palavras do diplomata. Eu estou servindo na miSSãO especial como ::.ju
dante de ordens. O Lopez está na Cordilheira com 6 mil homens e fortifi
cn'~e em Ascurra. Preparam-se expedições para o interior. A nos a caval
lnna está mal montada, só a dois dias é que se elevou a ração dc alfafa a 9
libr~s j finalmente, não temos cavallos para trabalhar 20 dias. Disse que se
dem reforçar Luque com cavallm'ia certo de que só as im, com 4 libras d'al
rara se poderia, sinão engordar, ao menos conservar os cavallos; até hoje creio
que não se acreditou nessa vantagem. Logo que V. Ex. sabiu appareceram
com todo o seu furor as moscas. Disse eu: que era preciso dar mais alfafa
porq~le os ?avallos nilO podendo pastar de dia era preciso muita. forragem para
~ nOIte, alem de que o pasto do campo estava já escasso e o que havia perto
o~ acampamentos estava todo pisado-nada se acreditou, ao menos não se

qUlz dar providencias. Dividiram- e os animaes do transporte em duas por
ç(je~, mandando uma para fóra, sem milho e alfafa, e a outra com 4 libras
aqUl.ficou trabalhando!! Puz a alma pela bocca, falei contra essa infcliz eco
nomlll - tambem não se fez caso. Falei ao Q. M. General autor della. Re 
bOOdeu-me que assim praticava porque fazia uma economia ao Estado de

$000 rs. e que não emagraceriam porque depois de 15 dia, seriam tro
Cad?tS pelos que cá ficavam! ! Não tive remedia sinão dizer que sentiria
mUI o que como Brasileiro visse aniquilado um Exercito que tanto ti
D~n custado a vencer, já quando a guerm estava concluida em seu favorl
I~se-me elie que dos cavallos da invernada do Major Mendes, que para

alli foram .por não poderem mais caminhar, pensava aproveitar muitos para
d·cnv~ana. Dei em resposta uma risada. V. Ex. bem sabe que eu nilO sei
dIzer SIDão as verdades. Mandou-se o Brilhante commandar o 16 fiscalisa
~ pelo Placid?, e apparecendo uma tentativa de deserçãO de 12 praças,
sesse e~ que Julgava conveniente dar a fiscalisaçao ao Mauricio deixando
qu o ~nlhant.e no seu lagar e que o Placido poderia melhor fiscalisar o 40

e ngllns dIaS era fiscalisado pelo Tenente Junior convencido de que



548

nossos oorpos de G. N. devem ter um dos command'lntes que os soldados
conheçam bem e lhe tenham amisade, quando I1líO é possivel serem o, dois
igualnlOJ1te amigos dos. oldados. O Major Hippolyto deu parte de prompto'
manda1'am-no assumir o c01llmando do 19, ficando na fiscalisação o Jenui~
no. Disse eu que. era conveniente mandar. o. Canto para ?utro corpo que
não fosse o 19 pOIS era wn excellente officlal, mas que so prestaria seu
bons serviços perto de um homem a quem elle respeitasse, como o Joca e
o mesmo Hippolyto. NãO se foz caso; mandaram-no fiscalisar o ~4, para
onde era minha opinião fosse o Jenuino. Mandou-se o .A.bbadie commandar
o mesmo 24, e logo o r:onstantino encommodado sahitl do corpo, indo fis·
calisar o 4,0 de caçadores a cavallo ! ! I O estado anitario do Exercito é o
melhor possivel. Saudades a minha tia o primos o Y. Ex. rucebe-a igual.
mente de seu sobrinbo e amigo. - Manoet L~tis cl(~ Roeha Osaria,.

Chegou de volta a expedição do Matto Grosso; encontrou em diver·
sos pontos da margem do rio alguns pequenos guardas que fugiam á medi·
da que se approximavam os navios. .A.quella Provincia estil miseravel).

.A. 28, de .A.ssumpÇão, escrevia á Osorio - JOãO Pereira da Silva:
.Os meus desejos são que esta vil encontr. r a Y. Ex. já completa·

mente restabelecido em companhia da Ex:ma. Família, embora muito breve
tenha Y. Ex. de deixaI-a pnra voltar no centro de uma outra familia que
comquanto seja bastarda, todavia, é tambem família de V, Ex. Essa fami·
lia é o Exercito que não conhece outro chefe senão V. Ex. : parece fabula,
meu Gel1eral, mas é uma verdade; pois não se fnla hoje no Exercito sinãO
na volta do General Osorio. Y. Ex. me conheco, e, portanto, sabe que ou
incapaz de mentir ou bajular, e por isso fará o juizo preciso do que avan90.
Hontem vieram dois passados e dizem que Lopez e. tá junto a Cordilbelm
(deste lado) com 6 a 7.000 homens 46 canhões e muito gado gordo; que
Benigno Lopez e a mulher de Banios, estão pre os, mas que o Bispo e
outros foram com effeito fuzilados; que Maemahom (Ministro Americano)
está com Lopez, que estão ainda 6 vapOl'es que ostãO acima da Concel9i\0
em arroio cujo nome não me lembro; isto sabem porque eram mannhmros
e que desembarcaram para se reunirom a Lopez. Entretanto o r. Marque!
disse em sua ordem do dia que a guerra estava acabada; quo lhe parece?
Já voltou o Frota de Matto Grosso e diz que por lá já não se cuida na guer·
ra, mas sim em eleições; tambem é bôa, não? Ultimamente o artilheiros
offereceram um copo d'agua ao Ministro Paranhos, ao qual eu tambcm
compareci; e então tive occasião de ver que o brinde mais enthu~ia ta .que
houve foi feito a Y. Ex. Pareceu-me que alguem não gostou mUlto dlsw,
mas como a conseiencia de cada um é liVl'e não houve l'emedio si não con
formar-se quando vio que no frenesi dos vivas, parecia que tudo estava
louco, porque trepavam uns por cima dos outros, e por cimn de ~osas, ca·
deiras, etc., como para podor elevar a voz até aos céos pam pedIr-lhe que
nos restituisse a V. Ex. Chega de massar a pacieneia de Y. Ex. Adeus.'

Em carta da Estancia Nova, 28 de Fevereiro de 1869, escrevia As·
trogildo Pereira da Costa a Osorio :

«. _ .. Y. Ex. nao se deve considerar impertinente para commigo,
pois dev.e lembrar-se C).ue suas orde~s pam mim sao sempre ~agradas °l~~
consegUInte nãO me 1'1 do seu candIdato a deputação provlDclal PedIot r
nardino de Moura pois o julgo muito capaz para bem desempenhar es e lU
gar (deixando de parte as sovas que nos tem pregado) e vou submett~:o
aos eleitores e creio que obterá alguns votos, pois que tem suas sympa las
entre muitos dos que sahiram eleitores ... - li'

.Ainda a 28 de Fevereiro (de 1869) officiava á Osorio a Sociedade 10

Grandense Benefioente e Humanitaria, com séde na Côrte, pelos seUS pre-
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sidente e l0 ecretario, respectivamente, JoãO José da Cunha Telies e Can
dido Rangel :

.À. Sociedade Rio Grandense Benefieente e Humanitaria estabeleci
da na Côrte do 1mperio, em sessão d' A..ssembléa Geral ele 28 de Fevereiro
do anno vigente, deliberou por unanimidade de votos, felicitar a V. Ex:. pe
lo sen feliz regresso rI Provincia natal «coberto de louros, glorio amente
adqlliridos em defesa da Patria., e manifestar solomnemente a V. Ex. os
sentimentos que lhe tributa de alta estima, e o verdadeiro orgulho de que
elia se acha possuida, ao ver que o Brasil, e o mundo, eSfluecundo as glo
rias de tanto heróes antigos e modernos, qne figll.l'am !la Pantheon lIa his
toria, pruclamam l'heio~ de admiração e en1husiasmo, heró kg~lldario

cao bravo G, noral Osorio, o Rio-Grandell. II inc]yto e modesto, bravo entre os
mais bravos, trpo da honra e valor militar,» - gloria esta que reflecte os
eus explendores . obre a briosa e esperançosa Pronncia, em que vimos a

luz, A Sociedade deliberou mais patentear á V. Ex. os fervorosos voto que
faz á Divina Pro,iden-lia pelo prompto restabelecimento da precio. a saúde
de Y, Ex., pondo á. disposiçãO de V. Ex. seu fracos erviço, e o de cada
um de cus membro si e ses om algwua cousa pódem mitigar as dores de
tão illustre comprovinciano. Deus Guarde a V. Ex. por muito annos.'

(Copia). «Illmo. Sr. Pelotas, 2 de Março de 1869. Chegando :í. nossa
Pania, doente, soube por varias amigo, que o partido conservador, tinba
procurado uns votos dos maus amigos !iberaes, dizendo-lhos que eu
tinha mudado de partido. H vê V. . quanto me deve ter encommodado
uma traição feita ao povo e á minha reputação. E. ta circumstancifl, e a
guorra que depois da eleiçãO fazem os vencedores aos nossos }lrincipaes ho
mens i a impo içao de individuas que não nvem ent.re nós, nem lhes inte
ras a o futuro do uo ,a terr,], me induziram a e~orever-llie esta pedindo o
seu apoio e dos mais oleitores de Cangussú plira a candidatw'a e deputação
geral do Dr. Guspar da Silveira Martins, e a senatoria do Sr. Conde de
Porto Alegre. O Sr. Ronorio Jo ' de Froitas Ramos lhe informará verbal
mente o quo a occa ião não me deixa escrever.'

A 2 de Março, do Rio de Janeiro, o }[arquez de Caxias escrevia :í.
Oorio :

«A.qui cheguei no dia 15, á. noito, lJom bôa viagem, e um pouco me
lhor dos meus eneommodo, . Vim parl1 esto sitio, para ficar mais longo dos
foguetes e musicas da eidade, acompanhado nos longos diseurso, que é
COusa que os CaX(bOOS pagam aos militares que tem a fortuna de não mor
r~rel~ na guerra . .A.ehei a minha familia com aúde que foi o que lllai es
tim~l. Trata-se, por aqui, de se me persuadir de que devo voltar logo que
esteja bom, no ca o que a missãO Paranhos falhe, ma por ora ainda a isso
não estou re, olvido. Recehi a sua carta em que me lembra a familia do no 
so bom companheiro Guede , e mandei o nome della ao Ministro da Guer
ro, e creio que nilO havel'á. duvida em lhe concederem meios de viver. A..
Baroneza do Triumllho já. foi concedida uma pensM de 5 contos, e logo
que se reunam as Camaras a farei approvar. Estimarei que vá melbor de
seu feri~ento e mais incommodos. Meus respeitos a ra. Vi eondes a a
quem.mInha mulher muito se reeommenda, assim eomo a V. Ex. de quem
e a dlZ que é muito amiga .•

À. 3 de Março, do Rio do .Jaueiro, os Srs. José João da Cunha Telies,
presidente, o Candido de.:8. Rangel, l0 secretario, offieiavam ao Tonente
General Visconde do Herval :

d .~ Sociedade Rio-Grandense Beneficen~e e Humanita~ia, estabeleci-
a na Corte do Imperio, em sessão d' .A.ssemblea Geral de hOJe, attE:ndendo

•
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e apreciando os relevantissimos serviços por V. Ex. prestados á Humanida
de, ao Brasil, e em particular á nossa Provincia, defendendo-os e approxi
mando com brilhantes e legendarios feitos d'armas o termo de uma guerra
feroz, a que fomos injustamente arrastados pelo Dictador do Paraguay, de.
liberou por unanimidade de votos, conferu' a V. Ex. o titulo de seu Presi
dente Honorario, o maior que seus Estatutos permittem offertar, conviota
de que V. Ex. se dignará acceital-o, como sincera manifestaçl\O de profun
da admiração e penhor da mais cordeaI estima e veneraçl\O que votam a V.
Ex. os Rio Grandenses que a compõem, e que neste assumpto não trepidam
em considerarem-se orgam genuino da opinião do mundo. Deus Guarde
a V. Ex.»

A 7 de Março, de ASSllUlpÇão, escrevia á Osorio - João Nunes da
Silvo Tavares:

<Que V. Ex. no seio da illusb:e familia já esteja completamente res
tabelecido de seus encommodos de saúde sãO os meus desejos, como seu par
ticular amigo. Tive a honra de receber uma carta que de Montevidéo di
gnou-se V. Ex. dirigir-me, e eu muito agradeço a V. Ex. lL attençM que
dispensa para com minha individualidade. Nós ainda aqni permanecemos e
anciosos o aguardamos. Continúa no commando do Exercito o Mareohal
Guilherme, porém seu máo estado de saude não permitte, a meu ver, que
elIe continúe no mesmo commando. Tem por seu chefe do Estado Maior o
Coronel GaIvão, a quem V. Ex. deve conhecer. Eu tenho querido retirar
me do Exercito, o que não tenho effectuado alimentado na esperança de
que V. Ex., em breve, será comnosco, e assim o esperamos, para concluir
mos com tão enfadonha e desastrosa guerra. Nossas forças estão desmom
lisadas e só a pessoa de V. Ex. trará novamente o reanimo nellas; assim
pois, General, não tarde.»

A 10 de Março, de Porto Alegre, escrevia á Osorio - J. Velioso Ps
derneu'as :

.Comquanto ainda o supponha accumulado de felicitações e festejos
dos patriotas que mui justamente apreciam as nossas glorias militares, .~~
quaes é V. Ex. um dos mais dignos representantes, creio, todavia, que.Ja e
tempo que um camarada de campanha dos poucos, mas tambem aprecmdor
do seu merito, venha apresentar-lhe os sens parabens por se ver V. Ex. no
seio de sua nobre e virtuosa Familia. Assim peço-lhe, meu General, que
logo que começarem a se dissipar as primeu'as hnpressões que lhe devem
ter deixado os fervorosos festejos de sua chegada, se lembre tambem ~ue
tem nesta capital o seu eX-Ajudan te General do 10 e 30 corpos de ExerOlt~
o qual, no seu humilde retiro, tem quanto é possivel tomado parte na esti
mação das glorias do seu antigo Chefe, e muito tem sentido que não fo se
bastante feliz para ficar incolume de grave ferimento como o que recebeu,
e que além disso passasse pelo desgosto de vel' finar-se ultimamente o no so
companheiro constante Maneca Osorio. Receba pois, meu General, as ex
pressões de minha mais alta estima e consideraçãO, como camarada de ~a
balbos e privações que reconhece e bem avalia o seu merito e bondade.. :
ço-lbe igualmente que apresente, tanto de minha parte como da .~e u~n a
mulher os sentimentos de respeito e consideração á Exma. FamJ!ia, naO se
esquecendo que tem á sua disposiçl\O o insignificante prestimo do De V.
Ex. Am. Cam. obr.»

A 13 de Março, de Assumpção, escrevia á Osorio seu sobrinho Ma
noel Luis da Rocha Osorio :

<Só agora é que posso responder á carta que V. mandou-me esprever
pelo Cesar em 9 do passado. Junto encontrará um officio á l'hesoural'1a, re-
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meUendo a guia do finado Tenente-Coronel Taroco. Acaba de chegar dessa
Provincia Luiz Alves, portador de noticias do estado de saúde de V. Ex., e
Deus pennitta que breve possa tel-as de que está de todo restabelecido,
não acontecendo o mesmo para com o nosso sempre lembrado e chorado
Maneco, que segundo eUe diz, abi falIeceu ! Que fatalidade! Paciencia ! Já
escrevi a V. Ex. dando-lhe algumas noticias daqui; agora, porém, de no
vo o faço e continuarei porque sei que V. Ex. as aprecia porque sabe que eu
falo a verdade. Nosso Exercito está em movimento. Mandou-se marchar de
Luque para a ponte no Juquery uma Brigada de cavallaria e um Batalhão
de infantaria e os Engenheiros para concertarem a mesma ponte. Os Para
guayos vieram alli no caminho de ferro com infantaria e llJ.'tilharia em loco
motivas e depois de reconhecerem o trabalho retiral'am-se deixa nda 1 morto,
ficando de no sa parte dois feridos do 130 de cavallaria. O Vasco Alves
mandou immediatamente protecçao, e daqui marchou nesse mesmo dia o
JOãO Manoel com o 10 Corpo d'Exercito que foi acampar em Luque j mar
chando entãO toda a força do Vasco Alves para o lugar do trabalho. O res
to do Exercito prepara-se para marchar, e creio que será muito breve. Te
mos trem de ferro que funccionou até o Juquery que dista de Assumpção 5
leguas. Aceumulam-se depositas no Luque. Tem vindo muita gente de in
fantaria pedir ao Ministro sua dispensa ou licença j mas, de cavallaria ainda
não veia um só homem tratar disso! Os nossos cavallos ainda não tinham
arribado e com estas marchas calcule V. Ex. em que estado ficaram e dan
do para serviço diariamente a mais de trezentos homens. Segundo me dizem
a cavalhada de Vasco Alves está magra e bem magra j a do Camara está ge
ralmente no mesmo estado, e os melhores que tenho visto são os da DiviSãO
do Baeno: penso que estes poderãO trabalhar 20 dias. O JOãO Manoel afian
çou ao Paranhos que tinha cavalIos para trabalhar um mez ! !! Não se
lembraria que marchou de Palmas com cavallos bem gordos, que não che
gou a ~abalhar um mez, porque fel-o de 11 a 29 de Dezembro, e que quan
do aqm 'chegamos a 5 de Janeiro estavamos a pé? Fi eram-se modificaçõe
nas fiscalisações dos oorpos da ex-5a DivisliO hoje _3, a aber: Couto para o
19~1 Jesuino para o 240, Plaeido para o 210, Mamicio para o 160. Algumas
Bngadas de cavallaria soffreram modificaçoos. A' 4a pertencem o 100 e llO
efaz parte da Divisão ()amara que pertence ao 10 Corpo d'Exercito, bem
como a do Portinha j formando-se mais uma Brigada sob o commando do
Rocha, quo portence a 3a e se compõem do 40 o 180. O Dica está cOI:.lmandan
do o Corpo 140 e commanda a Brigada o Isidoro, sendo subsütuido no com
mando do 60 pelo Frota. São estas, por emquanto as alterações havidas.
Fazem-se subscripçõe. para festejar a chegada de V. Ex. tanto no Exercito
como no c.ommercio, e me vejo louco com perguntas de todos acerca de su.a
p~ssoa ; !linda não se perderam as esperanças de que V. Ex. venha. O espI
fitO desta pobre gente está abatido, e nãO se ouvem sinâO queixas do Sr.
Marquez. EncommendaOl-se cavallos e mais cavallos ; é um pouco tarde
para que~ deseja que a guerra acabe breve. Estes apuros os .previ e~,
quando VI a economia estupida que se fazia em Janeiro e Feverell'o. DOIS
mezes completamente perdidos! Quem será o culpado? Agora comprar
~vallos, q~e poucos dias podem servir sem o trato que era rnistér, vejam o
Qmpo perdido, e depois me dirão qual foi a economia!! Que homens !
~e c~be9as! Emfim, Deus sabe o que faz. Perguntei ao General, si o
D' erClto marchando, eu ficaria. Respondeu-me que eu estava muito bem.
c~8se-!he que quando pedi ao Sr. Marquez para ficar no Paraguay era
f DI o desejO de ter a sorte de meus companheiros aonde quer que elies
osse.DI .;, e assim preferia marchar. Perguntou entãO ironicamente si eu
8u~.la Ja sabu' Major. Respondi-lhe que era soldado. Queria ter a gloria
oe Izer;_ Fui aonde foram os meus companheiros - mas já vejo que não

POdereI fazer. E' doloroso que depois de fazer-se um papel honroso, fique-
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se reduzido ao de porteiro, como acontece hoje no Quartel GeneraL Isto
acontece quando se serve com homens desconhecidos e que não podem mes
mo depositar confiança. Os rapazes estão desgostosos com isto. Vida me.
lhor que a minha não ha, pois que nada faço, nem medUO o papel de por.
teiro ou de entregador de contas. Caetano penso que se retira. Coitado'
não teve nada. O Camara teve tres mezes de licença mas não vae embora'
e creio que por isso teve grandes empenhos, e carregará avante a oruz glo~
riosa. Conolúo esta, pois que é muito tarde. Seu sobr.o am. O obr.o-Rocha.•

A 15 do Março, de Assumpção, escrevia á Osorio-Honrique Ca.!lo:

.Compaiiero y amigo. En este momento he tenido el gusto de rece
bil' su apreciable carta deI 10 de Febrero datada en Pelotas. iento liucha
satisfacion aI saber que se halIa Ud. algo mejorado de su herida J en medio
de sus amigos; sin embargo, siento aUIl aI desoo de que su salud sea com·
pleta. Dias ha de oU'me porque ese voto es de muy muchos. La caballero idad
que dice Ud. han mostrado lUis paisanos, á su !legada á Montevidéo no
me parece á mi sinó muy modesta y quizás insignificante: on Rio Grande
han sabido darle ú. Ud. mas atonciones y de ello me he alegrado hasta el
alma, sin embargo no han alcanzado á hacer lo que mi amigo Osorio me·
rece. Las noticias flue me dá Ud. de mi tierm san halaguenas r por elIas
le debo las gl'Ucias, pera Ud. no ha reparado en el canoer que roe el cora·
zon de la Republica Oriental y que, mientras dure ese cancer, mi Patria
merocerá iempre una lastima. El Ejercito .A.liado sigue en la Ásunc(oo,
Trindad y Luque. Lopez en las Cordilleras. Entro os Grales se habla de
una próxima operacion, para la cual se hacen preparativos, pero aun no e
ha fijado el dia de marcha. Es unallime en el Ejercito Brasilero yen !os
Aliados el deseo de ver ai General Osorio en esto teah'o ; por mi parte tamblen
siento mucho la falta de ese amigo, pera parece que Ud. no está di pucsto
á satisfacer las ansias de tantos que lo esperan para dar el impulso que ne·
cessita esta guerl'U para negar á su terminacion. No tengo por ahora ma
noticias que julgue de interes, asi es quo voy ai despedirme mandandole un
fuerte abrazo con la recomendacion de que no olvide á su affmo. [lllugo)"
S. S.•

A 16, da Côrte, escrevia á Osorio - Antonio Tibmcio T. de Souza:

.Recebi com prazer a oarta que V. Ex. teve a bondade de e orever·
me, com data de lo de Março corrente, de Pelotas. Procmei o filho de
V. Ex. logo ao sabor que haviam chegado; e, ante-hontem, o Sr. Fernando
fez-nos o favol' de ostar comnosco em JJossa casa de Santa Chri tina nO. 9.
Faço votos á Providencia pelo seu prompto restabelecimento; e, a ser ver·
dade o que por aqui. e diz, em certos cU'culos, V. Ex. terá ainda de fazer
alguns sacrificios para a terminação desta luta caprichosa, que tantos ~a'
les tem trazido a nossn, querida Patria. Realmente, á V. Ex. que .teve a go·
ria de primeu'o nos conduzir e guiar atravez dos mais serios peTlgos, ensl'
nando-nos com o exemplo de seu inimitavel valor e rara abnegação, oca·
minho dti. honra; cabe naturalmente a partilha ele dar a ultima demãe da
grande obm, não obstante, já e haver com toda a leviandade, pr:oolaGua o
ao mundo inteiro, que a guerra estava terminada. Eu, meu queTldo .e~~
ral, que pres~ntemente nada v~lho na. opiniãO dos que. aquil~t~D1 a dlSI~l;
eção ~ o mento ,. e que ~squeC1do e ~l1lar~urado p~la rngratrdao que seara.
tem drs~ensado., não deVia voltar. mms (mrnhas r.ul!las) para aquellas paju.
gens; dU'-lhe-er não obstante: Sr V. Ex. ror e SI Julgar que lhe)1o so ra'
dar, ordene de 1ft e eu cumprirei. Servir ao paiz é uma gra~de h.O~·n~
mas, no Brasil, isso só não é bastante: é preciso tambem serVI! ás l~ ; ÍI
dualidades, como si fossemos famulos. Tenho a honra de. apreseU

t
a or

Exma. Sra. Viscondessa as expressões de meu respeito e estima, tan o P
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minha parte, como de minha esposa e criado de V. Ex. Sou de V. Ex.
amigo muito devotado, etc.•

Em data de 16 de Março, escrevia para S. Paulo, a seu fiUlO Fernan
do, a Viscondessa do Herval: «Teu Pae vae um pouco melhor j elle te
manda dizer que respondeu a exigencia do Imperador dizendo que quando
estivesse no caso de prestar serviços o faria 1. Nessa mesma data, de Pe
lotas, escrevia ao referido filho, o Visconde do Rerval: «Estimo que fizes
ses bôa viagem, e que já estejas nos teus trabalhos. Eu estou no mesmo
estado, ainda com o rosto muito inflammado, como me deixaste: os sirin
gatorios que se fazem por fóra das fendas vão sahir na bocca. Parece ver
dade que o Imperador e o Ministerio querem que eu vá para o Exercito,
porém, neste estado não posso tTabalhar, nem assumir um peso que elies
ignoram o que importa, e que pode dar em resultado o meu descredito,
em utilidade do Paiz. Sem embargo, respondi que iria quando estivesse

bom, ou mesmo doente, mas nesse caso não tomava o commando. Bem sei
oestado do Exercito, e quanto razão tem os meus companheiros de traba
lhos nos sentimentos que manifestam; por OutTO lado, não tenho grande
confiança no Ministerio, e, é possivel mesmo que a politica actual, ainda que
desejo a bôa direcção da guerra, queira afinal dar-me algum tombo. Veremos
oque os homens fazem. a certo é que mesmo ferido só me retirei do Exercito,
qn:mdo tive certeza que a minha molestia seIÜt prolongada, e todavia lá dei
xeI os meus cavalios de guerra, e a minha promessa aos camaradas, de vol
t~, si a guerra continuasse, e apenas pudesse j e nãO é a conservação da
,:da quo me demora aqui, mas sómente o receio de não puder trabalhar, e
VIr a ser o llleu sacrificio sem interesse da nação. Dá um abraço no Chico e
recebe outro de teu Pae e amigo .•

Mnda a 16 de MaIço, de Montevidéo, escrevia á asaria - Carneiro
de Mendonça:

<A sua obsequiosa caItinha chegou-me ás mãOs depois da partida do
Gerente para ahi j esta circumstancia lhe explicaIá o nãO ter lhe respondi
do por oUc. a que hei de dizeI-lhe sobIe o Paraguay ? lia quatro dias, fal
lando eu Com o oflicial paIaguayo Gil, inimigo de Lopez, contou-me elie
qne aqueUe diabo ainda tem 7 mil homens, dos quaes de 3 a 4 inseIviveis
po~ ~elh.os, meninos e estIopiados: entende o mesmo Gil (que ~oi nosso
pnSlOneuo, pilhado no Chaco) que, pela maneira por que as cousas agora
vQo, a guerra irá longa. Sou informado por pessoas mais ou menos circums
)l?ctas que vêm d'AssumpçllO, que ha desoIganisação e desgosto no Exer
CIto, que ;eclama a pIesença do - asaria. - Essa sua feri~a, meu car~
General, e uma desgraça em todos os sentidos e nestas conJunctul"as ahl
:etto-lhe essa tira do Telegrapho Mal"itimo de hontem, contendo noticias

~~s do Paraguay. Muito agradecemos as saudações de sua respeitavel
~~llia, ~ quem apresentamos cumprimentos e vivas expressões de sympa
dhia. Estimo que as peras chegassem boas. Pelo proxirno vapor terá outra
~se. Esta lhe será enviada pelo meu Vice-Consul em Cerro Lal"go. Dispo

n a de quem com véras é de todo coração amigo, afi'ectuoso, obrigado.»

A 19 de Março, da Tijuca, escrevia á asaria o Marquez de Caxias:

s fi -Tive o prazeI de IecebeI a sua carta, de que foram portadores os
ens l.hos,.mas só vi ao mais velho, por nãO ter o pequeno achado cavalio,
~:ra Vtr ate aqui, que, como sabe, está longe da cidade. Gostei muito de con
8· 1'8ar COm o Dr. que me pareceu um rapaz vivo e de muito boas maneiras.
c~nto qu~ V. Ex. ainda esteja padecendo do seu ferimento, e sem ser medi
Ir' permitia que lhe dê um conselho, que me parece lhe será uti!. Abra ou-

a vez a fonte na perna, pois com a derivação dos humores, para esse lado,
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a ferida da cara ha de ficar mais depressa bôa, e nãO saia de casa, omquan.
to nãO estiver de todo bom. Recebi tambem a relação das familias dos nos
sos camaradas, a qual, no mesmo dia, fiz entregue ao Ministro da
Gnerra, prevenindo-o desde logo sobre as outras que faltam. Eu vou muito
melhor do meu figado, com o uso em que estou, das aguas de Baependy
que aqui achei á venda e com que já me tinha curado da outra vez, quand~
fui accommettido deste mesmo encommodo. AS aguas e o socego de espirito
em que tenho estado, neste retiro, me tem aproveitado muito, e tanto que
no fim deste mez pretendo daqui ir para uma fazenda passar o resto do ve·
rãO, de onde talvez não volte sinãO para Junho ou Julho, afim de não ter de
me envolver na maldita politica, que, como sabe, aborreço, e assim tambem
me livro de algum aperto para o ministerio, pois os ministros aotuaes já
estão com vontade de alliviar a carga, e um pobre velho, que aoaba de uma
campanha (do Paraguay) por certo que não é o mais competonte para sup
portar grandes pesos. Ainda não fui á cidade, desde que aqui cheguei, e
cada vez estou mais aborrecido dos homens e das coisas de te mundo de
enganos. O nosso companheiro Visconde de Inhauma, já lá se foi, e a mim
me aconteceria o mesmo, si não tomo a resoluçãO de me retirar daquelle
inferno. Deus queira que o Guilherme tenha saúde para continuar áoaçado
Lopez que é o mesmo que procmar agulha em palheiro. Minha mulher
agradece os seus cumprimentos e eu dirijo os meus á Sra. Visoonde a,>

A 20 de Março (69), escrevia a Osorio, do Rio de Janeiro - JoAo de
Souza da Fonseca Costa :

.Tive o prazer de receber a sua carta sem data, escripta de Pelotas,
logo depois de haver V. Ex. chegado a essa cidade. Fiquei muito satisfeito
com a noticia que V. Ex. me deu de ter encon trado todas as pessoas de sna
familia no gozo de perfeita saúde, especialmente a Exma. Sra, Visoonde "a,
a quem, peço a V. Ex. haja de apresentar os meus respeitos e da parte de
minha mulher. Espero quI,) V. Ex. depois da operaçãO que soffreu, ee~que
perdeu 3 dentes e tirou 15 esquirolas, fique completamente restabelecIdo, e
logo que isso aconteça e V. Ex. possa mastigar alguma cousa mais do que
ovos e caldos, eu tenho umas iscas para lhe mandar, que ha de gostar. Es·
tau tratando de tirar a sua patente de Tenente-General, diplomas das Grans
Cruzes com que foi agraciado e a carta de Visconde com grandeza. V,. Ex.
tenha a bondade de mandar-me uma proeuraçao para eu poder prestar J1lJ'll.
menta, porque e11es naturalmente hãO de exigir esse documento. A despeza
que fôr preciso fazer, eu a farei e mandarei a conta a V. Ex. Agradeço ter
V. Ex. mandado entregaI' a minha calta ao Manoel Amaro, oonforme lhe
pedi. Agora que tenho respondido a todos os pontos da sua oarta, r~sta.me
o dever de participar a V. Ex. que, no dia 15 do p. p. mez, cheguel a esta
Côrte com feliz viagem e tive a satisfação de encontrar todas as pessoa,s ~e
minha familia no goso de perfeita saude, com excepçãO sómente de mID a
sogra, que tão bem vae agora adquirindo algumas melhoras. Meu Pae, a
quem fiz presente os cumprimentos de V. Ex., muito agradece sua attençl\O
e com muito afl'eeto se recommenda. O nosso amigo Sr. Marquez, para ~e
furtar ás visitas e cumprimentos, subiu pam a Tijuea, onde tem pa~sad:
maravilhosamente bem, e para o principio do proximo futuro.mez pret~as
seguir para Campos, indo para Macahé. Vim encontrar esta Cidade e ~tou
as nossas cousas no mesmo estado em que deixei: pelo que, cadait e. e~
mais convencido que tanto os votantes que V. Ex. chama do Sr. arqn~
como os nossos, são uma e a mesma cousa, e tolo é quem nelles ~ em sDa
historias acredita. Aqui nada se fala nem se trata sinão de eleições.. ha
guerra, aqui ninguem trata disso, sinão em relaç1lO á politica m~squ: o
dos partidos, ou algum espertalhão que explora essa mina para subll' n d~r
litica, ou ter votos em qualquer futura eleiçãO para deputado ou sena '
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Àgente sensata, tanto de um como de outro lado politico e toda a Europa,
como ha de ter visto pelas folhas cliarias, está convencida que a guerra
concluiu-se no mez de Dezembro p. p. o que nada mais ha a fazer-se. Cor
re que o Marechal Guilherme pedira sua demissãO de Com mandante em
chefe e para substituíl-o tem-se falado no Principe, Sr. General Polydoro e
em Y. Ex. Quanto ao Principe, cliz-se, nãO quiz acceitar a commissãD.
Àcerca de Y. Ex., se diz que nãO pode ser uomeado por se achar ainda
doente. Ficou portauto sómente em voga o Sr. Polydoro, que clizem estar
se apromptando para ir. Ah! meu General, tenho tanto ainda que dizer
sobre tudo isso, mas tenho medo de cartas, e não sei tambem si Y. Ex. é
como eu, que nunca digo quem me dá noticias, nem mosh'o a ninguem car
tas que recebo. Agora resta-me certificar a Y. Ex. uma cousa - que V.
Ex. nãO tem em mim sómente um subdo. prompto para tudo que lor do seu
serviço, tem tambem um amigo declicado e cr.O obr.o»

Informações acerca dos negocios do Paraguay prestadas por un1 ofli
eial do Exercito vindo no vapor Werneck .-

.Está actualmente em Assumpção o Conselheiro Paranhos. Tem-lhe
sido ofierecidos alguns jantares nos quaes os ofliciaes tem patenteado da
maneira a mais solemne o seu amor, amizade e enthusiasmo pelo General
Gsorio, e tem a firme convicção de que em breve terão á sua fi·ente o seu
querido Geneml, tanto assim que promoveram uma subscripção para com o
seu producto festejar dignamente a volta delie. O senador Silveixa da Motta
tambem acha-se em Assumpção e tem assistido a alf5uns dos jantares de
que acima falei, e, em um brinde que os alumnos da Escola Militar fizeram
ao General Osorio, elie tomou a palavra e em um bonito clisourso ql1e fez
elevou o mesmo General acima de quantos cabos de guerra conhecemos.
E te di curso foi estrepitosamente corresponclido e por espaço de dez minu
te ouviam- e os vivas não só dos ofliciaes, mas tambem dos soldados que
se achavam fóra. Caxias só teve um brinde feito pelo General Guilherme o
qual teve um frio acolhimento. O primeiro Corpo de Exercito é comman
dado pelo Brigadoiro JoãO Manoel Monna Barreto. Marcha no clia 10 do cor
rente para Luque, indo juntamente o primeiro Regimento de artilharia a
cavall0, afim de coadjuvar os trabalhos de uma ponte de pedxa onde tem-se
de assentar os trilhos da estrada de ferro. E isto para a prompta passagem
do todo o Exercito. Consta que Lopez acha-se doze leguas distante de As
snmpção, com tUna força que se caloula de mil a dois mil homens, possuin
do doze .boccas de fogo de pequeno calibre. Constava que haviam Corpos de
ca\"a~ana compostos de mulheres. O Brigadeim José Luiz acha-se em Hu
maytá, como membro da Junta de Justiça. Temos a lamentar a morte do
Tenente-Coronel Freire de Carvalho. O General Guilherme continúa com
s~us soffrimentos. O desanimo é geral no Exercito. ão ha cavalhada, nem
so para a cavallaria. Quando se habalhava na ponte appareceu um vagão
co~n uma bocca de fogo j na proximidade da ponto dispararam um tiro ou
d~is! dos quaes resultou ficarem feridos dois soldados do Batalhão de enge
~ erros. Isto feito, retiraram-se, e, no dia seguinte, apresentavam uma
linha de trezentos homens conha os nossos piquetes avançados; nessa mes
ma occasj~o foram os mesmos piquetes reforçados e pouco depois desappare
~eu essa linha sem haver fogo. O Brigadeiro Camara acha-se inspecclOnan
~. Obteve tres .mezes de licença para ir ao Rio Grande e consta que á p?
bd? do Conselheno Paranhos demora-se mais algtID1 tempo, caso nãO seJa

e'J!gado a sabir immediatamente pelo seu máo estado de saúde. - Monte
Vi eo, 20 de Março de 1869.»

A. 21 de Março, de Assumpçlío, escrevia á Osorio - Saiustiano J.
dos Reis:
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«De Montevidéo recebi a carta que V. Ex. se dignou dirigir-me asse.
verando sua volta logo que se restabelecesse do ferimento. Todos aqui o
esperam com anciedade como a garantia de nossas victorias. _'. Estamos
em arranjos de marchas, já o l0 Corpo está em Luque e nós até o !im do
mez para lá seguiremos. De Lopez só sabemos que está em Ascurra proxi.
mo a Serro Leão, suas avançadas a uma legua do Juquery e é natural que
tenhamos de encontrar no caminho muitos obstaculos para entorpecer nos
sa marcha. Em geral depois de sua sahida e do Sr. Marquez houve des.os·
to que muito custou ao General Guilherme acalmar, mas, hoje todos e;tão
resignados e promptos a seguir. Faça V. Ex. o ultimo sacrificio, venha
logo que possa dar ao Exercito um grande dia de regosijo .•

Nessa mesma data (21 de Março) de Assumpção, escrevia á Osorio
- João Pereira da Silva:

«Desejo muito que esta o enoontre já completamente restabelecido
gosando das delicias que deve encontrar no seio da Exma. Familia, para
quem tambem faço votos ao Creador. Tomo a liberdade de escrever a V.
Ex. com o fim unico de saber da saude de V. Ex. e mesmo para dar-lhe al
guma noticia do que por aqui vae. Continúa o Exercito n'AssumpÇão, po
rém prompto para seguir até o fim deste mez, segundo nos diz o General
Guilherme, para irmos ás Cordilheiras: o que por lá oecorrer direi a V. Ex.
Fala-se por aqui que o Paranhos jil. resolveu o Macmahom (Ministro Ame
ricano) a fazer com que Lopez abandone o paiz, mas, eu duvido. Para a
marcha do Exercito vae se coUocar uma locomotiva além da ponte do Ju,
query, que está em construoçllO, pois foi queimada pelos Paraguayos em
sua fuga, cuja compostura não cstava prompta senãO até 15 de Abril. Não
tem havido passados ultimamente; mas, tem vindo muitas familias . .ii. Es
quadra já mandou dar caça aos vapores que estão no arroio Pirajú como
já mandei dizer a V. Ex. A cavalhada está magra pois que com a raçãO de
4 libras de alfafa que mandou dar o Sr. Marquez não se podia sustentar i
ultimamente foi elevada a 9 libras diarias pelo General Guilherme. Compro
ram-se tambem 400 cavaUos gordos a poucos dias e espera-se muito brevo
800. Já V. Ex. ha de saber que Lopez ultimamente mandou montar um
canhãO no vagão que lhe pareceu mais apropriado e com eUe bomb.nrdeou
sem resultado aos trabalhadores da ponte do Juquiry. Hontem estiveram
lá o General, Ministro, Almirante e eu, que tambem lá fui, tratando sob~ea
passagem do Exercito e mais assumptos que ignoro. Daqui até o JuqulJ'l',
o trilho de ferro está bom, cuja viagem o trem faz em menos de. ume
hora. O Exercito está muito descontente e não sei como será o negocIO .pe
la Cordilheira si Lopez estiver em posiÇãO van taj osa e fizer resistencIB i
emfim a Deus e aos Generaes pertence esse negocio .•

Nessa mesma data, de S. Gabriel, escrevia á Osorio - Cozar Augusto
Brandão:

«Parece que as profecias de V. Ex. sobre a guerra vão ~e ;ealisa~:
do ; porque, segundo as noticias que tem os jornaes, Lopez continua a .redanir e a fortificar-se e os diplomatas ainda nada'armnjamm. QuererãO alU
que V. Ex. vá reconhecer as novas trincheiras da Cordilheira ?

A Camara Municipal da cidade de Maroim (Provincia do Sergipe) ~Dl
officio de 22 de Março de 1869, resaltando meritos e serviços de OSOrIO,

felicitava-o fazendo votos pela saude do General.

Respondeu Osorio : d
. oncida aos

eIllmos. Srs. - As manIfestações que emanam de meus c. Pu'
enchem-me de justo orgulho. O povo é a Nação, a Nação a Patna, fi
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tria uma. ReligiãO. Consagro-lhe o culto mais ardente e para servil-a qui
zera ser o mais virtuoso, o mais perfeito dos homens. Avultaes demasiado
oidadãos, os serviços que tenho prestado. Deveis attribuil-os á esses bravos
oompatriotas, guardas nacionaes e voluntarios, que me ufano de comman
dar. A' esses filhos do povo devemos as nossas glorias e o renome das
nossas armas. A missão do General foi-me faci! á frente de tantos bravos.
Si a sorte da guerra permittir-me rever o lar da Patria, será minha recom
pensa. o tal-a servido, será minha aSpil'açào servil-a ainda, etc., etc.>

À 22 de Março, de Montevidéo, escrevia á Osorio - Francisco Xa
vier da Cunha :

<... Da guerra nada ha, a não ser a insignificante escaramuça dos
Paragunyaos sobre uma ponte que restabeleciamos, vindo a força inimiga em
wagons com uma boca do fogo. Em consequencia desta manifestação mo
veram-se 10 mi! homens nossos para Luque ás ordens de Menna Barreto.
(J. M.) Consta que Guilherme prosegue doente. Paranhos ainda se acha
em Assumpção, sem outro objecto, a meu vor, do que inspirar a guerra e
dirigir o General, pois, Sarmiento entendeu que ainda não era chegado o
momento de crear o governo do Paraguay, porque a guerra não e tá con
oluída. No entanto, como para antepor, desde já, um compromisso indire
cto do Brasil, ás vistas ambiciosas c suspeitas que possa nutrir contra a in
dependencia do Paraguay, propôz e o nosso Ministro aceitou que a legiãO
paraguaya arvorasse entre as bandeiras alliadas a da sua nacionalidade. Se
diz no Exercito, e as corre pondencias transmittem, que V. Ex. vem assu
~ir de novo o Com mando em chefe. Ha aviso de que o Ministro Paranhos
ti~ha deolarado no Exercito que V. Ex. vae ser chamado. A cavallaria ma
nifestou-se descontente com a retirada de V. Ex., descontentamento aliás
geral no Exercito e parece que se trata de acalmaI-a com a promessa que
aoabo de referir.....O Quintino Bocayuva quo aqui se acha e que amanhã
segue commigo para o Pal'aguay, escroVeu uma intel'essantis ima carta,
que, croio, será publicada em folheto, resumindo em uma synthese brilhante
o passado e a actualidade da guerra. Talvez o escripto appareça no Dia7'io
do Povo, antes de ser dado em avulso.>

Nessa mesma data (22 de Março) de Assumpção, escrevia á Osorio
Manoel José de Oliveira :

<Tenho em meu poder uma carta do V. Ex. em que me diz ainda
n.l!o estar restabelecido. Em o Exercito sentimos que V. Ex. não possa já
Vlr ~ompartilhar comnosco as fadigas da guerra e nos dar novos dias dc
g.!orm. Àqui se aguarda a V. Ex. e é tal o onthusiasmo, que paisanos e mi
~tal:es porfiam em procurar demonstrar mais a V. Ex. que o General Oso
~o e uma garantia para o Imperio e o amado do Exercito; portanto, si cá
I'. E~. voltar, não extranhe o que houver. Vejo-me doido com perguntas,
Uo S? a respeito do estado de V. Ex. como da épocha de sua vinda. Venha
e vera o que faz este povo ébrio de prazer e de esperanças.>

. Ainda na mesma data (22 de Março) de As umpção, escrevia á Oso-
no - Anfrisio Fialho :

.0 meu primeiro e mais ardente desejo &que V. Ex. já esteja intei
fhmente restabelecido das honro.sas feridas que recebeu no campo de bata
Aa: NlIo será, certamente, uma novidade dizer que todos os soldados da

lliança esperam com anciedade o reapparecimento de V. Ex. no theatro
onde alcanço,u immorredouras victorias, porque para elles, assim como para
os seus conCIdadãos, esse reapparecimento significa - movinlento, victoria,
esperança de tornar a ver a Pau'ia querida. ElIes não desconhecem a natu-
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reza das operações que vão principiar, e bem sabem que muitas e impor.
tantes sãO as difficuldades e os obstaculos com que V. Ex. terá de lutar
para nos dar o triumpho final; mas, elles estão tambem intimamente con.
vencidos que, si ÍI V. Ex. não 101' dada essa sublime gloria, nenhum outro
GeneraI dos já experimentados a ganhará, porque assim nos diz o tribunal
mais competente - o campo de bata1ha - que já pronunciou a sua senten·
ça sobre todos aquelles que na presente guerra procuraram desempenhar o
importante papel de General. Eu como o majs humilde e obscuro desses sol·
dados, penso como elles, e julgo cumprir um sagrado dever falando n'esta
linguagem aos meus concidadãOS ausentes e aos nossos governantes, sem
me importar com a colera daquelles que não hesitaram antepôr a sua vaida·
de ao bem da Patria. Quaesquer que sejam as consequencias, hei de seguir
sempre a mesma direcçãO, e estou certo que o juizo futuro será uma digna
compensação dos males que hoje me fazem soffrer homens sem con ciencis
e despidos de patriotismo. Os camaradas que pan ahi voltam enfermos
dirão a V. Ex. com mais minuciosidade o que n'esta carta só posso esboçar
a grandes traços; e V. Ex. mosmo fará um justa idéa do que por aqui se
deve passar. Adeus, meu General, permitta Deus que o tenhamos breve
mente entre nós, e acredite que sou af!'ectuoso e dedicado camarada com u
maior sinceridade e respeito.»

A 24 de Março, de AssumpçãO, escrevia á Osorio - Carlos Resin
Filho:

.Todos rendemos graças á Divina Providencia pelo feliz restabeleci·
menta da preciosa saude de V. Ex. e fazemos sinceros votos pelo seu dese·
jado regresso para junto de nós. Estamos prestes a marchar, e o Exer?ito
vae embalado na esperança de qualquer dja V. Ex. nos alcance para glUur·
nos nas operações decisivas da guerra. Ha poucos djas uns vapores da Es·
quadra descobriram na costa do arroio Salada, que une a lagoa Ypacaral1y
com o rio Paraguay, um acampamento delles, mas espantados olhavam para
os vapores sem hostilisal-os j en tão, o nosso Com. llinistro Paranhos fez su·
hir ante-hontem lill1a expediçãO de monitores levando roupas, mulheres, um
padre e 2 paraguayos, com o fim dc catechisal-os o que nos fcz suppôr que
aquelle acampamento seja de pobres familias quc ahi supportam todas as~·
zerias. Tambem sabiu ante-hontem o vapor Felippe Garna1'ão, COIII offiOlo
para o Brigadciro Portinha; os conversadores dizem que o fim é ~aber.se o
estado da cavalhada alli in vernada. Por um offioial ue marinha vllldo hon·
tem daquello lugar, soube que tambem cm um riacho foi alli enoontradapor
2 pequenos vapores nossos uma bateria inimiga e alguma força que ganhOU
o matto logo que avistou os vapores. ão houve fogo, creio que pela pro·
denoia dos nossos vapores, que nãO quizeram experimentar de qu~ humour
estavam os da bateria. Os amigos de V. Ex. Henrique Castro, JaCln~ho Ma·
chado, Salustiano, Camara, Joca, "ico Jacintho, otc., vão sem nOV1d,ade, o
como todos os demais, anciosissimos por V. Ex. Tenho me visto aqUi atra·
palhado, porque, com a falta de V. Ex. pensam os llOmens que ainda SOU o
Ajudante-General de V. Ex. e todos para aqui correm, coitados, c0D! o~
seus pedidos, allegando não terem mais a quem reoorrer e eu-que l:emedJO, SI
lá choTanúngam-a fazer o passivei por eUes, principalmente por Jnvoc~om
o nome de V. Ex. Destes, o qU'3 mais me têm oompungido, sãO os ~o res
do extincto 550 de voluntal'ios, que tiveram a infelioidade ?e oaJll~ nO
150 de infantaria, commando hoje pelo conheoido Major Amenoo Cal' OS~'
que costuma fazei-os correr a marohe-marche, porque, diz alie, silO ~
lhos do Rio Grande e precisam aprender a andar!... NãO quero dJll~a
maS8ar a V. Ex. e peço-lhe desculpa da que já lhe dei. O portador os o:
que é o Tenente Domingos, verbalmente informará a V. Ex. do que ha Psi
aqui. Escapou-me dizer: estamos com a cavalhad toda fraoa; nilo sei
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assim mesmo marcharemos. A~adeço a V. Ex. as expressoes qne a meu
respAito dirigiu a meu Pae, do que e110 se n:osb..o~ tambelll milito sati~feito.
OAlferes Machado, JOãO Carlos, Manoel LUIS, Remaldo, vão sem novIdade,
pois todos os dias os vejo .•

Nessa mesma data, (24 de Março), de AssumpçllO, escrevia á asorio
- Manoel Luis da Rocha asorio :

«Aqui chegou o Bentinho, que me deu noticias de V. Ex. Quando
contavamos com a notioia do restabelecimento de V. Ex. de seus incommo
dos, tivomos a desagmdavel noticia de que V. Ex. ainda soffria. Assim é
que o tempo vae correndo e V. Ex. não vem tomar conta do Exercito. Esta
era a unica esperança que alimentavam estes pobres Brasileiros. E' bem no
bre ua missão, é verdade mas tambem os sofi'rimentos são os maiores pos
siveis. V. Ex. bom o sabe. A desconfiança, a descrença de nossos homens
mntaram tudo, e estes homens que tanto tem feito pelo paiz, que deviam es
tar cheios de orgulho, parecem antes criminosos rolados pelo remorso, que
pertencentes a um Exercito vencedor. a Exercito está abatido. Um Exer
oito sem disciplina como o nosso, precisa de enthusiasmo. a General que
o commandar deveríÍ apparecer aos seus soldados constantemente, animal-os
com sua presença em todos os lugares. Dois terços deIles não conhecem o
Genoral. Este parece antes um moTibundo prisioneiro de Lopez do que o
General do Exercito Brasileiro. E vae cada vez definhando mais. Creio
mesmo que não resistirá muito. E' pena que um Genoral inteliigente
como este esteja nesse estado. Continnamos nas mesmas posições de que
lhe falei em minha carta anterior. Ainda se trabalha na ponte do Juquery.
E' uma obra permanente, pois, 30m deve-se restabelecer o trilho de ferro,
mas, a meu ver, não ficará prompta sinão denh'O de um mez, si ao b'abalho
nno se der mais actividade. Mesmo assim fala-se que o Exercito marcha e
que por emquanto se fará naquelle arroio uma ponte volan provi oria. A.hi
está acampada a nossa vanguarda commandada pelo Vasco A.]\'es, até on
de se leram os generos pelo caminho de ferro, cm uma locomotiva empres
tada polo ex-fornecedor Brabo. Ainda não podemos contar com cavallos para
trabalhar um mez. Si se augmentou a ração de alfafa triplicou o serviço. a
desgosto é grande, pelas remunerações concedidas ultimamente pelo Gover
no. Perguntam os officiaes subaltorno , si eIles só devem trabalhar para
os G.ene~aes etc., etc., terem as medalhas, e até os soldados os mais estupi
~os Já dIzem o mesmo, vendo os seus omoiaes ou por desesperados ou por
Inconvenientes, progarem e manifestarem suas opiniões. Quanto a mim, en
~ndo que nunca estivemos em uma posiÇãO tao critica como actualmente.
bs emb~.raços nascem de dia a dia, e nãO vejo meios de safarmos este po-
re naVIO encalhado. A marcha parece ser com o Exercito dividido em duas

Col~lllllas ou talvez tres ; - e, sendo assim, me parece que a do centro po
dera levar xarque pobre, como se tem sempre fornecido pelo ferro carril j
mas, os outros, segundo me parece, contam com o gado do Paraguay pois
que ~u n~o vejo gado para comer-se, e nem me consta que se tenha dado
prOVIdenCIa a respeito I ! Consta tambem que o Portinho fará sua passagem
e marohará de accordo com este Exeroito : elie já passou alguma gente, que
arrasou as trincheiras que haviam junto á margem no rio. a Paranhos per
rntou-me e ao Luiz Alves qual era o melhor meio do Exercito se utilizar
FO~ ca.vaUos q.u~ esta:o no Aguapehy, e que consta estarem. muito g?rdos:
~ ml.nha Opllllão que havia só um oaso em que elies podenam servIl' : SI

o. ortInho effectuasse sua passagem e marchasse a fazer juncÇl10 no internr - q~e de qualquer forma, ou por terra ou embarcados até AssumpçãO,
e. e~aq\U chegariam inuteis, e que a boiada que elie tem na invernada de
VIa azer para consnmo do Exercito, assim como muito gado que era facil
Comprar no Aguapehy e muito barato. Daqili samn um vapor para a Tran-
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queirR, não sei a que. Foi-me dito que a primeira opinião a respeito da
DivisãO do Aguapehy era que ella viesse até o Passo da Patria por terra e
dahi embarcasse a este ponto, mas, depois que foi ordem para o Portinha
obrar como entendesse. Acho impossivol que a primeira versllO se verifi
que, quando a segunda parece conveniente, mórmente quando está visto
que os Parap,'uayos nãO ofIerecem resistencia á passagem por alli. Ha dois
dias o "Vasco Alves mandou o 180 fazer uma exploração e encontrando uma
partida de cavallaria além do Areguá perseguiu-a, meia legua, matando 6
entre elles o commandante, porém, fez alto ao chegar em um apertado, aond~
o inimigo tinha infantaria. Tivemos quatro praças feridas. Lembranças do
J aibos, e do Adolpho Lisbôa, filho do Desembargador Venancio José Lisbôa,
que muitas vezes acompanhou "V. Ex. ao Theat1'o e Alcasar no Rio de Ja·
neiro. Saudades a minha tia, primas, etc., e "V. Ex. dê suas ordens a
seu sobr.o e am. O•

ProolamaçãO: «Os Genemes AlUados - ao povo paraguayo. Ha qua
tro annos que as Nações Alliadas provooadas por um despota sanguinolento,
que pretendia nodoar-Ihes a honra e tornar-lhes illusoria a integridade, foram
forçadas a armar-se em defesa de seus direitos e interesses, com o'proposito
de exigir de Francisco Solano Lopez a reparação das suas inexplicaveis injus·
tiças. Os povos ligados por um commum interesse para guerrear o injusto in·
vasor, marcharam pelas vias pacificas do progresso ao fim de suas aspirações,
que eram seu proprio engrandecimento dentro dos limites da ordem, dajas·
tiça e do respeito devido a seus visinhos. Pois bem, a sanha impetuosa, a
desmedida ambição, a imbecil vaidade, de um despota insolente, os obrigou
a abandonar as pacificas tarefas e a armar o robusto braço, para lavar as
ensanguentadas ofIensas que lhe haviam sido feitas. Desde então nfiO têm
poupado sacrificio algum para chegar ao tormo feliz dos seus intentos, po~

que comprehenderam que si a paz é o maior presente que a Divina ProVi'
dencia póde conceder aos povos honestos e laboriosos, comprehendel'llm
tambem que são obrigados a armar-se quando se trata da defesa da ua IR'

dependencia, honra o propria dignidade. Derramaram o sangue com profu·
sM nos campos de batalha, oonsumiram immensos thesoUl'os na S!lStenta.
ção da luta mais colossal de que ha memoria no theatro da rica, fedil e g~
til America do Sul j baratearam sacrificios pessoaos, abnogação, valor .nda
e tudo quanto encerra de mais nobre o coração humano i e, hoje, proDDlOS
do fim da tormentosa jornada, dirigem estas palavras, aos habitantes. do Pa·
raguay. No meio da mortifera luta que n 'este lapso de tempo tem SIdo for
çadas a sustentar as Nações Alliadas, nunca perderam de vista o que a hu
manidade, a civilisação e o proprio decoro lhes prescrevia. Guerrea~.a

um governo ostensivamente hostil, que as havia ofIendido som poder JU;;ti
ficar as insolitas aggressões, nem siquer na sombra de um pretexto i porem
nunca, mesmo nas situações mais arriscadas, deslembrarum-s.e qu~ nlio era
o povo paraguayo a quem combatiam, mas sim ao seu despob?o dICtador e
foi sómente sobre o povo que recahiram as consequencias IDhe!Cntes ao
estado de cousas em que necessaria e fatalmente se tinha envotVldo. Jus
tas e quiçá necessarias, teriam sido as represalias, pois só com elIas e p0
deria pôr paradeiro ás barbaras e deshumanas vinganças que sobre o nOS'
sos indefesos prisioneiros praticava o marechal Francisco Solano ~~z.
Ahi estão milhares de prisioneiros oahidos diveTsas vezes em nosSO p-e[,
ahi estão, para dar um eloquente e irrefragavel testemunho. do trat"U1~e~ o
que se lhes dava. Elles dirão, com a expontaneidade propna da ver a :z
que, depois dos sangrentos encontros a que o despota nos arrastava :~Jas.
de inimigos achavam em nós irmllos, ü·mãoS que curavam-lhes as en._
cobriam-lhes a nudez, matavam-lhes a fome e repartiam com elles o :mo
goados commodos. Apezar d ardor da luta, apezar da amargtJ?l q~dos
tra nos corações a perda de rantos seres queridos j os ExerCItos
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nunca esqueceram os principias proclamados ao iniciar esta homerica cru
zada: Guerra ao despotico governo do Paraguay I Compaixão para com o
povo que geme prostrado sob um jugo de ferro! Quando os nossos solda
dos eram barbaramente degolados pelo inimigo, nós suavisavamos quanto
podiamos a precaria condição dos seus j quando os soldados da Alliança
eram escarnecidos, martyrisados, e morriam á mingaR, pelo crime de terem
cahido na luta ao pé da sua bandeira, nós estancavamos o sangue daquelles
me mos que momentos antes tinham derramado o dos nossos bravos j quan
do, emfim, trocavam os com os soldados do tyranno não sómente os sentimen
tos que devem caracterisar todo o povo chTistão e civilisado, mas, até chega
vamos ao extremo de privarmo-nos do necessario, para confortai-os, elle
matava pela fome e na tortura os nossos soldados que tinham tido o infor
tunio de cabir em seu poder. Invocamos esse passado nunca desmentido
para pedir ao povo paraguayo fé nas promessas das ações Alliadas. Assim
como tem procedido até aqui, proseguiTão para o futuTo, sem quo se des
viem do caminho que têm traçado, por consideração humana de natuTeza
alguma. Suas promessas têm sido seIladas com seu sangue, com thesouros
derramados a mãos cheias e com sacrificios de toda especie. Não se reali
sam taes obras sem ter por norte a honra, e os soldados da AlIiança têm
provado mais do uma vez quanto presam a honra, o valor, R nobresa e a
perseverança. Responda, )lois, o passado pelo presente, e o presente pelo
futuro. Os Generaos Alliados de proposito deliberado escolheram um dia so
lemne para dirigir-se aos habitantes desta desventurada terra. As legiões
paragllayas que têm participado comnosco das glorias, perigos e fadigas,
desta prolongada campanha, recebem hoje das nossas mãos as bandeiras
que represontam as côres da sua Patria. De hoje em diante, á sombra do
sagrado symbolo, pelejarãO pela liberdade da terra que lhes deu o berço;
de hoje em diante, as glorias que conquistarem encarnar-se-hão no labaTo
naCIonal, e aquelle que cahir gloriosamente 110 combate, cahirá ao menos
envolto nas dobras da bandeira de seus avós. Que todo aquelle que deteste
a tyrannia e sinta pulsar dentro do peito um coração amante da liberdade
da sua Patria, se agrupe em redor dessas bandeiras que hoje se distribuem
para servir de ponto de reunião no campo da hODl'a e da gloria. Mais um
e for90, e a obra que tantos sacrificios tem custado, ficará completamente
termmada. O poder do tyranno agonisa, e só espera pelo ultimo golpe, para
de todo desapPlll·ecer. Gloria aos que cah.i.Tem valorosamente no campo da
batalha defendendo a liberdade do solo em que nasceram eus avós! Lem
brae-vos que o resultado da luta é a liberdade do Paraguay do Paraguay,
qne ~esde logo começará a fazer parte das nações livres e independentes do
continente americano. .d. perspectiva nãO póde ser mais consoladora. .d.S
M~pÇàO, 29 de Março de 1869. - Guilherme Xavü~1' de Sou=. - Emilio

tire. - Hem'iqtte Castro .•





CAPITULO LVIII

SUIDlARIO : - S. A. o Sr. Prlncipe Coode d'Eu, nomeado a 22 de Março de 1869,
commandante em chefe das forças em operações contra o governo do Para
guay, escreve a Osorio pedindo seu auxilio. - Osorio idolo do Exercito. 
Só se ouve o seu nome em lodos os labios - ercreve o Dr. Homem de Mello
- Cartas de EmiUo Mitre, Rocha Osorlo e }acintho Bittencourl. - Estado do
ferimento de Osorio. - Carta a seu filho Fernando de Pelo tas em que descreve
seu estado e impossibilidade de voltar ao Exercito para commandar. - Entrega
a Osorio do dJploma de Presidente Honorario da Sociedade Rio Grandense.
- Carla do Barão de Muritiba em que pede a Osorlo accusar o convite de
S. A. o Sr. Principe Conde d'Eu de marchar para awdUaI-n. - Carta de
Caxias a Osorlo em que fala das operações e offerece-Ihe a casa para tra
tar-se. - Carta de Osorio a S. A. em que declara que, apezar de doente, irá
apresentar-se no Paraguay, a~uardando apenas condução e um medico para
o acompanhar. -- Cartas no mesmo sentido ao Conselheiro Barão de Mori
tiba. - Carta da filha de Osorlo em que descreve amargurada o triste
estado de saúde d'este. - Empenho para a volta de Osorio ao Exercito. 
Muritiba escreve a Osorlo e ao Presidente da Provincia sobre a necessidade
da presença do General no Exercito. - S. A. o Sr. Principe Conde d'Eu
assume o commando em 16 de Abril. - Na sna Ordem do Dia nO I, de Lu
que, presta delicada e expressiva homenagem a Osorio. - Pela Ordem do
Dia nO 2, Osorio é nomeado commandante do 1° Corpo de Exercito. - O
Exercito está a espera de Osorio. - Carta a Osorio do Conde de Porto
Alegre em que o aconselha a cuidar-se não se arriscando a novos sa
crlficios. - Appello fraternal para que não siga. - José Joaquim de Andra
de Neves propõe.se acompanhar Osorio á guerra. - Appello filial. - Osorio
parle de Pelotas. Cam destino ao Exercito. - A 17 (Maio) chega a Montevidéo ;
a 20 a Buenos Aires. - Carta de Caxias a Osorio aconselhando-o a não sahir
do lar attento seu estado, e os deveres para com a familia. - Homenagens
a Osorio em Buenos Aires. - Ovações brasileira e argentina. - Carta do
Ministro Octaviano a Odorio em que refere o enternecimento causado pela
volta ao Exerctto, cdo bravo dos bravos, do mais illustre dos brasileiros,'
no COoceita do Conde d'Eu. - Palavras de conforto a amargurada esposa
de Osorio.

A 22 de Março de 1869, era S. À. o Sr. Principe Conde d'Eu no
meado commandante em chefe das forças em operações contra o Governo do
Paraguay. À 24, escrevia á Osorio :
H <Rio de Janeiro, 24 de Março de 1869. lllmo. Exm. Sr. Visconde do
der~al. - Nomeado por decreto de anto-hontem Commandante em chefe
P:S orças em operações contra o Governo do Paraguay, é meu primeiro
un~ament? dirigir-me a "V. Ex. para lhe pedir o seu auxilio na tarefa, na

~sa 1 Com lll~menso pezar, nãO me foi dado tomar parte em tempos anterio
O e que hOJe me é imposta por oU'oumstanoias inesperadas e pelo dever.

nome de "V. Ex., no meio dos de tantos bravos cujos feitos na presente
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guerra tem dado brilho immorredouro ás armas brasileiras, acha-se elevado
acima de qualquer outro pelos seus immensos actos de beroismo, e gravado
no coração de todos os soldados, acostumados a vel-o sempre á sua frente
nos momentos de maior perigo desde o sempre memoravel dia 16 de Abril de
1866. A espada que, então, primeira que todas, e cercada apenas de diminu
ta escolta, resplandeceu vencedora no continente paraguayo, será a melhor
garantia de gloriosa terminação da luta em que se acha empenhada a Na
Ção. Sei que, não obstante o ferimento qlle tM justo direito lhe dava a des
cansar, coroado das bençams do paiz inteiro, V. Ex. sempre manifestou a
tenção de em breve voltar áquelle theatro de suas glorias e ahi permanecer
emquanto nM fosse conseguido o fim que ao Brazil poz as armas na mão.
Estas linhas têm, pois, apenas por objecto exprimir-lhe a esperança de quo
a minba nomeaçao nãO o fará mudar tãO patriotica resoluçãO, e que não mo
recusará seus autorisados conselhos e tãO importante cooperação. C:onheço
sua inexcedivel dedicaçãO ao serviço do paiz. A ella faço appelio, e nella
confiado conto firmemente que, dentro de poucas semanas, ser-rne·á
dada a immensa satisfaçao de, lá nos campos paraguayos, estreitar pessoal
mente relaçlles com V. Ex., de quem peço desde já para me assignar Arno.
adm. e companheiro - Gastão de O,·leans.»

A 25 de Março, de Luque, escrevia á Osorio - Manoel .Amaro Bar
bosa, da 2a Divisão do commando do Geneml Camara e no interino com
mando da 4a Brigada:

.Não posso deixar de dizer a V. Ex. qlle sua falta neste Exercito,
do qual é V. Ex. o Idolo, é muito sensivel..

A 26 de Março, de Assumpção, escrevia á Osorio - André de Paula
do Atahyde Seixas, Capitão em com missão :

.E' tão forte o desejo qlle tenho de ver V. Ex. completamente resla·
belecido, quanto é certa a verdadeira amizade quo de coração lhe d~dJCo.
NãO é, Exmo. Sr., o Capitão que dirige palavras de semelbante espeme ao
Visconde, nem ao General: é, porém, o homem que depois de um apurado
estudo sobre outro, descobriu neUe um caracter e uma pureza tal de cora·
ção, propria mais de quem vive na explanada celeste. . __ O Dome de V.
Ex. é no Exercito tão lembrado, que pa.rece já fanatismo ou mesmo um
delirio. Não ha muitos dias que, assistindo um copo d'agua oJl'ere~ldo ao
Ministro, admirei e com prazer, que todas as saudes sendo amortecIdas, as
feitas a V. Ex. eram chammas que ardiam em todos os corações: os Vivas
repercutiam longe e demoravam por mais de um quarto de hora; tanta glo;
ria nllllca vi, nem mesmo lá o Guribaldi, para os italianos, nunca chegou a
altm'a que V. Ex. tem chegado para o Exercito .•

A 27, de San ta Catharina, escrevia á Osorio - Francisco Ignaoio

Marcondes Homem de Mello :

.Depois do lamentavel ferimento de V. Ex. na batalha do Ávaht,em 11 de Dezembro, nãO tenho tido noticias positivas sobre o estado de .
Ex. i e, nem ainda em Montevidéo m'as puderam dar como eu deseJ~va.
Faço ardentes votos para que de todo esteja restabelecido em sua pre~lo:
saude, como com estremecimento aspiram todos os Brasileiros. CumprI Ua
de meus desejos, indo afinal ao Paraguay. Alli estão as cousas couto ex~o
ctação. Só se ouve um nome em todos os labios: é o do Genera sorn~
Que intima satisfação, que motivo de orgulho ver assim o seu nome, elos
decurso desta longa guerra, abençoado sempre por seus camaradas e PDi
seus commandados I NãO sei, ninguem pode dizer, o que noS resorva ardido
vina Providencia nesta guerra. Deus queira que já nllO tenhamos pe
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tampo a praticado erros ou incuria, que nos sejam depois fataes. Retiro-me
hoja para a Côrte, n~ ~esmo vapor e~ que vim..Ca:tas instantes de minha
íamilia não me permlttrram chegar ate essa PrOVInCIa, como eu tanto dese
java ; esperando ter o prazer de já o encontrar restabelecido em Pelotas.
Quando se digne V. Ex. dar-me suas ordens, a nossa residencia na Côrte é
á rua dos Arcos 49. Rogo a V. Ex. de apresentar meus muito respeitosos
cumprimentos á sua Exma. Família j e ter-me sempre na conta de seu amo
reconhecido, aff. patr. e ardente admirador.»

A 28 de Março de 1869, de Assumpção, escrevia á Osorio-E. Mitre:

.Tuve la grata satisfacion de recebir su estimable, datada en Pelo
tas. TId. nunca olvida á sus camaradas, y yo siento un vivo placer ai signi
ficaria que este Ejercito lo tiene á Ud. siempre presente con el carino que
sa sionte por el buen compaiiero y por el Gefe habil y valiente que tanta
parte ba tenido en los triumfos de los Ejercitos Aliados. E's nuestro deseo que
Ud. cure prompto de sus heridas i mucho ma desearia veria a Ud. por
aqui contribuyendo como siempre a derrotar ai enemigo dandole á Lopez su
ultimo golpe. Reciva mi estimado Gl. la perfecta estimacion de su siempre
aro. o,

Nessa mesma data, de AssumpÇão, escrevia-lhe Manoel Luis da
Rooha Osorio :

«Depois de minha ultima carta nada tem havido digno de contar-se.
Marcharemos daqui á 3 do entrante, creio que pam Luque. Aqui fica como
c?mmandante das forças o Hermes. A Brigada do Antonio Augusto, do .Tar
dml e o 40 de artilharia compõem a guarniçãO de Assumpção. Ignoro que
fiquam forças do Exercito Argentino. Estava marcado para amanhã o benzi
mento da bandeira paraguaya da legiãO dessa nacionalidade j por causa
do tempo ficou transferido. Saudades a todos. Seu sobr.o e am. O obr.o•

Ainda nessa mesma data (28 de Março 69) de Assumpção, escrevia á
Osorio-Jacintho Machado Bittencourt :

cEm 11 de Fovereü'o ultimo recebi a de V. Ex. de 31 dc Janeiro
ainda de Montevidéo. Estimo que fizesse bôa viagem e IivTe de maiore iu
commodos para que assim tenhamo o prazer de o ver entre nós, o mais

V
brave pos~ivel. Rontem o Maneca me deu bôas esperanças, dizendo-me que
. Ex. Já tinha mandado apromptar os aneios i permitta que as im seja ....

Tudo por aqui se acha como deixou i o desanimo parece que é geral, por
que todos reconhecem as difficuldades que existem para se encetar uma no
vta campanha Com vantagem: venha quanto antes reanimar esta gente que
oda se quer escapar, ainda mesmo pouco ajroza. Peço a V. Ex. queira re

commendlU' á Ex. Sra. D. Francisca e sua família. Aqui me acho sempre
ao seu dispor por ser de V. Ex. Am.o devotado.»

Ainda nessa IDesma data (28 de Março) de Porto .Alegre, escrevia á
Osorio - José Alves Nogueira da Silva:

.Tenho estado estes dias com o meu antigo companheiro e amigo
~Dr. Continentino o qual deu-me largas informações sobre seu ferimento.

eJo que o mano ainda está longe de cura, e que talvez ainda careça de
~~a ?peraçã? cirurgica, debridando os tecidos molles para dar prom pta sa
pre\US ~squl!olas, e mesmo regularisar a fractura do osso para melhor se
a ts ar ~ sua adhesão ou formação do callo. Lembrei ao Dr. meu collega
8Se alVItre, e!le approvou-o, dizendo-me que só assim poderia sarar depl'es
n~'oe q~e ~ra ISSO o que se devia ter feito desde o principio. Verdade é que

aSSIstimos ao começo do tratamento e não podemos saber do que occor-
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reu. A regra geral é, no emtanto, a indicada acima. Tenho tido grande seno
timento em não poder Íl' verificar estas cousas, porque justamente agora
tenho entre mãOs alguns doentes de operações gravissimas, e que não posso
abandonar. Mas, si é verdade que o mano tem de soffrer essas operaçoes e
quizer vÍl' para cá, bem sabe que tem esta casa á sua disposiçãO, e enlno
poderemos ajudar a prestar-lhe os SOCCOl'l'OS de nossa arte. Ou, então, por
que não vai ao Rio de JaneÍl'o? Santos de casa não fazem milagras. Meu
amigo, a cirurgia, bem como a poesia tem seus adeptos. Veja o que aconte
ceu a Garibaldi - os mais illustres cirurgiões da Italia, e mesmo da Ingla
terra debalde tmtaram-n'o por longo tempo. Sempre diziam que o feriment~

era simples, e que a bala já tinha samdo. De Paris vae o Dr. Melaton, son
da a ferida, encontra a bala, extrahe-a, e o doente restabelece-se pouco de
pois. O que acabo de referÍl', talvez que não tenha relação alguma com o
seu ferimento, e talvez até haja alguma exageração da parte do Dr. meu
amigo que por excesso de zelo se deixaria impressionaI' demasiado á vislado
seu estado. EUe disse - que nãO achava inconveniente que V. Ex. ros e
continuar seu tratamento em AssumpçãO; que lá estaria melhor do que ahij
e até indicou-me o Dr. Bilac, como habil cil'Urgião para o seu tratamento
particular. Tambem me disse que i to mesmo lhe communicara. Eu creio
que, a não ser mais alguma operação para o seu restabelecimento, não have
ria inconveniente algum em ir tomar conta do commando em chefe como é
vontade do Imperador. Salvo si o diaho das informações não foram fnzer sa
hir do ovo algum filhote de Caxias. Meu amigo, isto de politica, e politica
aulica, serve-se de tudo ainda que seja bem torpe para seus fins. Basta de
massadas. Todos nós vamos bem e muito nos recommendamos a todo. eu
mano e companheiro muito aff. o»

A 29 de Março, do Rio de Janeiro escrevia á Osorio - JOãO de Sou
za da Fonseca Costa :

.Dirijo-Ihe estas poucas linhas para partici par-lho que amanhã sigo
com S. Alteza o Sr. Conde d'Eu para o Paraguay. Sei que S. Alteza lha
escreveu convidando-o parll voltar para o Exercito. Si S. Alteza deseja q.ua
V. Ex. volte, cu ainda mais desejo, porqne sou seu amigo sincero. Pedi a
meu Pae para tirar os diplomas de V. Ex. e remetter-lhe. Peço a V,. Ex.
haja de apresentar os meus respeitos á Exma. Snra. Viscondes a, e I~al
pedido faz minha Senhora. Rogo a V. Ex. haja de mandar entregar as 10

clnsas cartas e de aceitar o meu retrato em signal de muita amizade e r~s'
peito que lhe tributo. Sou com particular estima Do V. Ex. Subo mUIto
amigo e obrig.o crd. o•

Nessa mesma data (29 de Março), de Porto Alegre, escrevia á Osorio
- Antonio da Costa Pinto Silva:

.Pela carta de V. Ex., de 23 do corrente, vejo que V. ~x. acha·se
mais incommodado em sua saude, o que sinto de coração. Se.! qu~ ~lgu~S
amigos de V. Ex. convidM-o Il vil' até esta Capital afim de ou~' OpIniãO e
mais facultativos. Si V. Ex. resolver-se a annuil' a esse convIte, rogo a V.
Ex. de dispor de qualquer do~ vapores de guerra, e .para ~sse fim dou 0í:
dem ao commãndante da Flotilha para que ?u~pra lmmedl~tamente qU~e
quer reclamaçãO de V. Ex. Não po so ter OplnIM sobre os .1llcommodos h
V. Ex., mas em regra bom é ouvir a muitos para que faCllmente se ao e
quem acerte.»

.A:. 30 de Março, de AssumPÇM, escrevia á Osorio - Francisco Xa·
vier da Cunha :

.Escrevo de AssumpÇão, onde cheguei hoje; dua. linhas sobre a
guerra não serãO desagradaveis á V. Ex. No dia 3 do mez (; trante marcha
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oresto das forças que aqui se acham para Luque, ficando uma guarnição
de 4 batalhões sob as ordens do Coronel Hermes, commandante da praça.
Embarcará em dois ou tres dias uma expedição, cujo destino ignoro, com
posta de cavallaria tambem. Dizem que o Ministro Paranhos é o autor de
um plano que se vae executar. .A DivisãO Portinho avançará sobre Villa
Rica com a sua unica força. De Luq!le ouve-se a artilharia de Lopez, sem
dnvida no exercicio de novos artilheiros. Não se sabe ao certo o ponto que
este occupa ; dizem que está em Peribebuy. Consta que o Ministro Paranhos
tem estado em arranjos com Lopez, servindo o consul francez Cuverville, de
intermediario. Lopez, é o que se diz, está prnmpto a retirar-se, suuueden
do·lhe na presidencia o seu General Resquin. Paranhos volta a Buenos
Aires nestes dois dias j dizem que para levar dos Alliados as bases do con
venio que urde. NãO pense V. Ex. que a marcha das forças deste ponto
importa o proseguimento da cllmpanha. E' opinião geral que ao menos 15
dias permanecerá o Exercito em Luque. Hl)jP celebrou-se a ceremonia da
inauguração da bandeira paraguaya entre os Alliados. Publicou-se uma pro
clamaçãO, que faz lembrar as producções architetonicas do malfadado Coro
nel Dias da Motta. Corno talvez não receba por outro conducto, inclúo um
exemplar. Dizer que V. Ex. é pedido em altas vozes pelo Exercito, que o
nome de V. Ex. é pronunciado diariamente, milhares de vezes, seria dizer
a verdade: no entanto, sobre este ponto serei sobrio de palavras, nãO !Juero
qne se possa pensar que outro mobil sinão o patriotismo e a dignidade de
minha Patria me fazem desejar como todos, a volta de V. Ex. ao theatro de
suas glorias. Termino desejando o restabelecimento completo de V. Ex., a
saúde e felicidade de toda a familia de V. Ex. Como sempre De V. Ex.
comp. e am. O muito obr.o e dediúado.'

Ainda a 30 de Março, de Porto .Alegre, escrevia Nery á Osorio :

.Consta aqui que V. Ex. deseuida muito o seu ferimento; e peçl) li
cença a V. Ex. para ponderar-lhe que ouvi um hllbilis imo cirul'g-ião, o
Penna, fazer uma horrivel pintura das consequencias provaveis do descuido
de V; Ex., em vista da expo iÇão do ferimento !Jue fizera-lhe o Contino.
Não e a morte que parece áquelle resultado proxilllo, mas uma lon~a suc
C~SSão de padecimentos, martyrios crudeltssimos do doeote (' de sua fami
ha. Á ferida, pen a elle, que já devia estar sã ; mlls, quu, alimentando-a á
fal~a de ~ieta, de silencio, etc. ha de inutilisar V. Ex. e prolongar-lhe uma
eXlstenma de dores, privações e padecimentos atrozes .•

Nessa data (30 de Março 69) Osorio, de Pelotas, escrevia a seu filho,
Fernando, em S. Paulo:

b ~Recebi as tuas cartas de 15 e de 18 do corrente mez. Muito estimeii oa V1ag~m que fizeram até S. Paulo, e desejo que já te tenhas matricu
ad~ sem dlfficuldades que prejudiquem os teu' estudos. Tua Mãe e a Ma

noe a te escrevem. O Adolpho chegou sem nuvidad á estancia. Todos es
~o bons, eu, porém, peol'ei um pouco, porque ha onze dias tirando mais um
/nte, p~rece que a força produziu desligarem-se os mal soldados pedaços
atamandlbula. Tirei mais duas esquirolus; e uma que parece maior, aponta:

~s. s !res .tem sahido por dentro da bocca ; continúa o rosto inchado e a
:Itar mlll~e puz, tanto por dentro como por fóra j já vês que neste estado,

: o !,OSSO lr commandar um Exercito na guerra. Ainda não f cho a boccu,
pouco. posso falar . .A' miSSão do Cuntinentino respondi: que Stl queriam

~~e aSSim mes~e fosse para o Paraguay iria, porém, não para com mandar,
Si:(ue me era lmpossivel desempenhar tão custosos devere, o qne muito
me ~' porque desejava acompanhar os meus camaradas, até o ultimo mo
beno o e';'l que fosse preciso. O Sr. Marquez esnreveu-rne, e diz que rece-

as listas das viuvas dos oflioiaes mortos na guerra, e que go~tou do
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teu comportamento para com elie ; tambem creio que fizeste de S. Ex. uma
idéa justa. Hontem chegaram do Rio dois officiaes invalidos da guerra do
Paraguay, ambos me trouxeram recados do Imperador para que eu fosse
quanto antes para Assumpção e profundamente sinto, que o meu estado o
não permitta, mas si tiver de iI', não levaI'ei a minha familia, para o foco
da peste e do incommodo, enh'etanto que os meus camaradas me escrevom
de lá, e me pedem que os vá acompanhar. Si eu não melhorar breve, pode
ser que vá á Côrte fazer alguma operação, si parecer indispensavel. No dia
28 do corrente foi esta casa de novo invadida pelo povo do Rio Grande e
Pelotas, fazendo-nos mais uma obsequiosa e esplendida ovação. OCon
de de Porto Alegre, que me tinha vindo visitar, acompanhou esta festa.
Nada tenho mais para dizer-te. Recommenda-me aos teus amigos e colle
gas que aqui estiveram e dá um abraço no Chico, e aceita-o igualmente de
teu Pae e amigo .•

Em Pelotas, (Rio Grande do Sul), foi escolhida pela Sociedade Rio
Grandense Beneficente e Humanitaria, com séde na Côrte, uma conunissâo
composta dos Srs. JOãO Simõe Lopes, Domingos Soares de Paiva e José
Antonio Moreira Junior para representaI-a na entrega ao General do diplo
ma de presidente honorario com que aquella Sooiedade o honrara. Em offi
cio de Pelotas, 31 de Março (69) ao presidento da mesma agradecia Oso
rio a distincçãO que lhe fôra conferida nestos termos:

«Recebi o !\.lto padl'ãO de gloria que me haveis conferido com o diplo
ma de presidente honorario da Sociedade Rio-Grandense B. e Humanüaria
de que sois digno presidente; e, po suido de profundo reoonhecimento agra
deço á tão benemerita Associação a honra do oonsiderar-me com tanta be
nevolencia. Aceitando duplamento grato o honroso titulo oonoedido me fe
licito de que a minha vida publioa tenha merecido a approvação de meus
patrioios, embora eu oreia que tenho feito menos do que desejo em prol da
Pah'ia e da Humanidade. Rogo-vos, Sr. presidento, de fazer sciente á p~'
triotica Sociedade que admitiu-mo em seu seio, os votos de distincta con I
deração e respeito que lhe tributo e á V. Ex. muito partioularmente. Dens
gual'de a V. Ex.. .

«Cordialmente agradeoido e sobremaneira sensivel á Sociedade. RIO
Grandense Beneficente e Hnmanitaria pelo que seus oonspicuos e dIgnos
socios pronunoiaram e fizeram exarar a melI respeito em aota de essão em
28 do passado Fevereiro, como V. Ex. na qualidade do presidente da mesma
Sociedade se dignou comm unicar-me em oflioio n 'aquelia data slDto-me e
confesso-me duplamente reconhecido á tãO repetidas demonstrações de apre
ço, e de que só me considero digno pela oonoiencia, em que repous~,?e que
não ensurdeço ao reclamo da Patria. A interrupçllo d'es!o exercI~lo em
vista dos soifrimentos physicos, que me obrigaram ao regresso II Pro
vincia atai, concorreu para eu não respiI'ar tranquilidade oom o pes~
da ausencia de meus camaradas, que ainda no Paraguay estão em. lu
com o tyranno d'esse Paiz. Ainda tenho que agradecer os offe.recunon
tos que a illustre Sociedade se dignou fazer-me de sua reconheCIda pres
tabilidade, e inoumbo a V. S. a grata tarefa de transmittir-Ihe o que ex
presso, de significar-lhe a minha respeitosa saudação, e assegurar-lhe tua
endereço preoes ao Altissimo para que prosperem os fruotos de SUll n~/e
miSSãO, oomo é mister á Humanidade. Deus guarde a V. S. p~r mUl~:
annos. Cidade de Pelotas, 10 de Abril de 1869. lllmo. Sr. Jose JoãO

H
_

Cunha Telles, presidente da Sociedade Rio-Grandense Benefioente e u
manitaria .•

Em offioio de 10 de Abril de 1869 o CapitãO de fragata Rodrigo .An
tonio de Lamare, oommandante da flotilha. (Bordo do Silveira surto nO
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Rio Grande do Sul) offioiou ao Visoonde do Rerval, pondo á disposiçlIO de
S. Ex. o vapor do seu oommando para transportai-o a Porto Alegre, de or
dem do presidente da Provinoia i pedindo maroar o dia da partida.

A 6 de Abril, do Rio de Janeiro, esorevia á Osorio o BarlIo de Mu
ritiba :

<Hei de estimar que V. Ex. esteja oompletamente restabeleoido do
seu glorioso ferimento e gosando de todas as venturas de que é merecedor.
S. Alteza o Sr. Conde d'Eu tendo sido nomeado Commandante em chefe
dns forças brasileiras em operações aotivas no Paraguay depositou nas Au
gastas mãos de S. M. O. r. a carta inolusa dirigida a V. Ex.. a quom te
nho a honra de transmittil-a de ordem do mesmo Augusto Senhor, pedindo
a V. Ex. que se sil'va de aoousar o recebimento afim de ser levado a sua
Imperial Presença. Aproveito a ocoasião para renovar a V. Ex. os protes
tos de minha dedicaçãO e da partioular estima oom que sou constantemente
de V. Ex. velho amigo e muito obr. o crO ••

ACamara Munioipal de Santa Luoia (Provinoia de Minas Geraes) em
omoio de 12 de Abril de Ul69, resaltando meritos e serviços de Osorio, feli
oita-o, manifestando a gratidão que elIa e seus municipes consagram ao
Genera\.

A 14 de Abril, da Tijuoa, escrevia a Osorio, o Duque de Caxia - :

«Recebi, ha poucos dias, uma carta"de V. Ex. sem data, que suppo
nho ser dos principios deste mez, a qual aoompanhou ullla relação de offi
oines mortos, que deixaram famiLias, da qnal fiz logo entrega ao Sr. Minis
tro da Guerra. Sinto que ainda continúe incommodado do seu ferimento, e
estimarei quo já esteja molhor. Eu tambem continuo com o Illeu figado in
fiammado, e por isso vou me conservando na Tijuca, tomando umas aguas
gazozas, que já em oub'a occa iliO me fizeram bem; e, vendo o Governo que
tão oedo eu me não poria em e tado de poder voltar para a campanha, no
me?~ um outro G6neral em chefe que, sendo moço e activo, poderá com
fnOlhdade, apanhar o Lopez, nas serras para onde elIe se metteu, pois que
eu velho o cançado já nM posso 'JorreI' muito. Diz-me V. Ex. que o ca
vallos d? Exercito estão magros porque eu os deixei a meia ração de alfafa.
Não creia V. Ex. ni. so, pois logo depois da minha partida, e quando ainda
estava em Montevidéo, o Guilherme me mandou dizer que tinha augmenta
do a ração dos cavallos porque os pastos de roda de Assumpção, já e tavam
rap~dos. Felizmente já estou livre dos taes comedores de alfafa. e creia, meu
amlgo, que nunca mais caio em outra. Si não melhorar dos sens íncom
modos e quizer vir até aCJ.ui consultlU' os medicos, offereço-lhe a minha
oasa, que tem muito commodo, e onde póde bem estar a sua vontade. Já
estou safo do Com mando do Exercito, como já disse, e hoje toda a minha
eslrate~a será empregada em me livTar de alguma pasta, do que tive ~em-.
pre maIS me.do que das baterias do Lopez, llpezar de que tenho pena que o
pobre ~erclto vá ser no fim da guerra espatifado por algum cazaca que
~àO salb~ dar merecilnento a quem o tem, e organisar a nossa cavallaria.
t~mo 1~1~ ".n?s convem i. mandando plantar batatas ao~ che~es. de hospi-

e~, C,ltCelell'OS de preslgangas etc., etc., que estão mwto qUIetinhos a es
lJeJQ que se acabe o perigo, para. se enoaixar nos commandos de corpos quo
~.unoa se lhes confiou para irem com elies aos combate. Ma, IDesmo de
o:Ut eu hei de pôr-lhes as calvas á mostra, afim de os fazer deixar a vida:1 ar para a qual não nasceram. V. Ex. bem os conhece como eu, e sabe
d qUem me r~fiI'o. Diga-me, si souber, si o Rypolito ficou bom do feri mente
a perna, pOIS em Montevidéo ainda elIe estava coxo ou rengo. Quando
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puder fumar, diga-me, que quero lhe mandar uns charutos bons. Os meus
cavallos tem emmagrecido, não obstante o bom tratamento que lhes dou'
só o escuro é que está gordo.> '

De Pelotas, nessa data, 14 de Abril, (1) Osorio escrevia a S. AltMa
o Sr. Conde d'Eu :

~ Tive a honra de receber a la do corrente a carta de V. A., em a
qual me fez saber da nomeaçãO de V. A. para o commando em chefe do
Exercito em Campanha, e se dignou convidar-me para regressar ao Exer
cito. E' verdade Sr., que me retirei do Exercito com sentimento, por meu
grave ferimento, e sempre manifestei desejos de voltar. Este desejo, looge
de arrefecer pela nomeação do V. A. para o com mando, mais se exaltou
em mim, e apezar do meu estado de invalido, mandei dizer pelo Ministro
da Guerra em 14 do corrente a S. M. o Imperador que, apezar de doeote
ainda, e inutil para o serviço-iria apresentar-me a V. A. no Paraguey, para
o que esperava conduçãO e um medico para me acompanhar, sentindo em
extremo que meu estado de saúde, me não permitta satisfazer os desejos de
V. A., porque, invalido como me acho, serei pouco menos que inutil, além
de nunca ter tido as habilitações que me emprestam meus camaradas. Irei
sempre até onde possa, e terei muita honra de cumprir como me seja poso
sivel, as ordens de V. A., pois que creio que o Governo não deixará de
mandar-me a condução e o medico, como indiquei. Estimarei que V. A,
fizesse feliz viagem e sou com a mais distincta consideração e respeito.
De V. A. subdito reverente, criado e amigo .•

Ainda de Pelotas, nessa mesma data, oscrevia ao Conselheiro Borlo
de Muritiba :

.Com a carta de V. Ex. de 6 do corrente, tive tambem a honra de
receber bontem a que em 24 de Março se dignou dirigir-me S. Alteza o Sr,
Conde d'Eu, ao ser nomeado Commandante em chefe das forças brasileiras
no Paraguay. O Sr. Conde honra-me com o seu convite para o acompanhar
até o termo da guerra, e eu que tivo antes a intençãO de voltar ao Para·
guay apenas melhorado, a nomeação do Sr. Conde, para aquelle Commando,
me excitou mais o desejo de voltar ao Exercito; por agora, poréDl, estou
impos ibilitado de prestar serviços; mas, mesmo assim, quando tiver coo
dUÇão e um medico que me acompanbe, irei apre~entar-me a S. Alteza,
mesmo doente, pois ainda ha dois dias, fez-se-me uma operação lIO rosto, em
'11m abcesso, que é o quarto que soffro: Tenho a mandibula inferior ~em mo
vimento, não uno os dentes, a mastigação me é impossivel, contín~ando
uma suppuraçãO abundante pela bocca, pelas fistulas abaixo da mandibula,
de ambos os lados. V. Ex. se dignará fazer presente a S. M. o Imperador,
que recebi a carta de S. A. o Sr. Conde, e que mesmo no estad.o em que
me acho estou resolvido a acompanhaI-o. Sou com distincta estIma De V,
Ex. Velho .A.m.O e cr.O,

(I) Pela Companhia Telegraphica do Rio da Prata chegavam estas noti·
cias : O Exercito AlUado começou a mover-se a 5 do corrente acampando em uro lu"

.. acha enlregar denominado Campo Grande. DIto lugar a um extenso vaUe que se i
Trlnidad e Luque. O Exercito Argentiuo forma a v"nguarda das forças expedj~~:
narias que marcham em direcção ás rortllicações de Lopez. A benção das ban .

. E i ArgentlOO
ras da Legião Paraguaya rcalisou-se com mUlto explendor. O xerc tO b"d
assistiu ao acto. O discurso do General Mitre foi muito alfectivo, sendo rece I o

. _ . havendo eo-
com mUlto enthuslasmo. O vapor Provedor chegou hOJe do Paraguay, 'déo
contrado o vapor Alice cnlrando em Corrientes com O Conde D'En. MonteVl •
Abril 14, 1869. 8.80 p. m.
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Confidencialmente escrevia Osorio ao Conselheiro Barlio de Muritiba:
.Confidencial. Exm.o Am.o e Sr. Conselheiro Barlio de Muritiba. 

15 de Abril de 1869. Bem a meu pezar devo fazer-lhe uma revelaçlio, e é
que a ter de ir para o Paraguay como S. Magestade deseja e S. Alteza, nlio
posso prescindir de deixar oomo sempre faço, o meu soldo á minba família',
o nliO podendo por doente, ter emprego no Paraguay, preciso que me arbi
trem alli os meios de me sustentar, e aos mous cavallos, porqhe V. Ex. ba
de saber, que a minha pouca fortuna, sempre abandonada, se tem desenca
minbado. Tenho dois filhos no estudo que me gastam 170$ rs. mensaes e
ainda estou acabando de pagar as despezas a que me obrigaram as ante
riores deportaçoes politicas, que não foram menos de quatro j e, soldado des
de a infancia, sem commercio, nem heranças, não u. o apezal' disso roubar
ou extraviar os cofres publicas quando commando. Talvez V. Ex. possa
mais prompto escrever ao Sr. Conde e por isso peço-lhe licença para lem
brar que convém fortificar Assumpção ou parte della para que menor
guarnição defenda o ponto, no caso de ser preciso sllbirem as forças di
vididas, para operarem. A cavalhada entendo que se lhe deve augmen
lar a ração do alfnfa, por 40 dias, com rigorosn fiscalisaçlíO neste ramo,
aonde ha vergonbosa ladroeira. Tendo a nossa tropa de levar para o
interior muniçoes e viveres, é preciso grande preparativo de auimaes de
carga e seus pertences e ferraI' os cavallos e mulas porque é aspero o
tmeno por onde têm de operar. O Brigadeiro Portinha tem inver
nadas cerca de 4.000 mulas e mais de 9.000 cavnllo , e tudo deve estar
muito gordo; sinão todos, muitos ao menos servirão para remonta do
Exercito, para onde podem Ü' ombarcando na Tranquera de Loroto, no Pa
raná, levando os vapores forragem para quatro ou cinco dias. Tambem o
Brigadeiro Portinho terá mais de 3.000 bois mansos muito gordos que de
vem ir para o Exercito para sustento das tropas que expeclicionarell1, ou o
governo deve, quanto antes, vendei-os, porquo é um capital que pode ser
melhor empregado, vi to que está provado que as carretas puxadas a boifl
slio um elemento que não pode entrar com proveito na composiçãO do
Exercito onde só convem usar dos transportes tirados a bestas. A opera
çOes por agora seràO impo siveis porque além de outras providencias con
vem dar mobilidade ao Exercito, e vosso amigo Duque de Caxias convenci
do?a .co~cluSão da guerra, teve a infeliz lembrança de ordenar em Janeiro
a ~~l~UJÇãO dn forragem com o que desmoralisou e inutilisou a cavallaria.
O1~lmlgo que ha de saber disto, ha de tentar sem susto as convenientes
sortidas para moralisar-se. O Marechal Victorino J. C. Monteiro está quasi
restabelecido. V. Ex. me dirá si o posso levar no ca o de ir. Em Ãssum
~ÇãO se podem fazer cangalhas para mulas j porém, o Brigadeiro Portinho
~ve ter 600 promptas, que em poucos dias podem ser conduzidas ao Exer-

cIto. As nlllniçoes que forem mandadas da Côrte con vem que vãO em cai
~ões proprios para conduzirem-se em cargueiros, porque lá não ha meios
e ~s fazerem. Está entendendido que o peso de cada caixãO não pode ser

maIs de tres a tres e meia arrobas. Parece-me que deve continuar a re
m~~sa de forças para o Exercito, mas, nãO de negros libertadores que desmo
Ta Jsatam o Exercito e são pessimos soldados.- lT-i conde do Hel'val.

IndioaçOes feitas ao Exmo. Mini tro Muritiba, em carta de 15 de
Abril de 69 :

- Fortificar Ãssumpção ou parte della, para que menor força a pos
sa defeuder, no caso de ser preciso sahirem forças divididas para operarem.
doo! :- Augmenta.r por 40 dias, a ração de alfafa, á cavalhada, proceden

e ngorosa fiscabsaçâo neste ramo.
zi -:- Prom p~ificar animaes de carga, com seus pertence , para oondu-

r U\UUlçOes e VIveres para o in terior.
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- Ferrar cavalios ~ mul~s, por ~orem de operar em terreno aspero.
- Lembra ter o Bngadell'o Portinha 4.000 mulas e mais de 9.000

Cllvallos invernados. que devem estar gordos, si não todos, muitos ao menos
servirão para remonta do Exercito, que podem ir pelo Paraná, embarcando
na Tranquera de Loreto, levando os vapores forragem para 4 ou 5 dias.
. - Os 3.000 bois mansos, mais ou menos, que tem o Brigadeiro Por
tinha, devem ser vendidos, para ser melhor empregado esse capital, ou
irem para o Exercito, para o sustento das forças expedicionarias; não ser
vjndo elies para transportes, por estarem reprovados os transportes pucha·
dos a bois e convir usar puchados a mulas.

- Em AssumpÇão se podem fazer cangalhas; mas, o Brigadeiro Por
tinha deve tor 600 promptas, que em poucos dias podem ser conduzidas ao
Exorcito.

- As munições que forem remettidas da Côrte, convem que vao om
caixões proprios para serem conduzidas em carguAiros, porque lá não ha
meio de fazeI-os; está entendido que o peso de cada um não deve exceder
de tres a tres e meia arrobas.

- Continuar a remessa de forças para o Exercito, mas não de ue
gros libertados, que desmoralisam o Exeruito e sãO pessimos soldados.

A' 15 de Abril, de Montevidée escrevia á Osorio-Carneiro de Men
dança:

cSó agora recebi a sua de 6 do corrente, trazida pelo paquete Ge
rente aqui chegado hoje. Fico inteirado das reflexões que faz sobre as cou
sas do Paraguay, as quaes continuam no mesmo pé: veremos si o Sr.
Conde d'Eu as resolve de uma maneira honrosa e favoravel ao Imperio.
Acabo de estar com o Dr. Silveira Martins, hoje chegado, o qual deu:me
minuciosas noticias de seu estado de saúde; ainda soffre da mesma fenda,
cuja cura parece ser demorada. Remetto-Ihe por este paCJ.ueto, e confiado
ao Sr. Barreto Pereira Pinto um caiXãO com uma quantidade de peras tae~
que não carecerá mover com os queixos para mastigaI-as: espero que de
algumas á sua secretaria afim de exci tar-I he deveras o desejo de escrever
me dando-me noticias suas. Minba gente passa bem; e muito se .recom
menda; eu é que continúo sempre soffrendo, e nãO sei mesmo SI pode
roi passar aqui o inverno. Adeus, meu General, rogo fervorosament~ a
Deus que se encarregue de sua cura, tornando-o assim apto para ser uhl &

seu paiz que ainda precisa de seus serviços e dedicação. AmO. crO. übr'.'

De Pelotas, nessa data, 15 de Abril, escrevia a seu irmão Fernando,
D. Manoela :

c.. _ O Papae poucas melhoras tem tido, e mesmo assim querem 9ue

elle vá para o Paraguay! Que injustiça, meu Dens! quandO o~ medlCos
querem que elle se vá curar na Europa. O Papae maudn te dIzer que t8
nM escreve, porque tem muito que fazer, e que o Imperudor lhe mandou
pedir que fosse para o Paraguay, assim como o Conde d'Eu o DlnD~oU COD

vidar para o ir ajudar, e que eUe respondeu aos Ministros que nlDda se
achava doente e com poucas melhoras, porém, si lhe mandassem um vapor
e um medico que elle iria. Já vês, Fernando, que o Papae volta ao Paragu:y
porque nós não havomos de ter a felicidade que recusem o que. elle .pe :i
E ainda em cima, Fernando, hãO de lhe dar mau pago, com~ até aqUI, e 10

alg~ma cou~a r;nerece, e é,. só deve a si, porque tudo tem sldo ganhop~~.
mUltos sacnfiClos. Os amIgos do Papae não querem que elle volte a~ e
guay, porém, tu conheces o genio d'elle, e eis a razão porque el e v~l:
Amanhã é anniversario da passagem do Passo da Patria, pelo q'M !emrza.
gumas discipulas do Sr. Fernando cantar aqui, e slio ellas a afln
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bel Vieira, a Maria Angelica Moreira, a Constancita. S. JOãO. Eu tambem
canto. Nilo sei como sahirei. O Sr. Fernando diz que bem; emfim, pelo ou
tro vapor te heide dar uma noticia exacta do concerto .•

Nessa mesma data (15 de Abril) de Montevidéo escrevia a Osorio o
Barão de Mauá :

cCom profunda magua sou informado que Y. Ex. continúa a sofirer
da sua honrosa ferida, e que mesmo o distincto medico que lhe assiste, o
nosso bom patricio o Dr. Pio, é de opiniãO que deve ir a Europa fazer uma
operação. Sabendo disso, ouso unir meus rogos ao dos outros amigos de
V. Ex. :-0 nosso Paiz nãO está em circumstancias de perder um dos seus
melhores e mais valcntes filhos. Sem temor de offender a V. Ex., cujo
oaraoter nobre e franco conheço, peço-lhe de considerar como seu tudo
quanto eu valha para conseguir o que todos desejamos: o restabelecimento
completo de sua preciosa saúde. A unica cousa que não posso ofierecer
lhe é acompanhaI-o porque estou aqui prisioneiro do meu dever - porém,
isso meus umigos o farão. Reitero meu pedido: nllo hesite V. Ex. em fazer
a viag'3m; é tambem um dever para com o nosso Paiz e para com a sua
estimavel familia, e os seus amigos e admiradores no numero dos quaes, e
na primeira fileira, peço-lhe que me considere dispondo sem a minima re
serva. De V. Ex. Patricio e amigo muito e muito aliso. - Barão de Mauá.
P. S. Sabedor da bondade com que Y. Ex. e a Exma. Sra. Viscondessa aco
lheram o meu filho só lhes peço de não poupar-lhe admoestações quando
eUe as merecer.'

Ainda nessa mesma data, de Porto Alegre, escrevia a Osorio, confi
dencialmente, - An tonio da Costa Pinto:

cEm carta confidencial de 6 do corrente diz-me o Exmo. Sr. Barão
de Muritiba, Ministro da Guerra, o eguinte: «Já V. deve saber da nomea
9ão do Sr. Conde d'Eu para o commando das forças brasileiras no Para
guay. EUe partiu no dia 30 do passado deixando uma carta para o Sr. Vis
conde ~o Rerval, que inclusa vae com a que a este dirijo. Rogo a V. haja
de enVJal-a sem perda de tempo, por pessoa segura, que dê certeza da en
trega e communique-me polo modo mais breve e até pelo telegrapho a res
posta do Sr. Visconde.. Mais abaixo accrescenta o Sr. BarãO de Muritiba :
,V. com~rehende o empenho que pode haver na presença do Sr. Visconde
no Ex.erClto ; ba de infltlÍr muito no rigor da operações omprehendidas e
no aUlIDO dos officiaes e soldados.. Acontece, porém, Sr. Visconde, que
não me .c~egou ás mãos nem a carta do Sr. Conde d'Eu, nem a carta do
8:.. MUIItlba para V. Ex., e infelizmente dá-se a suspeita de ter ficado na
Cort? ou no Rio Grande alguma mala, pois ha falta de conespondencia. E'
POss~vel que as <:artas fossem dirigidas dil'ectamente a V. Ex., mas, como é
Po~slVel que tambem não o fossem, tomei a deliberação de referir o que
aCIIDa vae a V. Ex. não só para sciencia e governo de V. Ex., como ainda
para que V. Ex. possa responder ao Sr. Ministro da Guerra, a respeito do
~~Pto. Esta será entregue a V. Ex. pelo Tenente-Coronel Martins, que
e~ls da resposta de V. Ex. ha de levaI-a ao Rio Grande para. segtUr para.

a. rto.no vapor Gerente, que tem ordem de aguardar a. sua ida alli. As
Sim, pOIS, rogo a V. Ex. haja de dizer directamente ao Sr. Ministro o que:u

l
daqui não posso dizer-lhe, e a.ssim habili tal-o para qualquer ulterior re

s~ uÇão. Caso V. Ex. possa l:ieguir, o que Deus permitta, dê-me Y. Ex.
le as;r~ens,. e quando queira seguir no primeiro vapor vindo do Rio e queu: e Ir ~té Montevidéo, disponha V. Ex. francamente a respeito, arbi
do do a aJu?a de custo, que lhe parecer, e sacando por elia por intermedio
To nessoliamlgo Eufrasio Lopes de Araujo contra a Thesouraria da Fazenda.

mo a berdade de falar nisto a V. Ex. afim de evitar demora, e porque
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em todo o caso o que V. Ex. fizer será sempre o melhor. Aqui fico á intein.
disposiçãO de V. Ex.' de quem sou com muito respeito de V. Ex. Ami
go etc.»

A 16 de Abril, Sua Alteza o Sr. Principo Conde d'Eu, nomeado por
Decreto Imperial, de 22 de Março p. p., commandante em chefe de todas as'
fOrças brasileiras em operações contra o governo do Paraguay, assume o
espinhoso cargo. Jubiloso com a noticia de que teria Osorio a seu lado
em sua Ordem do Dia nO 1, daqueUa data, do Quartel General cm Luque:
prestou-lhe delicada homenagem com a seguinte evocação:

.Volta hoje o anniversario do dia em que, glliados por um General
de inexcedivel heroismo, effectuastes em presença do inimigo, uma das mais
atrevidas operações militares.»

A 16 de Abril, escrevia á Osorio, de Porto Alegre o Conde de Porto
Alegre:

.Depois que regressei dessa cidade, é a primeira occasião que
tenho de escrever a V. Ex. Sei que as melhoras de V. Ex. continuam a
soffrer alternntivas j e, sendo assim, cnda vez desejo mais que V. Ex, tome
a resoluçãO de ir á Côrte, ou mesmo á Europa, si tanto fôr mistér, para
cmar-se do honroso ferimento que recebeu no campo dn batnlha. Escrove
me o Conselheiro Octaviano, em data de 4 deste mez, pedindo-me °relalo,
rio das patifarias, diz elle, commettidas nas eleições. Como comDluniquei á
V. Ex. está occupando-se desse importante trabalho o Coronel Nery, nao
podendo ir já neste vapor, porque é preciso colligir documentos que corro·
borem o exposto. Conforme assentamos, escrevo n 'esta occa ião ao Conse·
lheiro Octaviano pedindo-lhe que faça ver ao cenb'o Liberal a urgente no
cessidade que temos do programma politico do nosso partido; isto é, a. ex
posiÇãO positiva e detalhada das vistas do Centro Liberal, para poder unifor
misar por ellas as do partido desta Provincia. Logo que ello me responda,
communicarei a V. Ex. o que elle me disser. Prevaleçer-me-ei d'esta,occa·
sião para rogar á V. Ex. se digne aceitar com as Exmas. Senhoras Vlscon·
dessa e D. Manoeln os mais attenciosos cumprimentos de minha mulber, o
de minha filha Maria Manoela, e os do que tem a satisfação de as ignar·se
com a mais distincta consideração e apreço.»

Ainda a 16 (de Abril) do Rio de Janeil'o, do Gabinete do Miniglro da
Guerra, escrevia a Osorio, o BarãO de M:uritiba :

.Pela muito prezada carta de V. Ex, do mez p.p. deu-me V. Ex, 110'

ticia de nM achar-se ainda restabelecido do ferimento que glorjosamel1~e ~'e'
cebeu em combate: muito sinto eu como amigo de V. Ex. e /lomo BraSileiro
a continuação do seu incommodo, que além de tudo o inhibe de acbar-so

entre os seus companheiros d'armas para dar fim á guerra sustentada. bon·
rosamente contra o Paraguay. A presença de V. Ex. no Exercito sena um
penhor do triumpho das nossas armas para esse tão desejado termo. V, Ex.
sabe perfeitamente a dedicação com que sempre procmei prest~-me ao seu
serviço particular: eUa é ainda e continuará a ser a mesma. Dlsp.oDbaJ~r.
tanto de quem com grande satisfação se assigna De V. Ex. amIgo a . o
muito obr.o.

A 17 de Abril, pela Ordem, do D'ia n. 2, do Commando em chefe das
forças brasileiras em operações contra o Governo do Paraguay, em Luquo,
era nomeado o Tenente-General Visconde do Rerval para com mandante do
l0 Corpo de Exercito, ficando no exercicio interino deste cargo o lb'
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Teobal de Campo Guilherme Xavier de Souza; e o Tenente-General Pol:r
odoro da Fonseca Quintanilha Jordão para commandante do 20 Corpo. (2)

.A. 18, de JaguarãO, escrevia a Osorio - Carlos Resin :

.Estimarei que estas duas linhas já encontrem V. Ex. quasi bom.
Venha dar um passeio até (já. O meu filho me escreveu de A.ssumpÇão em
14 de Março, e me diz, que tudo está a espera de V. Ex., afim de animar
aquelJa gente toda. No caso qu~ vá, eu estou pr?mpto para ir com V,.Ex.
ao menos para ver os nossos amIgos. Eu bem seI que de nada valho, SIDão
já me tinham empregado aqui. Muitos recommendaçoes á Sra. Viscondessa,
Manoelita, que eu e meninas mandamos .•

A 23 (de Abril) de Porto Alegre, escrevia á Osorio - Victorino José
Carneiro Monteiro :

.Foi-me entregue a carta de V. Ex., datada de 15 que nos rege, na
qual me diz que foi oonvidado por S. A.lteza Conde d'Eu para ir ao Para
guay, e que apezar do seu melindroso estado respondera que iria mandan
do-lhe um medico e condução, e igualmente me convida para ir com V.
Ex. si porventura eu não tivesse igual convite, ficando esperando pelo que
resolvesse, e que V. Ex. me avisaria do occorrido. Respondo que até o pre
sente não hei tido convite nenhum, certamente por que entendem que falta
alguma faça; estão no seu direito. V. Ex. bem sabe que estou prompto pa
ra ajudai-o como sempre hei feito por ser seu leal e sincero amigo' porém,
ha de permittiJ.· que agora lhe diga que, presentemente, não posso acompa
nhal·o pela razão de que o meu estado nãO o permitte. Sofli'o ainda bastan
te do quadril e perna direita que me priva totalmente do meu antigo desem
baraço, e por essa rllzão privado de servir como tenho sempre servido e V.
Ex. é testemunha occular, e a nãO desempenhaI' as minbas obrigaçoes como
devo e cumpre-me, não quero expôr-me a esse desagrado dos meus superio
res, o censura dos meus subordinados e desaffectos. Tenbo sido sempre em
baraçado quando pretondo iI' vêl-o, devido aos meus incommodos e outras
?~entualidades ; agora mesmo pretendia ir no dia 25, porém, infelizmente
la não posso, pola razão de ter passado mal e nãO estar o Sr. Presidente a
quem devo communicDl' a minha sabida da Capital porque foi ba dias para
8. Leopoldo visitar as colonias ; no emtanto verei si irei depois que elle
°Exhegue. Meus respeitos á Exma. Sra. Viscondessa e como sempre De V.

. .A..ff.o Am. o Vellio obr.o.

A 26 (Abril) a Camara Municipal da cidade de Campinas (S. Paulo)
ofliciava á Osorio enviando entbusiasticas felicitaçoes pelos grandes feitos
quo o celebrisaram na guerra; a Camara Municipal da Villa de S. Jeronymo,
Oommunicava que, em sessão de 27 (Abril), resolvera congratular-se com o
General pelos relevan tes serviços prestados li Patria.

A 28 de Abril, de Jaquiry, escrevia a Osorio - Guilherme Xavier
de Souza:

9 «Tenho em meu poder os tres muito apreoiados favores de V. Ex. de
. de Março 6 do conente e ultimo sem data. Por eIles fiquei sciente de

eh f (2) SIRIliJicativa prova de patrilltismo e desprendlmento-commandante em
d ee do nosso Exerctto na guerra do Paraguay, e mais tarde, commandante de uma
pas ;especttvas Divisões... (Visconde de Ouro Preto, carla ao Dr. Fernando O ~rio.

g. 4, lo vaI. -Historia do General Osorio»,
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não achar-se ainda V. Ex. completamente restabelecido, mas esperamos que
breve o estará, como desejam os seus amip,'os verdadeiros. Quando reoebi as
duas ultimas de V. Ex. (ante-hontem) já não estava no Commando em
chefe o sim S. Alteza, que o assumiu a 16 do corrente; não obstante vou
interessar-me m fayor do, uuis recommendados de V. Ex. lo sargentd An
tonio Rafael Fernandes Braga e Guarda Nacional Galvlio Gama Lisboa, pro
curando assim sempre cumprir as ordens de V. Ex. Nada posso adiantar a
V. Ex. sobre as cousas da guerra: V. Ex. comprehenderá isso melhor do
que eu. a meu estado de saude nliO permitto que continúe aqui sem com.
promettel-a gravemente, entretanto não sei si S. Ateza me concederá'licon
ça para tratar-me; é o que eu vou ver se posso conseguir, porqu~ sem
saude nada se pode fazer. Quoira V. Ex. apresentar á Exma. Sra. Viscon.
dessa as minhas homenagens, e mandar suas ordens a quem é decididamen·
te de V. Ex. amigo velho e obI'.»

A 29 de Abril, de Montevidéo, escrevia a asorio - A. Malaspina:

cC)reeia faltar a mi deber de respecto y de gratitud, si dejara de in·
teresarme lealmente a las buenas noticias dei estado de salnd que V, Ex.
puede gosaI' en la amelioracion de sus nobles heridas. Este es 01 motivo
por que le dirijo estas linea por conducto dei Capitau Carlos Machado Bit·
tencourt. General, me será no solo seguramente grato, sinó de honra suma
el recibir la grata noticia do su mejora con oaracteres dei gran guerrero,
Oreo, General, quo tambien V. Ex. no holbidará que su humilde servidor
-el glorioso dia 24 de Maio-se hallaba aliado de V. Ex. en el potrero dei
Estero Beilaco y a la derecha de la Bataria Mallet, adonde el sol no oalien·
taba tanto, como abrazaban la metraila y el plombo. - V. Ex. disponga
siemprc de su humilde servidor.•

A 30 de Abril, de Porto Alegre, escrevia a asorio o Conde de Porlo
Alegre:

cA' vista dos sot1'rimentos por que V. Ex. tem continuado a pas~nr,

segundo se dignou communicar-me om seu favor de 23 do cOlTente, smw
sobremaneira que o estado do saude do V. Ex. pouco tenha melbora~o da·
queUe em que o deixei quando d'ahi vim. E' li ongeiro, sem. d?vlds, o
convite de S. A. o Sr. Oonde d'Eu e proprio para tentnr imposSlvels ; mas,
Sr. Visconde, não vê que seria esteril o inaudito sacrificio que vae, lenlar?
a seu coração, neste caso, pode sor máo conselheiro: é a medlOlDs, que
ora pode mellior dirigil-o. 'renho expo to o estado de V. Ex. a medlcos,
que sliO nossos amigos, e são elles de opinião que Y. Ex" antes de um
tratamento efficaz, não devo expôr-se mais aos trabalhos da guerra, que se·
ria uma imprudencia, só justificada pelo amor da gloria e abnega,çno que
faz esquecer o que a familia tem de mais sagrado. Devemos tudo II ~~ssa
Patria - mas, quando hemos por elia feito o nosso dever, e tudo sacn ca·
do - o cuidado de nossa existencia para nossa família nlio pode s.er t~ma
do á conta de egoismo. Ninguem o condemnal'ia no leito do soffr~en o a
uma actividade superior ás suas forças e faculdades. Si, porém, alDds as
sim, acudir ao honroso appello, sentirai saber que, longe dos ~caDJP~ne~:
tos, onde não poderá estar, seja magoado pela impaciencia o mil con a~e_
dades inhel'entes á sua situação. Si não forem estas as obser~açoes q?\~
çam a V. Ex. os seus verdadeiros amigos d'ahi, retiraria lll1nha OP1D~ r:
E' muito valioso o concurso do Dr. Silveira Martins, que pode apresD su_
se, em virtude do que dispõe o Regimento interno da Camara do~ ep

as
tados, perante as Comll1issões de verificaçãO de poderes, para pl.o;,sroi~
nullidades havidas no processo eleitoral, em face do suborno e VlO C:ntro
exercidas. Perante o Senado temo os liberaes que fazem par.te do men
lo·beral, e para o qual seI'á remettido um relatol'io do Dil'ectono e docu



577

tos comprobatorios que tambem podem ser cam pulsados pelo Dr. Silveira
Martins. Resta-me por esta occasião agradecer em nome de minha mulher
e minha filha os obsequiosos cumprimentos que por intermedio de V. Ex.
e dignaram dil'igir-Ihes as Exmas. Sras. Viscondessa do Rerval e D. Ma

noela, rogando a V. Ex. queira: com as mesmas Exmas. Senhoras, aceitar
os nossos mais cordeaes cumprimentos, e as seguranças da subida conside
ração e distincto apreço com que sou De V. Ex. collega muito affectuoso e
obro.•

Nessa mesma data (30 de Abril) de Bagé escrevia á Osorio seu ir
mão Pedro:

<Meu irmão. - Rontem cheguei do Estado Oriental, e, de pas agem
por S. Luiz, onde dormi, fui informado pelo Elyseu da sna resoluçãO de se
guir Dlesmo doente para o Paraguay e de haver perdido a esperança de ficar
bom. Comprehendi que quizesse ir morrer longe da família, pois só assim
se podia explicar tão extravagante procedimento. .A.ffi.icto e precipitada
mente me apromptava para sahir amanhã a ver si ainda o alcançava, mes
mo eom prejuh:o de um negocio que devo effectuar de 3 a 4 do corrente i
porém, felizmente, soube que o Pedro Maria acabava de chegar, fui á. sua
cbacara e de lá voltei com melhores noticias, e então resolvi esperar mais
para sahir a 9, contando ainda encontrai-o, pelo que me disse o mesmo Pe
dro Maria. Nl'IO lhe digo mais nada porque sei que não me attenderá, en
tretante saiba quo o desgosto entre os seus amigos é extremo. Abraços a.
mana Chiquinha e a Manoela, e Maria Felicia .•

Ainda nessa data (30 de Abril) de Porto Alegro, escre,-ia á Osorio,
Jo é Joaquim de Andrade Neves:

. <Constando que V. Ex. torna pua o Exercito e sendo o meu maior
de eJo ter a honra de acompanhar a V. Ex., confio que V. Ex. se dignará
ordenar-me o tempo em que devo achar-me nessa cidade. Acho-me com li
cença para tratar de minha 5aúde; desistirei, porém, apenas con iga a gra
ça de seguir a V. Ex. ao tllOatro da guerra, onde o nom9 de V. Ex. é pro
c~amado com enthusiasmo o onde, de certo a presença de V. Ex. será. rece
bl~a como o iI'is da victoria e da paz. Com a mais alta consideração e res
peito sou do V. Ex. ubordinado o amigo por dever e gratidão .•

De S. Panlo, tambem a 30 de Abril escrevia-lhe seu filho Femando :
<Meu Pae.-Tive a noticia que meu Pae volta ao campo da guerra.

~u estado de sande nãO o permitte, é uma injustiça vmcê. marchar. O ve-
0. oldado .emquanto doente e gemendo om leito de dores não pertence

mOlS a Patl'la, pertence a Familia. Descance mais um pouco, meu Paa ;
~ure-se, e depois, sim, prosiga em seu oaminho. Envio-lhe hoje úm artigo
~ fundo que o jornal Ypú'anga publicou. Trata de nncê. Eu e o Chiqui-

o temos passado bem de saúde, e de estudos. Abençôe seu filho e amigo•.

Â 6 de Maio (1869) do Rio de Janeiro, confidencialmente, escrevia a
Osorio o Barão de Mm'iliba, Ministro da Guena:
h <Tive a bonra d~ 1'eeeber as muito estimada~ oaIi;as c?m que V. ~.
ourou-me, a la e 2a Vla em 15 do moz passado. Srnto mfimtamente os ln

COmmodos por que tem passado em consequencia de seu grave ferimento,
mus, reconheço a nobreza dos sentimentos que o animam pua Íl' assinl
~e~mo .apresentar-se á S. Alteza o Sr. Conde d'Eu, oomo elie deseja, e to

aVlU SI alguma melhora V. Ex. não tiver experimentado, não me parece
~e deva arrisoar a sua preciosa vida sem proveito realisavel. Podendo, po
SUm, a~ontec~r que V. Ex. tenha experimentado melhoras a ponto de poder
EiPor ar a Vl~g:em, dei ordem ao vapor que esta conduz para reoeber a V.

. e Sua OomItiva até Montevidéo do onde ubirâ para AssumPÇIlO em ou-
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tro qualqueI' do Governo, que alli possa achar-se. Neste caso, não terá \T.
Ex. mais que communicar ao commandante do vapor a sua resoluQãO e
partir, para que elle se demore no Rio Grande 3 ou 4 dias até que V. Ex.
embarque. Esta carta será transmittida por V. Ex. ao conmlandante militar
do Rio Grande, ao qual ordeno de receber de V. Ex. as ordens necessarias
e de transmittil-as ao supradito comte. Ao presidente da Província escrevo
no mesmo sentido; e o autoriso a providenciar convenientemente. Quanto
a vencimentos declaro a V. Ex. que ainda que V. Ex. não tome elfectiva.
mente o com mando do lo Corpo do Exercito, perceberá os respectivos ven.
cimentos de campanha, o que me parece ser mais do que V. Ex. indicou.
Sua Alteza está prevenido disso. As providencias sobre o Exercito, que V.
Ex. lembrou na ,ua caTta, eu a levei já ao conhecimento oe Sua .Alteza no
vapor da Marinba que seguiu a 30 do passado. Já o Sr. Marechal Guilherme
havia Tequisitado ao Sr. Brigadeiro Portinho a remessa de milcavallos, que
no emtanto, ainda não foram expedidos do mesmo Sr. Brigadeiro, o qual
tambem não executará até 25 de Abril a ol'dem de transpôr o Paraná, nem
delie pode tel' noticia o chefe Elisiario que desceu de ASSUlllpÇliO no intuito
de auxiliar a passagem da DivisãO do mesmo GeneraL Grande mal me tem
causado a demom das operações dando tempo a Lopez de sahir do abati·
mento em que o prostraram os successos de Dezembro. Pena foi que o não
seguissem logo no encalço. QueiJ:a V. Ex. dar-me suas ordens para serem
exactamente cumpridas e continue a favorecer com a sua benevolencia ao
De V. Ex. amo afr. e muito leal adm.>

A 14 de Maio, de S. Paulo, escTevia a Osorio, seu /ilho Fernando:

cComquanto meu Pae vá experimentando melhoras demorada, toda·
via isso é um bem porque dá-nos a esperança do sou prompto re tabeleoi·
mento. Como já deverá saber foi Vmce. nomeado Commandante do l° COI'

po de Exercito no Paraguay j o Conde d' Eu lembrou-se de meu Pae, e mes·
mo j:i antes na sua primeira ordem do dia fazendo saber ao Exercito da
commissãO que o trazia a campo, meu Pae foi elogiado e o seu 16 de Abnl
recordado tambem. Embora o convite que lhe fizeram seja um dever que.o
seu mel'ito impõe, todavia, não quer dizer elle uma ordem a que· não seja
dado resistir. .A. Vmcê. nM se ordena - convida-se ao soldado velho e co
berto de erviços. Mas, para meu Pae aceitar o convite devia estar em esmo
do de o poder fazer j não o póde porque está doente e bem doente, logo, a
Patria que o idolatra, não quer saOl'ificio, o meu Pae deve ficar junto aos
cuidados da familia emquanto Dão tiver a saúde segura. Si a sua perUla
nencia ahi em Pelotas importa se temor do inimigo, haveria de douro, mas
tal não é. O mundo inteiro sabe a razão do seu afastamento do lado de
seus camaradas e por isso censura aOl'emente a sua ida para o Paraguay.
Portanto, além dos pedidos que Vmcê. tem tido para que fique, appareoe o
meu. Abençõe seu filho .•

Quanto soifriJnento ! quantas noite de insomnias atormentado pelas
dores das esquirolas que se desprendiam da mandibula inferior! Assim,
despedaçando-se-lhes o coração, viram-D 'o a Filha e Esposa, regressar para a
vanguarda dos Exerçitos quasi tão doente ainda como quando fôra proourar
allivio junto á família I

Osorio embarcou no vapor Ge?'ente (3) Da cidade elo Rio Grande.

cidade do(3) Relação dos cfficiaes que embarcaram no vapor <Gerente. lia d
P DbJa oRio Grande com destino ao Exercito em operações no Paraguay em com a f{

Exmo. Sr. Tenente General Visconde do Herval: Coronel da Guarda Nacional, y.
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A 17, chega"a a Montevidéo. (4) A 19, pretendia partir para B. Aires . .A.hi
esperava-o o Ministro Paranhos com o vapor para seguir até Assum
pção . e que, a 20, escrevia-lhe:

.Seja bemvindo. Espero-o no molhe, onde temos um carro á nossa
disposiçãO. Em minha casa ha um aposento destinado para V. Ex., si qui
zer dar-me essa honra.•

A 20, Osorio chegou a Buenos Aires, á bordo do vapor luasileiro
Guyabá. tendo-lhe sido feita a mais imponente das recepções.

A 21, da Tijuca, escrevia á Osorio o Duque de Caxias:

.Recebi a carta que V. Ex. me fez o favor de escrever, em 30 do
passado mez, a qual muito me penalisou pela descripção que me faz do seu
estado, e ainda mais por me dizer V. Ex. que mesmo assim está resolvido
avoltar para o Paraguay, para condescender com os amigo ! Pois V. Ex.
perdoe que lhe diga: não conhece que nesse estado pouco Q.U nada poderá
fazer, e que seu estado é muito melindroso? Lembre-se que é um pae de
familia, e que neste mundo, si V. Ex. perder sua vida, que já tantas vezes
arriscou pela Patria, quem ha de realmente sentir a sua falta é sua familia.
Os amigo, meu camarada, não pensam sinão no que lhes convém no mo
mento, e depois quando muito, dizem que o Visconde do Rerval era bom
companheiro, mas que foi imprudente indo para a campanha sem estar em
estado de poder com ella. E sua pobre família é quem o ha de toda a vida
prantear... Estou lhe falando com o coração, e não com a cabeça. Si o seu
eslndo é o que mo descreve na sua carta, não saia de sua casa emquanto

polilo Antonio Ribeiro; Major João Nepomuceno da Silva. dol3 batalhã.o de infanta
ria; Major de Commissão, Henrique de Carvalho Borges' Major da Guarda Naclo
nnl, Francisco Correa de Mello; Major da Guarda Nacional, Joaquim Antonio X. do
"aUe. Este major é Capitão do Estado !\faior de 2a cla se do Exercito e achando
$< nomeado commandante da guarnição de S. Gabriel, offerece-se para marchar;
Capitães: do 13 Batalhão de Infantaria, José Francisco da ~ilva e da Guarda Nacio
nal, José Simeão Torres. Não embarcou Carlos Resin, Brigadeiro. - Estado Malor
General. Montevidéo, 19 de Maio de 1869. O major Francisco Corrêa de Mello fi
cou em Buenos Aires, mas seguiu tambem do Rio Grando e o 2° sargento
Vlceute Silveira de Assumpção. -- Flancisco de Paula de Macedo Rangel (Bri
gadeiro). Quartel General do Commando da Guarnição e Fronteira da Cidade do
Rio Grande.

<Exmo. Sr. Visconde do Herval. - Sinto prorundomente que não estando
V. Ex. curado, volte paro o Paraguay. O Governo devia mandar um bom trans
POrte e medicos para levarem V. Ex. á Europa. afim de se curar completamente, e
não comprehendo como fazem O contrario.> <Montevidéo, 29 de Abril 1869 - Anto
nio F. Braga).

. (4) Esteve exposto no Rio de Janeiro em 1880 o retrato do General Osorio,
PlOtado pelo popular artista uruguayo Blanes (Juan Victorino), o autor dos famosos
quadros - La Revista de Rancagua, La fiebre amarilla (museu de Montevidéo), El
d~embarco de los Treinta y Tres, La ejecuclon de Carreras, La muerte de nm
~ICnt.l, etc., ete. Blanes represenla o General em um dos eplsodios da guerra do
C:guay, vestido com ~rande unifo~me. Monta .po~sante.e fo.goso cavoUo. branco.
a a espada na mão duelta, Osono parece mdicar o cammho da glona; com
li mão esquerda reprime o cavalJo que se mostra espantado com o troar do canhão
10 lo plano do quadro e um pouco á esquerda do espectador, e.tá a figura de u.m:
:ado paraguayo morto e metlido en' escorço. 05 ultimos planos vêm-se pelo
I do Exercito Brasileiro.
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ilM estiver bom; a não estar infastiado de viver, porque certo apressará
seus <lias, sem dahi lhe vil' gloria alguma. Já autes de receber a sua carla
em que me l'eeommenda a familia do nosso bom camarada .Tacintho Maoha.
do, eu tinha requerido para ella u~a p~ns~o, a qual j.~ foi. concedida, igual
ao soldo da patente, e com sobrevlvenCla as fiUlas, e Jn fOI concedida, e hei
de fazer todo o possivel pua que seja uma das primeiras approvadas pelas
Ca~aras ; e já ~ecommendei ao Ministro da. Guerra o .filho para a promoçao,
e dIsse por escnpto o que pensava dos offiClaes . upenores dc cavall:4fia, que
não foram jul5ados capazes de com mandar corpos dessa arma na guerra:
veremos o que elle fará, Si julgar conveniente operar-se fóra d'ahi, ratifi·
co o meu offerecimento, de minha casa, e tudo quanto é meu. Continuo a
tratar-me de meu figado que com a decida do calor vae diminuindo de vo
lume, e já não canso tanto quando ando a pé. Meus respeitos a Sra. Vis·
condessa. Seu amigo e camarada .•

Donúngo, 23 de Maio, reali ou-se no Hotel da Paz, o banquete alie·
recido a Osorio pela colonia brasileira, na capital argentina. Desoreveu
essa imponen te festa The Standm'd, jornal publicado em Buenos A.ire . (5)

cEI Domingo á la noche tuvo lugar on el Hotel do la Paix, el bano
quete más grande que jamás se haya dado en esta ciudad, banquete ofreoi·
do por los Brasileros en Buenos Aires ai gran béroe de la guerra, General
Osorio. La portada dei Hotel, el hall, las escaleras y las galerias, e taban
profusamente decoradas con banderas y guirnaldas, mientras que en el pa·
tio abajo tocaba una banda militar á intervalos, aires criollos etc. El frente
dei Hotel estava iluminado y la multitud que se habia aglomerado, atraída por
la música en la calle y la Jlegada. de los coches de lo Ministros, Generales!
otras personas, davan un aspecto inusitado á las tranquilas calles en la esqn,l'
na de Cangallo y Reconquista. A las 6 p. m. em punto, el General Oano
acompailado por los Senores Amorin, Braga y Gómes Olivoro, llego ai Ho
tel. Las achtmaciones de la multitud, aI de~cendcr el guorrer() dei carruala,
llenaban e1 aire y se repetian de cuadra em cuadra, miontra~ quo la banda
tocaba el Hymno Nacional Brasilero y las personas que occupabam 0100'

medor de abajo, se adherian completamiente á la demostracion. Una ol'a·
cion como esta, no hemos visto nunca em Buenos Aires: nos recordaba los
dias de nuestra juventnd, cuando O' Connell y Feel fueron objeto de do·
mos~aciones públicas. La sala dei banquete estaba adornada con .uo gu to
admll'able; á cada extremidad de la sala vimos la bandera Bra8llera, c~
briendo la pared, mientras que en todos los lados habia banderas .argenti·
nas, Uruguayas, Inglesas, Norte Americanas, Francesas, en fin do todas
Jas nacionalidades. En las paredes se habian colocado los trofeos do la guer
ra, canones, bayonetas, sabias, pistolas, etc. La sala tenia el aspecto de
un Cnartel General en un acampameiellto. Assistieron entre otros ai ~an
quete: EI Presidente SUl'Illiellto, Vice-Presidente Alsina, Gobernador :.
tro, M. Varela, General Mitre, Âvellaneda, Gainza, General GeJly o O ,
Ge!1eral Conesa, Carrasco, General ~asar, Coronal M. Martinez el Con;
OrIental Alvarez, Hectar Varela, Coronel Pena, L. Varela, E. Maderoil .
Posadas, Ministro Paranhos, Ministro Carvalho Borges, Gómes Olivern, t
ga, A.morin, Attché Peistto, secretario A. Lisbna, commandan~e S~~,OI
Coronel Deschamps, commandante S. Molta, Major Nalle, Major . fi t'
Major Torres, Coronel Luiz Alves, Pacheco, r. Candido Gomes, MOlrrl ~'
Dutra, Condo Vianna, Corrêa Mello Leite Lobo, Pinto Leite, E..MulJa Th .
Macedo, R. Guimarães, Alkein, Cornea, Â. Gomes, General ReslO, r. o-

(5) The Stalldart, Martes 25 de Mayo de 1869.
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maz Maohado, y muchos otros cuyos nombres no tenemos pre. ente. Termi
nado de servir-se el menú, empezó la fiesta de Ia razon r de la expresion
de los sentimientos.>

El Ministro Paranhos se levantó y dijo :
.Seilor Presidente y illustres ciudadanos de las Repúblicas ÁJ:gentina

y Oriental. Os pido para colocaI' en primer término el brindis que en mi
aombre y en el de mis conciudadanos voy ahora á proponer. Estoy seguro
que este brindis, hecho con el propósito especial de cumplimentar á Ia per
sona á la cual está dirigido, hablará con elocuencia á vuestro espiritu de
hombres ilu. trndos y a vue. tros corazones como buenos 3 generosos amigos
(muy bien). Mi brindis es para el General Osorio, Visconde do Herval, que
simboliza la alianza .A.rgentina-Uruguaya-Brasilera por sus dotes de caracter,
su posicion social, sus grandes méritos militares y por lo elevado de sus
sentimientos (grandes aplansos). Simboliza Ia triple aliança por sus dotes
de caracter y por Ia franca sincera e invariable amistad que professa por
nuestros aliados (aplausos), tambien la simboliza por sus tendencias socia
les porque es uno de los muchos Brasileros que contrariamente á la doctrina
de Roboes, no piensa que hemos nacido para bacermos la guerra, pero que
la verdadera ley es la que decretó el primeI' legi lador de el mllndo - .Ia
de la íraternidad humana.> (Grandes aplauso). E tá uonvencido que las
nacione. no fueron puestas en estrecha vecindad entre si para odiar- e, sino
para umar- e, re. pectar-se, y ayudar-se mutuamente. (Aplausos). Nuestro
Ilustre Goneral simboliza además la alianza por sus altos sentimientos de
patriotismo y por sus grandes méritos militares, porque su misma bravUl'a
y su iIlimitada devooion ai debor son un testemonio de cuan grandes y a
nos eran los fines que los aliados tenian en vi ta aI aceptar con dignidad
la l.ucha á la cual fUeI'on provocados. (Aplau o.). En una palabrn senores,
o lDvitO à hrindar á la . alud de uno de nue. b'o más distinguidos amigo
y compafieros dA armas, ri la salud de un goneral, ai cual la historia en Ia
opopeya de la gllOrl'a dei Paraguay, yfi á indicar uno de los mtlS elcyados
pueslos ri la salud de el héroe q Ile, todavia abierta 5U heridfl' yuelve aI
~~po de. sus gloria, :í. Ia salnd de el lJue comparable á un segundo Sci
p!on, ha Jurado lJue mientra sienta fu rzas para manejar su espada. inven
C1blo ha de luchar, por la causa en la que el Bra ii \'0 envuelto su honor y
sus ~el'echos, por la can a lJue legara á la po. tOl'idad el nombre dei General
~SOrlO cubiorto, con el aplauso y Ias benidiciones de tres generoso pue-
los.• (Grandes y prolongados aplauso ).

E! ?eneral asorio e levanton y on medio de atronadores aplauso
agradeClo a los pre ente Ia manora tan enthusia tacon que bebieron a u a
~l y ?rindó aI digno magistl'ado que dirigió los destinos de Ia República
. gentina, D. Domingo F. Sarmiento (numerosos applauso ). Todos se le
\untaron de sus a 'ientos y ejecutaron el brindis con todos los honores.

El Prosidente Sarmiento se levantó y dijo :
.~enores, o agradezco el alto honol' que me habeis hecho. EI Gene

ra~OsorlO, el valiente oficial, que ostá lí mi lado, no es un desconocido en
~ R~publica; su nOll1bre figura en algnnas de las má memorable ba

Ilas libr~da en pró de Ia libertad de este pais; el luchó coo nosotro por
fu~ar ab~Jo I~ tirania qlle por tan lurgo tiompo aflijió esta Nacioll, y coo él

lmo.s vlOtOl'losos. Si reyes y emperadores, pueden condecoraI' a este heroe
fO~ tltulos y. distinciones, yo, como el representante dei pueblo Argentino,
~ ?y el unlCO titulo que está á nuostTa disposicion, Ia unica senal de dis
bI~~~o~que I~ Nacion puede conferir: lp. of1·e.~co la â~tdadania de la Repu-

rgentma. (Innumeros applausos).

RI segundo brindis deI Ministro Paranhos, fué el siguiente
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~Al General Mitre, aI ilustre representanto politico y militar de la
alianza, aI companero deI General asaria en eI combate victorioso de Tuyu
ty, aI que lleva uno de los nombres que más agrada á los Brasileros, aI que
estuvo presente en Tonelero, en Caseros, en Uruguayana y á uno de los pri.
meros entre la notabilidades argentinas, cuya fama es suficiente para fun
dar sus justas alabanzas y para justificar con las consideraciones de alta
estima que los aliados profesan !iaoia e1.»

Despuées el Brigadier Resin se puso de pié y brindó ;'L la salud de
los valientes soldados que combatieron bajo las banderas do los aliado
contra el tirano deI Paraguay (EI brindis se hizo con todos los honores.)

EI Doctor Mariano Varela, Ministro de Relaciones Exteriores argen·
tino, se Icvantó y, en un brindis Heno de beIJas y elocuentes palabras,
bebió porque la armonia y las relaciones amistosas existentes entre ésle
pais y el Brasil se vean siempre más estrechada.. (Brindi !iecho coa
3+3 e immensos aplausos.) La banda tocó eI Himno Argentino.>

EI Sr. Braga dijo :

.Senóres, acabamos de dar tcstimonio por aclamacioD de la 1I0bleza
y bravura deI ilustre General :Visconde do Herval. Acabamos de comemorar
las innumerables luchas sangrientas y gloriosos triunfo deI ejercito de los
aliados. No menos digna de nuestros aplausos y de nuestm admiración es
la armada brasilera. Las victorias deI Riachllelo, de Cllevas, Mercedes l'
Curupayti, seguidas por eI pasaje de HumaytiL, la domolicion de ItapirÍl y
Timbó, Iuera de otras innumerables acciones de valentia y proeza, han de
rodear con eI nombre de gloria imperecedora aI compai'iero decidido de
nllestro ejercito, aI brazo derocho de nuestra grandeza nacional, aI fiel
soporte de nuestra ' instituciones .:í la armada brasilera.>

EI Capitan Motta commandante deI Ânwx,onas, contestó :

«Que agmdecía á los presentes los amables términos con que e ha·
bia recordado la armada deI Brasil, y en un discurso muy hábil y elocuente
recordó las muchas ocasiones en que la marina de guerra brasilera IOter
vino en la guena. Pera, no quizo, que un compauero de la aJ'mada que
participó con eI en los peligros y las fatigas de la guerra, se dejam 00 el
olvido - un valiente, um héroe realmente valionte quo, eD un fl'ág~ I'a
porcito, J:úzo oaso omiso de los cailones deI enomigo y se expuso duecta
mento ai fuego nutrido de los paruguayos i no creía llecessario nombrar ai
héroe, á todos nosotros era bien conocido y la historia tributará !Jonore nl
heroismo esplendido de Muzatlll·e. Se bebió (L la salud deI almirante Ma
zature entre los más ruidosos aplauso .~

EI General asaria se levantó y bebió á la salud de su am!gos de sus
companeros de armas, de los ilustres descenclientes de San Martm ydeBel.
grano á la salud dei Ejercito A.rgentino. (Tremendos aplauso ).

EI General Bartolomé Mitre se levantó y clijo :

«Senores, los altos méritos dei guerroro que está;'L mi lado, ,no puedoa

nunca ser debidamente apreciados i sill duda, la hi, toria trabaJa1'll para hr
cerle completa justicia, pero, quantos opisodios en esta guerra lIena /
ncontecimientos no escaparán hasta :í el más atento historiador I Qna~ o
se nos impuso la guerra, 01 Brasil como la República Argentina. car~C1an
de Ejercito i el reolutamiento y enrolamiento se efectuó á pres~nCla ~lIsJ!l~
dei enemigo. La República organisó su Ejercito bajo el fuego 1l11SJJ??, e lU.
vasor. asaria, cuando el honor de su Patl'ia estnba em peligro, COrflt a. o~c~.
par su puesto y sacó sus hombres de las ocupacionos pacificas de a ln u
tria para Henar sus filas que entonces se formaban á orilJas deI Uruguay.
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El14 de Junio, el General Osorio ejecutó una atrevida acciou heroica que
dificilmente puede comparar-se con oh'a aun de las más rnemorables cam
paiias europeas: ocupando nn bajoeste dia, éI y sus hornbres estaban expues
los á un fuego sumamente nutrido; nunca retrocedió ui una pulgada; los
oanones de 68 libras deI enemigo hicieron temblar la tierra con sus dispa
ros, pero el intrépido héroc Osorio permaneció immoviI ; no se movió; cada
descarga deI enemigo esparció la muerte en sus filas. DUl'ante 15 dias Oso
rio y sus tropas se mantuvieron firmes en su posiciono Los Generales Flo
res y Argollo pidieron órdenes. Osorio sabiendo que la posicion era muy im
portante, ordenó que la tropas debiau mantener-se en elIa á todo transe
basta eI último hombre - y obhlVO la victoria. Habia momentos en esta
angrienta lueba en qne avanzabamos de árbol etl árbol y cada árbol eostó

la vida de un hombre.
Deseansabamos delaute de parapetos que distaban 010 120 pa os deI

enemigo, quando cada eabeza que se levantaba por encima de las trincbe
ms, significaba una muerte instantatlea; aun el Generd Polydoro nos acon
sejó emprendel' la retirada; nos mantuvimos y nunca bemos perdido la
posiciono

enores, bubo época en esta guerra en que las dificultades eran ta
les, que eI Ejercito podia avanzar uada más que una Iegua en Ires dias;
entonces teniamos 15.000 hombres ; todo estaba en contra de nosotros, pa
recia impossible levantar un Ejercito ; Osorio marcM através de su pais á
la cabeza do su hombres; á cada paso luchó con dificultades hasta que,
finalmente, declaró que en ultimo termino e taba di pue to a murir el solo,
pero que seguiria avanzando. (Immen os aplausos). EI General O orio ha
demo trado que es un patriota y un soldado, y nosotros no sentimos 01'

gulJosos de babel' combatido aI lado de un heroe corno él. (Tremendos aplau
sos). De piá con 3+3 se bebió á la salud deI General Osorio ; los vivas
y 10s.g?lpes sobre la me a abogaban completamente los sonidos de la banda
de IDUSlca que e taya en el patio abajo).

El 1'. Juan Candido Gómez bebió á la alud y prosperidad de Rio
Grande y de lo riograudense. ; en un largo y vigoroso discur o recordô
lodo lo que Rio Grande lIabia hecho en e. ta gl16rrR y terminó on medio de
las más entusiasta manifestacione. de oplau '0.

EI Capitãn :Motta leyó un telegrama rocien recibido de :Montevidéo
dei Sr. Braga de nquella ciudad cujo. enol' enviõ us deseo. por la salud y
rrospel'ldad deI héroe de la jornada de 24 de Mayo. Hurrah. para el V,t
lento Osorio. (Aplausos).
. EI Sr. Hector Varela entusia, mó á los presente con un vigoroso

~l cur o hablando deI tl'iunfo de la opinion publica y de la libertad deI
ombro. Relató Sll pel'manencia en el Brasil donde e le hizo una acogida

may ~ospitnl.al'ia. EI Brasil dijo, aun cuando es una monarquia, goza de
las mlsmas lIberdades que nosotro ; se referió á los hombres cuya patria
es el Brasil y cumplimentó de la manera má feliz á los Brasileiros por los
r~es progressos que aleanzaron. En medio de una salva de aplau os el
r\a areia terminó y muchos de los presentes se levantaron para ir á fe
lC! rIo por su espléndido discurso.

~I Dr. Aveilaneda bebió en un discurso breve, pero lllUY liudo, á la
proSperldad doI Imperio deI Brasil, aplaudiéudo-se mucho eI briudi .
I IEl Ministro de Guerra Corouel Gaiuza hizo uu brindis á la salud de
os so dados argentinos; se bebió com 3+3.

r De una.~l~nera elocuente brindó el Sr. Varela á la li~erdad deI Pa
Ilray. AludlO a la guerra de seccesion li lo~ Estados Umdos donde la
lose~\ad deI hombre de eolor habia sido seilada con la sangre vertida por

ancos. Confió en que las libertades de los infortunados y de trozados
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pal'aguayos serán sellados con la angre vertida por sus hermanos libres 'I
que. ~I Paraguay se levantará apesar de todo para Ilegal' á ser una gran
naClon.

E1 1'. Braga dijo :

Que aquellos de entre esta ilustrada asemblea quc pueden apreciar
los efectos producidos obre los adolantos y la civilización por hombre al
tamente colocados que sabem !lanar debidamonte los debores que n puesto
les impone le acompanen en un brindis á los reprc entantes de la diploma
cia brazilena, el canciller Paranhos y Carvalho Borges.

El Pre idente Sal'miento agregó ai brindis algo, salndando al Sr. Pa
ranhos como .ellcon de las damas.» (Grandes aplausos.)

El Consul Oriental brindó cn los términos más a elogiosos por la SR'

lud deI excelente, digno, y ilustre gobernador de Buenos Aire Sr. Castre.
Se bebio de pie y con 3+3.

EI General Osorio brindó por los Gencrales Mib'e y Gelly y Obs .
Contestó el General Gelly y Obes C'On un discurso muy adecuado yelo·
cuente.

El Sr. Hcctor Varela brindó por el General Cone a, el General Mar
tinez y los demás valientes héroes deI ejercito Aliado (Immen os \;vas.)

EI 81'. Gómez OJivero se levantó después y dijo :

.Senores, babeis oido el discurso deI elocuente Ministro dei Era ii,
deI distinguido canciller Paranbos. No sé, Senores, como podria yo corres
ponder ai alto honor que mis com patriotas mo confiaron aI pedir-me quo
brindara á la salud de su Exa. el General Oserio. Pel'o como Dunca pueden
alabar-se lo bastante los méritos de este distinguido béroo, permittiime, seno
res, que en el nombre de los Bmsileros aliado presentes, o expre e I~s
sontimientos de que están animados cllos on esta ooasion la que por mas
de un motivo merece ser calificada de solemne. AI hacerlDo cargo de esta
tarea, debo manifestar, que lo bago COD mucbo orgullo, porque DO s.o~ sola
mente e1 porta voz de miA sentimientos personalc e indidduales, Ino Iam·
bien de los deI pueblo brBsilero en te]'o, como asi mismo de la parte de aque!
que está aqui presente. Mi entusiasmo, senor Goneral, revela quizá poca
modestia, pel'o no sólo los que viven on toda la América deI Sud r hasta
podria agregar con ]'al:on-on Europa, piensan, desean, von y sienlen dela
misma manera que lo bago yo y si los fuera dado bacer-se oir en este mo·
mento solemne, no cambiarian ni una palabra de lo que be tenido e1 honor de
manifestar y que pienso decil.' en seguida. Os invito, pués, á brindar por lo
salud deI General Osorio. Esto nornbre sólo es suficiente para llanar d~ en
tusiasrno los coruzones de los Brasileros; este nombre significa ~a glorIU de
la nación, constituye el entusiasmo de tres Ejercitos, la admiraclOll ?~~ ene
migo y la aprobaçion dei esb:anjero, prestigio del valiente y la amblo.lOn ~e
todos aque!los que aspÜ'an á la gloria. Este nombre significa el grIto e
aquellas madres patriotas que confiaron sus bijos ii su cuidado p~a vongar
el honor ulb'ajado de su pais. Este nombre significa immortalidad para
aquellos que t1.1vieron e1 honor de caer en aquellos gloriosos combates yglo
ria para los que sobreviven. Intencionalmente no deseo dirigir-me ~ Ud. Oe:
neral, en s1.1 calidad do Vizconde do Herval, titulo que Ud. se.gllJ1o laa :~a
blernente en el campo de batalla : el glorioso nombre de Osor~o replfse .
el entusiasmo de todos los Brasileros, simboliza el soldado .valienta, a ID~
desto ci1.1dadano y aI conquistador magnanimo, aI aguernd? ve~r!lno,ullo
probado jefe, - en una palabra, representa el honor, la glor~a y a ~rg fuá
de toda la nacion. Larga vida tenga Osorio I Este grito Heno esta sa,
t.ambién aI de tres Ejél'citos el 24 de Mayo de 1866.
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Nos despedimos de Dd., General, hasta que Dd. vuelva á nuestrll
querida patria con sus heridas todavia frescas, como un alfabeto que sus
compatriotas aprendoran a leer y que es una gloria pam el pais.

SeMres. os invito a beber á la salud dei distinguido General Osorio,
dei heróe en la ]egendaria guerra dei Paraguay de] Bosquet americano: dei
nob]e Vi conde do Herva!.

EI General Osorio contestó y brindó por la prensa.
EI senor Mulhall, ti quien se pidió que contestara, se ]evantó y dijo

que a pedido de su distinguido colega el Sr. 'Varola, tenia mucho p]acer eu
ul(Tadecer a los pre entes la manera tan entusia ta con que blindaron por
la prensa do Buenos Aire . Como e habian oilIo esta noche discursos de
una notahle elocuencia en porhlgués y espanol, no creía, que babia razón
alguna siempre que lo pre entes estuvieran conformes, - porque no se
dcberia oir abora un discUl'so en inglé' (grandes l'i as, bravos y grito que
h"ble en inglés). EI coronel Pena está pI'esente para traducir.

EI Sr. Mulhall babló despues en ing]és. Se I'efirió a ]a guerra, a u
historia y a ]a de los beroes que de ella sa]ieron. Desde el primeI' cafionazo
que e di paró, The Standart siguió con su renombrado corresponsal SÍll
hac, sll/!'uió pa o a paso la marcba de los aliados y aun cuando el presi
dente Mitr creió que muchos brilhantes episodios de beroi. mo e capaI'ian
ai hi toriador, e] podia contestar, que nada, ni lo que tiene la mas tI'ivial
importancin, escapó jamas a The Standa1·t ( Bravo ! Go uhead !) Tan mi
nuciosos han sido descritos los detalles en las correspondencias, que
rrecnen emente The Standa,l't ,e vió en apuros con re pecto a u
pnblicacion. II amigo y colega o] Sr. Varela, no era solo un edi
tor, inó tanbien un soldado ; el deploraba e] hecho de que era todo,
meno militar, pues nunca en su vida habia disparado um fusi], sin embar
go so encontraba esta noche muy bien, rodeado por guerreros tan distin
guido y I'iando las paredes cubiertas de emblomas de ]a guorra moderna.
Por lo gonera], los quo saben manejar la pluma, non son buenos soldados,
pero aqui en la America dei Sud no é' asi, porqup. tenemo aI general Mi
tre quien ,abe manojaI' con igual habilidad ]a espada y la pluna. Como la
mayor parte de lo discursos enm iastas y o]oquentes habiam alido esta
nocho de ]a me a donde el estaba, no deseaba distraer ]a atencion de
lo~ presente COD otro largo discurso. Pero, no podia tomar de nue,o
aSlento, sin hacer re altar el gran valor y heroismo desJ:llegados por el
General Osorio en cada campo de batalla de esta larga cnmpana. Está
entro nosoti'os otro béroe quo tambien 11\0rece ser mencionado - se refirió
al.capltan Motta, commandante deI Ama~.Qnas, el plimer hombre que for
mo el pa.so de HllIDaytá. Confesó quo era su ambicion conocer do beróes
~n tellSlbles y de beber á la salud de Osorio como el Cid deI Brasil y de

otla como el elson de Humaytá. (Tremiendos aplau o , todos los pre
~ontes se ]evao taron y bebieron com 3 + 3 á]a alud deI Cid deI Brasil y

01 Nelson do Humaytá).
d El Capitao Motta brindó por la pro peridad de The tanilart (Gran
e ~plau o,). Dijo, que siempre habia leido el diario que canoce de me
~ona I~ correspondencia imparcial de Sinbac . delmejor corre pon ai que
d 10 C!lto ~obre la guerra, e que estaba lllUY alegre aI brindar por la salud
~BedJ ':'- de um diario tan excelente. AI Standa'rt se le conoce bien en

e !asll y se le aprecia por su gran imparcialidad. Y a.UIl más, como un
~tl'lno brasilero, como el representante aqui esta noche de ]a armada bra:t era, e.1 deseaba agradecer aI Standa1·t su veridica y célebre articulo sobre
h hr~aJe de la armada delante de HllIDaytá. Cada palabra de este articulo
a a ~ a] corazon de los marÍllos brasileil·os. Otros diarios habian escrito

~ P~b1icado articu]os elogiosos sobre este acontecimiento pel'O The Stan
ar estaba muy por encima de todos ellos j y cuando el leyó aquel arti-
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eulo, deseaba, que la suerte 1e permitiora conocer ai autor. E, ta noche h&
.bia teDido ese placer; invitó ii. lo, presentes {I beber ii. Ia prosperidad de la
colonia iDglb, a eu el Rio de la Plata, dei Sto,ndm·t y de sus distinguidos
editores. (TremieDdos aplausos. Se bebió de pié com todos los honores).

EI Dr. MariaDo 'Varela, ministro de relacioDes exteriores, bl;ndó ea
,su estilo acostumbrado, por la salud dei emperador dei Brasil.

EI Dr. Paranhos dijo :

efioros, CD una rellDióll de Bl'asileros hay un brindis quo corOai
todo los briudis-este briDdis es un homoDaje de o. tiOla y carifio-al om
porador dei Bra iI. Nosotros, los Brasileros respetamos y amamos enla
per ODa de Pedro II no sólo aI primor magistrado dc nuostro pais, ioo
iambien ai hombl'e, al primeI' ciudadaDo de todos los Bra ileros. Viva 80
Majestad el Emperador deI Brasil. (Largos vivas. Se bebió de pié con 3+3).
Los presentes se epararon después. EI General O orio cuando ubió a soa
coche, fué vivado con entusiasmo por la multitud en la calle. .Asi termioó
e te magnanimo banquete.

- Segunda-feira 24 de Maio, roalisou-so seguDdo banquete elO
honm a Osorio. Noticial'alU-n'o La Yaeion Argentina, La Tribuna e Tile
St(mcla?'t :

.EI lunes a la noche se dió el egundo banquete en honor dei Geoe·
ml Osorio en el Hotel de La Paix. Las invitaciones llevaban las firmas de
los Generale. Mitre, Gelly y Obes y de D. .A.narchasis Lanús, pudiendo el
banquete considerar-se como una ovacion exclusivamente argentina para
dar la bien venida ai General Osorio con motivo de ha.bor vuelto deI Brasil
aI Rio de la Plata.

El Hotel de L(~ Paix estilba decorado como on la lloche anterior, coo
la unica diferencia que habia mas banderas llrgentinas y uruguayas en el
hall J on la sala dei banqueto; la uOllcul'l'eucia om sin enbargo mnoho
menos munerosa. Con excepcion dei Sr. AmOrlll de] Banco de Maná, dei
capitan Motta dei Amax.onas, de los representa.nte de la prensa y do los
ministros dei Brasil, pocos de los presentes babian asistido la noohe an~
rior. El presidente Sanniento, á causa de una indisposicion, no pudo aSIS
til' (5) pero, estaban los miembros deI Gabinete Nacional y talllbien el 00-
biernador de Buenos Aires. .

Poco despues de las 6 p. m. la banda de musica tocó para annnclar
la lJegada deI General Osorio que fué recibido ell la escalera p~r los ~eoe
rales Mitre, Gelly y Obes y el Sr. Lanús. Como a las 6 y media !Das o mB
nos, habian llegado todos los invitados, el ex-Presidente Mitro tomo del brllZo
ai General O, orio y lo condujo a la sala dei banquote donde estaba tend~d~
una suntuosa mesa exquisitamente adornada y decorada por el gemo e
renombrado Maresnal. Mucho antes de terminarse de servir el menu, eUI
pezõ los brindis ; la serie de los discursos fué abierta por el ex-Presideote
Mitro, quien dijo :

.Senores. - En el aniversal'io de la grande y momorable batalJa de
la guerra deI Paraguay en que el ejercito deI enemigo fué vencido, colo-

(õ) EI Presidente de la Republica Sarmiento, se asoció li la fiesta conR~
siguiente carta de la que dió lcctura el General Mitre: .Lo Presidente de la
publica Argentina Domingo F. Sarmiento, encargó a los S. S. GeneraJes Mltr

e
t

1•.
. sonalmeo eGeUy escusarlo con el General Osorio, SI no puede boy asoclarse per . e.

la manifestacion de simpatia que le hacen sus compaiieros de armaS: po~ llDP"
dirlo el estado de su salud, ag-radeciendo a los concurrentes su intento de ar e
testlmonio de aprecio aI ilustre huéspede.•
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cando los Aliados sobre su cabezas la triple corona de la viotoria, unos
quantos amigos, interpretes de los sentim.iontos de todo Argentino, pensa
ron ofrecer aI General Osorio un tributo de aprecio y lo hacen en el mo
mento en que este valiente soldado, nuestro ilush'e huespede esta noche,
vuelve con sus heridas todavia sin sanar ai campo de su glorias anteria
re , en busca de nuevas fatigas y peligros, dando asi una prueba fehaciente
de patriotismo, abnegacion y fuerza de ânimo. (Muy bien!) Estoy seguro
que Uds, profesnn los mismos sentimientos que yo, y que se adhieren a
esta manifestacion todos los .A.1'gentinos a qu.ienes su nombre es popular en
todos los vastos territorios de nuestra Republica. (Largos y nutridos aplau
so ). Todos sus compatriotas aqui presentes se adhieren desde el fondo de Sll
alma, representando, como lohaceu aI pueblo brasileroque tantoquiere y tan
to admira el llombre deOsorio (aplausos,) Suscompanerosde aTmas de la cam
paüa paraguaya, presentes aqu.i, hamn lo ru.ismo pues, habiendo sido testi
gos de sus acciones y de su constancia en medio deI peligro y de las dificul
tades, pueden juzgar mejor que nadie sus méritos tra, cedentales r estimar
los doblemente hoy, cuando lo ven levantar en sns manos embebida en la
sangre que todavia sale de sus heridas, las palmas immortales de la victoria.
(Aplausos y vivas atronadol'es.) Invicto â cada uno de los presentes a be
ber a la salud (todos se ponen de pié) en primeI' lugar dei comandante Oso
rio, dei noble y generoso amigo de los .A.1'gentinos que abora esmn por retri
buirle su hospitalidad (muy bien !) â bebeI' á la ,alud deI Coronel O 'orio,
deI valiente ginete de Monte Caseros, que, á la par de los Argentinos,
ayudõ 11 romper con sn espada las cadenas de veinte anos de tiranía, y
entró triunfante por las cailes de Buenos Aires como nn libertador y como
un bermano ; á brindar por el general Osorio, el general deI tratado de
alianza que seiló con sn sangre generosa esos documentos en los campos
de batal!a {;onsolidando la amistad de tres pueblos y la hermandad de tres
ejercitos (aplausos) y finalmente ii. bl'indaI' por nuestl'o iilustre huosped,
nue tro amigo y compailero de armas Manuel Lu.is Osorio, (h'emendos
aplausos) deseandole prosperidad y nnevos triunfos en la gloriosa campana
que está por emprendel' oon sus heI'idas todavia abiertas, con sn heroica
espada en la mano, su quepi ooronado con lam'eles impereoederos y oon
suo corazón magnânimo que bate oomo un tambor contra su peoho, '0 forte
peIto., <siu pavor» como dice el imortal poeta luzitano, (Grandes y pro
longados aplausos). Salud aI gmn Osorio I Se bebió oon todos los honores,
. Em segu.ida se levantà el senador Elias y, saludando el General Oso

no como su oompaiiero de armas, reoordó los ervicios que prestó em Ca-
:r~., ,en el Paraguay, sus grandes méritos adqu.iridos por e ta República,

blO a la salud y prosperidad deI General Osorio, (Vivas.)

EI Ministro Paranhos contostó en nombre dei Geneml Osorio, di
oiendo :

, Se~Ol'es-Ia profunda emociàn que agita cn esto momen to ai üenera
Osono! VIsconde do Herval, su modestia y el estado em quo e oncuentra
su be~da, le impidem expresar con toda la efnsion de su alma la gratitud
~ue Rlente por el enoomiastioo bl'indi que acaba de pronunciarse en su
lonr. ;Este brindis es más lisonjero todavia por los grandes méritos y
a egltima competencia de la persona que lo pronunoió, y honra más
ror. ser el inioiador el General Mitre, sn companero de armas, un
estiro YUIU participador en sns heroioa acciones, por el distinguido Ge

nera argentino a qu.ien oubo el honor de ser el primero que desempeiló el
buesto de oO~lmandante eu jefe de los ejeroitos aliados. La modestia deI
ener~1 Osono no le permit.ió admitiJ' que élmereciera tanta distiuoion ;

~:ro, el alimenta un sincero y profundo sentimiento que yo puedo expresar
Sll nombre cou franqueza y oomo la eJ>."jlrcsión de oouvicoion intima, ai
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saber que u gloria la debe en gTan pal·te al estimulo, al ejemplo y !lla e.
guridad de la victoria en que e inspiró por el valor y las aptitudos milita.
res del iltlstre General Mitre quién, euando estuvo al frente de las legiones
argentinas, las encontró tranquilas en la vispera de uu combate é impetuo
sas en la hora deI ataque. (Ruidosos aplausos).

Interpretando, pues, fielmente los sontimientos de mi distinguido
compatriota, os invito, sonores, á brindar por la salud del General Bartolo·
mé Mitre. Profesamos respeto á este digno oiudadano argentino por BU
gran valentia y elevado talento militar. Estimamos en él tambiém ai poli·
tico cuyas elevadas ideas tienden i hacer desapareoer para siempre las proa·
cnpaciones entre dos naciones que deben ser amigas, preocupncione quo
pertenecen al passado y que, si todavia existian, han sido felizmente olvi·
dadas y han desaparecido en los oorazones do la gran mayoria. (Ruidosos
aplausos). Bebo á la salud del General Mitre y os ruego quo unai SD nom·
bre á los de todos aquellos generosos distinguidos perteuecieutos aI ojorcilo
argentiuo j quo lo acompanaron y siguieron el ejomplo de sus briUanles
acciones ; guerreros que defenclieron y ..iguen dofencliendo el honor ultraja.
do de las tres naciones aliadas, guerreros do los cualo los mismos para·
guayos clirán, cuan haya llegado la hora de la victoria final: cEsta on las
espadas que rompieron las cadenas que apretaron nuestras mufiecas y uos
hicieron figurar como una exoepcion humilladora en la América, en o ta
América cuyas elevadas montanas, cuyos majestuosos bosques e cuyos imo
petuosos rios, proclamau á todos sus habitantes la gloria, la independenc~,
la liberdad, confianza en su destino y amor al projimo, sill temer a nadla
sino i Dios. (Largos y prolongados aplausos).

Tomó la palabra el general Conesa y dijo j (lue el no deseaba hacor
tampoco el panegirico doI general Osorio j queria apelar aI corazon ho~eslo
del soldado y asegurarle, que la Republica Argentina tiena fija su Jl~trads
on la calTera del general, siguiendola oon el mayor interés j 01 de cana do·
cir aI Goneral Osorio: Genoral, cuando vos encontreis en el campo de bs·
talla, tened cuidado de vuestra persooa. Josotros vos consideramos cou~o

uno de los nuestros j vuestra vida e preciosa para todos nosotl'os. Despues
de otras palabras elocuentes, constató que Buenos Aire. está saludando ai
General Osorio. (Aplausos). .

EI joven Mitre, um caballero de sólo quince veranos se levanto ~n'
tonces y en un brilan te y verdaderamente elonuen te discurso saludó tamblen
aI General Osorio. La extension, el vigor y la elocuencia deI disour o pro·
nunciado por un jovencito, causó la admiracioo do todo los presente J
cuando concluyo, fué muy aplaudido.

En un discurso muy bien hecllo y elocuente, el Dr. Mariano Varela,
Ministro de Relaciones Exteriores, brindó por el pais que pJ:ocluce hombros
como el General Osorio, por el Brasil. (Grandes aplausos). .

El General Mitre leyó una carta del presidente Sarmieuto por'la que
éste clisculpó su inasistencia á causa de su mal estado de' salud, expr~sando
sin embargo su más decidada adhesion a esta manifestacion eu que se tl'lbulau
honores al GeneralOsorio. El General Mitre con su tacto de sie01pre, aP.l'ove).
chá la ocacion para brindar-i la salud del presidente Sarm~en.to. (V1vat·

El joven Mitre bebió ahora i la salud del cuerpo de CJru~anos de o,s
ejercitos aliados, á la salud de los unico, hombres que no hao Ido a mataI,
sinó á curar. (.Aplausos), , b a

El Dr. .Avellaneda, Ministro de Instrucion Publica, tomo la pala r,
y contestando al brindis que el General Mitre pronunció en honor dei presl'
dente Sarmiento, dijo : os

Senores,-los gobiernos celebran alianzas que se formulan en solenn
setratados. Esto es un acto puramente oficial. Después viene la gu.orra, ar

estan formando ejeroitos y los soldados de los pueblos qu~ estan uOldos P
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el pacto internacional, marchan JUDtOS para encarar-se con la rouerte en
los campos de batalia. Entonces, recién entonces es cuando las alianzas
vienen á ser populares y cuando el alma de lal naciolles toma nota de elias
después de haber recebido su bauti. mo de fuego. Pero, este bauti mo debe
bacer-se visible con nombres proprios j es preciso que se identifique con
dos ó mas hombres que ropresenton á las oaciones aliada' lo sentimiento
de simpatia creados por lo mismos poljgros y que seao para elias los sim
bolos vivieote. de la comunidad do gloria y de sacrificios. Ray dos Genora
les qlle, para nosotros, aSUDlen este caracter en la aHanza de tres naciones
Iibres que so unieron en pró do uu fin legitimo y sagrado j Vd ha pronun
oiado sus numbres. Son los Generales Osorio y Mitl'e, ambos igualmente
queridos por 01 soldado oriental, bra ilero y argentino - y flue representan
para el sentitillento popular las glorias y las peripecia de e ta prolongada
guerra. Brindo por los hombres que, en el corazon de estas naciones re
presentan a la allianza--por los Generales Osorio J Mitre. (Aplausos atro
nadore se oyeroo ai terminar el Ministro AvelIaoeda).

EI Snl'. Paranho dijo ahora :
Senores,-no soy capaz de corresponder debidamoote a los senalos de

corte ia y amistad deI Ministro de Relacione'> Exteriores. Deseo brindar
por la salud y prosperidad de la Republica Argentina, la cuna de generosa
idéa , el primer pais quo levantó el grito de liberdad en esta parto de Ame
rica, !lovando el emblema de la reudicion a varios pueblos de e te conti
nonte. Salud a la Republica Argentina destinada a deseopenar junto con
01 Bra ilum importante papel en la America dei Sud contl'ibuyendo ambos
a.la realizacion de las a piracioJle~ de nuestra época quo evidentemiente
honde a unificar lo entimientos e intoresses socialc. Viva la Republica
Argentina. (Tremendos aplauso).

Pidióse, que hablara el SUl'. Varela; esto tomó la paIabra J se dirigió
a 1.0 ~re entes con su acostunbrado estilo ngoro o y elocuente. Recordó
OplSOdlOS de la hj toria de naciones europea , episodios !lne demonstraron,
c?mo todas las in~tituciouos liberales y todas la libertado populare. red
bleron el bauti mo de sangre j lo miamo debia suceder em la America deI
•ud. De Paragllay se podia decu', fJ.u . u bauti. mo ha tenido lugar el _4
do Mayo. (Aplausos). EI Snr. Yarela, cuando so sentó, fué freneticamen
to aplaudído .

. EI Coronel Delfino Huergo dijo, que con. eutimiento iba a imtcr
r~l11plr la alogria que reinaba en todo el 11mbiente, por algunas cOllsidera
OlOnes l1101ancolhls ; pera, si bebemos á la saIud de los viYiente , no debe
fiamos. oh'idar á aqllellos atillgos que han desaparecido para siempre, ti aquel
.es valielltes hermanos que, antes que nosotro han pasado á caquelles para
JO de donde nunca volvió viajero algUDo" á aquellos amigo que para siem
~ro e tan ausentes. No hay más que soguir la marcha dei ejel'cito aliado
osde Concorilia hasta A uncion, y encontraremos a cada paso la tumba de

un sold~do ; estas san columna, l'eiiores, que hablan toda como monu
~ontos lfiperecedores de la causa de la libertado (A.plau o~). Senores, os in
Vito a beber a la memoria de aquellos que perecieron en e. ta memorable
rerra, de los hél'oes que han sacrificado su vida por la cau a de la libertad,
ombros ouyos apellidos podl'Un caer en el olvido pera cuya acciones se

ran rodeadas de una fama imperecedora. (Grandes aplauso ).
T . EI General Madal'iaga dijo, que e1 siglo XVI ha sido llotable por su

nlllem a la cual debió todo; la milicia es ienpre la illustre victima de la
reerra. ~~e es, lo qu~ ~a.s naciones deI mUDd? no d·~?e.n de sus libertad~s y

(GsUdfehcldad a la mlltCla? Bebo, senores, a la miliclU de esta RepublIca,
ran es aplausos).

01 E
b

I senor DacUDa bebió por la. libertades dei Brasil identificada con
nOm re deI Goneral Osorio, deI héroe de cien batallas. Osorio e. e1 ::iu-
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dadano guerreI'o dei Brasil el Washington, el Rivadavia, el Mitre, el Sar
miento, el grau representante hoy dei Brasil. Invito á sus amigos á beber
fi. que tenga larga vida este reuombrado héroe brasilero, eI General Osorio.
(Aplausos).

EI Coronel Gaiza en un discurso humoristico bebió a la salud dei Ge
neral Bartolomé Mih'e. (Aplausos).

El , 1'. S. Candido Gómez dijo :

Hace ahora cuatro afios que en esta misma sala se celebró la triple
alanza. El General Mitre por la celebraciõn de este tratado, ha demostrado
u profunda diplomacia. El Brasil reconociõ las virtudes civicas, eI genio

militar deI hombre y, aun que era un estranjero, le confiriõ el comando su
premo de suo ejércitos. E. te es quizfl. el más alto testimonio de amistad y
estima que una nacion puede dar. Bebió á la salud deI General Mitre.
(Aplausos).

El Coronel Chenan brindó á la salud deI Emperador doI Bra iI.
(Vivas).

El Senador Elias dijo :

Hemos bebido á la salud de Mitre y de Osorio, no olvidemos ai dis
tinguido diplomatico aqui presente, aI gran amigo de esta. Repúblioa \ aI
Ministro Paranhos. (Muchos aplausos).

El SI'. Borges, Ministro deI Brasil, agradeció en una arenga muy
eloouente á los presentes por sus manifestaciones en pró deI héroe bras~ero
General Osorio.

EI General Gelly y Obes dijo :

El corazon sien te, la cabeza dirige y asi cl cuerpo c lllueve j pera
si los corazones no son animados, todo cae. Osorio era el corazou de la
alianza, y hemos brindado fi. su salud, pel'O hay aqui presente un distin!!1li
do ciudadano que no fué llamado á tomar partc en la campana en mérito :~
sus muchos servicios ; pero, si bien no fué y la guerra, siempre se m?!ró
un amigo de la alianza y nos ha prestado por su influencia el má. va1Jente
concurso. Bebo, enores, á la salud dei Gobernador de Buenos .àire Don
Emilio CastJ:o (Grandes aplausos).

EI Gobernador Cash'o, agradeciendo la demonstración, dijo :
El General Gelly me ha honrado mucho efectivamente y ba. heeho

notar, conforme á la verdad, que siempre he . impatizado con ln a1Janza;
para mi, la alianza rcpresenta las libertades de la nación que tau fuerte
mente ha sido insultada por el déspota dei Paraguay. Otra vez muchas
gracias á Uds. senores. por el alto honor que me habei di pensado. (Gran·
des aplausos).

El General Osorio dijo :

No debemos olvidar á los valientes guerreros que lucharou á uue"b'O
lado, ni aquellos cuyos nombres se identificam con las libertades de. o. to
paises, á los Varelas y Alsinas, Mitre, Gelly, también Rivas,. Martínez e
OU'os valientes hombres que toda su vida ban Iucbado por la ltbertnd do la
Arg'3ntina. (Imensos aplausos y vivas.) .

El Sr. Arenas bebió á la salud d'3l General Osorio. (VIvas.)
EI Coronel Diaz brindó por el General Osorio y el SI'. Pamuho..
EI General Mitre bebió, diciendo :
EI dia que festejamos es el 24 de Mayo. (Largos vivas.) En vj.gor~~~

discurso relató los principales acontecimentos de aqueI ~emorablebdi~ di
ciendo resaltar el superior genio militar dei general OS01'10 por ~a le~'pese_
do nutorizacion el dia antes para atacar el enemigo que lo. ataco a la
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guinte. (6) Describió las yrincipal~s operaciones de guerra; cuando do di~

tioguidos Generales brasIleros habIan tratado en vano de rechazar aquel dIa
n los ParaguaJ os 01 General Osorio aI frente de unos 800 hombres tomó á
su cargo la empresa quo ya se dió perdida, atacó ai enemigo en la tarde y
ganó la batalla. (Tre~endos aplausos.) cAl 24 de Mayo, el dia que feste
jamo.• (Prolongados vivas.)

r. Amadeo bebió á la alud deI Coronel Gaiza. (Aplausos.)
10, presentes se levantaram de la me. a. EI General Osorio cuando

bajó la escalera, fué vivado fuertemente, vivas que repetia la multitud en
la callc i y cuando el heroico militar enb'ó en u carruaje, c oyeron arri
ba, abajo y auu en el Teatro Francés los más nthu iastico ,iva .

•Bauquete aI general Osorio. - El lunes 24 de Mayo, aniversario
de la memorable batalla de Tuyuty, eu quo las arma. aliada' supieron cu
brirse de imal'cccible gloria tuvo lugar el banquete que lo.' geuerales Mib'c
r Gelly y übes dedicabau aI general Osorio, como una elocuente manife. ta
cion de no menos elocuente impana. EI acto fué olenne y ,erdaderamen
te cordial. Reinaba en el c. a franquesa democratica quo constituye on talo
manifestacione. el placer y la alegria mas lata . Nue b'os mas distinguidos
militares, nue b'os abogados y nuestros ciudadano ma honorablos, estaban
alli e plendidamente representados. El general Mitre presidió la mesa . .A. su
lado, el general Osorio, dejaba vor en su rosto venerable la satisfacion legi
tima y 'anta Ilue hacia sus :tmigos esperimontab[L en aque] momento. El
gen ral Gelly y Obcs, el coronel D. Pablo Diaz, el general Madariaga, el
coronel Amadeo, el general Horno.', el coronel Bu nUo y otros muchos
valientes de la campanha deI Paruguay, cncal'llaban la ropresentacion de
nuestras arma' y de nuest.m .. oldado para quienos Osorio fué siempre un
hombre impatico y un jefe denodado y brayo. Innumerables charreteras
deI Imperio, de la marina y ejercito lucian alli obre hombres que lipie
rou. ostener cou gloriosa abnegaoion el fusil de la alianza. EI doctor Can
po.lInan Molina, 01 doctor Cu tillo y 01 doctor I'oreira hacinn l'ecol'dar el he
rOIsmo y la con tancia de nuestro euerpo medico militar. El honorabl se
Ilor.D. Angel Elia~, li'errcirn de .L\.cunho, elmini. b'o Paran hos los ministros
naclOuale.. Varela, Gainzl1 y Avolianeda, Ilue ,tI'O cólega D. Héctor F. Vare
la yalgunos otros Seiiore curo nombre no l'ecordamos i complementaban
aquel quadro tan di tin"llido como brillante. Lo brindi' dejaron ,er bi n
~aro. lo. sentimientos que la Republica Argentina abriga pa,'a la nacion
~si1era y pusieron a descubierto esa mutua ilmi tad que con nue b'os

ahados nos hermanan y nos l1nen.

Discurso de D. Angel Elias :

. Seüores : Ya que tengo el honor de e tal' em médio de esta lucida
reunIon, voy ii proponerlos un hl'indi . Mi paiabra será breve, pel'o sincera,
porque I~s !lombre de corazón y que son loales á u patria, deben recordar
y aplaudir los grandes propósitos que irven para garantir ti las naciones
contra las asechanzas de vecino inquieto y ambicioso y para llevar á lo.
pueblo oprimido. la civilizacion y la libertad portIue los hombre de cora
zou de,be~ render el homenaje debido de e timación ii lo que con denuedo
~ patriOtismo !lan ahido consquistar una merecida nornbradia, Brindo, se
Ilores, por el triunfo defiuitivo de la triple alianza contra el tirano uel Pa
rnguay y por el Coronel de caball ria que en la batalla de Caseros, mandaba
~u regimiento ~e valiente. riogl'andenses '! lJll:e ~esp1!és en la ?~m'pafi~ deI

araguay, ha SIdo uno de los capitanes ma, di. tmgUldos deI EJerelto lmpc-

(6) Y. pg. 218, nol.. 24, Capitulo XLIII desle volullle.
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riaI. Ese Coronel es el General Osorio, hoy Visconde do Herval. A la salud
de nuostro huésped, el General Osorio. (Grandes aplausos).

Segundo brindis deI Senor Paranbos :
Senores: o solamente para corresponder aI te timonio de cortesia

y amistad deI Sr. Ministro de Relaciones Esteriores, no solamente por de
ber, sinó por impulso proplio y espontanoo, yo salndo á la Republica Ar.
gentina ; patria de grande ideas jenerosas, la primera que dió el grito
do libertad en esta paJ:to deI continonto americano y ilevó 01 emblema de la
redención de los pueblos á varios de sus conterraneos. A la salud de la Re
pública Argontina que está destinada a representar con el Brasil un papel
eminento on la Amerioa deI Sud, ooncurriendo ambos á la realizacion de la
aspiTaciones de nuestro siglo, que eviden temen te tiende á la unidad y ar
monia de los sentimientos e intereses sooialos. Viva la República Argen.
tina! (Esh-ondoso aplausos).

Discurso de D. JOTge M. Mitre:
Senores: despues de 4 alios de luoha continua, en quo hemos tio·

rado á tantos seres queridos ya á tantos hombros ilustTes, dosplles que la pa·
tria ha pasado por una época larga do luto, do agitacionos y dolores, de·
pues de tantas lágrimas, despues de tantas y tan diversas sensaciones como
hemos experimentado los Argentinos, nada es mas grato que sonreir em
medio doI festin, aI contomplar corcanos, un pol'venir de gloria y de ven·
tura, unido á una era futura do paz y de prosperidad. La guerra es el cân·
ceI' do las sociedades, y en su trayeoto destl'llCtor, la gueITa es la tea in
cendiaria que paraliza el comercio, que detiene la marcha deI pro~resso y
aniquila las rentas deI Estado. La guona es una calamidad, qnizá la maror
do las calnm.idades para todas las nacionos deI mundo. (Applausos.) La P~I
em cambio, es la vida, os la civ.ilizacion que se aOTece por si misma, de li·
zandose por la mar de la tralJlJ.uilidad pública, hasta ilegal' aI puerto de la
felioidad comun. Pel'o la paz no se consolida sin la guerra. Para cons~u
un gran edifioio, es prel}iso 01 bano do los lodazale - para erigtr el.edlfi.
cio do la paz son Ilecessarios los rudo reveses de la guerra. La Aménca no
si hizo libre sin Inchar. La Republica AI'gentina no derribó 01 trono de 20
aiios de tirania, sin luohar. Los pUt:blos en goneral, las naciones todas dei
universo no consquistaron los timbres do gloria que lo engrandecen, 10

que antes eI fuego de sus canones hubiose devastado los campos y el em·
puje de la bayonetas hubiese apagado mil vidas precio as. (AprobaclO~ Y
asentimento.) Por i so Yino la gnelTa d Paraguay. Era preci o dOJIlI.nnr
el orgulo de un dé. pota, que arrojaba una pella de lodo á la bandera tr~t
lor que flameó en los Andes. Era preciso salvar aI pueblo : y la constl u·
cione , la liberdad y el pneblo ievantaron ejercitos, formarou o.ld.n?osd
construyeron canones, que fueI'on á los campos á probar la Imposlblhda
de las tiranias en la América Moridional. Y hoy, que e fi libertad r .esas
instituciones ostan salvadas, justo es que brindemos por los que, eo .Pf,me
ra linea, con tribuyeron á tan glorioso resnltado. Teneis ante la VIS ~ un
General brasilero, cujas glorias las lleva en la mismas canas qne cu .ron
su cabeza. Como bombre, como individuo, el representa un soldado YaIli~n'
te, un corazón magnânimo y una alma generosa. Brindo, pues, por e ,~
neral Osorio. (Applausos.) Pero hay en el una encarnación más lata, ~t
immensa. EI General Osorio es aqui el 1m perio deI Brasil coO? sus 1~l1r e~
y 1;US hechos siempre nóbles. Brindo, puos, por la nación brasJlera. ( Pnu
sos prolongados.

A 28 de Maio, do Rio, escrevia a Osorio - F. Octaviano: h 01'
cEstavamos em um banquete dado pelo commercio ao Salda? ti Pae

ter sido atirado violentamente do Senado, quando soubemos da r.eslgnaçdo
patriotioa com que o nosso Osorio, o Osorio dos brasileiros, haVIa seglll
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ferido, enfermo, sofl':rendo, para a terra do trabalho, da~ privações e das do
res onde não ha um canto que não seja. illustrado por uma façanha d'esse
bra~o chefe! Foi tal o enternecimento que ninguem mais se lembrou de
pro eguir e incumbimos .ao Sin~mbú de fa~er o brinde d? honr~ final. ao Bra
sileiro sem egual na dedicação a sua Patna. Meu quendo amIgo. SI a guer
ra tem de demorar-se, si as operações nãO vão encetar-se já, porque tanta
pressa em ir para ahi? Porque não vir ao Rio onde todos os corações se
expandiriam e todos os braços se abririam para recebeI-o? Vi hoje uma
carta do digno Principe Conde d'Eu em que o chama o bravo dos bravos, o
mais illustre dos Brasileu'os, e isso me indica que o Principe o tratará como
filho ou u'mão j porém sem embargo os recu:rsos cirurgicos são escassos no
Paraguay e é máu o seu clÍlna. Veja si quer que por aqui faça alguma coi
sa de seu serviço. Esta vae pelo meu e seu amigo Reis, que foi meu secre
tario ahi. Com elIe pode abrir-se e por eIle me mandar suas ordens. Seu
amigo verdadeiro .•

<Illmo. y Exmo. Siil'. Teniente-General D. Manuel Luis Osorio, íis
conde do Herval, etc., etc. - Mi muy querido y distinguido amigo. Estará
TId. cansado de saber que estoy de marcha para Rio de Enero en misiou
erlraordinaria con el oaracter dei Enviado E. y M. Plenipotenciario ante el
Gobiemo de S. M. el Emperador deI Brasil j noticia que me creo en el deber
de comunicarIe por medio de 'lsta carta para que sepa que alli, como en la
campaüa de Caceres, como en Conientes y corno en el Paraguay, . oy y seré
siempre un invariable amigo con quien puede Ud. cuentar en la buena oó
mo en la mala suerte, y en elIo cnmplo fielmente con el deber de la sangre,
porque un nieto no puede renegar de su abuelo, mucho mas Cllando mi po
bre viejo se lo meia, dia y noúhe luchando sin descanso contra ese renegado
tira~o dei Paraguay y sus obcecados subditos j tarea que de buena gana
hublera compartido con mi muy amado abuelo, sinó fuera el dobeI' en que
estoy de buscar la curaoion de mi pobre compaiiera que suíre las conse
quencias terribles de una enfermaçion montaI. Por fim, mi querido amigo,
parto para Rio de Enero el 20 y alli espero sus ordenes j haoiendo sin ce
sar votos por que soa feliz en esta guerra y que su gloria sea si posible es
mayor que la que ya tiene conquistado, asi como las simpatias de los alia
dos que deseo nunca le falten como no pnede faltarle la amistad de su ca
marada y amigo - W. Paunero.»

A 29 de Maio, (7) de S. Paulo, escrevia á Viscondessa do Herval
seu filbo Fernando :

.cHo~tem chegou a esta cidade o correio e não tivemes carias suas.
Omotivo disto eu penso qne foi vmcê. ter de apromptar DIen Pae que foi
para a guerra, por isso descancei. Â. ida de meu Pae tem-me causado pe
za:. 9om~udo Deus que véla sobre tudo, não ha de consentir que meu Pae
seJê ~fe~z e fará com que eIle regresse sãO o salvo ao seio da Familia. Eu
e ~qUlnho temos passado bem, tanto de saude como de estudos. Peço á
vmce. que tenha ooragem, e console- e que nada de mal nos !la de aconte
cer. Abençoe seu filho .•

(7) Flrmino Rodrigues Vieira, membro da Assembléa Provincial do Sergipe
~ro~z, a 24 de Maio de 1869, em Aracajú, um voto de homenae;em e g-ratidão a

se o em nome do povo da Provincia.





CAPITULO LVIX

SOIllllllO : - Chegada de asaria á Pirajú (6 de junho de (869). - Assume o com
mando do 10 Corpo. - Delirante recepção pelo Exerdto. - Estado de asa
ria descripto pelo Diar,o do Exercito, de A. d'E. Taunay. - Ordem do Dia
de Osorio, n. 1. - Plano do General D. Emilio Mllre sobre o melbor ataque
a Lopez. - Parecer de asaria. - Osorio, embora doente, sempre em activi
dade. - Alto apreço e estima do Conde D'Eu por Osorio. - Carta a seu fi
lho Fernando : A"tes de tudo a Patria. - Acta da conferencia, em 7 de
Julho, no acampamento de Pirajú, entre oS Srs. Conselheiro Paranhos, Po
lydoro, Osorio, Mitre e chefe da Esquadra Ellslario, convocados por S. Alteza
afim de se debater a mais conveniente direcção para aS proximas opera
ções. - Officio de Portinha sobre as occorrencias havidas com seus soldados
desde Pirapó ate 25 de Julho. - Instrucções á Osorio sobre a marcha a se
guir. -- O (O Corpo de Exercito, a (O de Agosto, rompe as operações no seno
tido de Oanquear Lopez nas Cordilheiras. - Arruina-se a saúde de Osorio. 
Mas, continúa a marcha. - Instrucções do Conde D'Eu sobre o ataque de
Perlbebuy. - Ataque de assalto á praça (12 de Agosto de 1869). - Acção
de Osorio e de seu (O Corpo. - Osorio salvo milagrosamente I - Lonvor do
Commandante em chefe .ao seu inexcedlvel e já historico heroismo.> - Pos
terior offerla ao Sr. Conde D'Eu do relogio que Osorio trazia no dia do assal
to de Perlbebuy. - Carla de agradecimento de S. Alteza á famllia do General.

A's 2 horas da tarde de 6 de Junho de 1869 (domingo) chegou á es
laçno de Pirajú, o General Visconde do Renal, a quem Sua Alteza foi re
ceber, ao desembarcar do t"a?n-'road em que fôra desde Juquery. Na vespe
ra, de :àssumpÇão, fôra parte de que o General pretendia partir nesse dia
para PlraJú no trem das 7 horas da manhã. Depois dos primeiros cumpri
mentos, ~quelle General assumiu o commando do lo Corpo do Exercito,
tU~l debaIXo das ordens do seu commandante interino o Brigadeiro José

Q]z Menna Barreto, achava-se formado em l·evista. (1)
.Quando o vulto varonil do notavel guerreiro assomou nas dobras do

~oa:am.ento, um enthusiasmo, quasi delirio, quasi loucura, apoderou-se
dO ~rclto. Apenas apertou-lhe a mãO, o Conde d'Eu galopou a toda bri
/, deIXando-o ah-az para que elie recebesse sozinho as continencias de to
~ a tropa. Os soldados, infringindo as severa regras da disciplina, aos

ngorosos preceitos da guerra, sahil'am da forma, ás carreiras, em tropel, e
cercaram? valente cabo de guerra.
s ,Vlvas, hurrhas, tirar de bonets, agitar de braços casando-se aos
ons das band~s marciaes, tal foi a recepç!íO nos campos de Pirajú.

d .Os maIS sofl'regos, os m.ais enthusiastas apoderaram-se das redeas
ocavallo, e OsoI'io, exhausto de commoção, pedia, supplicava que o deixas-

T (I) Diarlo do Exercito. Commando em Chefe do Coud~ D'Eu por A. d'Eu.
anDay, Pi'. 87.
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sem passar, e o heróe passou entre alas dos soldados que bendiziam a che
gada do mensageiro da victoria». (2).

O Dim·io do Exe:rcito, de A.. d'E. Taunay, descreve o e tado de Oso.
rio ao chegar a Pimjú :

.0 General Osorio ainda sofire do ferimento recebido na mandibula
inferior, no dia 11 de Dezembro de 1868, por occasião das ultimas balas da
batalha do A.vahy. Continuamente sahia esquirolas das feridas e elle traz
os queixos cingidos por um panno preto. Falava com difficuldade. Para fa
lar, tinha de levar a mão em fórma de concha a amparar a deformada
queixada em ligaduTas.»

Sua .Alteza o Sr. Principe, Marechal de Exercito e Oommandanteem
chefe, dando parte de haver Osorio assumido o Oommando do lo Corpode
Exercito, em ua Ordem do Dia 'n. 17 declarou haver·o General assnmido o
referido Conunando «apezar de não se achar ainda restabelecido do ferimen·
to recebido na batalha de Avahy, e que, annunciando este facto ao Exerci
to, nlio podia deixar de com elie congratular-se pela presença de tno iIlus
tre quão distincto General». (3).

Osorio publicou esta Ordem do Dia :

.Commando em Chefe do lo Oorpo de Exercito. Quartel General em
Piraju,7 de Junho de 1869. Ordem do (lia 'n. 1 : - Camaradas, volto a
compartilhar comvosco as fadigas da gue1'l'u. Hoje como outrora, oonfio no
vosso valor, na vossa abnegação, no vosso patriotismo. As jornadas doglo
ria com que brindastes a Patria nos reiterados combates desta forlllidavel
guerr~, são a maior e mais nobre recompensa que podoreis aspirar. ~n j
nastes aos vindouros o caminho da victoria. Só o renome de vossas rutu·
des, cidadãos e soldados, bastará para de futuro inflllldir respeito pela no 
sa naçãO e por seus sagrados direitos. Os males da guerra, como esta que
nós pelejamos, cimentam os beneficias da paz. Um ultimo esforço, o~~u

radas, e teremos concluido o nosso sacrificio de honl'a. Nunca ausplclos
mais favoraveis nos presagiaram o termo glorioso da luta. Commanda-nos
um Principe, tãO patriota, tão devotado á. causa do Brasil, como o me.1hor
Brasileiro, illustre por sua ascendencia, ainda mais illustre por suas rutu
des. Confiai, como eu, em seus magnanimos sentimentos, em sua pruden
cia, em seus talentos, e eu me orgulharei de conduzir-vos, :í voz do no o
General em chefe, a esses campos de combate, onde tanta yez?s tendes
plantado, com heroica bravura, o estandarte da Patria. - Visconde de
Herval.»

A 12 de Junho, recebia Osorio a soguinte carta:

.Buenos Aires, 12 de Junho de 1869. lllmo. e Ex:mo. Am.".Sr,
Visconde do Herval. - AgTadeço a V. Ex. a sua fineza da ~ll.l'ta de Ddo
corrente. Estimoi saber que tinha chegado sem novidade maIOr que a lU

llammação da face. Continúo a fazer votos pelas melhoras de V. ~" e pur;
que Deus lhe conceda novas horas de t:riumpho. PaI'ecem, com efielto, pr
cursares da nossa altima victoria os feitos de Coronado e dos Generae qr
mara e Menna Baneto. Tudo indica que o inimigo não resisti.r:í por m,u:o~
tempo ao golpe que vai ser-Dle desfel!hado. V. Ex. merece ser um do pIO

28 ' Lincoln
(2) Lobo Vianna, -General 0501'10>. AOIlUario Militar, 1891, pg. ..' 1913,

Senior. -O Federalista>. Santa Maria, Rio Grande do Sul. 3 de Dezemblo de
. .. 7 de junho 1869.

(3) Acampamento em marcha. Quartel General em PlraJu.
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gonistas do ultimo acto do drama do Paraguay. Deus lhe dê vigor. E' com
profunda dor que lhe communico a morte ào nosso commum amigo Dr. Ja
cinilio Mendonça, deputado pejo Rio Grande do Snl! Foi uma morte, ao
que me consta, quasi repentina. Deu-se o triste.facto n:l. qôrte, onde cau~ou
a maior consternação entre seus numerosos amIgos e admuadores. Tem Ido
e continua a ir cavalhada para o Exercito, e facil será a V. Ex. obter toda
a que precisarem. O que eu creio que falta são animaes de transporte, mas,
uM os conseguirão sinão mãos e chucros, si quizerem que uma mula posta
u'.A.ssumpçíl.O não custe mais de 55 patacões. Por este preço não ha aqui
quem as queira fornecer. Conclui o meu accordo com os Governos Alliado
e até o dia 17 tenciono seglúr para Assumpção, afim de concorrer para o
e'labelecimento do Governo Provi~Ol'io. Si não houver momos pelo cami
nho, irei pelos h'ilhos de ferro ao acampamento de V. Ex. Sou com perfei
ta estima e a mais distinota consideração De V. Ex. affectuoso am. O e obe
diente erva. - José Mal'ia da 'itva Paranhos.»

«Quartel-General em Pirajú, 16 de Junho de 1 69. - Amanhã 17,
far-se-á um reconhecimonto sobre a POSiÇãO inimiga de Pedroso peJa Briga
da de inIantaria, commandada pelo Coronel Mesquita e a de cavaJJaria do
Coronel M. Cypriano e seis boccas de fogo de montanha. Estender-se-á o
reconhecimento até onde fôr conveniente polo dito caminho de Pedroso, pa
ra observar o. meios de defesa que apre enta, nãO se devendo adiantar pela
picada a dentro. Si a artilharia achar posiÇãO favoravel, dará até 15 tiro no'
grupos que o inimigo aprcsentar. A Brigada do Coronel Falcão avançará. de
pl'olecQllO até onde o caminho de Pedroso cruza o que "ae da Ascul'l'a ao
Taquaral e ahi ficará de observação á po ição de Ascurra. Acompanhará a
força reconhecedora o vaqueano paraguayo Capitão Pere. A força que vae
fazer o reconhecimento a saber: a Brigada de Mesquita, a Brigada de M.
Cypriano e as 6 boccas de fogo, devem sahir de. te acampamento aute do
clarear. A Brigada de B. Falcão, quo marcha de protecção áquella força
deverá partir do acampamento quando ,. Alteza ·egllir.» (.J..Yota em papel de
carta do Commando cm Chefe, com letra do Conde d'Eu.)

À 26 o crevia a O orio - Joca Tavares:

.I1lll1o. e Exmo. r. Teuonte-G ueral \ i conde do Herval. .A. SllUI
PÇão, 26 de Junho de 1869. - E' possuido do maior prazer que tenho a
honra do f'3licitar a V. Ex. por ua chegada, ha tan to an heI ada por nos os
solda~os, e principalmente pelos anligo e admiradore de V. Ex. Segue na
u~caslão o Brigadeiro Camara i em sua volta, si aqui tivermos demora lá ireitment~ para ~sital-o. O completo restabeleoimento ~os encommodos de V.

x. mUIto deseJO. De V. Ex. 30m. obro - João . SIlva Taval·es,.

Em oflicio de 30 de Junho, Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu eD\iara a
Osorio copia dos apontamentos of!' recidos a S. Â. pelo General D. Emilio
:lIitre sobre o melhor plano de ataque a Lopez, pedindo o parecer de Osorio
sobre o me mo. Eis o plano de D. Emílio Mitre, de 26 do referido mez:

. Pirayu Cajon, Junio 26 de 69. -A S. A. el Senor Conde d'Eu, Ma
uscal de Ejercito y Commandante en Jefe de todos las fuerza brasileras
~. ~PV'aciónes en la Republica deI Paraguay. Segun tuve el honor de de-

Cil a . A., le envio los siguientes apuntes, para que obre eUos podamos
J)o~erlllos de acuerdo, respecto ai major modo de atacar á Lopez en sus po
Ilones ao~uales. El enemigo, oomo V. A. sabe, . ocupa á nuestm frente

ilDa sel'l'UnlU qua tiene sus caminos preci os en una esten ion de doce le
ru~~lroximamente, contando desde Emboscada hasta Bocayaty, que es la
gu I ~ nps proxima á nuestra estrema derecha, quedando como i dos le-

as e araguary. De Bocayaty á Chololó, que os la subida que queda
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con frente ii. Paraguary, hay una y media legua ; de Chololó á Cerro
Leon, media logua; de este punto, á la subida de Ascurru ó Pedroso
una legua; de este ii. la de Cabanas, media legua; de este punto á Altos I

tres leguas ; de Altos ii. Atirá, legua y media, y do este ultimo punt~
á Emboscada, tres leguas, quedando ii. una legua dei rio Paraguay. De
estos distinctos caminos, son de defiladero : Chaloló, Cerro Leon, Ascurra
y Cabanas. Bocayaty ofrece muy pocas dificultades, y el camino de Em·
boscada se puede calificar de campo abierto, porque es faci! de envol·
ver ó rodear las pequenas dificultades que se encuen tram en su trayecto.
Para guardar estos distintos caminos, el enemigo, segun todas las noticia:
adqueridas, cuenta con ocho mil hombres. Com cuantos contamos nosotros?
No lo sé ciertamiente, porque ignoro ln fuerza que tiene 01 Ejercito dei
mando de V. A. ; pero, calculándola aproximadamente, presumo, que reu·
niendo todos sus recursos, y contando con la gunrnicion de la Asuncion
el Ejército brasilero contará con veinte mil infantes y cuatro mil hombres
de caballeria, No calculo la artilheria porque no os necessario ii. mi obje·
cto, y porque creo que V. A. podrá llevar facilmente toda la que pueda ne·
cesitar. EI Ejercito argentino, reuniendo tanbien todos sus fuerzas, cueo·
ta hoy con b'es mil cuatro cientos infantes y poco mas de seto ciento homo
bres de caballeria. La Division Oriental, creo que tiene seis cientos ioran·
tea y unos setenta hombres de caballeria. Si mi calculo se aproxima li la
verdad, tendremos, pues, veinte y cuatro mil hombres de infantario oon
cinco mil ginetes, y yo tengo esperanza de ser reforzado com ochocieutos Ó
mil infantes. Dada la posicion dei enemigo y sus fuerzas y las nuestras,
teremos :í. nuesha disposicion varios modos de ataque: l0, quedando la
actuales posiciones guardadas por doce mil hombres marchar com um Ejér
cito de diez y seis mil por los caminos de Cbololó, Bocayaty y Balen oela
para salir ii. Pirebebui, á retnguardia deI Ejército Paraguayo, de donde mllI
charia a atacar Caacupé, proniendo-se en comunicacion con las fuerzos de
este punto por el camino de Cerro Leon; 20, Este Ejercito en vez de
marchar por nuestro flanco derecho, puede hacerlo por el esquio~d~,
desembarcando por Emboscada y dirijiendo la marcha por Altos hOCl~
Caacupé, poniendo-se en contacto con las fuerzas que quedaran oqUi
pOI' la bajada de Altos; 30, Ataque principal de frente, llan9-uandolo
pOI' uno solo de los flancos, ó por los dos á la vez. El pnmer ota
que, ofrece la sel'ia diflicultad de quedar cortada sua linea de comu
mcacion pOI' tres a 4 dias a lo menos, teniendo que andaI', desde Pnrogua
ry a Caacupé, una estension de diaz ó doce leguas. EI segundo ataque lo
considero mas ven tajoso que el primero, porque puedon lIevarse todos los
l'ecur os ombarcados basta el otro lado dei salado, ocupando la Emb?scodo
de cuyo punto no hay :í. Caacupé mas de seis leguas; pero, tiene el tnc?n·
veniente, en mi opinion, de tener-sc que remover uma gl'On pa~te del EJe~'
cito, avisando asi ai enemigo nuestro movimiento, y dejandole libre su.r~b·
rada, cosa que debemos impedirle cuanto sea posible para que sea deOlslV,a
esta ultima batalla. Por eso me inclino aI ataque de frente, deI modo SI
guien te : Los desfiladeros de Ascul'ra y Cabanas deben ser atacado coa
cinco mil infantes y quinientos hombres de caballelia cada uno de allo~.
Dos mil hombl'es de caballeria con mil quiniontos infantes, deban Su~ll'
por Bocayaty, que es mejor que la subida de Cbololó, por cuanto es lUas
abierta y un terreno mas apropriado para e, 'ta arma. Esta fuerza debe ~c~r
una diversion activa sobre el flanco isquierdo enemigo dirijieD;dose á ~~.
bebuy, dejando su infanteria y artilleria bastante ii. retRt,01lardia para aVI, r
el combate, si nó le conveniera aceptarlo, ó baoiendola avanzar Y c?Dlbat~~
cuando lo considere oportuno. Cerro Leon debe ser atacado tamblen ~ I.
dos mil hombres de infanteria, teniendo en su apoyo hescien.tos de ca de
leria. Seis mil hombres de infanteria con mil quinientos prÓXll'namenta
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cabalJeria, deben desembarcar frente á Emboscada, dirijiendose por el cami
no de Atirá y Altos hacia Caacupé, flanqueando asi el ataque que se lleva
ráde frente por Ascurra y Cabanas, yponiendo-se en comunicacion con estas
fuerzas deI ataque por eI caminoq ue baja de Altos, bacia donde puede dirijir
se una parte de la reserva de cuatro mil hombres que aun quedan disponibles.
Parece que este fraccionamiento de fuel'zas podria traer algun contraste a al
guna de las Divisiones que operan separadamente; pero, si se considera que
todas estas fuerzas tienem un solo objectivo j que eI enemigo no tiene, como
lo he dicho antes, mas de ocho mil hombres para defenderse de estos <listin
ios ataques, con una caballeria insignificante por su numero y malas ca
balgaduras, debemos estar seguros, que salvo en los tres caminos de desfi
laderes, esto es, Cerro Leon, Ascurra y Cabanas, donde por la calidad dei
terreno, el enemigo puede equilibrar momentaneamente las fuerzas dei ata
que, la columna de nuestra isquierda no puede ser atacada ni aun por una
Inerza igual. Lo mismo <ligo de la derecha, aun que esta, por su mobilidad,
puede aceptar ó no el combate, segun el Jefe que vaya encargado de esa
operacion lo juzgue ó nó oportuno ó ventajoso. En cuanto ai ataque dei ca
mino de Cerro Leon, no debe considerar-se sinó como una diversion muy
Inerte, aI mismo tiempo que debe tener por mision cubril' ese camino de
sembocando de el támbien con arreglo a la oportnnidad ó a las ventajas que
se le puedan presentar, obligando de esta manera ai enellligo á deseminar
Iambien sus fuerzas . .A.hOl'a, sobre la oportnnidad de llevar antes que los
?tros uno ó mas ataques, lo~arreglaré con V. A. en el cambio sucesivo de
Ideas que ai respecto hagamos. A.nn poderia estenderme mas sobre el parti
cular ; pero, con lo espuesto, creo que ba ta pam dár a V. A. una idea dei
pla~ que dejo trazado. Someto, pues, a V. A. estos apuntes, para que es
tudmndolos por su parte, se sirva hacerme las observaciones que crea opor
tunas, y poniendonos de acuerdo adoptemos un plan partiendo deI cual
hagamos nuestros preparativos para nn ataque definitivo. Reitero a. V. A.
la consideracion de de mi distinguido aprecio. Dios Guarde a V. A. 
Emitia Jlitrc .•

Osorio em officio de 3 de Julho emittin a S. A. o seu parecer (4) pe
Ja forma abaixo :

cA' Sua Alteza. (Plano de ataque do Exercito inimigo em Ascurra).

(4) .Osorio, embora ferido e apenas convalescente, acudindo ao novo appel
lo feito ao seu patriotismo, tinha chegado ao campo AlUado em Pirajú, onde foi re
cebido com lnexcedivel enthusiasmo pelas tropas que, por ordem do General em
cbefe, formaram em parada, á qual o General, apenas desembarcado do vagão da
estrada, passou em revista a cavallo, ostentando ao olhar dos soldados a sua glo
riosa ferida ainda não cicatrizada. O Conde D'Eu, continuando as tradicções de al
guns dos seus antepassados nas guerra~ da nobre França, assumiu desde sua che
gada ao campo a compostura discreta de um veterano, compenetrado da sua mis
são, que se dispunha a desempenhar com acerto e firmeza. Sem abdicar a sua au
torl~ade, soube ouvir nos momentos difficeis a opinião dos chefes provectos e alfei
los as peculiaridades daquella guerra e conhecedores por experlencla do espirito
O~do e lnventivo do adversarlo, em extremo cosrnmaz e irreductivel nos SeuS pro
:OSIIOS, que sustentava a luta desde o principio sem translgencias nem debilida
. es. Osorio era ouvido e consultado com irequencla, e não raras vezes o Príncipe
la em peSSOa á barraca do General. Em uma dessas visitas, O General estava re
pousando e o seu visilante não consentiu que o despertassem para recebeI-o. Estas
partlcularid d f' .em Plr' a es oram-me refendas pelo proprio General Osorio, de cUJa recepção
UI • aJÜ eu fui testemunha, bem como da festa que os soldados fizeram á uolte,
d um,nando o acampameoto até 8 hóra do sllenclo (couvre-feu) com velas dentro
e cartuchos de papel. (RemÍltiscenCl:as, Francisco Cunha, pg. 58-59).>
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Pirajú, 3 de Julho de 1869. Serenissimo Senhor. Com o officio de V. S. de
30 de Junho ultimo, recebi copia dos apontamentos efferecidos por S. Ex. o
Sr. General D. Emilio Mitre, Commandante om chefe do Exercito !J:aenti.
no, figurando por h'es formas a possibilidade de scr o inimigo atacad~ em
suas posições da Cordilheira; e, me ordena V. A., que eu emitta minhaopi
niãO, com a possi,'el brevidade sobre as probabilidades de bom exito, ou in.
dique outro plano para o lUesmo fim. Respondo á V. Â. que, não conhecendo
eu o terreno em que temos de operar, e fallecendo-me a sciencia, nllO tenho
esperanças de satisfazer a intenção de V. Â. e, demais, podem minhas idén
resentir- e do meu mau estado de saude j sem embargo, direi a V. À.

que o Sr. Gencral Mib'e detalha o seu plano como é natmal sobre a base da
força de vinte mil homens de infantRl'ia, que sllppõe ter o Exercito Brasi
leiro que, aliás, creio termos sómente desta arma quatorze mil e quinhento,
homens e para is o sobre esta base o plano niiO póde ser executado quanto
a divisão de forças que, assim mesmo, não bastam muito menos quando
tenham de operar sem commuuicação en tre si. O primeiro modo de ataque
proposto é o de ficarem a actuaes posições guarnecidas, e UIll Exercito d&
deses eis mil homens penetrar por Valenzuela sabindo Íl. retaguarda do ini·
migo, por Peribobuy e Caacupé. E te movimento mo parece o mais conl'e·
niente, porque, ou o inimigo e reconcenb'ará na sua fortificação á Ascurra
ou a abandonará para. esperar-nos em Peribebuy, que, segundo diz um pa
sado de hoje, tam bem está fortificado e com uma má guarnição de trezento
homens o seis boccas de fogo. Caacupé que está entre Peribebuy e Asourra,
e segundo o mesmo passado dista a ASClura legua e meia, parece que não
tem b-incheira , mas é o arsenal do inimigo. Quando digo que me inclino á
este plano é suppondo mais facU o passo da serra por Valenzuela e mattos
daquelle, razãO por que deve sllppor-se que não tenhamos soffrido grandes
perdas até alcançarmos o campo que se diz havor em Peribobu) ; o deste
ponto se saberá si o inimigo reconcentrou-se nas posições acima dita, ou
para S. José em dil'ecção aos Hervaes proximos a VilJa Rica. Esta marcha
estrategica nos separa bastante da base de operações que uM nos poderá ~ar
meios. de subsistencia o é preciso levarmos comnosco j mas, em compensaçao.
deve prejudicar muito ao inillligo a appariçãO de nossas força no centro ~e
seus recmsos e linba de retirada, e poderemos em um só comba~e con~egUlr
o fim da guerra. O segundo ataque proposto pelo Sr. General MJt1'e e flan
quearmos pela Emboscada desembarcando no rio Paraguay, operaçíio que
me parece será muito longa e que o inimigo torá tempo de oppor gra~des
difficuldades ii. marcha de nosso Exercito, multiplioando os combat? ate os
pontos já citados e lhe ficará tempo de retirar-se trn.nquillo protegIdo pel.os
mesmos pontos já fortificados e irá levando cornsigo tudo que po sa erv~'
nos. Pareceu-me, pois, que este segundo meio de ataque n1lO dará bom 1'0 .u·
tado. O terceiro ataque de frente e um dos flancos seria bom, mas, eXIge
uma força que nãO temos, e reclama uma divisão de forças para atacar Ulllll
montanha fortificada e de máus caminhos e quando qualquer das forças po
desse superar essas difficuldades sahiria sobre o Exercito inimigo sem con·
tar com protecçãO para sustentar-se; a nossa cavallaria n'este ataque no
seria de pouca utilidade, e, segundo oonsta, as picadas tem b'inc~e~J s~o'
cessivas que se protegem j este ataque segundo a minha melllOfla e eSd!l
nhado pelos mestres da arte, e quando fizessemos oom felicidade por to o
os pontos O aecesso da serra, ainda nos ficaria ao desombooar dell~ o s:~
principal campo fortificado d'Âscun-a. Este terceiro modo d'ataqu2erVe.
vel que degenerasse e désse em resultado o que sucoedeu-nos em 1 cla e
zembro : a unica vantagem que lhe vejo é a de ficar-nos a .retagua for.
proximos a nossa linha de communicações o terem neUe as differentes ião
ças um mesmo fim, como diz o Sr. General Mitre, isto é, o ponto de.r~':um
muito perto do principal campo do inimigo j mas isto me parece am
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mal visto que a marcha das columnas forçando as posições não pode ser
em ~egredo. Creio ter respondido ainda que ligeiramente o que V. Ex. de
seja e observarei mais que estou prompto a explicar minhas idéas verbal
men'te, acreditando que é preciso combater para vencer e que por algum
ponto é preciso atacarmos reunindo-se para o effeito todas as forças de que
poder V. A. dispôr, e, igualmente, o Sr. General Mitre j o reforço que espera
e oom o qual equilibrará o peso que fazem no seu Exercito mais de 1000 pa
raguayos prisioneiros que alli servem como succede quasi no total da Divi
sãO Oriental. Reunidas todas as forças verá V. A. da que pode dispôr para
a execuçào da plano que adoptar. De V. Ex. - Visconde do Hervab

.Copia. Sobre o ataque de Ascúl'1'a: Os movimentos sobre o ataque
de frente tendem a fazer as differentes columnas juncção nas proximidades
do inimigo, o que é sempre perigoso quando podem estas columnas serem
reohaçadas umas depois de outras, e ao certo nãO se sabe a força do inimigo
nem a marcha desta cohunna pode ser calculada exactamente quanto ao tem
po e distancia a percorrer' cada uma. O Exercito argentino vejo que tem
3.400 infantes e 700 cavallos. Os Orientaes 600 infantes. O Exercito bra
sileiro tem porém muita gente inutilmente em Hlunaytá, terá de guarnecer
a As umpção e depois de reuniI' o que possa e quando podemos disper
oataque por onde pareça melhor. A base é força que detalha o E.
lI. mas, não existindo a força, caduca o calculo, qualquer que seja o ata
que e devemos ter um ponto forte que nos sirva de centro em qualquer
emergencia: salvo o ataque de fronte e flam:o direito que a força deve bas
tar-se a si mesmo. Os deseseis mil homens que devem marchal' pela direi
ta sempre que esta força ha de achar difficuldades e dar combates antes de
ohegar ao ponto objectivo e terá de deixar comboio de feridos ou devolveI-os
esooltados, nào podendo nem devendo retardar a marcha que a força ficará
em Àssumpçao e aqui? Merece algum reparo a muita força Paraguaya que
teve no Exercito Argentino e Oriental.»

Osorio continuava doente j mas, em plena actividade, sempre agindo
oom o seu conselho, e gozando da maior estima do Conde d'En. Compro
vam-n 'oas seguintes cartas :

.rumo. Sr. Dr. Fernando Luis Osorio. Pirajú, 6 de Julho de 1869.
- 0 nosso Principe nada faz sem ouvil-o e consagra-lhe verdadeira ami-
zade - Joaqui,nt Antonio Xavier do Valle, (secretario do General).
Nota: .Esqueceu-me de participar-lhe que no dia 2 do corrente o General
extra~u da ferida duas esquirolas, sendo uma de manhã e outra a noite.
À IRe de meia polegada de comprimento e farpeada, dando isto lugar a que
e\l~ soffresse bastante para extrabil-a, porque foi preciso o medico dilatar a
fenda com tres talhos de canivete. Uma hora depois andava o General a
cavallo correndo e examinando os acampamentos. A' noite sabiu a segun
da, no lavar a ferida.-X. Valle.»

. 'Pirajú, 6 de Julho de 1869.- Fernando. Recebi tua carta de 29 de
!flUO e não veiu acompanhada de carta do Chico, nem me dizes como elie
vae: .Muito estimo que ambos tenham gozado saude. De tua Mãe tenho
notiCIas, estava bôa e a Manoela, mas, muito tristes porque emfim, nem eu
n~m os filhos as acompanhamos. E' verdade que estou no Exercito. que
~l e estou doente. Em Buenos Aires tirei um pedaço de bala e uma es
q~l1ola, e aqui duas no dia 2.do corrente. Os meus companheiros que meI a~av~m, ficaram alegres, festejaram a minha vinda, dansaram, puzeram
unnna!las no campo etc., etc. Bem sei que pouco posso ajudaI-os e disso
pravam ao Pl.'incipe e ao Imperador, porém aqui estou mais descançado que
~~ casa aondo os pedidos para voltar me pareciam já um insulto. E' ver-
a e que tua.. pobre Mãe e Irmã nlIo me deixam a idéa com seu pranto e
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soffri~ento, mas antes de tudo a Pab:ia a qu~m se deve servir qualquer
que sejam as mãos em 9~e tenham. cabIdo. A VIda .de um velho já é pouca
cousa: a honra da falmha vale maIs. Jão quero dIzer que desejo a morte
porque talvez com a vida se acabem os amigos e não possam continuar no~
seus estudos meus queridos filhos; e tua bôa Mãe e Irmã só poderão repe
tir no desamparo o nome do seu amigo: esta desgraça porém, é incerta em
relação á guerra, mas infallivel pola ordem natural das couzas. Os Ministros
não me pediram que eu vies. e aqui, nem tinham direito para fazeI-o. Teus
primos estão bons. Abraça-te e ao Chico o teu Pae e amigo - Vi~collde

do He1·val.>

A 7 de Julho, reuniram-se no acampamento de Pirajú os Srs. Con·
selheiro Paranhos, Genemes Polydoro, Osorio, Mitre e chefe da Esquadra
Elisiario, convocados por Sua Alteza para uma conferencia afim de debater
a mais conveniente direcção para as proximas operações. Eis a copia da
acta da conferencia celebrada, remettida pelo commandante em chefe Gas·
tão de Orleans em data de 15 do mesmo mez ao Tenente-General "Visconde
do Herval :

.No dia sete de JUUlO de mil oitocentos sessenta e nove, a uma hora
da tarde, em Pirajú, no Quartel General do Commando em Chefe das forças
brasileiras em operações na Republica do Paraguay, a convite de Sua Alte·
za o Sr. Conde d'Eu, Marechal de Exercito e co=andante em chefe d'a
quellas forças, reunindo-se Suas Excellencias os Srs. Genemes D. Emilio
Mitre, commandante em chefe do Exercito argentino, Visconde do RemI,
Polydoro da Fonseca Quintanilba JordãO, commandantes, aqueLle do l° e
este do 20 Corpo de Exercito Brasileiro, Elisiario·Antonio dos Sant~s oom;
mandante em chefe da Esquadra Brasileira e S. Ex. o Sr. Conselhen'o Jose
Maria da Silva Paranhos, ministro plenipotenciario em missão especial nas
Republicas do Prata, afim de combinarem entre si as operações militares
que devem ser emprehendidas no intuito de acabar-se o mais promptamen·
te possivel e por meio das armas a guerra em que se acham empenhado o
Brasil, a Confederação Argentina, e o Estado Oriental contra o Governo do
Paraguay. Sua Alteza o Sr. Conde d'Ell tomando a palavra disse: Que,
com recmsos e forças de que dispõem os Alliados, tudo annuueiado que o
inimigo pretende retirar-se para o lado do Leste, acreditava que a operação
a emprebender-se consistia, por emquanto, em tomar-se e OCCUPUl'- e o po
voado de S. José. A occupaçãO desse povoado não só cortará a retirada do
inimigo por aquelle lado, como tarnbem collocará as forças alijadas na ua
retaguarda. Que, para isso, era necessario que uma columna das tres armas,
forte de 15.000 homens flanqueasse a Cordilheira. Que, occupando es a co
lumua o povoado S. José, antes do inimigo ter alli chegado, quer porque
não se tenha movido de Ascunas resolvido a resistir nas suas actuaes po l

ções, quer porque, tentando retirar-se, não tenha podido fazor a s~a ll1ar~ha
com a celeridade necessaria, irá ella encontraI-o, subindo pelo faClI dechve
pouco coberto de matto e sem desfiladeiros, que a Cordilheira offerece p~r
a.quelle lado. Convindo, porém, grandemente, manter em se~U1:anfn b~
linha de communicação do Exercito Alliado com a sua pnnClpa a
s~ de operações, AssumpçãO, ao menos na parte ?orrespondente II::.
SlÇão da estrada de felTo que actuaimen te funcClona, e, sendo I
13em de grande vantagem para os supprimentos de que careç~ a co ~m~
na expedicionaria, que n 'esta Villa de Pirajú, b'ansformada"ass1Dl, em :e.
secundaria de operações, se estabeleçam depositos que nãO podem ícarcom_
protegidos, declarou S. Alteza que o resto do Exercito Alliado so t de
mando de S. Ex. o Sr. General Mitre, ficaria de guarda a esses pon os, la
vendo, entretanto, cooperar com a columna expedicionaria, logo que es ,
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tendo tomado a retaguarda do inimigo, devesse atacar. .Accrescentou S.
Alteza que sobre estas questoes principaes, em conferencia anterior, reco
nhecera estar de perfeito accordo com S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mi
tre, mas que entre e1les se dava uma pequena divergencia relativa a um
ponto secundario. S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mitre propunha que, an
tes de intentar-se a marcha de flanco para S. José, deveria todo o Exercito
!lliado proceder á energicos reconhecimentos sobre as diversas subidás d'a
Cordilheira j entrar por eUas i tomar, si possivel fosse as obras avançadas
que o inimigo aUi tem, estabelecendo-se nas posições assim conquistadas
as forças que tem de guardar a linha de communicação. Procedendo-se des
se modo, julgava S. Ex. poder melhor cobrir a referida linha com a peque
na força que ficará á sua disposiçãO, e collocado junto ao ininilgo, esperava
encommodal-o tanto, que desviaria a sua attenção da columna expediciona
ria, a qual com faoilidade poderia então realizar a operação decisiva que lhe
fôra incumbida. Sua .Alteza ponderou que mais facilmente se desviaria da
colurnna expedicionaria a attenção do inimigo, fazendo a força que ficaria
cobrindo a linha de communicaçãO um reconheoimento no mesmo dia em
que a columna expedicionaria se puzesse em maroha do que executando-se
com todo o Exeroito esses reoonhecimentos formaes j isto é, dando-se uma
série de combates parciaes, que terminaria com a partida da columna expe
dicionaria. Collocadas muito mais perto do inimigo esse movimento de nos
sas forças não lhe poderia escapar, e a cessação dos reconhecimentos ou
dos pequenos ataques lhes revela.ria facilmente o que tínhamos em vista.
S. Ex. o Sr. General D. Emitio Mitre insistiu sobre as vantagens de seu
plano, recapitulando as razões já expostas. Respondeu-lhes S. Ex. o Sr.
General Vi conde do Rerval, que si a força que ficava sob o commando de
S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mitl'e não era bastante para guardar a linha
de. communicaçãO, conservando-se á distancia do inimigo em posições esco
lhidas para defesa, entrincheimdas, menos capaz seria de resistiJ:-lhes aoam
pando fracoionada nas diversas embocaduras da Cordilheira onde ficaria
debaixo do fogo de sens oanhões, em posições más, dominadas, podendo ser
atacada aqui ou alli por forças reunidas facilmente pelo inimigo, que estan
do no centro e bem guardado pelas difficuldades do terreno, poderia em um
mo~ento dado fazer convel'gir uma grande força sobre o ponto que julga se
malS fraco. S. Ex. o Sr. General Polydoro da Fonseoa Quintanilha JordãO
c.oncordou com S. Ex. o Sr. General Visconde do Rerval e depois de uma
ligeIra diSCUSSãO, S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mitre declarou que, visto
ter o Exercito .A.l'gentino menos l'eoursos, ujeitava- e S. Ex. ás opiniões
~os Genemes Brasileil'os. Tratou-se, então, de detel'minar o algarismo da
orça que devia fioar guardando a linha de oommunioaçãe e quaes as posi

çOes que ~inha de ocoupar. Declarou S. .A.lteza que deixaria cinco mil ho
mens de infantaria, setecentos de cavallarja e alguma al'tilharia para faze
rem parte dessa força. S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mitre di se: Que,
tendo o Exercito .Argentino, reunidas todas as suas forças, lllesmo as que
se acham ~m .A.ssumpção, menos de quatro mil homens, e devendo conoor
rer com ~J1 homens para a columna expedicionaria, fioaria reduzida a sua
[o!ça a dOIS n::il e tantos homons, que com o cinoo mil e seteoe.ntos Brasi
eIrOS, form~1U um total de oito mil homens, e que essa força, SI bem fosse
talvez SuffiClente, conviria ser augmentada, tanto mais que naturalmente
~~ não poderia ficar reunida, e deveria estar habilitada, não só a rechassar
0. o. e .qualquer ataque que llie fosse trazido, como tambem a marchar sobre
°IlllIDlgO. em occasiao opportuna i que, portanto julgava melhor esperarem
~uns~ homens de Mas tropas que elle havia pedido a seu Governo. S.

t~za obJectou que essa demora poderia frustrar a opem9ão sobl'e o po
~o~ o d~ S. José i que o inimigo, segundo tudo indioava, já para esse ponto

n a fmto b'ansportal" alguns objectos j que a opiniãO publica exigia que
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nM houvessem mais delongas, e que cada dia perdido constituia um pesado
augmento aos sacrificios já feitos pelo povo Brasileiro j e que, emfim, estava
convencido quo o inimigo nãO desceria a Cordilheira para vir bator a força
commandada por S. Ex.; pois se coliocaria em pessima situação si o fizesse.
S. Ex. o Sr. Conselheiro José Maria da Silva Paranhos abundou nas idéas
de S. Alteza, fazendo ver o partido que podiam tirar os inimigos da Allian.
ça de mais uma demora ; como elia podia servir de pretexto a uma inter.
v:enção, e a conveniencia, mesmo pelo lado puramente estrntegico, de fazer·
se quanto antes uma operação que tinha por fim cortar a retirada do inimi·
go, que hoje ou amanhã poderia principiar a e:iIectual-a. S. Ex. o Sr. Ge·
neral D. Emílio Mitre respondeu que na guerra não se deviam desprezar
os meios que asseguram a victoria, e que, si bem pudesse dispensar
esses mil homens, seria um erro não aproveitar o seu concurso, por causa
duma demora insignificante. Accrescentou que estava convencido que Lo
pez não se retiraria de Ascm'ras, e que para o bom desempenho dos encaro
gos que lhes haviam sido confiados, esse esforço de mil bayonetas não po
dia ser indi:iIerente. Objectou ainda S. Ex. o Sr. Conselheiro Paranhos que
o Governo Argentino não poderia talvez mandar já essa força, e que assim
ficaria procrastinada, Deus sabe até quando, tãO importante oporaçãO. Res·
pondeu S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mitre que julgava llIais faeU are·
messa da gente que pedim ao seu Governo. Mas S. Alteza fez notar que ha
mais de vinte dias que S. Ex. o Sr. General Mitre esperava essa força, e
que, entretanto, ainda não se sabe si ella virá ou não; e continuou mos·
trando quanto reputa inconveniente qualquer demom. S. Ex. o Sr. Gene
ral D. Emilio Mitre afiançou que a demora seria muito pequena, por quan·
to tem um vapor prompto a partir, logo que receba seus ultimos oflieio , e
qua a vistn das communicações que faz ao seu Governo, conta ter em bre
ve resposta definitiva. S. Ex. o Sr. Commandante em chefe da Esquadra
propoz, entãO, que fosse augmentada a força qlle deve ficar sob.o commando
de S. Ex. o Sr. General Mitre com mil bayonetas brasileiras, bradas da co°
lumna expedicionaria; o que permittiria executarem-se as operações proJe
ctadas. Sua Alteza e S. Ex. o Sr. Conselheu'o Paranhos approl'aram a
idéa. S. Ex. o Sr. General D. Emílio Mitre, porém, recusou esse e.forço,
porque assim ficaria diminuida a columna expedicionaria, a seu ver, Já nao
bastante forte. S.S. Exs. os Srs. Generaes Visconde do Rerval e Polydoro
da Fonseca Quintanilha JordãO declararam acreditar quo mais alguma de
mOl'a não trará inconvenientes, tanto mais que nos faltam ainda alguns re·
cursos. S. Alteza respondeu que os recursos de que dispomos actua!menle
sll.o iguaes, sinão maiores, do que áquelies que tem tido o Exer~l~ nas
marchas feitas até hoje. S. Ex. o Sr. General D. Emilio Mitre lU Isbu a
favor dessa pequena demora, pois que permittirá ser augmentada eon~e
nintemente a força do Exorcito Alliado. S. Alteza, apoiado por S. Ex.Gr.
Conselheiro Paranhos, declarou que, só em attençlíO á S. Ex. o Sr. e~e
ral Mitre e ao Exercito Argentino, se resignaria a essa espera. MasSpee:.
á S. Ex. qu~ ~arc.asse o prazo em que ella de~a cessar.. S. Ex, o r. seu
neral D. EmIlio MItre assegurou que em doze dllls recllbena respo ta d~.
Governo; que si elia fosse negativa estaria prompto a conco~rer iD;lDI, I:~
tamente para as operações: no caso contrario, porém, esperan.a roaIS t~s'
ou seis dias, tempo sufficiente para que chegue o reforço pedido. Is

b
\ a

sentado, tratou-se de marcar f[uaes os pontos, que para melhor ou ~ISr,
linha de communicação, devia occupar a força commandud(l por S. Ef"ça de
General Mitre, e por proposta de S. Ex. ficou decidido: Que. UUlO J3'ra'ú
dois mil homens guardaria os depositos estabelecidos DU. Vill~ de

h
~e~s'

já coberta por uma forte trincheira. Que uma força de qUIDhen os ~sto d~
entrincheirada, guardaria a importunte POSiÇão do Taquaral. 9ue o r re as
força, acampada entre esses dois pontos, ora aqui, ora acola, semp
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protegendo e de vez em quando ameaçando as posições inimigas, cobriria a
linha de modo a proteger os nossos comboios, nilO só até Pirajú, como tam
bem até Puraguay, si fôr possivel. Isto estabelecido, e não havendo mais
nada a decidÍl'-se, terminou a conferencia. O Coronel Dr. Francisco Pinhei
ro Guimarães, servindo de Secretario. Assignado: - Gastão de Orleans,
lJmilia Mit1'e, Visconde do Herval, José Ma1'ia da Silva Paranhos, Eli
sim'ia Antonio dos Santos, Polydm'o da Fonseea Qttintanilha Jm·dão.
Conforme. Jeronyrno F1'ancisco Coelho, Capitão, servindo de Secretario
Maior do Commando em Chefe•.

A 9 de Julho, Osorio escrevia á filha: «Pirajú. Querida Manoela ...
Todo este mez tem passado lastimavel pam nós,. oldados e faDlllias do
Lopez.•

A 25 escrevia-lhe a Esposa amargul'ada:

_Meu caro Osorio. Pelotas, 25 de Julho de 1869. -- ...Disseste-me
que no dia 2 da Julho sabiram 2 esquirolas e que para isto foi preciso abrÍl'
a ferida pelo que soffreste dores. Deus queÍl'a sejam as ultimas que tenham
de sam. A' vista do teu estado admiro o que dizem as correspondencias
desse Exercito, que te levantas muito cedo e muitas vezes com ganas a per
correr as linhas. Isto parece uma grande imprudencia. Esqueces que pode
rá ser·te funesto. Deus temeu a morte e muito devem temer os peccadores.
Nada mais digo porque conheço quo sãO palavras perdidas. Estas facilidades
me causam grandes dissabores e já vivo cansada de tanto soffrer e assim
acabarei. Adeus. Aceita saudades de tua mulher amante - Viscondessa do
Herval .•

A ~5, officiava-lhe José Gomes Portinha sobre as occorrencias ha
vidas com seus soldados desde Pirapó até esse dia:

-Exmo. Am. e SI'. General Visconde do Rerval. Jará-Pa o, 25 de
Jll1ho de 1869. - Roje fiz seguir a escolta em quo veio o Sanohes, a q11al
vae por terra repassando o Tebicuary em Santa Maria, por me ter declarado
o argento Gaspar, qne V. Ex. lhe havia ordenado de, na volta delle, oxplo
rar o teueno e as posições que o inimip;o occupar na zona comprehendida
eutre aqnelle passo o as posiçõc actuae do nosso Exerci to. A' vista de ta.l
declaração e ?o empenho que fazia o snrgonto Gaspar, nãO pude deixar de
os fazer seguu' pelo mesmo caminho por onde vieram. Ne ta data dou ao
~:' Conde parte circnmstanciada das occurrencia que se tem dado de de o
~a.em ~ue escrevi a V. Ex. do Pirapó até hoje. Por elia verá V. Ex. que

se:llls dlfficuldades foram vencidac; pela bravura de nos os soldados. O ini
~gO que nos procurou era om numero uperior á nossa força, pois que não
nba menos de dois mil homens, si bem que de muito m:i qualidade, mas

que foram muito tenazes no combater; a tropa melhor era a vinda de As
Curra. Pelas communieações que agora dirijo ao Sr. Conde verá V. Ex. que
;ou esperar em Santa Maria novas orden sobre o destino que devem
er as forças de meu commando. A minha cavalhada, por ter sido ex
~~llente, J:oude resistir por dois mezes de uma estaçãO invernosa, a. mar
. as se~das, por enormes esteiras, passagens a nado por uma. serle de

nos, e a~uda. ao rigor da série de alarnia que tivomos; hoje ella está
em condIções de ser invernada a pouca di tincia da Santa Maria afim de
~:o ser ~stragada completamente. Com demora talvez menor de 15 dias
p po~eIla mandar vir das nossas invernadas da marg m e querda do
car~na! os cavallos indespensaveis p.ua a remonta da cavallaria. - Pelo
p~u eClmento que fiquei tendo da campanha do Paragnay até Caçapa me

rece que V. Ex. andaria bem si induzi. se o SI'. Coude a emprehender al
guma operação em ponto maior, do que poderiam fazer a" minhas forças só
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com ?S e~ementos de que ,dispõe, ~orqu~ o inimigo dispõe d~ muita gente
do PITap?, por Caçapa ate Vl~a RICa, all~da qu.e ~e ~opa .mUlto irregular e
desmoralisada, que não podera OppOT ToslstenCla slgmficativa a uma coluro.
na bem combinada de força de ii a 6 mil homens que invadisse pelo Tebi.
cuary-mi embarcada até o passo, cuja navegação deve ser facilima °que
convinha ser já explorado. O inimigo recebe de Juty, Caçapa, Reducion
etc. por Villa Rica importantes recursos, que lbe são fornecidos pelas mi:
lhares de almas que encontrei, e que anciam por protecção nos a, e áS
quaes pouco pude fazor pelas circumstancias especiaes em que eu mar~hava

mas, ainda assim, não pude deixar de trazer com migo mais de 500 pessoa;
que, a pé 011 em carretas a todo o tran~e me puderam acompanbar. Esta io·
cursM com o proposito decidido da tomada de Villa Rica selÍa um golpe de
morte para'o inimigo principalmente si pelo norte elie tem a campanha
bem devassada por forças nossas. - Permitta V. Ex. ql1e na intimidade eu
lembre esta ideia como a mais aceitavel paTa de prompto dar-se um grau·
de passo nas operações. - De Juty para a Encarnação, antes da minhasa·
hida do passo, grande numero de familias nacionaos e estrangoiras em cal"
retas e cavallos se puseram em marcha para S. Cosme e Encanação, e
creio que todas ellas chegarião aos seus destinos sem a menor aggressão.
Para as communicações do Exercito creio que grande seria a vantagem do
apossamento de toda esta campanha até Villa Rica si a columna fórte de
que já falei, dirigida pOI' um dos nossos mais habeis gell6raes, conseguisse
tomai-a a todo o transe. - O inimigo não poderá de fórma alguma oppor
a menor resistencia á marcha de uma columna nessas condiçõe , e ó
em Villa Rica, quando muito, poderá apresentar igual força em nume
ro, mas, de pessoal mesclado de velbos e creanças, e de infantaria de
lanceiros e fusis, que tem todas as desvantagens vendo na frente ia·
fantaria nossa em numero igual, toda uniformemento armada .de cara·
bina ou espingarda. - E quando o Sr. Conde entenda ser mcoove
niente invadir por aqui, pelo grande afastamento em que por algum ten~po
esta columna tivesse de estar em relaçãO ao nosso Exercito, creio que alU'

da assim a tomada de Villa Rica se poderia fazer lá pelas proximidades do
Exercito, e quem sabe si com mais facilidade e promptidão. Tenho hOJe firo
me convicção de que Lopez não dispõe de tropa mais regular que a quo mon·
dou ao meu encontro, por ter confiado a ella a guarda de cinco canhõ~ que
talvez formem a 6a ou 7a parte das armas desta especie, que elle hOJo pode
ter. A artilharia era de calibres pequenos e menores do 4, sendo um .ou
dois canhões raiados e de calibre dois. Avento estas ideias o as commuoJCO
a V. Ex. como amigo, esperando toda a benevolencia, que sempre me je~
concedido. - Sou como sabe De V. Ex. Amigo e camarada obr.o - OS!

Gomes Portinha.»

A 28, S. A. o Sr. Conde D'Eu officiava :

.Commando em Chefe de todas as forças brasileiras em operações NR
Republica do Paruguay. Quartel General em Piruju, 28 de ~ulho.l~6~. ~
madrugada do dia 29 far-se-á uma demonstração sobre a pOSlÇã~ mllDlga .
Ascmra pela Brigada 9a de infantaria, uma Brip;ada de cavaUana, a; 4

b
~a'

tativas de foguetes e 4 canhões de montanha dos pertencentes ao 1 a.
lhão de artilharia e 4 tambem de montan?,a dos pertencentes ~?' 2

0 ~:~:
mento. Estas forças deverão amanhecer Ja do outro lado do arrOlO Pu Jal
A demonstração se fará debaixo das ordens do Coronel commandante gel'
de artilharia por isso que o fim della é experimen tal' as estativns de fogue-

, ~ il'd d de coo·tes e canhões de systema Whitworth quer em rela"ãO a lac I a e ti
' y. ra I'a·

dUCÇão e serviço, quer quanto ao alcance e certeza dos tiros ~v:v rth e
mente com os de systema La Hitte. Os canhões de system.a ~lhos.
seus reparos deverão ir nas costas de mulas com as respectivas cang
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Collocadas as forças em POSiÇãO em que se aviste o inimigo, abrir-se-á o
fogo contra elle e sustentar-se-á até que o commando em chefe dê ordem
para retirar. - Gastão de Orleans, commandante em chefe. Nota a la
pis: O Coronel Cypriano com a sua Brigada e o 90 de infantaria marcham
ás 4 h. com munições de reserva para o outro lado do passo por onde tem
passado as forças em reconhecimento das terras; si faltar algum corpo na
Brigada do Cypriano irá outro interinamente para o reconhecimento. O 20
Regimento fica encostado ao 40 da 3a Brigada. O Exercito fica no campo
até que se reeolha a força que vae fazer o reconhecimento.•

A 30, S. Alteza envia\-a a O orio as seguintes in tl'ucções :

.Commando em Chefe de todas as forças brasileiras em operações na
Republica do Pamguay. Quartel General em Pirajú, 30 de Julho de Ul69.
lllmo, e Exmo. Sr. Devendo V. Ex. marchal' deste acampamento na noite
do dia 31 para Í1' ficar junto ao povoado de Paraguary com o Corpo de Exer
cito do seu commando, procurará no dia segninte marchal' até onde julgar
possivel na direcção de Pirajuhy pela estrada mais proxima á Cordilheira
de Ibitirapé. Como V. Ex. não ignora, a uns 9.000 metros de Paraguary,
entronca-se com esta estrada, a que, por cima da Cordilheira, conduz dire
otamente a Valenzula. V. Ex. deve, logo que fôr isso po sivel mandar ex
plorar e ta subida, conhecida por uns polo nome de Bopicué e por outros
pelo de Bocayaty, determinando que uma força ligeira se interne por ella
até onde não encontmr resistencia, de modo a se eonhecel' não só os ob ta
oulo natur'aes que offereça semelhante caminho, como qual a força que o
inimigo nella conserva. A' esta oxploração deve acompanhar o Capitão de
engenheiros Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim para tomar as compe
tentos notas. Poucas são as noticias adquiridas acerca dest.e caminho, sendo
que a maior parto das informações o dãO como intrau itavel para viatu
ra. i, porém, e verificar nao serem exactas tae informações e que
elle ~ésse passagem sem grande in'Jonvenientes, por elle deverá V. Ex.
egUlr. Pois por alli reduz- e a 20.000 metros <\ distancia total de Para

guay II Valenzuela e, si deste modo pudessemos chegar rapidamente a e te
ul~lmo ponto, no collocariamos desde já na retaguarda do inimi'50 conse
gUID~O a sim o objecto principal de nosso movimento. o caso contrario
qUe e o mui provavel, V. Ex. deve mandar occupar com a pus i\'ol rapidez
aentrada do d~, filadeiro de llpucahy, não internando, porém, n'oHe sua re
ta~~a;da em que esteja á vista a vanguarda do 20 Corpo do Exercito que
~ahira deste acampamento 24 horas depoi de V. Ex, A força que marcha
as ordens de Y. Ex. comprehende a 3a divi ão de infantaria, a 3a di\'Í ão
de oa.va~laria e mais o 20 regimento pertencente á la da mesma arma, a
ala, dIreIta ~o batalhãO de engenheiros, a parte disponivel do corpo de u'ans
pOl.te, a leglàO pl1raguaya auxiliar que se acha neste acampamento, o 20
r~gt!Jlento de aTtilharia e mais uma bateria de foguetes e uma de 4 peças
liglelIas pertencentes ao lo hatalhão da mesma arma. O Commandante ge
ra de artilharia. tomará nesta marcha as ordens de V. Ex:. As brigadas 7a
B9" da 2a divisão de infantaria ficam neste acampamonto as ordens do
~1~1deiro José Auto da Silva Gtúmarães. Deus Guarde a V. Ex.-Ga tão
V' /'lea1l$, COUllllandante em Chefe.-lllmo. e Exmo. Sr. Tenente General

Isoonde do Herval, Commandante do lo Corpo do Exercito .•

Ainda com data de 30 de Julho, eram dirigidos a Osorio o seguin-
tes officios : .

Julh <EXIllo. Sr. Tenente General Visconde do Herval. S. Pedro, 30 de
V hde 1869.-A's duas horas da tarde tive a honra de receber a carta de
P~i d" datada de 23 de Julho do corrente, a qual passo a re pondero De-

s a promessa que fiz ao Sr. Prinoipe, a 13 deste, de procurar repa ar
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o Tebiouary no Passo Fleytas, se aUi estivessem alguns navios da nossa Es.
quadl'll, para me faoilitarem a passagem, a minha oavalhada descahiu con.
sideravelmente, não só pelo trajeoto feito por oaminhos quasi intransitaveis
oomo pelo trabalho exigido dena para a sua propria segurança durante o~
12 dias que sempre estivo nas visinhauças do inimigo, que bati a 21: hoje
estou oompletamente impossibilitado de fazer o trajeoto que ha do passo do
Fleytas ao Exeroito. Além da fraqueza oompleta dos oava11os, que voe me
obrigando a fazer marohas pouoo maiores de uma legua brasileira, do passo
Jara ao passo Fleytas, onde devo chegar nos tres dias mais proximos, ao.
oresoe a ciroumstancia da falta absoluta de viveres, pois, dentro .de 10 dias,
hei de ver-me obrigado a lançar mão dos bois do pequeno transporte do for·
necedor e depois do das munições para o abastecimento da tropa. Qualquer
que seja o alvitre que o Sr. Principe tenha de tomar a respeito do modo
por que se faI'á a juncçãO das forças de meu commando com as do Exeroito,
de accordo com as condições do falta de mobilidade em que se acham ellas,
deverá ser o mais breve possivel, pois sob pena de eu ficaI' sem a maior
parte da força de cavaUaria que commando, porque depois que passei oJam
as deserções tem se dado em escala larga, a ponto de hoje subirem quasi
a 50. Presentemente só tenho notioias do Coronel Coronado por interme·
dio do Capitão de mar e guelTa Lomba, que em um oartaz a.ffixado por elle
em uma casa, no pas o Fleytas, no qual dizia ter passado o Tebicualj, sem
novidade, apezaI' de não ter encontrado alli a Esquadra, oomo V. Ex. lhe
promettem, e de oontinuar o seu destino, que ainda ignoro qual seja. Agra·
deço a V. Ex. as noticias que me dá do que se passa no oampo inimigo, e
dos nossos movimentos para Ibitimi. Agradeço ainda a notioia cordoaI que
V. Ex. me dá de estar a chegar ao Exeroito o nosso amigo Victormo. Sou
oom respeito de V. Ex. amO. camda. obro.-José Gomes POl'tinlUJ.•

&mo. Sr. Visconde. 30 de Julho de 69 ás 3 hs. e um quarto. (Um
pouoo adiante do Cerro Portinho). - Começo felioitando a V. Ex. pela brio
lhatura do nosso Portinho.-Creio que o inimigo está vigilante por Sapucay,
porque vejo signaes por toda a Cordilheira, feitos todos com fogos o ~ar'

dando certa simetria que me fazem crer que a esta hora já Lopez sabomd.a
minha maroha.-No dia 4 penso chegar na bocca da pioada que vao a Ibl'
tamy.-Não posso forçar as marchas, me é isso impossivel por um com nu·
mero de motivos, sendo o principal a magreza do gado que tenho, o ~au

estado da mulada do tl'llnsporte, que está na realidade a exhalar o ultSo
snspiro, etc., etc. Desejo que V. Ex. se ponha em marcha pal:a que o r.
Lopez deixe de ver o meu pobre Exercito, para voltar suas Vlstas pam.o
Leão que deve sabir desse ponto amanhã. Dirijo a V. Ex. um fino cortoJo
p~r ser de V. Ex. ami.go, camarada ?brigado. - João M,alnoel M.l!arre~
DJgo a V. Ex. que heI de estar no dia 4 na bocoa da pICada.: creio as
oedo lá e si me 101' possivel atacarei os biohos mesmo nesse dia. Bem von·
tade tinha eu de poder marohar com alguma presteza mais por que bem p0
dia succeder que Deus me ajudasse com o Dr. Romero.-J. Manoel.>

No dia 10 de Agosto (5) I'ompeu as Opel'UçÕ6S o 10 Corpo de Exeroito

869 Rect·(5) Exmo. Am. e Sr. General. - Tljuca, 6 de Agosto de 1 . - "'"
multo a•.-·bl a carla que V. Ex.' me fez o favor de escrever no mez p. p., que der

deço, por me dar nolicias de sua saude, que muito estimo seja boa, par~ P~oiS
resistir aos seus novos trabalhos. Eu continuo a passar mal do meu 6g~~~s de
ha já ó mezes que aqui estou, no aUo destas montanhas, em uso de Pena.
rhuibarbo e aguas ferreas, e ainda o meu 'fig'ado não qulz ceder. Multo me

d
Pter.

Iisou a morte do nosso commum amigo João Jacintho de Mendonça, que e ulll

to foi uma perda para a Provlnbia do Rio Grande, pois era tU1l talento e
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no sentido de flanquear Lopez nas Cordilheiras. No dia 3, arruinou-se a saú
de de Osorio pela marcha da noite; teve o General um accidente tão forte
que perdeu o pulso e esteve sem sentidos por alguns minutos; tornando a
si, deram-lhe um pouco de vinho e continuou a marcha. No dia 5, forçou
esse Exercito a trincheira de Sapucahy. No dia 7, a Cordilheira, por Valen
zuela, onde sobreveiu a Osorio uma erysipela na perna e extraordinaria in
flamação no rosto, cujo abcesso o Dr. OllVeira rompeu, mas sem resultado
quanto a melhoras. (6)

A's 9 horas da noite de 10 escreY'ia S. Alteza á Osorio, do Quartel
General, em frento a Peribebuy, communicando de seu lado estar tudo
preparndo para o ata!llle :í. praça dessa nome, ataque que desejava se efie
ctuasse no dia seguinte. Dizia S. A. :

cAo clarear do dia, as nossas baterias romperãO o fogo, e quando elie
cessar, a nossa colulTIna de infantaria atacará pelo angulo saliente de nossa
direita, um pouco abaixo do laranjal. Pelo que e ta tarde eu ouvi ao Mallet,
comprehendi que V. Ex. concorda em ir com as f(lrças do seu com mando
occup~r a cochilha : !lue fica sobranceira ao dito laranjal e ahi asse tar a
811a artilharia. Nesse caso, V. Ex. deve pôr sua columna em marcha muito

optimo caracler. Tenho feito, meSmo deste recanto aonde estou, o que posso, pe
las lamllias dos nossos camaradas m rr"s na guerra. e jã pora quasi todas lenho
obtido pen ões, mas ainda me faltam e clarecimento.< a respeito de algumas. Te
nho sabido das bOas ausencias que alg~ns Abed..ios ahi me tem feito, mas eu
lhes perdOo. porque jã conbeço de maIs o mundo e os holmens. Quando era mo
ço, meu "migo, não ,abia explicar a razão por que todo' os velhos eram egoistas,
mAS, agora que sou velho, é que vejo que elles são assim. pelas decepções e in
gratidões que soffrem. no decur-o de sua longa vida. Ao menos a ml.n i·so aC<Jnte'
ce, pai aqueJles a quem mais lenh" leito bem, são justamente oS que mais ingratos me
I'm sido. Deus ns ajude, que eu, felizmcnte, não preciso delles para nlld". e e,msola· me
aIdéa de que eUes, quando chegarem á posição em que eu est"u, hão de aebar quem
lhes laça o mesmo que elles me lem feito a mim. Seu amigo e camarada - Dltqlte de
Caxias.

- Sr. General D. Manuel Luis Osorio. Campo en marcha. Agosto, 9/lil69. - Mi
,gl!mado General y amigo. _ Con .1 mayor placer le dirijo a Ud. Ia presente con el solo
objecto de participarle lo acurrido durante el periodo que Ueva transrurrido la espedI
cion a cuyo cabezo me encuentrO. Pasé. segun prevencion de V. Ex., el rio Tebicuary en
eI paso de Santa Maria con direeic1D a la viUa de la Encarnaclon donde debia encon
trarme con el Brigadier Portlnbo; mas,cinco leguas ante,; de Ilegar a este punto bal1é el
rastro que el dejaba e immejiatamente lo segui. Mas ha se pasar nuevamente el Tebi
euary continuando mi marcha bast. Plrajú, a quien lo repasaron mis abanzadas eneon
lrandose Con las dei enemigo a quien tomaron un sargento y tres soldados de las tuer
lOs que lban en persecucion dei Brigadier Portinbo y comn me sentieran ã retaguardia
relrocedieron sobre mi y me hicieron repasar el Tebicuary otra vez para las tI'lisiones,
lo que no lo electué .in recoger las famillas que en NeipuRjú y Quarucual estaban sem
biando organisadas por eompanlas para el abasto dei ejerclto enemigo y creyendo de
bilitaria de este modo las be becbo pasar para Villa Encnrnacion. CandeJaria, Trinidad
y parte de eUa la condusco ya para esa y como yo voy a pié no me es penosa la mar·
cha. De lrabajos nada tengo que declrle. solo Ud. 6 alguno que alcance a comprender
lo que es esta campana podrá julgarl.. s con alguna esactitud. Sin mas que decir a Ud
solo me resta rogarte que cuenle siempre con el afecto de este su soldado y amigo. 
Ipolito COI'Ollado.

(6) Carta de Osorio ã Esposa. Assumpção, 20 de Agosto de 1869.
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antes do clarear, de modo a passar o arroio ainda de noite. Assestada a sua
artilbaria, quando V. Ex. julgar o momento opportuno para atacarmos do
nosso lado, queira lanl,lar ao ar tres foguetes de signnl. Declaro, comtudo
a V. Ex. que nllO poderei demorar o ataque muito além das 8 boras, nM sÓ
para não dar lugar a que o inimigo receba auxilio de A curras, como para
poupar nORsas muniçoes de artilharia. Quando nossa gente assaltar a trin
cheira, será occasillO fiara V. Ex. tambem mandflr entrar do seu lado.
Creio que tudo correrá bom e muito confio na actividade e energia de V.
Ex. para nãO deix:ar ao inimigo nenbuma sabida. E' muito essencial que
seja rapiqa a mamba da columna de V. Ex.•

Em virtude de communicações do Coronel Oliveira Bueno, de que

occupara o ponto de Barreiro-Grande, mas, annunciando que força superior
a 2.000 bomens, se approximava, pelo que pedia reforços, marcbaram eslos
ás ordens do Brigadeiro Resin, ficando por isso adiado o ataque para o

dia 12.
A 11, chegou o lo Corpo fi nova Capital de Lopez, Peribebuy, que

estava fortificada e guarnecida por 1.500 homens com 15 boccas de fogo. (7)

A's 7 boras da noite desse dia, do Quartel-General em frente a Peri
bebuy, escrevia Sua Alteza ao Sr. Visconde do Rerval :

•.A. gente do Resin já <:Istá perto. E' preciso, pnrtanto, que tenha lu·
gar o ataque amanhã como cumbinamos hoje. Trabnlhar-se-ha toda a noil~

na coustrucçàO das babrins ; ao clarear do dia abrir-se-ba o fogo, o ás Slf2
as columnas de ataque devem pôr-se om movimento independento de n,ov!
ordem, ou mesmo an tes, si por ven tura se fôr exgotando ° numero de IIros
marcado para "ada bocca de fogo ~ que uão deve passar de 100. Eis quan
to posso dizer-lhe: quanto aos detalbes do movimento por sou lado, des·
canso na prudencia e tino de V. Ex. e do Brigadeiro JollO MaDllel. Eu fi·
carei diri~indo o da direita.»

E, ás 10 horas da noite, do mesmo local, accre. centava :
•.Tulgo que nllO ha na praça mais de 1.500 homens e nem a terça parte

denes homens robu .. tos. Diz o ~assado (que V. me mandou) que dns 19 pe
ças, ba 4 de grande calibre e 1 morteiro, os quaps se aobam doste Indo,
junto, segundv penso, ao arroio, e que a polvora e mais munições s~ acham
em buracos junto a cada peça. Disse mais que suppOe haver, de aqlU a uma
legoa no caminho de Ascurms, uma força de reserva que calcula u:mbe~
em 1.500 bomens, mas, ello nM tem disso certpza. Com ludo, a arhlbaTJa
que eu puder dispensar por aq ui, mandaroi ao Visconde, para. por. aquella
lado ficar em reserva. No maiR, subsistem as ordens que menCIonei na ou·
tra carta.•

A 12, deu-Re o ataque de assalto á praça. .0 dia comeyou en·
coberto. E pessa neblina envolvia ludo e só se dissipou á. acçM mais c.on~·
tante do sol. Apezllr 1.Iessa circumstancia, rompeu violento o bom~nrdelo 118
6 1/2 horas da manhã, tornando-se os tiros, uma hora depois, mnlS espaç~
dos e cOl-teiros. O inimigo rospondeu com frouxidãO, atirando por ve~
metralha e balas de calibre 32. Nesse tempo formavam-se, .nos lug~T~: b~
terminados, as columnas de ataquo. Â S. O. tomavam pOSiçãO °N oE a
talhões da fronte do 10 Corpo de Exorcito, 70 e 270

; a . 'elo
DivisãO Argentina' a N os batalhOes 230 e 170 do 20 Corpo e

d
· Pt

I'· IS ro-
lado do S. o resto do 20 Corpo que devia simular ~m ataque I Oso-
hindo a att:enção dos sitiados. A' esquerda .ficava pOIS o Genem

(7) Carta de Osorlo á Esposa. Assumpção, 20 de Agosto 1869.
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no á direita o principe Conde d'Eu e no centro o marechal Victorino.
Dn~s horas durou o bombardeio que introduziu visivelmente a confusão na
praça, vindo as baterias se chegando a poderem atirar com metralha. A
manhã tornara-se então timpidissima e o espeutaculo era magestoso. A's 8
horas, Sua Alteza, cOllsultando o relogio, mandou continuar o bombardeio
por mais meia hora, finda a qual ordenou o signal de inf"ntaria avançar.
Os tres grnpos assaltantes marcharam á trincheira, simultaneamente, le
vando á sua frente carros de alfafa para atulharem rapidamente o fosso. A
galhardia, com qne todos se precipit.aram, demonstrou perfeitamente a an
eiedade que fazia pulsar os corações. Na dir..ita, o batalhão 23 de Volunta
rios da Patria ganhou, no meio de um chuveiro de balas, o fo so, e tratou de
galgar a trincheil'a, emquanto nella finca\'a a bandeira o heroico Alferes
Gaspar Rib ÍJ"0 de Almeida Banos qne recebeu cinco ferimentos. Já, entllo,
faziam omesmo os Argentinos, cuja bravura recebeu mais uma brilhante
confirma'·M. Na esquel'da, o Tenente-General Osol'io avançá1'a P.?n pessoa
á ("M/te de uma columna de ataque: collocára, com as proprias mitos, pran
chões sobre o fosso, e incutirá em. todos os seus com.lIIandados essa cm"agem
hoje historica e nunca assax, admú·ada. Outra columno, eutrt'gue aO Briga
deiro JOãO M.anoel Menna Barreto, igualmente zombou de todos os embara
90S, si bem logo de )Jriucipio tivesse uma bala de fusil arrebatado a vida do
eu chefe, trallspassundo-lhe a bexiga. Durante o conflleto, Sua Alteza

achou-se debaixo do fogo das baJas do infantaria, animando a todos com sua
serenidade. No centro, o ataque simulado transfoJ"lIlou- P em realidade,
pois, o Marechal Victorino foi adiante e fez avançar os batalhõc' 36 e 40,
dirigindo a sua linha de atiradores o intrepido Tenente-Coronel Tiburcio.
Os batalhões do primeiro Corpo de Exercito foram os primeirus, bem que
com muito curto intervalJo de tempo, de todos os outros que penetraram no
recinto da praça, e logo tocaram das trincheiras a gf'ntc que as ddendia.
Penetrando, pntão, por duas das abertas, li 2a e 3a Divi ões de cavaHaria,
tornon-se impossivel a resistencia, que, ás 9 horas, achava-se na verdado
co~nplctamente suffocada. A's 8 3/4 deu-so a ent.rada em Peribebuy dos
primeiros soldados brasileiros e argentinos. A Divi ão oriental não tomuu
parte ~o assalto porque llcál'a vigiando a estrada de A CUlTa, de maneira a
Impedu' qualqllel' tentativa de SOCC',lTO que por aqueUa direcção viesse ÍI
praça. O inimigo fiuou todo ou morto ou prisioneiro. Perto de 700 cnda
veres contados, entre os quaes os do Tenente-Coronel Ca\'aJlero, comman
dante da praça, e do Major Lopez, 300 e tan to feridos e 00 prisioneiros
SãOs, formavam, com effeito, t.oda a guarnição ]9 canhões, um delles de cali
bre 32, 2 de 24, 15 de outros calibres, um morteiro de 12 polegada', cada
um. delles com perto de 200 tiros e 13 bandeiras foram os re. ultado pri
meIros da victoria .... Peribebuy, terceira capital de Lopez, a senta no dor
so de uma coHina, dominada por outeiros circumvisinhos, qllasi todas as
Oasas Silo de palha, a egreja coberta de telha e edificada elll 1753.> (H)

Sobre o memoravel feito, mais tarde, escrevia Osorio á Esposa:

.•0 meu lo Corpo d'Exercito foi o primeiro que entrou na praça, ten
do somente a Jamentar 34 mortos 141 feridos e 24 contusos. Entre os mortos
f~rdi o Brigadeiro JoM Manoel. 'Tive ainda uma fortuna nesta occasillo e
0\ que uma peça de artilharia que me ficava em frente só deu um tiro, ne

gando fogo duas vezes até ser morto na terceira vez o sargento chefe da
peça que teimava em fllzel-a disparar sobre mim.> (9)

S (8) 'Dlario do Exercito>, A. d'E. Taunay, commando em Chefe de S. A. o
r. Conde D"Eu, pags. 169 a 173.

(9) Carta de Assumpção, 20 de Agosto de 1866.
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Nesse combate apresentou-se Osorio «com o queixo cingido por
um panno preto atado no alto da cabeça, por causa do ferimento ainda
aberto em dois pontos da mandibula inferior e recebido na bataLha do Ava
hy, a 11 de Dezembro de 1868, isto é, oito mezes antes.» (10)

Na Ordem do Dia de 14 de Novembro de 1869, menciona o Comman
dante em Chefe a acção de Osorio no glorioso feito por estas palavras:

cOsorio dando pela centesima vez mais uma prova de seu inexcedi
vel e já historico heroismo, avançou á testa da coLumna da direita e pes
80almenie ajudou a coUocar os pranchões que doviam dar passagem aos nos
BOS soldados por cima do fosso que o inimigo defendia. Sou informado que
só pela rara felicidade de falhar duas vozes a espoleta do um canhàO esca·
pau tão importante vida de ser vietima do tiro da metralha que contra elle
10ra dirigido a queima rouva.» (11)

Por occasião do fallecimento de Osorio (4 de Outubro de 1879) oDr,
Fernando Luis Osorio remetteu, em seu nome e no de seus irmãos, ao Sr,
Conde D'Eu, o relogio quo seu Pae trazia no dia do assalto de Peribebuy.

Recebeu em resposta a carta abaixo:

.Paris, 12 de Fovereiro de 1880. IlImo. Sr. DI'. Fernando Luis Oso·
rio. Muito me penhorou a carta que me eSlJreVtlU, remettendo-me, em sou
nome fl no de seus irmãos, o relogio que pertenceu a seu venerando e cbo·
rado Pae, o Mal'f}uez do Herval, e que o g-Iorioso General trazia no dia do
assalto de Pel'ibebuy. Commoveu-Ule profundamente a lembrança que tive
ram de me reRervar essa reliquia paterna, bem avaliando o apreço qne me
merece a memoria de tão prezado com panheirll de armus, e os sentimcntos
de affectuosa saudade que me desporta fi. reuordação de sua amizade: cor
diaLmento Ih'o agradeço. Precioso ser-me-1Jia qualquer objeeto 'lue por sua
proveniencia se IjO'asse ao nome do General Osorio; mas, aprecio tumbem
devidamente o pe~samento que os 10l'ou a escolher este bistorico ruloglO
paÍ'a me ser enviado: ao contempla-o, a emoção fez revivor na minha men·
te.o dia em que a Provit1eneia me concedeu a fort.una de ellcontrnr-l1l~ com
o Importante auxilio do nllor e tino militar d'aqllelle illustre g:uerreu'p, o
de Com elle, e com o nosso vlJ.lente Exercito, conseguir UIlI glol'losO tTlum·
pho sobre o inimigo do Brasil. Por mais de um ú1Otivo, pois, consem
rei com llfania esta preciosa lembrança. Peço·lhe, 81'. Dr" I]ue, cem seuS
irmãos, aceite mais uma vez a expressão de minha gratidão com a de ll11uha
cardeal symvathia e estima. - Gastão de Orteans .•

(10) Refere TaunHY: .11e repente, destacou-se, na (rente de lodos, de ou'

tra banda daquella em que eu me achava, um homem. de puncho pala am,rello
aos h ..mbros, só, montando num grande cdv"Ho branco, coju pello brilhava A lu.
do dia como si fOra um animal todo de prall1. Começou o cavall.iro a descer o

I I o cxcluSIYodeclive, com a maIOr calma e magestade, embora se tornasse logo a v i
de I,m"ensa fuzilaria e de tiros de peças da pn.ç" cercada, AllOnilo per~untt· a

? E' G.neral Ow'um ~oldado de cavaHarla: - Quem é a4ueHe que vae aHI -, o S

1',0, respondeu-me elle. E de mim se apuderou lal (remito de clllhus,asOlO, queda
. t ao Sl'U ln 0,

lagdmas me assomaram aos olhos. Ah! sim eu bem qUlze, a e· ar los
ante as vistas de todo o valente Exercho Bras,leiro! Silu desses aclOS e exemp os
que arrastam o hllmem mais frio e senhor de si á morte e o levam a affr..nlo

r

m"ls extraordinarlos perigos.. ,
. d' e p,ra traZ,

(t 1) ... Sem pestanejar, fumando o seu chnruto OSOI'lO 155 • Jornal
.Cabo de ordem, mata aquelle homem.> (Tobias Monteiro, .Reminlseencla-',

do Commercio, Rio, 1908).



CAPITULO LX

SVIllIARIO: - Marcha do Exercito depois do assalto de Peribebuy. - Augmentam
os padeclmen'os de Osorio: impedido de con<ervar-se a cavallo, pede per
missão á S. "lteza para recolher-se ao Brasil. - S. Alteza procura adiar a
solução do pedido; mas, aggrava-se de tal modo o estado de Osorlo que ve·
se forçado a retlrar--e (15 de Agosto de 1869) para Assumpção, substituido
na eommando inte.ino do 10 Corpo pelo Brigadeiro l. L. Menna Barreto. 
O Principe dera apenas ltcença para Osorio u'atar,se em Assumpção. não se
querendo privar de seu conselho e acção, - A' 20 do dito mez, do Quartel
General. em Caraguatay, S. Alteza indaga de Osorio notlcias suas e dá-lhe
novas do theatro do guelTa. - Carta a Osorlo do Capitão Manoel Luis da
Rocha O.orio sobre os successos de 16 e 18 de Agosto. - Lartas á Osorio
do ~Iarechal Vlct"rino, do Capitão Rocha Osorlo e de S. Altesa o Sr. Conde
d'Eu, sobre as operações, em data de 21 e 27 de Agosto. - Cartas de asa
ria, de As,umpção, em 29 de Agosto e 3 de Setrmbro, ã seu filho Fernando
e á E-posa, sobre a sua saude e a guerra. - Cartas do Malechal Victorino
á 0'0110, de 8 e 11 de Setembro sobre as opera, ões a seu cargO. - Ofticio
á Osorio do Bri~adeiro Portinho, de 11 de :>etembro (l86Y) sobre as ocCor
reneias COm as forças de seu commando. - Carta do Marechal Victorino.
de 13, s bre as operações, - O~orio vae continuar na campanha. - O Prln
cipe pessoalmente recl_ma a sua volta. - Osorio, embora doenle, attende
ao ar~e110.

A 13 de Agosto de 1869, ás 61/2 boras p. m., do Quartel General,
om Peribebuy, escrevia S. Alteza a Osorio :

c r. Visconde. - Depois de reflectir, parece-me que Dão fariamos
uma COUsa TilZoavel indo esbarrar pelo caminuo ('ireito contra a pOSiÇãO
do Lopez no Sanjahulll e que o que nos com'em é flanquear pela picada que
~ Visconde me 1I1ostrou esta tarde na nossa direita e que, segundo dizem os
\a~uca"~s, vae a Caacupé. Mas, lJara isso é preciso mandal-a preparar pdos
eng-onhClros, a, portanto, falharmos aqui amanhã. Neste interim, aproveita
~nos o tempo mandando examinar o dois c:aminhos de Chololó e Cerro
Co°n que nus 1I.0dem communicar com Pirajú. Para o lo, me ~ervi.rei do 20

rIJo de Exercito; J!"ra o Cerro LellO peço a. V. Ex mande um batalbão,
amanha de rnaul'ug-ada, até o alto da subida, c alguns homen de caval1aria
para a~nmpanharem O engenheiro Jardim até Pirajú. Si aqui falharmos
~~anha,'. lJen. o I)ue o batalhão pode estacionar lá emquanto o Jardim não°.ta. EIS o I)ue me pllruce ; mas, sobre tudo quanto precede peço ainda a
I plllli\Q do Visconde. Si eoncordur commigo, 'lu ira dar ordens paTa que
ogO.'lmallllli de mlluhã a ala .direita do batalhão de engenheiros comece o
~ervl~o de arranjar a picada da. direita e mandar alguma. força que ahi fique
d~ totecQão. Entretanto, seria bom continuar a descobrir, até onde fôr pru
ra

ll
U' \~stl'lda de Sanjahum, DilO só pam a ficarmos conbecendo como pa

am~ ra 11' deste lado a attençllO do inimigu. Espera sua resposta este seu
go - Ga-stão de Orleans.»
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.I1Imo. e Exm. Sr. Nas disposiçoes que se tomaram hontem, para o
ataque do reducto que guarnecia esta pO\'oaçãO, a 100 Brigada de infanta
ria sob meu commando teve ordem para deixar o 60 Batalhão, guardando a
retaguarda deste Corpo d'Exercito, defendendo especialmente o Quartel-Ge
neral do Commando em Chefe, Ambulullcia Central, Intendencia c Artilha
ria, e para levar o Batalhão 130 á POSiÇãO conveniente para o ataque e
as 'alto da fortificação. Com effeito, assim dispostos elites dois Batalhões
apresentei-me a S. Ex. o Sr. Marechal Commandante deste Corpo d'Exerci:
to, flue lie dignou ordenar-me que, com o Batalhão 130 , seguisse lJor lima pi
cada na direita da estrada para carregar pela face de Leste da fortificação
inimiga. O BatalhãO desfilou por esta picada e teve que atravessar Vlllte
bracas mais ou menos de um formidavel atoleiro; de abrir passagem ~m

urna bem conlitruida cerca de madeira; e, finalmente, que passar o arroio
em um unico passo, cujas avenidas estreitas difficultavam a p,lssagem do
Batalhão fazf\ndo-o estender por filas em sua profundidade; todavia, ao KU
nhar a eminencia proximu á trincheira, vi flue o inimigo, acos ado pdls
Infantarias do lo e 20 Curpo d'Exercito pelo Sul e pelo Norte, havium e
calado a trincheira pelo lado de Leste, procurando evadir-se; c, posto que
apenas tivessem alcançado esta POSiÇão umas cincoenta praças da la com·
panhia com mandada pelo Tenente Luiz Alves Leite d'Olivcira Salgado, eom
essa forca fiz frento ao inimigo que, retrocedendo, paTte al:astelou-se em dois
galpoes entr.nchcirados e o resto procurou resistir em campo raso: u força
ia succcssivameIlte aug-ll1entandó com a reuniãO das filas que sUlJeraram as
diffic\lldades da passagem; e, o inimigo, aglomerado, começava a sor e pin
gardeado, fluando o 90 Batalhão, com mandado polo Major Floriano Yieira
Peixoto, concorrendo ao mesmo ponto, ajudou-me a recolher prisioneir.os
aos que se rendiam e a concluir com os pertinazes o fanaticos que rc IS

tiam : a mortaudade do inimigo ahi foi enorme; e ouso affinnul' que Jl~r

esse ludo nenhum Paru/l:uayo evadiu-se, porque os que não forum fOltO yn
sioneiros e recolhidos f rido, foram mortos. O prejuizo do Batalbão fOI lU

significante: o Commandunte Major Felil:iano .10 -é Henrique teve um fen
mento de arma branca na mão direita, dua. praças foram feridns e uma
contuza, constantes da relaçM junta. O concmso prestado ao 13c pelo 90

Batalhão foi valiosissimo, porqne fomm esses dois corpos que fizoram frcnte
e bateram todo inim igo flue procurava fugir armado para o lado de BurrC!
ros, e seus communduntes se tornaram credores de todo elogio. Fizeram- e
recommendaveis o Cap. Ajte. José Francisco da Silva, Ttc. Ajte. IgnaclOde
Souza Gouvêa Junior e Comte. da la Comp. Tte. Luiz Alves Lpitede O,. alga
do ; nàO só todos por sua bmvura, oomo cada um pelo. motivos segUIntes:
O CapitãO Josó Francisco, e Ajudanto Gouveia, nas disposiçOes de formatura
para augmentar a pequena força que eu havia levado avançando denodadR
mente sobre o inimigo, quando nos suppunhamos sós ante da obegn~ do
90 , facto que som duvida concorreu panl salvar a pequenR f~rça d.nla m
panhia. O Tenen te Oliveira Salgado peja intrepidez e intcllJgenOln.que dr
monstrava e pela bôa ordem em que conduziu a força menor de CIllCOO~ a
praças fazendo frente a mais de quinhentos Paragunyos. DUl'unte o com a
te apresentaram-se-me e serviram sempre juntos a mim e coa~Juva<:.~S
meus assistontes nas transmissOes de ordens o Tenente HeDl"lque . Id~
Barreto d' Almeida, e o lo Cadete de Artilharia Adalberto. Pedro Xuvlo;ha_
Castro, os quaes slío empregados em repartições do ExerOlto. :1compa
mm-me sempre em todas as occasioes mais arriscadas os offic.laes IdO ~~~
Estado Maior os Capitães Antonio Gomes Pimentel, JuvenclO A vos en
Santos Fortes Tenente Jeremias de Araujo Costa e o 20 Çudete 1109~arg130
to Hygino Martins d'Almeida. 368 prisioneiros foram feitos po o ãOO dei
BatalhOes e entregues na Guarda do Exercito. Ao entrar na pov~aQ Jor e
as ordens á evitar roubos; e sendo o 20 Cadete 20 Sargento JouqUlnl g
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Vieira encarregado de fazer evacuar uma casa, onde alguns soldados haviam
entrado encontrou 208 pataçlles que immediatamente veiu aprasentar a
seu Co~mandante. O Batalhão reuniu tambem 294 j tudo foi entregue á
estação cOnJ!Jetente. Deus Guarde a V. Ex. Com mando da la Brigada d'ln
fantaria em Peribebuy, 13 de Agosto de 1869. IlIm. e Exm. Sr. General
Carlos Resin, Commandll.nte da la DivisãO d'lnfantaria. - Hermes Jjffnesto
da Fonseoa. Coronel.»

.A's 9 bs. m. reaJisou-se o enterro do General JOão Manoel, junto do
aliar-mór da igreja de Peribebuy.

A'S 10 1/2 m. S. Alteza escrovia ft Osorio, do Quartel General em
Peribebuy :

Sr. Visconde. - Ao meio dia farei o primeiro toque de apromptar
para a marcha do 20 Corpo de Exercito. V. Ex. pode marchal' logo que lhe
parecer á hora opportllna. A estrada a seguir é a que vae para ASl:urras e
Caacupé. V. Ex. marchará hoje a distancia que puder e até encontrar um
acampamento que julgar vantajoso. Em nenhum caso, porém, dove pas ar
além do !Janto onde se bifurcar o caminho de Ascurras do de Caacupé.
Mando·lho junto com o Major Peres um prisioneiro de nome ao que me pa
rece Morinl!a, o qual declara que de aqui a 1/2 legua em um desfiladeiro
chamado Passoré ba uma força postada para nos surprebender e cortar a
vanguarda. Queira, pois, V. Ex. tomar suas providencias para que primeiro
se reconheça este ponto com todo o cuidado. Escripto isto, recebu seu olfi
cio acerca dos filbos do João Manoel. Não tenho tempo para respondE'r ago
ra officialmente. Mas, V. Ex. póde ficar certo que hei de ver que o Gover
no Imperial atrenda convenientemente a subsistencia da familia de tãO be
nomerito militar. f10u de V. Ex. amigo - Gastão de 01"leans .•

Marchou o lo Corpo de Exercito, e, a 14, sahia no povo e fundição de
Cancupé, só alcançando, nesse dia, a retaguarda do inimigo que se retirava
precipitadamente e cuja guarda foi derrotada.

Os sofIrimentos de Osorio se aggravaram nãO lhe permittindo ao
menos conservar-se á cavallo por algumas horas. Solicitou, então, licença á
Bua A.lteza para retirar-se do thentro da guerra e recolher-se ao Bra iI.
OCommantlante em Chofe .reluctando priyar-se, nR pe 001 de tão il
Instre Genol'ltl, de um auxilio tão etlicaz, quer para o conselbo, quer para a
aC9M., pl'ocuruu adiar a solUÇãO de semelh3nte pedido, ma , em vão: o
estado de Osol'io, obrigou-o a partir do Exercito, no dia ]5, de manhã,
para Assumllção, sendo substihlido no commando interino do 10 Corpo pelo
Brigadeiro José Luiz Menna Barreto.

" . No mesmo dia 15, o Exercito marchou e alcançou fi retaguarda do
InImigo á 2 legulls; travou-se combate, o inimigo deixou no campo mil
m~rtos e 700 prisioneiros e algumas boccas de fogo. O nos. o prejuizo não
fOI graade em relaçãO ao inimigo. «Â 17 tambem se ouviu canhoneio, mas
nllo sei o )'esu1tado.~ (1).

A 16, Osorio extrabiu um pedaço grande de osso do rosto, melho
rando Um flanco; porém, outros ossos apontavam para dentro da bocca. O

-
(I) Cart I de Osorio citada.
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Principe n!íO quiz dar licença para recolher-se ao Brasil, permittindo-lhe
sómente tratar-se em AssumpçliO. (2)

A 20, do Quartel General em Caraguatay, S. Alteza escrevia ao Vis.
conde do Herval :

.Faço esta para saber como tem passado de sua saude, depois que o
deixei em Caacupé. Já terá sabido dos novos triumphos que alcauQãmos
nos dias 16 e 18. O José Luiz e o Victorino ambos briLharam, aqnelle no
primeiro e este no segundo. Muito devo a ambus. Aqui estão parados pelo
pessimo estado da cavalhada. como era natural, após tanta marcha. Dos oa
valIos remettidos pelo Salustiano chegaram hoje 050 regulares, além de 150
mulas que me informam não servirom. Os nossos cavallos cansado vou
mandar invernar no Campo Grande ou Chaco. A An~ustul'U receio que nAo
esteja segura cmlJuanto nàO tivermos força na Villa Rica. O Mitre, sem me
consultar, levou-mo o .losé Auto, o Nery, e o Bneno a 4 leguas daqui pro
xima de horriveis banhados. Hontem á Doite mandou parte de quo tinha
agarrado a bagagem da Lineh, e, hoje, ao meio dia, ouvimos uns poucos de
canhonaços. Amanhã espero noticias daqueIle .•

Aroyo Peribebuy. Agosto 16 de 1869. Mi estimado compaücro y
amigo. El dia que nos despedimos tuvimos uma batalla a las 10 de la ma·
nana, entre el E~teru Rivarola y Aroyo Piribebuy, donde el Conde me dió
2 Batallones y 2 Regimientos de cabalIeria, encargandome tall1bieu de la
derecha j hizo cuan to pudo por con ten tarlo y estoy en la L:I'eucia qne eI
estará satisfeeho. A mi me eo tó de los mios 54 entre muertos y herido : ys
vé que he cunJllido y he salido de la caScara em que V. me creia metido.
El comandante .llipolito y el Coronel M. Cypriano fueron mis companeros
y ya vé V. que con jefes como los que nombro nunca podria quedar mal i
de los Pamguayos, han muertos como siempre; es desir, de mil arriba, y
hay yo no sé cuantos prisioneros, fuera de su parque y arblleria qno tam·
bien quedó en nuestro poder. Sin mas, mi amigo, dcseo su pronto ro tabele·
cimiento, esperando us ordenes. Su S. y am. O - ]J}m'ique Castro.>

«lIlmo. e Exmo. Am. o Barão do HervaL. Passo de Santa Mana, 16 do
Agosto de ]869. Communieo a V. Ex. que só espero um transJlorto, o Guoy
curtí., para seguir com o resto da forças de cavaIlaria de meu comm~do
para S. Fernando, onde me esperam já algumas, para dalli lev~l-a reunIda·
mente para Assumpç1lO, por me constar haver na fóz do ToblCuory trans,
portes grandes que permitlem isto. 1: 01' todo o dia de hoje deve chegar o
transporte, e, então, embarcarei amanhã. A escassez reparavel de trau por·
tes para animaes me obriga a n1lO levar por agua mais de, cem cavallos, 0.3

adoptar a resolnçãO de fazer seguir o restante della, que e de maiS de do~S
tantos, com o Coronel Coronado e fazer reunir a elJa 90 e tanta mulas e
artilharia em bom estado. Esta cavalhada segue para ASSUlllI'çllO. Antes 1~
meu embarque farei seguir para Humaylá cerca de 2.500 cavoUos que a
deverão levantar em pouco tempo. Cedi ao Coronel Coronudo lSq dos m~~
lhores cavallos para eUe poder continuar a sua marcha, que continuo~ h~._
com a sua passagem aqui. Desde o dia 5 tive noticia de que o Corono o ~
rigia-se a este passo de volta de Juty, por um official deIle q~e . dosce:Cia
Tebicnary, em uma canoa, trazendo 20 e tantas pessõas, mas so bveuo .
exacta da altura em que eIle vinha por um emissario ~elle que me. ou:.
trou em S. Miguel, quando seguia em direcçãO ao ExerClt~ para POd1l' ~ õas
lio para a força de Coronado, que vinha quasi a pé, com bOJando 60 p01sse
paraguayas. Dalli fiz voltar o emissario, enviando ao Coron~do 50 m~ a o
algumas provisoes afim de que elie pudesse facilmente reuDlr-se a num,

(2) Carta citada.
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que deu-se a 13. Coronado, ao chegar, pôz-se á minha disposiçãO e pediu-me
remontas para quando eu lhe ordenasse a continuaçM da sua marcha. As
paraguayas trazidas por Co~onado e as trazidas por r:nim já sob~1J!' quasi a
400: já foram todas remettldas para Assumpção. Alem dfls famlhas que eu,
ao chegar ao Juty fiz seguir para S. Cosme e Encarnaç1l", mais algumas fo
ram mandadas por Coronado para cá, as quat's bem póde ser que não te
nbam encontrado os nossos navios de guelTa. Sou com todo resfleito e con
sidel'OçãO De V. Ex. .á.m.o e Cam.a obr.o - JosP- Gomes Po'rtin/w.>

Nessa mesma data, tambem de Caraguatay, escrevia á asaria seu so
brinho Manoel Luis da Rocha asaria, sobre os successos de 16 e ]8 :

.Caraguatay, Ago to 20 de 69. Exmo. SI'. General. No dia 16 em que
marchamos de Cauuupé, ao sahir da picf1da, mandou o Vasco Alves, que fazia
a van/{uarda com o 70 e ]30 de CU\'allaria (Brigada Cypriauo) dar parte que
oinimigo apresentava-se,.resistindo á contiuuação de no sa maruha. Ar
reou-se as muchilas e, avançando, a infantaria e artilharia estabeleceu-se a
linha de batalha, reconhecendo eu (e quem 'I'leria enchergar) que o ini
migo estava formado em 3 linhas, pouco espaçada~ umas das outras, e em
campo tãO lindo como as nos as vurzeas do Rio Grande. Eram, si tanto, 9
horas do dia. A' pruporçM que avança,amo, , o inimigo retirava em muito
bôa ordem, prot:urando opa 'so do arroio que distava do lugar ollde começou
a u(-Cnn 3/.+ dl:l legua brnsileira. Depois de alg-um tempo, conseguiu, sem
muito prejuízo, tran paI-o, e, com 8 boucas de fuga fazor- e forte no passo,
quo ora máo e muito fuodo. A-hi re~istiu tenazmente até quo abandonou a
artilharia que era conduzida a bois, atirando-a obre opa. :0, fiualldo atravan
cado, e com a maior parte dos boi mortos. Ahi começon a. soffrer ~randes
pnrdas, até o segundo arroio, onda tornou a fazer viva resi~tencia. A Brigada
~oH,rpolito que fazia a retaguarda (!) chegou ao logar do combate quando o
IDlmlgo OCcupava ainda o l0 arroiu, e, recebendo ordeno do Conde foi contor
nar o inimigo pela nossa direita, encontrllndo-:.c na retaguarda delle com o
Camara i entM, abandonando o inimigo o 20 arroio, proc'urou fazor-se de
nol'o forte junto de suas carretas de munição que estavam proximas do
malto oude olle pensara all'ar-se, mas, deixando grande numero de morto,
pude~m alvor e alguns nesse matto, ond , penetrando a nossa infantaria
e mUItos lanceiros a pé, fizeram horrol'O a matança. Só ás 3 da tarde ce a
ram os tiros. Si nãO tivessem os t<10 sómente duis corpo de ca.allaria,
afianço a V. Ex. ql'e, antes de duas horas estava terminada a aoç1l0. Briga
mos 1 hora e 1/4 e do uma e outra parte houvo muita ordem. O Vasco Al
;es\ qua.nto a mim, foi o heróo do d.ia, apezar do Optill~O comportamento do
ose LUlz. O Cypnano, Lucas, e Llma portaram- e aCIma de qualquer elo-

gJo, e os d.ois peqnenos corpos 70 e 130, quer protegendo a infantaria (com
seu~ lancelros fi retaguarda) quer calTegando obre quadrados de lança e,
Opmgarda , fizeram prodígios de valor: emfim, brigaram como a de pedir-se.

bD.codor? e o Pedro p.ort~ra1ll-se distinctamente dos outr?s seu compa
n ?Iros d armas. a Fldehs fez o que l:ostuma fazer. a pIquete do Conde,
~mndo ao ]30, tomou parte na acção e sua praça. mel' ceram muito guia
as pelo seu valente commandante JoãO TeJle . a Hypolito, Urbano, lzido

fO, V, Ex:. bem os conhece: não ha phra e do elogios para elies e seus
oommandados. Quanto ao l0 Corpo deixo escripto tudo o que se fez. a 20
marchou, no mesmo dia do BarreiTo. aRe. in com seus batalhões, e o Ca-
mara com li'" S b' d .. .. a cava ana, faZIam- a vanguarda. a lO o no campo VIram o lOl-mlao .Ira" na pICada formando linha de batalha; mas, marchando como a encon-

rcm o lo Corpo, deparaTam no caminho, mas muito ã. direita, uma pe
d~ena força de 600 homens: ahi pararam. a Camara, que nãO vinha subor
dInado ao outro, ouvindo o canhão e fuzilaJ'ia no l0 Corpo, entendeu man
ar o Chananeco proseguir na marcha, isto antes do encontro com os 600.
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Em breve encontrou-se o Chananeco com a retaguarda dos que DOS comba
tiam ; mas, com seus dois pe'luenos corpos, nada poude fazer até que ulli
chogando o grande Camara, de passeio, reconheceu a importante posiçao
que podia tomar, e, voltando voude arrancar do Resin, a muito custo, um e
depOIS outro BatalhllO que, protegidos pelo Corpo 21, vieram fuzer juncça~
com o Chananeco e Hypolito, e assim reunidos tomaram ao inimigo o res
to de sua artilharia, ual'l'"tas de munições, etc., etc., pronunciando-se por
este modo o desft>c;ho do drama 'lue dosde as 9 horas representava o lo Cor
po de Exercito, A tudo isto Vidorino fazia acampar sua gente em frente a
picada d" Caraguatay onde o inimigo ostentava 10 canhOes e 1.500 hll
mens. Aquém do logar onde terminou a acçl'lo, acampou o lo Corpo, O
rosto do dia e o ~oguinte foram gastos em reoolher armamonto, foridos, eto,
eto, A 17, á tarde, havia chegado Mitre, Auto, concentrando-se, as 'im, todo
o Exercito AlIiado. A 18, emprtlhendemos a marcha do modo seguinto:
Direita - Mitre e .losé Auto; centro - Victorino ; eS'luerda--Conde d'Eu,
José Luiz, cr"io 'luo pretendondo fazer juncçl'lo neste ponto. O Vietorino
uatell de frent" a forç'l inimiga da picada, derrotando-a completamente, de
sorte quo menos de 300 foram os IIue conse/{uiram s,L! \·ar-so. Cr"io que de
ambos os combates nào conseguiram ir ter com Lopez cem homens, porque
até hoje é incrivdl o nUllleru de extraviados que, aos 20 e mai.;, a todo uS
mom"ntos se estllO aprosentando. - Consta-me 'lue ao José Luiz, que ostá
acampado a'luéll1 da Porta R'lmires, hontem apresentaram, além de muitos
soldados, só m.qores 3, entre elles o Mon~iel. No combate de IS, p~l'eCQo

ram Coronel Herlllo·a, VCl'l1al e muitos outros chefes supenores e impor·
tantes. A columna da direita e tá distante de Caraguatay 4 leguu, tondo
por vangnarJa o 13ueno, e, consta que já tomaram grande porção de baga·
gens. Mllitissimas MIO as lIlulheres, v lhos o erianças qlle e tile JIll nosse
poder desd.. Caat.:upé atá onde está o Mitre, o todos vom v..ltando eI~l ~u ',11

de protet.:ção nossa. a illi/llig-o queimou todos os vapores que aquI bllbe.
Diz-se 'llle daqui em diante 03 terrenos sãO 'luasi intransitaveis, Lopez DAo
tem cOll!si~o m'HlOS de 3.000 homen,', mas, até seus ajudantes por nqlll pa.:
saram a !le. Estamos a pé inteirnmente. O Castro no combate do lo,
portou-se bem ouullpauJo a dirrlita da linha de babtlha. Recebeu 110'

tiuias do Coronado, 'lue são boas. Rontem fOrl.m da'lui remettldnS p:l~
ahi 400 apresentados e prisioneiros, homens todos, e hoje ,nos dOi
C,orpos de Exert.:ito já deve haver 'luasi igual nUlllero. Um IJl'lI,tlUUllte de
cl1'llrgia det.:lar"u havl.ll'em no matto 200 feridos levemente do dia 16, que
creio ter ido orJelll ao .Tosá Luiz para mandaI-os ver. Mandu-Ihe,' o esbo
ço 'lue a minha pllbru Illemoria po' de a custo produzir; e, si V. ~x. ° n~o
ent"llder ras"ue-o. NãO t"nho tin . Talvez sejlL wa 'S'lnte, mas afianço a .
Ex. 'lue, eSt.:7-evendo tanto Ó tenil') em vista contar-lho a'lllillu 'lue de.gra
çadam"llte V. Ex, não vin'. E minha bôa intonção s"rlÍ. minha reeolllPcDrl.
Eu, e os v'1rdadeiros amigos do V. Ex" fazemos voto. para que não v~~
cá j é demais o s'h.:rifieiv. Do V. Ex. sobr. o e am. O - Rocha.• (Nota. I II

queda-me de f,dar n'lS perdas de ambos os contendores. Dia lli. -Calcu8'oo
IOl:ça do inimigo em 4.500 hom"ns. Ficaram mortos no campo 1.300, Üom

l'Il

pn,ioueiros, e mais de 500 'lue depois se tem apre~e~ltl~do, . O Cab~ o: eue
que Il1lJudava a for!>a e t.:onse"niu escapar-se. O IDIDllgO a proPo1çA

l
qa

, y " , ',' ann .
perdia um palmo de tdrreno deITava foO'o no campo: era sua pnllc~"a I r
... d' 'd 1 " f ' t' d S'U IJl'lnClpll a',L'àU Ispunl1a sll1l10 e pouca;'! armas de ogo, consls ln ° ~ bate,
mamento em lanças. a nosso prejuizo foi de 200 homen~ fora de eU~nos'
A' 18, diz"ll1 'llle o i imil{o perdeu no campo acima de mI! h.omens :. u fe
so pr"juizo nM t.:hegou a 200. No dia 16 morreu-nos °Plaeldo, e cO

rido o Pereira. no 21).
A 20 de .Agosto, de Assumpçlio, escrevia asorio á Esposa .: h pouco
____ J.opez deve ter ainda 4 ou 5 mil homens, !l0r'lue tID a
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mais de 8 mil quando rompemos as operações. E' possivel que Lopez se es"
oupe para os hervaes ; mas, o Conselheiro Paranhos disse-me que de qual
quer forma vae acabar a guerra. O terreno por onde andamos, são ~andes

matlas, picadas e atoleiros com pequenos campestres de longe em longe.
Lopez tinha f"ito muita artilharia de campanha na sua nova fundição de
Caacupé que ficou estragada. Dos meus ajudantes só foi contuso por um es
tilhaço de metralha o Tenente José Joaquim de Andrade Neves que já está
quasi bom, o gravemente ferido em um pé o Alferes José Rodrigues que veiu
oom o Fidelis. Os mais foram felizes .•

A 21, escrevia-lhe Victorino :

.Meu Exmo. General e Viscondo. Povo de Coruguaty, 21 de Agosto
de 1869. - Com bastante pezar soube da retirada de V. Ex, pl'lo seu mau
estado de saude. Deus permitta que, com o socego e recursos, obtenha me
lhol1ls. Tenho andado tão atrapalhado que nrlO pude ainda f1Screver a V. Ex.,
como era de meu dever, o que agora faço. Como V. Ex. . abc, no dia 14
fiquei com o 20 Corpo d'Exprcito em fren te da picad'l de ASClll'J a , e V. Ex.
com o lo om Caacupé. o dia 15, á 1 1/4 horas da tarde. recebi orden' -.lJ S.
Álteza para contra-marchar e seguir á Barreiros a saber o caminho que ti
nha tomado Lopez, havendo abandonado ÂScurras; o final da leitura da
carta de S. Alteza foi logo com o 10 toque de apromptar aO Exercito e ás
2 ~or"s estava em marcha, tendo desprendido a minha vanguarda composta
da Divi ão de r.avallaria - Camam, e 12 boccas de fogo como S. Alteza or
denara; de passagem por Peribebuy deixei as muxillas d'iufantllria e Íls 5
horas da tarde segui, indo dormir na Villa de Barreiros, onde encontrei o
Camara com a vanguarda tau,bem do pouso; no dia 16, fiz eguir a van
guarda~. 2 horas da madrugada, e eu com o Exercito <'Is 5 ]/2 hora da ma
nhã direito á estrada do povo Curaguatay, por ter notil:iHs em Barreiros, prtr
UUla muUler, que Lopez tinha tomado esse caminho. Com effeito, ao chegar
o Camara Íl entrada da picada e di tante do dito povo 2 leguas e meia en
controu-a guarnecida com 12 boccas de fogo e com perto de 2 mil homens
da !res armas, já se sabendo que era ca\-al1ariu a pé com lança.'; o Ca
m~ra tomou posição com a 12 hoccas de fogo e principiou a bombardeai-os
o IIS 9 horas do dia eu cheguei com o 20 Corpo, tendo deixado a bagaaem
COUl ~m Batalhão que ao meio dia tudo se reuniu j reco II he"i logo as pusi
Q?es 101ml~as, tomei as minhas e esperei o resultado do 10 Corpo de EXPor
CIto que vlnha pela estrada da esquerda e do qual não tinha noticia algu
ma i em .seglti~a tive parte que, em um capãO sobro a minha esquerda e por
~ad? d Vla suhlr o ~o Corpo d'Excrcito, que di. tava ~e mim mais de legua
dav1a tre.s companhlas paraguayas, que buscando a dIta estrada da e quer
a qU? vlOha dar na picada por oode tinha entrado Lopez com sua escolta

na nOIte de 15, ficava portanto cortada j marchou para o dito capão o Co
ronel 9han~neco com o lO Corpo e o 20 Regimento, e endo informado, co
mo aCIma dIsse, que haviam as 3 companhias d'infantaria, mandei ao Cha
~a.neco um Bat~lhão e 2 boccas do fogo á sitiar para o. batel' de cali,bre

,.ness.a OCcaslllo passou-se 1 Paraguayo, oreança de 14 a 15 annos, porem,
Fulto 1'11'0, declarando que nãO eram 3 companbias o sim o General Cablll
~o com 4 mil homeos e 6 boccas de fogo, quo tinha ficado cortado de Lopez.
4bmtlsa noticia mandei seguir paraaquellelogar 10gooBrigadeiroRc jncom
ra a a ~lõe.s ~ seis boccas de fogo, o Camal'a e o Mal1et, e logo que mal'cba/h Pfl~cllJlamos a ouru' os tiros d 'artilharia e fuzilaria do 10 Corpo que
q~n ~. p~cando a retaguarda da força de Caballero, e na chegada do arroio,
R~' ln~ o pas o apertadado, fizeram uma re istencia forte ao lo Corpo; o
ao ln a fOI UlU pouco calmo demais e houve circum tancia que vieram
obr~eu conhecimento pelo Brigadeiro Camara e Coronel Ma1let, que me

garam a mandar Omeu deputado do Ajudante-General o Tonente-Coro-
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nel Tiburcio com ordem terminante para atacar o inimi~o, o que se reali
zou, tendo sitlo derrotado completamonte Caballero com a força que eslava
deste lado do anoio protMgendo li outra !Jue estava contra o lo Corpo !0
rnando-lhe oito boccas de fogo, muitas carretas de muniçoes, etc" ~tc,'
tendo o lo Corpo do outrO lado do arroio tomado tambem muitas boce~
de fogo e feito grande estm~o ao inimig-o, A' noite de 16 mandei dormir no
eampo do ataque o Coronel Rvcha com a sua Brigada de cavallaria pum, no
dia 17, intltilizar todl) o material deixado pelo inimigo: recolheu-se lIS 7 bo
ras da noite desse dia, danuo-me pai te de tudo ter cumprido, a qual exigi
por escripto, Ao anoirecer do musmo dia 16, chegou o Principe, deixando
o lo Corpo acampado deste lado do al'l'vio a legua e meia de distancia do
20 Corpo, 'o dia 17, na Illesllla l.osiçãO falhamos, e o inimigo que tinha
em minha frente, trab olhou em trincheiras todo o dia e noute de 17; i\ lar·
de chegou o Goneral Emilio Mitre e o BI'ig-adeiro Guimarães, o na mndru·
gada Sua A.lteza ordenuu-me !Jue eu marchassoJ pelo centro á bater o iui·
migo e seg-uisse ao Puvo Carngnatay ; Emilio Mitre com o Brigadeiro Gui·
maràes pela estrada da dircita á sahir abdixo do dito Povo Caraguala)', e
que o lo Corpo d' Exercito, onde foi Slla Alteza, tomara a estrada da es·
querda, sahindo abaixo do mesm" )JOvo; note V, Ex, que a direcçilD toma·
da dos tr08 Corpos d'Exercitu, pelas distancias d'ulls Íl outros, era lal que
nãO permittia Su1'l'1ll m'ltual1lente protegido corno a realidade no.; demoo·
trou, O PJ'illcip~ seguiu á J'llunir-so ao l0 Corpo e mal'l)hou e eu preplll'O!
o 20 Corpo d'j~xercito para o ata'llle pola maneira ,eg-uintB: Diroitll
BI"~adn Hermes de 2 (;orpIlS de infantaria; centro - Brigada Wllnderley
com 2 BatalhOes e 'luutro bOI;cas de fo!{o, commundadas pelo Cnllitno L~i·
te de Ca~tro; esqu ·rda dui BatalbOes - DivisãO CaUlara, sendo elle
commandante da esquerda, com o resto do 20 Corpo d'Exercit?, Coi·
loquei-me no centro e rel~u'\J'da da Brigada W"ndorley em. di t~oCla
conveniente pam cum pr.·stuzl' pro. tal' protllcçãu á tres forças aClllllldltas:
mandei avançnr as forç". dos ílancus até 'lue !'le torneasso o inimigo, o ne
occasiào opportuna dei n si~nal de fogo-principiado ás 7 II? hnl1l' da m.·
n1J[L, e coucluido ás 9 1/2: dllrilute o 2 h\l!'U. de combate aluda eDvolvld~
os Batalhões mais-um fnsso proteg l' o centro e outro a eS'lllUrda; e ft

proporção que manda"a avançar o' que combatiam na frente, cu do porto o
seguia, com o reslo du Exercito, lião só para os auxiliar, como pnra 0$ mora·
lisar, e chegnndo a o~casiãll em 'lue DlJUS sompre mo ha ajudado em reco
nhecer quaudo o inimiO'o "ascilla mandei tocar siO'ual do 20 CurlludoE~er.

. ,,' " th 'IRS'CIto e avançar, o 'lue fui flromptam nte cumprido com brnl'uln e CD u, d
mo, avançando a anilharia cm cima das trinubeiras inimigas, qlle aeos ~ o
pelos iLulcOS e pula fren to furam uom plota mou te derrotados, sendo m~r os
pela infantaria o 'renente-Coronol paraguayo CommnndaDte de qua.tro atA·
lhões d'infantaria Juliano E.:uobar igualmente I~lorto o major Verus'd,se.
g,und~ comn~andante -<l'infantaria, 'MaJor .rOão, Coronel CommaDdantero ar:
til barra, MaJor Bernal e o Coronel RurlJlosa, Commandante de toda rça
Este foi morto por um sold Ido do fiO Corpo de Caçadores de Cal'allarla i C·

-' M . . . , estaV'II11 II essacapou-se tao somente um aJor dos otlicJaes suponorcs que,' s
força que bati, tendo sido mortos todo, os maís de que acima dou os n~II1~;
Apó$ II don'ota mandei se"uir o Bri"'adciro Camara com as Cll VII III1J"1US' de

B . ""., t o bUCCIlSt1'es ngadas que atacaram n" frellte como Já relatei e as qllll r t ye
fogo Com o Capitão L~ite ue Castro, Sll~uiram direito ao Povo ~~raâu" ~tos
abi encon trOll o Camara, em reti rada direi to ao arroio M'lnduvn:a sÓ~~dnte
homens d'infantaria e uma bocca de fogo, e os perseguiU !cv"
com a cava lia ria, matanelo ainda cinco, tomando,a P~~'\tJl~~ 1)11SS0
vam, inlltilisando-a e lançando-a ao arroio, e sogUlu dlle sanoa
F '. . d L em uma o Il,lDUO aondo se achavam os S019 vapore~ e, ,op~z se achava
que parecia. estarem no ualllJlO; a guarnição lDlnuga que
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nos vapores os abandonou, fugindo para o outro lado e tocando fogo
nolIes, nos quaes havia ainda tres ou quatro peças, um bonito piano e
muita munição, tanto que até ás 10 horas e meia da noite desse dia
houve por differentes vezes fortes detonações provenientes das explosões,
as quaes foram vistas e ouvidas per todo o Corpo do 20 Exerdto; em
quaoto O Camara cum a Cavallaria foi ao lugar onde estavam os vapores, as
tres Brigadas e artilbana I]ue mandei em seguimento ,ll) Camara, acamlJa
ram logo ao sahir do Povo. e eu fiquei com o resto do Exercito e bdgagens
no lugar do ataque mandando curar os nossos feridos, estragando todos os
reparos das 12 peças tomadas, quebrando o armamento e lanças, mandando
prendar fogo nas munições e carretas, etc., até hora e meia da tarde, dei
xando o batalhãO 530 e um eS'luadrão de cavallaria do 210, guardando nãO
só os feridos desse ata1lue, como os de 16 I]ue ainda não tinham sido con
duzidos por falta de trilll~porte ; puz-me em marcha e as 4 1/2 horas da tar
do a'lui cheguei com o resto do Exercito e toda a bagagem, e a1mmpei na
frente do dito POV'l : fis 6 horas, depois d'estar al]ui e acampado, chegou pp.la
direita o General Emilio Mitre COlll seu Exercito, e acampou na minha direita.
- Logo que aqui choguci dis 'e-me o chefe politiuo que se apresentou, que
Lopez tinha mandado tres regimentos desarmados por uma pic>lda falsa
quo vai sahir ao camlle do combale de 16 afim de 'lua com cautela levan
lus e o armamento que fieasse no campo, e um official do corpo de sande
purnguayo, prisiuneiro do ataque de 18 na picada d'este Povo, 'lue tinha ido
um Regimonto só de espada$ desembainhadas com o fim de sorprehender e
degollar a força qne fieou em Poribebuy; promptamente mandei -eAuir 060

blltnlhilo de linha para a retaguarda para proteger o 530, prevenindo de tu
do ao Tononte Coronel Alexandre, Commandante do ditú 530 'lue alli tinha
fiuado, e ordenandll 'lue mandasso á toda pressa um offieial eom quatro
praça pI'evenir a forç I alli e taeionada ; porém, nilda fl-ppareceu, porl]1I0
lodos os nosso, f('ridos fOl'illll conduzidos hoje RS 7 hoJ'fls da man hlL para Pi
rnjlÍ, e os batalhOes (jo e 53" e o C's'lundrAo do 210 recolheram-se h"je á es
le Exercito ás 2 horas da tarde. Parece-me (lue, eom a derrota do dia IS na
p.lcada e no mesmo dia a'lni neste Povo, ficariam cortmlo e se extra\"Ía
riam pelos matto. ; e a pruva é 'lue, tondo eu feito 150 pri ·ioneiro. na pi
cada, e tendo ehC'gado :i. oste Povo na t'lrde do dia 19 o Sr. Priueipll, d~i
lando o l° Corpo d'Exen:ito sobre minha e I]uerda ha mais de legua, onde
so acha ar o presento. Uuntem o batalhãO 30 levon para Pirajú, afim de
s~guirelll para Assnm pÇão 3S6 ParaguilYos, endo 150 do m '\lS i'ri
8IOn.eII'Os. do clJmbat.., ue 18 e os mai apresentados: hoje já existBIll
aquI maiS do duzentos apresentados além de mais de qu",tz'o"eutos
vo.lltos e m~ninos I]UIl se t m mandado para as fluas casas, além de
bilhares de mulheres que tem sahido dos mattos em completa po-
~'cza e nudez, Ikdindo para irem para seus partidos. Ninguem se

ra capaz de fazur idéa dv 'lue se passa neste Povo com relaçãO a
apresentação de bumens mulhere.. Saiba V. Ex. 'lne se tem apresentado
grande nnmtJl'o de Para:.;uayo., soldados grande e lindos e hontem se <1pI'O

~ontlralll oint'oenta e tantos maritimos -ofliciaes e eoldados-tambcm lin-
os. Rontom me foi apresentado nm Paraguayo com um olficio lJara o ve

nerai em Chefe, do chefe politico de S. Jo, é, o qual mandei com o officio
:pr~sental' a S. Alteza; o conteúdo do úfficio é aqutlllo cbefe politieo pôr
ou dISJlOSH,:ão de S. Alteza, e I]ue tinba reunido 20 homens armados para
Cont~r o~ montoneiros e (lxtl'ilviauo~ e quo e perava ordens. S. Alteza res
pOndeu satisfactllrial1wnt.e e lJara lá vae mandar cavallaria. Tenho ligeira
m?t~~e dado ~onta tio tudo I]ue ha occorrido á V. Ex. como me cumpro, per
Vi ludo-me .dlzur-Ibf\ 'lue tenho con ciencia ue não ter desmentido o que

. El{. de IIlIIll tem dito eOIDo soldado e a confiança que me faz o favor de
em nllm depvsitar. O pernambucano podre e General manco vale mais (lue
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~uito.s sliO~. N~~a digo á ,:. Ex. ?O desenvol~!l1ento do meu trabalho pela
lnt~lllgenCla mIlItar, energia, dedICaçEio e actIvIdade. S. Alteza, porém me
fará a devida justiça. Confio que nlíO serei preterido e perseguido... 'Ter.
minarei dizendo mais que o General Mitre, á arbitrio seu, marchou na
madrugada do dia 19 direito ao arroio onde passou Lopez e parou a 5
leguas distante d'aqui, não podendo seguir mais por estar completa.
mente a pé pelo estado das cavalhadas, custando muito á vencer es.
tas 5 leguas pelos pessimos caminhos de banhados e arroios; todavia,
sempre tomou algumas carretas da bagagem da Madame Linch, e dizem
que matou em guerrilha;; feitas pelas cavallarias alguns quarenta Pa.
raguayos, e já deu volta. Agora, sim, 81'S., está a guerra acabada, 8

em minba faca opiniãO entendo que devemos largar bem montados os
Paraguayos mansos em diff6rentes turmas pelos hervaes aonde se ml'tteu
Lopez, a perseguÍl' na tactica de guerra de recurso, tirando-lhe quanto poso
sivel lor esses meios, uma força regular aqui pam os proteger o animal-os,
força em 8. José em 'maior numero de cavallaria a percorrer o sul, animar
e proteger ao governo provisorio, e este mandando seu agentes esclarecer
e convenceI-os qual o desejo dos Alliados e dito governo. Com estas dispo
sições e diligencias tudo se conseguirá, pnrquo Lopez Dilo ponde mais le·
vaI' as mulberes e todas est1lo revertendo aos sens partidos, e os Para·
guayos o estão abandunando por esse motivo. Dizem que Lopez lova só mil
homens e 8 boceas de fogo; já internou-se muito pelos horvaes, opino ~ú8

vae buscando o sul para com mais facilidade tomar o caminho da Bolivia, o
tempo, porém, nos mo trará. Tenho a satisfação de dizer li V. Ex. quo nãO
é passiveI portar-se com mais bravum, como ba feito n'e~tes combates quo
tonho dirigidn, a infantaria do 20 Corpo de Exercito. Como sempre Do V.
Ex. Afft.O Am. o Velho. - Victol'ino J. C. Montei?·o.»

A 22, escrevia á Osorio - Fidelis Paes da SlIva :

«Exmo. Sr. Vi. conde do Rerva!. Caraguatahy, 22 de .Agosto de 1869.
- Esta tem por 6m especialmente saber da sua preciosa saude que DijuS
permittirá vá sendo restabelecida conforme cordialmente desejo. Já V. Ex.
terá sabido dos oombates que tivemos depois quo do V. Ex. nos separamos;
o 10 fui no mesmo dia; e o 20 no dia 18. Bom falta nos fez y. Ex. ~lIe ,el
quanto pezar tambem não teria de não se achar eomnosco. As perdas do
in imigo são consideraveis e de nossa parte muito inHignificantos, e sempro
com a mesma feliuidade como tivemos no assalto. Os prisioneiros o apra·
sen tados, depois de aqui estarmos, augmen tam Heu tl umero todas as hor~s,
Estimarei muito tal' noticias de V. Ex. de qucm tenho a honra do ser aal1go
affectuoso e obro - Fidclis Paes da Sil'lJa .•

A 27, escrevia-lhe Manoel Luis da Rocha Osorio :

«Caraguatahy, Agosto 27 de 69. Exmo. Sr. General. - A/(ora acabo
de l'eceber sua carta de 25. Sinto que suas melhoras não sejam como. cu
desejo que fossem, mas, creio que o socego poderá agora melhoral-.o ,mmt?:
... O 10 Corpo já ha dias marcha para cerea da barra do ManduVlm e Ja
está em communicnção com os nossos navios. Faz tres dias que ,'oltou a
força que aiuda perseguia Lopez. Poude ainda derrotar sua retaguarda ~o1U
posta de 500 homens. Encontraram-se tres peças abandonadas qne com, l1a~
tomadas no combate fazem cinco. O Bento Maig, com quem me entondl,!;o
ra dizer-lhe a verdade, referiu-me que e11e, fazendo a vanguarda com o . '
de cavallaria e mais um esquadrãO do 170 encontrou-se ou alcançoU o 101

migo em POSiÇãO já de resistir, tomando-lhe um dos flancos esperara 1.
0

. .' allprox -grosso de nossa força para atacar; mas, que, vendo o InlmlgO a ti da'
mação de infantarias, começou a engatar as peças e pôr-se e~ re

t
r~es~

ordenou ao José Luiz que com seu Corpo carregasse; o cumpnmen o
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ordem e o arrojo da carga deu em resultado a tomada das boccas de fogo,
depois de só darem um tiro e a derrota completa do inimigo. C~lcula que
ficassem mortos no campo 400 homens e que o resto se extraviasse pelos
roaHos. Na carga foi ferido por lança na perna o José Luiz, a qllem o Ben
to M. faz muitos elogios e mais um bomem morto e outro ferido. O Coronel
argeotino Arola ainda poude ser ferido quanrlo se approximava a vir tomar
parte no combate. Além disto diz-me que pelo caminho foram encontrados
morta gente morta e cançada. Poucos prisioneiros trouxeram. Con
tio'Iam a apresentar-se dislJersos e desertores do Lopez. Hoje (;hegaram
20, e dizem alguns que Lopez dissera que nãO era mais passivei a (;onti
ouaçàO da guerra, porque não a podia mais sustentar - e 'lue ia-se para a
Bolivia i que muitos sllO os 'lue estão soltando; acabam de dizer-me que
alias asseguravam quo breve uhegaria um grupo de perto de cem. Cheg u
tnmbem o Alferes Franuisco de Paula Chaves, do 26<. de Voluntarios 4ue
foi prisioneiro em 2 de Maio. Diz que da'lui seguiu a batalhar em um mat
to, muito longe, abrindo uma picada, d'onde !J0ude evadir-se. AlIi diziam
que esta picada iria ter á estrada da Bolívia e 'lue era voz geral 'lue Lupez
por ella seguiria. Dizem uns que Lopez levava cerca de 10 boccas de fogo,
outros, porém, a!fu'mam que só levavam artilharia na força que fazia a reta
guarda, que era commandada pelo Cava1lero, que a eSf:olta 'lue levava Lopez
se,ia como de mil homens armados de lança seudo a unicll força bem armada
n que fazia a retaguarda. Diz-me o Bento M. que o Batal' i\O de Marinos
ficou todo extraviado pelo matto. O Joca foi para S .•José, donde vieram
hootem apresentar do:s Capitãcs paraguayos. Dizem os Paraguayos 'lue de
lá vieram que nossa força pa sou por a1li em direuçâo a Ajos. As familias
nni com a nossa approximaçAo inteJ'LHu'am-se pelos maltas mas, indo daqui
um Paraguayo, aconselhon· as e e11as tornaram a . uas ca. as e dizem 'lue us
Paruguuyos eram os proprios a andarem ~a'lllealldo e roubando-as. Conti
nuamos a pé, e continuart:mos apezar de ouvir dizer )101' alguns ])rofi.. io
nne (de meia tijela) que a cava11wda em poucos dias repôr-se-ba, porque
creem quo o campo é bom. Na vordauo paroco o Ilwlhor do Paraguay, mas,
oilO me convenço, comtudo, de que pos~amosengordar ca"a11os, a não ten'lll
ao menos muito milho ~ algum sal. Mormente quando é sabido que a força
do 00 S3 cavalhad» sendo nova sahiu do Pirajú scm força do milho e alfufa.
Qunnto a mim, sem 20 dias de milho, alfafa e de uanSIl, nada poderemos fa
zer., ao contrario alcançaremos o inimigo e faremos alto por falta rle caml
11I1'Ia. Os uaval os que nos tem chegado de Assul11pCãO, nM tendo a11i tido
trato a serafazerem da viagem nos navios, chegam desfeitos, e sem milho para
comer, om pouuos dias se conclúem. Â coutinuarmos aqui não \'('jo meius
de ter cav.. l\os crElio forçoso procurarmos a barra do Manduvirá aiuda que
n~ul nilo possamos deixar de ter uma força bôa. Â Villa Riua ocollpada
DOS. soria de grande utilidade, bem como S.•José e e.·te \Jouto : ficavRlllos
asslln com uma consideravel zona do Paraguay domin',da e podendo então
~os~rvar nossas invernadas a seguro \Jelos CUJ1llJos de, Piraj~ e aJTedore~.
I gradeço-lhe o~ olferecimen tos que V. Ex. nos faz. So proc! ~mos de DI1

rh~ e nlfafa e Isto V. Ex. não nos pode mandar. As enfermelJ'as que não
d11,\m Il"unrany estão resfriadas. Sauaades mandam a V. Ex. os rapazes to-
os. V. Ex. continue a dar suas ordens a eu s-Jbr. 0 e am. O - Roch.a.>

A 27. escrevia-lhe Suu Alteza:

.Quartel G,meral ,em- 27 do Agosto de 1869. - Sr. Visconde. Muito
(fadeço a Sua carta de ante-hontem que esta tarde me foi entregue \Jelo

IIpltão Telles, commandante do meu \Jiquote. Estimei saber que V. Ex. se
~ente COIII o estomago mais vigoroso; e isto me dá eSlJerunça de que. e nos
~~nn. logo que tenham sahido as eS'luirolas que neste momento o pncom

o 11m do lado esquerdo. Com muito interesse li as noticias qllO V. Ex.
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me dá sobre sua terra em que é tão competente, e das nossas cavalbadas.
Por alJui vamos passando bem. Com o descanso a cavalhada vae repon.
do. Mas, a que o Salustiano tem remettido, tem vindo UHí, pela Calta de
cuidado, julgo eu, dos offiuiaes encarregados de condusil-a, lJ ue a tem feito
andar dia o noite sem comer nem beber. Mui aceltadumente andou V. E:c
aconselhando lJue a cavalhada magra ficasse no campo do Pira ú, a cargo
do Major Frota, e tambcm 'lue se dessem á DiviSãO do Portinho o animaes
que vão chegando á ..A.ssumpçãO. Esta gente precisa ser convenientemenre
remontada do tudo o que UIO falta antes de entrar em nova.~ operações. Si
V. Ex. nãO me auonselbar outra cousa, pretendo incumbir ao Poninho a
invasão de 'V'illa Rica e Caazapá pelo lado de cá. Para isso dar-!b~-ei toda
a inf'lDtaria lJue ello 1I1e pcdir e careço de me ontender com clle de viva \'oz
segundo já lho mandei dizer. Talvez seria bom que o ea tro e o Coronado
tambolll fos em Ó. os a eXIJediçàn. Já escrevi ao Castro obre isso, mas, nàO
sei aonde elle anda por ora. 'V'. Ex. queira dizer ao Salustiano que marde
dllr aos animaes do Chaco e Campo Grande o sal que V. Ex. julgar conl'e
niente. Repito-me de 'V'. Ex. amigo. - Gastão de O/·leans .•

A 29, escre\'ia asaria á seu filho Fcrnando :

cAssumpçãO, 29 de Agosto de ]869. - Fernando. I1ecebi a tua carta
de 3 do corrente mez e a do Chico, da Jnesma data. Muito estimoi que amo
bos estejam ele saude e que vl\o b~m em seus estuelos. No l0 de Ago.to
partimos de Pirajú, fi noite, fazendo o meu corpo d'Exercito a vanguurda.
A marcha á noite e o excesso prejudicaram-me a saude que já era má; a.'
sim é que no dia 3, de manhã, tive um forte accidente estando íl frente do
Exercito para marchar; tiraram-me de cima do cavallo sem i-morto ; ma
tornando fi vida, deram-me um cOJlo de vinho e marchei. No dia 5 Corça.
mos uma picada fortificada pelo inimigo. :No dia 7, forçamos a picada de
'V'nlensuela e subimos a Cordilheira. Os meus incoD1modos se lIg~ravantm

e o Dr. Oliveira fez-me uma g-rande inciSão no rosto cm um formidal'el
abcesso. March'111l0a flanqucando a puSiÇãO de Lopez. A ]0, chegamo aos
suburbios de ua 3" Capital om Pirebibuy, bom fortifiuada, "om 15 bocea
de fogo e ]600 homens ele guarniçãO. A 11, depois dos reconh~(;iUlen~os
e mais preparativos, assestamos as baterias á noite e depoi do bombardeiO,
ás 8 1/2 da manhã dc 12, teve lagar o assalto e tomada da praça, nno
escapando ninguem do inimigo. Tivomos de nos a parte m no. de 400 ho
mens fóra de combate, sendo I) meu corpo eI'Ex.t·r ito o l° a entr~r
na praça fortificaela. Tivcmos a llIuito sensivel perela do Gen 1'111 Jou~
ManoeI. :Na noite de 13 para 14, atravessal'do uma picada de qua 1

2 leguas, fomos sahir a Caacupé onde estava o arsenal de Lopez, e ~ lf
ficaria cortado em AsculTa sinllo tivesse se retirado essa noite; porem,
ainda foi atacada e derrotadu a sua retaguarda. N'esta marcha penosa em
que estive 9 horas a cavallo, duas vezes fui ameaçado de yncope, sem.t~
daviu perder o sentido. N'este estado, e achando-se em fuga o ExerCito mi'
migo, pedi ao Sr. Prin::ipe para me retirar a Assumpçáo, como de. facto me
retirei no dia 15 j e, no camin bo, foi-me extrahida a maior esqulrola q.~e
tem sabido do rosto j mas, vou passanelo melhor depoi~ disso. OExCCl o
continuou perseguindo a Lopez em sua retirada e foi fazor alto ero ars·
guata]lY pelo cansaço da nossa cavalhada, tendo tido divorsos corobates.co~
a força inimiga, pel'dendo esta como 4 mil morto,' e mais ou roenOS 19ua.
numero em prisioneiros e passados. As famílias que ficaTam em noSSOr.
der, bagagem, etc., são innumeras assim como os mortos de f?lll~ que i::'
x~vam. nos aca!npamentos.e estradas. :Na campanh.a do Sr. Prw.Clpe, ~ ue
mIgo tinha malS de]O mJl homens em fortes posIções. AcredIto-se e'dldO
Lopez salvaria apenas uns mil homens e 10 boccas de fop:o, tel:do pe~ sus
56 destas e os seus 2 arsenaes, ficando completamente dcsmorabsada
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força e privado de tod~s os recurso.s. Por estes 20. ou 30 dias, deve remon
tar·se a nossa cavaUarIa para contInuar a perseguIçãO de Lopez pelo deser
to. E' mui penosa a marcha para o nosso Exercito. O Conde tem se porta
do muito bem, tem mostrado muito espirito de justiça e sou a elIe agrade
cido pelo bem com que me tem tratado, e sinto no fundo d'alma que o meu
estado de saúde me prive de acompanhaI-o. Creio que para Novembro já
nilo estarei aqui; a tua vinda, portanto, não convém; farias uma despeza
enorme e nllO poderias ver os lugares, que hoje são desertos, por onde an-'
damo~ e se morre de fome. Lopez retira-se em direcção a S. Estanislau e
segundo dizem alguns passados pensa elle seguir para Bolivia. Abraço-te e
ao Chico e recebe a bençam do teu Pae e am. O - Visconde do Herval .•

A. 30, escrevia-lhe José Luiz Menna Baneto :
.A.campamento do lo Corpo de Exercito no Passo do Manduvil'á, 30

de Agosto de 1869. Exm.o .A.m.o Sr. General Visconde do RervaI. Tive a
honra de receber a carta de V. Ex. datada de 26 do corrente á qual acom
p.nhou um caixão de vinho. Agradeço cordealmente a V. Ex. as felicita
çõc que me dirige; conheço perfeitamente que elIas nascem do coração
generoso e nobre de V. Ex. A victoria do dia 16 nãO me pertence; é do
nosso commandante em chefe o Sr. Conde d'Eu ; ás suas sabias e acerta
das providoncias se deve a derrota do inimigo nesse dia. Eu não fiz mais
do que cumprir o dever de soldado; cumprir religiosamente as ordens de
S. Alteza; e, sinão imitar, mostrar-mo ao menos digno de ser um soldado
de as fileiras que sob o digno commando de V. Ex. tantos dias de gloria
tem alcançado para a nossa Patria. Faço votos ardentes no Creador para
qn~ V. Ex. e re tabeleça quanto antes e venha para o seio dos sens saudosos
amigos. Queira V. Ex. receber o protestos da mais sincera estima e consi
deração que 1I1e reitera o De V. Ex am. O certo.-José liui", Menna Ba1Teto .•

•Sr. Principe. 30 de Agosto 1869. Tenho a honra de responder a
carta de V. Alteza de 27. Parece-me boa a expediçãO do Portinho que
V. A. projecta; porém, a querer que o Castro vá, talvez elIe queira o com
mando. Si ou sonber onde está o Castro verei si acommodo-os a que façam
oserviço de accordo. O Castro eompron cavallo e algumas mula. Porti·
nho vae Illudar-se para o campo grande. Ra nisto vanta{5em paTa o caval
los e salIde da tropa quo está começando a ser atacada de dia,rrhéa e em al
gun acompanhada de vomitas. Já dei a ordem ao Salustiano sobre o sal:
a ração deve ser um alqueire de sal para 100 cavaUos de 15 em 15 dia .
Nilo ~enbo alteração no meu estado de saude depois que escrevi a V. Â.
~eseJo que V. A. goze saude e dê sempre as uas ordens a quem é De

. Ex. S.O am. O ·- Visconde do Herval.»

A. 3 de Setembro de Assumpção, asaria esorevia á Esposa:
.Continuo sem alteraçãO na minha saude mas, penso melhorar mui

to logo que saia uma grande esqtúrola que já tem fóra a ponta. Os ultimas
desertores de Lopez o deixaram em S. Estanislau com dois mil homens e
rOpeças de campanha; porém, a gente, em sua maior parte, ar~ada de
~nça., Parece que uma expediçãO nossa irá sabir-lhe pelo RosarIo; po

rem, e de Suppôr que elIe não espere. Villa Rica vae ser occupada por
nOSsas forças. As nossas marchas para o centro são difficeis pelo sustento,
:lmodos de enfermos e estrago dos animaes que poucos vivem sem

ho e alfafa. O Joca tomou 2 mil rezes em S. José e foram bem a tempot ra quem estava a meia ração. Tem-se apresentado muitos desertores de
pez, e esta cidade já tem mais populaçãO do que comida.•

A. 8, de Caraguatay, escrevia á Osorio o Marechal Victorino :
li .Todos os dias tenho passados da força de Lopez em uma distancia

n o pequena, pelo que bem se comprehende a desmoralisaçl\O que reina em
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sua gente; espero, pois, que logo que se effectue a marcha ordenada pelo
Sr. Principe tormine e.sse resto. NãO duvido que Lopez ainda sacrifique
essa gente com o fim de escapar-se; desconfio pelo que tenho colhido
que eIle faz picadas e talvez ao Paraná. Nada se pode aflirmar a respeito de
semelhante homem e sómente o tempo nos poderá demonstrar.•

A. 11, ainda de Caraguatay, escrevia o Marechal Victorino a Osorio :

.•Meu General e Amigo. - Bastante emba!açado me tenho visto para
cumpnr as ordens de Sua Alteza, exaradas nas Instrucções que me deixou.
Hoje fiz seguir a força da vanguarda ao mando do Brigadeiro Resin direito
a S. Joaquim, levando, além da infantaria e artilharia, tM sómente a Briga.
da de cavaUaria do Coronel Bento Martins, sendo preciso para is o dar-lhe
os melhores cavallos entre todos da Divislio do Coronel Bueno. Eu seguirei
logo que reuna gado e viveres suflicientes para subsisteMia de minha for
ça. O estado da cavalhada da DivisãO Bueno e do Corpo que aqui se acha
da Divisão Nery é pessimo. Si por ventura nlío tiver recebido cavalhada
antes de minha marcha terei de deixar aqui a cavaUaria, levando tão só
mente a necessaria para conclusM do gado, montando-a com os ultimo
cavaUos melhores que ainda existam na DiviSãO Bueno j unico meio que
vejo para cumprir as ordens de Sua .A.lteza e cooperar para que se verifique
a operação já encetada. Por isso vejo-me agora obrigado a dirigir-me a V.
Ex. pedindo-lhe encarecidamente que empregue seus valiosos esforços para
que venham os cavaIlos que existirem em Assumpçáo, afim de que não ba
jam obqtaculos aos planos das novas operações. Nesta data oflioio ao Briga
deiro Salustiano no mesmo sentido, mas só tenho fé nos bons desejos de
V. Ex. que já tanto tem trabalhado para o bom resultado das operaçOes.
Neste momento (2 1/2 horas da tarde) chegaram de Villa Rica um oure,
um Major, um Tenente e cinco soldados, os quaes seguem a apres~otar·
se ao Governo Provisorio. Ao Brigadeiro Salustiano mando um depolOlen·
to muito importante, a respeito das bandalheira ; e o 1'enente paraguayo
que anda armado furtando assim parece-me pertencer á gente do Coronado.
O Tenente com mandante do lugar onde eUe fez o roubo é portador .desta,
conjunctamente com o cura de VilIa Rica, a quem V. Ex. deve OUVlI por
se expressar muito bem em hespanhol. Como sempre de V. Ex. .AlI. Am.
Obro - Victorino J. O. Monteiro.'

Na mesma data (11) eserevia a Osorio o Brigadeiro José Gomes Por
tinho :

cExmo. Amigo e Sr. Visconde do Herval. Paraguay, 11. ~e. Setembro
de 1869. - Recebia a carta de V. Ex. que aconselhava de dll'1gu--me a S:
Alteza por Assumpção, por estar eUe a chegar em AssumpçàO. .AdopteI
immediatamente a idéa, comlUunioando a S. Alteza o que tem se .pas ado
com as forças do meu com mando, e bem assim o que de momento la fazer.
Hoje tambem escrevi ao Marechal Victorino, segundo as ordens de S. A.lte
za, contando tudo o que tem havido e especialmente referindo ~ que se pasã
sou hoje, de que nãe dei conhecimento ao Sr. Principe na mlllba nota, J
referida. Passo agora a communicar tambem a V. Ex. tudo o que tem 00'

corrido, porque V. Ex. mais do que ninguem tem sério intere~se pelo q~:
se passa. Marchando no dia 5 do Recoleto, tenho sempre feIto. marcb
muito curtas, para poupar a cavalhada, que em breve se fará mUlto nec;s:
saria; e para conciliar tudo, fiz adiantar-se hontem o Tenente CorotI :1
gundes com destino a Ibit.emy, para que d'alli siga quanto ante~ o orooa_Wanderley com toda a urgenoia para Villa Rica, onde se faz mUIto ne~~ss15
ria a presença de qualquer força nossa. E' de esperar que !á para o la da
Villa Rica fique guarnecida. Em toda a marcha tenho ob~ldo a nece .:a aO
alimentação para o soldado, e o forrageamento para os anllllaes. ROJ,
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acampar aqui recebi uma communicação do Coronel Wanderley que me re
mettia uma solicitaÇãO do Juiz de Villa Rica dirigida a e11e, podindo que
marohasse, e tambem uma circular do vice-presidente Sanches, dirigida ao
mesmo Juiz, na qual lhe recommendava tranquilisar a população de Vil
la Rioa e seus contornos, sobre a sorte da guerra, que no dizer d'elle ain
da nllO é precaria para o Supremo Governo. Dizendo-lhe que nM se dei
xasse embair pelas promessas vãs de loucos alliados, que continuasse a
mandar plantar para utilidade de todos (está claro que primeiro para os que
andam ainda com o mesmo Supremo) ; e, finalmente, ordenando que envie
os outras circulares pua Caçapa, Nepomuceno e Juty. Na circular diz estar
a Capital actual em S. Isidoro do Lavrador, e o Lopez com o seu Exercito
em S. Estanislau, para onde, no dizer de11e, todo o povo tem corrido expon
taneamente, fugindo dos governos dos barbaros invasores. Recommenda a
via de oommunicação por Caaguassú, rio Yhu e S. Joaquim e diz que toda
a oorrespondencia deve ser enviada com muita segurança. Apezar de toda
a segurança que diz ter o Supremo Governo, por intermedio do vice-presi
dente Sanches, o Juiz de Paz de Villa Rica cassou as circulares, e em vez
de aoonselhar o povo, appellou mais uma vez para as forças libertadoras. A
oircular é datada de 31 de Agosto: chegou a Villa Rica a 8, á noite, ou 9,
de manhã. Reitero os meus protestos de alta estima e distincta considera
ÇIiO. De V. Ex. Am. o camarada obr.o - José Gomes Portinho .•

A 13, o Marechal Victorino, de Caraguatay escrevia á Osorio :

.Exmo. Sr. General e Visconde. - Hoje recebi a cartinha de V. Ex.
datada de 11, a qual respondo. Lopez está em São Estanislau tendo tam
bem forças no arroio Capivary mais ao norte; o vice-presidento está em
Curugaraty; todos os dias tenho passados da força de Lopez, todavia o ho
mem é tenaz e teima e diz por circulares do vice-presidente que nunca esteve
tlio forte oomo está e alli espera aos invasores para os concluir. No dia 11
fiz seguir o Bl'igadeiro Resin com 3.000 homens, e estou ancioso para se
guir, porém, não tenho uma rez ainda para levar, estou na dependencia do
forneoedor que serve mal, a maior demora em seguir o homem pode nos
causar transtorno, portanto, peço a V. Ex. que apresse alli ao fOI'necedor
para me mandar gado, pois tendo e te genero, já se passa, e segue-se as
operaçOes. Todo sacrificio é necessario fazer-se para conseguir-se o resto
qu~ falta, em concluir Lopez. Como já lhe mandei dizer, estou com a cava
lafla a pe de todo. Faça com que me mandem cavallos quanto antes e lem
bro a V. Ex. que talvez se possa apartar das invernadas do Chaco, Augus
tum e Para~ay, cavallos regulaI'es, e estes sãO melhores dos que os que
chegam de novo, como V. Ex. sabe .•

A' 16. de Âssumpção, Osorio escrevia á Esposa:

.Estou melhoI' de saude. Remetto um florete que é a memoria do
a~salto de Peribebuy. Já nllo fazia tenção de continuar na campanha, po
rem, o Principe veiu pedil'-me para o acompanhar e hoje voltou aqui a fa
zer~me segundo pedido. NãO tenho remedio sinão continuar um pouco
maIS .•





CAPITULO LXI

SUlIIlAR10 : - Osorio, cm Assumpção, tendo obttdo melhoras, prolllplifica·se a vaI.
tar ao Exercito. - Reassume o Commando do 1° Corpo, em 26 de Setem
bro (1869) na viJIa do Rosario. - Aflljcção da família, vendo-o enfermo,
r~essar ao campo da luta. - Carta de Osorlo de S. Estantslau (13 de
Outubro) ao Brigadeiro Vasco Alves: nolicias de sua saude e da guerra. 
Oflicio á Osorio do Brigadeiro Camara, dessa data, sobre as forças expedi
clonarias. - Ofticlo á Osorio do Cornnel Paes da Silva, de 14, do acampa
meoto no C:!.pivary, sobre as operações. - Saudação á Osorio do Ministro
Paraohos. - Expedição do Brigadeiro Camara para Villa da Conceição. 
Instrucções de S. A. o Sr. Commandante em chefe. - Partida para agar
rar o gado mandada: pelo Coronel Manoel Cypriano de Moraes. - Tomada
de Cnrugualy. - Falleclmento em Pelotas, a 4 de Novembro, da Viscondes
sa do Herval. - Os soffrimentos de aso rio se aggravam. -- Pedido a S.
Alteza para retirar-se. - A 23 de Novembro teve licença de regressar para
a Provincia. - Louvor em Ordem do Dia 11. 38. - Ordem do Dia de Oso
rio de despedida, Capivary 23 de Novembro de 1869. - Partida de Osorio
em 24 desse mez. - Demonstrações de apreço ao deIxar o Exercito. - In
teresse do Conde d'Eu por sua saude. - Embarque de Osorio, a \0 de De
zembro, em Assumpção, no tranSporte Alice c, m destino ao Rio Grande do
SuL. - PassAg-em por Montevidéo. - A noticia da morte da Esposa. - Che
gada ao Rio Grande (15 de Dezembro). - asorio segue n'essa meSma data
para Pelotas. - Interesse do Governo Imperial por sua pessoa. - Os ami
gos conjuram asaria á tratar-se. - Congratulações por sua volta ao torrão
natal. - asaria agradece o zelo por sua saude. - E'elevado a Marquez.

A 23 de Setembro de 1869, tendo obtido algumas melhoras, mandava
Osorio dizer á Sua Alteza estar prompto para se reunir ao Exercito, ficando
áespera do vapor Oonde d' Eht que recebera ordem de descer o rio para ir
buscal-o em A8SumPÇlíO. A 26 do mesmo mez, chegava. de AssumpÇllo o Te
nente-General Visconde do Rerval e reassumia o commando do lo Corpo de
Exercito na villa do Rosario. A noticia do regresso de Osorio á campanha
muito veiu amaI'gurar a sua familia. (1)

(I) A 13 de Setembro de 1869 era na Assembléa Provincial Mineira apre.
~nlado o seguinte projecto de felicitação ao Sr. Visconde do Herval: .A Commis
ru:respecial encarregada de redigir a felicitação votada noS termos seguintes:
pr! o. Exmo. Sr. - A A~sembléa Legislativa da Provincia de Minas Geraes, cum·
f ndo um grato dever, vem saudar em V. Ex., o heróe victorloso, que tem sabido:er do nome de Osorio a mais g-loriosa expressão de um povo bravo. Nilo desco
vn:~ que são innumeras as corOa. brilhantes, que o reconhecimento nacional tem

a o a V. Ex., porém, como feliz e nobre inspiração, se apressa tambem em vir
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A 16 de Outubro, de Pelotas, escrevia-lhe a Esposa:

~Recebi tua carta de 16 de Setembro. Muito me sorprehendeu dize.
Tes que seguias para o Exercito por pedido do Conde. Pois este não attende
o mau estado de tua saude e os teus sol1rimcntos? Que abuso inqualifica.
veI I Querem aproveitar os teus serviços até quando mais não puderes' no
emtanto, nenhuma recompensa terás do Governo, de quem nada deves e~pe.
rar. Eu muitos receios tenho. Si nlio fosses tlio condescendente, como tena
sido, talvez nM abusassem tanto de teus soffrjmentos. Quando vieste doen
te nãO devias ter attendido a rogos; tinhas um forte motivo e agora devias
dizer o mesmo .•

A 13 (de Outubro) de S. Estanislau, escrevia Osorio ao Brigadeiro
Vasco AIves :

gravar na base do pedestal seu voto agradecldo. Os reis fizeram seu tempo. O privlle·
gio de sua divindade ha muito deixou de ser dogma, e hoje Quando os povos se levan·
tam para saudar alguma corOa, é a de Washington, creador de uma Nação, nu ade
Lincoln, morrendo por el1a. A gnerra das idéa succedeu á lnlerra da conquista; e
só bem merece de seus concidadãos, aquelle Que tem fetto de seu gladio, afio esp.da
Que tudo esterilisa, mas o gladio que rasga novos horl~ontes á democraela. A' V. Ex.
portanto, e que competem as saudações de um povo llvre: á V. Ex., Que soube crear
um Exercito de valemes, e dar-lhes um Capltolio, assim como Napoleão dava corOas
aos seus soldados. A Assemblea Legislativa da Provincla de Minas, pede á Provlden·
cia, que COnserve os preciosos dias de V. Ex., e cheia de nohre orgulho, ssuda no Vis·
conde do Herval, o General democrata, a grande gloria mlUtar. Deus Guarde á V.
Ex. - Paço da Assembléa Provincial de Minas Geraes, 13 de Setembro de 1869. 
IlImo. Exmo. ~r. Visconde do Helval, Tenente General do Exercito. (A.signado)
Theodomiro Alves Pereira, José Maria Vas Pinto Coelho, V. M. de MelloFrnllco.'
-Antes da approvação da redacção do projecto,Que foi unanimente approvado,(a1ou,
o Sr. Ignacio Martins, que produziu eloquente discur o de saudação a Osorio. De·
pois de fazer um confronto entre Caxias e Osorio, concluiu: <Osorio ha de er sem·
pre o astro brilhante que illumina aS glorias da Patria. (Apoiados). O orio é obra·
vo dos bravos, o bravo até a temeridade; Osorio é heróe, heróe verdadeiro, horOa
hislorico. que na phrasc de um escriptor, já altlngiu as raias do sublime; Osorio i
General de inexcedivel heroismo, d1sse o Sr. Conde d'Eu. (Muito bem). Osorio é°
benemerito entre os mais disünctos, O orio é O primeiro e o mais valente General
da America do Sul; finalmente, senhores, Osorio ha de ser sempre o legeodarlo
Osorio.> (Muito bem, muito bem).

-<IIlmo. e Exmo. Sr.-A Camara Muntcipal da cidade de Sorocaba, Provin·
eia de São Paulo, ligirima interprete de seus Municipes, congratula-se com V. Ex',
não só pelos brilhantes e i=orredouros feitos do General, que da voz popular ~e.

receu o cognome de legendario, mas ainda, e o que é mais, paio acrisolado patrio'
tismo e sublime abnegação qne tem valido a V. Ex. o glorioso titulo de Martyr da
Patria. Esta Camara congratula.se tambem com o palz. Quando em uma naç[o ha
homens, COmo V. Ex., que resuscitam a um tempo os prodigios da Cavallarla e°
civismo dos beilos dias de Roma, e que bn muita grandeza nO seio do povo, e mui·
ta esperança a reverdecer no porvir. A Camara Municipal de Sorocaba, faz votos a
Providencia Que illuminou a inteUlgencias e abrazl)u o coração de V. Ex. com t[o
nobres pensamentos e tão ardente amor da Palria para que conserve por dUltad.os e
felizes annos a preciosa vida de V. Ex. que é no presente uma gloria do lmpeno e

. . ri P ç da GamaracUJo nome sera no futuro uma bandeira e o symbolo da victo a. a o d
Municipal do Sorocaba.-Illmo. EXmo. Sr. Visconde do Herval. D. Commanda~te I°

.. A' do ) T,leo o·lo Corpo d'Exerclto BrasileIro em Operações do Paraguay. ( sSlgoa. '1/0
,.io José de Araujo, José Antonio Cardoso, José Perel:l'a da Fonseca, Caim
José de Maltos, João Marcondes Fra"ça•.
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AiDda nos achamos aqui e arenas temos gado magro para dar ao
Exeroito amaDblí ; hoje demos uma ração de fariDha da que trouxemos do
Rosario, e assim mesmo temos de cODtinuar a marcha. Sahiu-me da ferida.
a esquirola que me incommodava, e deixou-me um não pequeno buraco que
com o muito sol que teDho pilhado trouxe-me uma inflammação de gargan
ta que me tem feito passar mal. Felizmente já me vae apparecendo alguma
melhora. Foram hoje presos dois espias do Lopez. Recusam-se dizer a força.
que elle tem e dizem que elIe está perto de Santo Izidro e que maDdou as
!amilias e presos para Caraguaty. Por alli tudo é matto virgem. Neste pou
so fuzilou 120 homeDs de sua escolta, Caraja iDclusive, 1 Coronel e varios
oflioiaes e o resto delia matou em Capival'Y. No Camguaty ha muita plaDte
çao e Lopez leva aiDda duas mil e taDtas rozes e mais de ,inte boccas de
fogo segnndo as noticias de passados. A nossa cavalhada já vao emagrecen
do. OPrinoipe parou boje e pára amanbã, cl'eio que preseDtindo o que deve
esperar da falta de viveres .•

Nessa data (13) de bcrdo do traDsporte de guerra Oonde d' Eu,
(Quartel General) officiava a asorio o Brigadeiro José ADtonio Corrêa da
Camara , oommaDdaDte das forcas expedicionarias :

.São dez e meia boras da noite, acabo de dar fuDdo no porto do Ro
sario, trazeDdo DOS tmnsportes que foram postos á miD ba disposiçãO Il 7a
brigada de iDfaDtaria, forte de mil quiDheDtos oiteDta o oito homen, uma
bateria de artilharia, e a 5a e 10a bJ'igadas de cavallaria incompletas, or
Qllndo estas duas em setecentlJ. homens. Em Â.l'ecutacua ficaram as praças
de <luus baterias de altilharia e pouco mais de duzentas de cavallaria. Com
a força que trago pretendo operal' immediatamente contra o inimigo fazen
d.o marobar logo que chegue ceDto e vinto praças ao mando do Major Mar
tins oom o fim de aprisioDar al~uma guarda ou piquete que me instrua so
bre ~ po içllo o dispo. iÇão do iDimigo. AmaDhã ao romper do dia espero
se~Ulf a marcha e depois d'amanbã effectuarei meu desembarque na Con
ceiÇão.•

. ..A. 14, do Acampamento no Capivary, escrevia i asorio o Coronel
Fldehs Paes da Silva:

.P~rticipo a V. Ex. que hoje levantei acampamento. Entrei as 4 h.
e 30 na pIcada, sahindo della as 7 horas D'um afflueDte do rio Capibari ; a
estrada ~té este ponto é excellente, apenas precisa concertos na descida
para o dltO affluente. D'abi teDdo mandado reconhecer no grande campo
que se apresenta ao sahir da picada, trouxeram 1 sargeDto e 2 soldados pa
rsguayos, os quaes tendo vindo oSfJiar-nos, voltaram ao seu acampamento
dar pa~te.da nossa marcha. a intel'l'ogatorio que lhes fiz iDduziu-me a crer
que eXIstIsse dahi uma legua uma guarda de cincoeDta homens comman
da~os pelo Capitão Baez, e resolvi ver si urpreheDdi-a. Pam esse fim man
deI que seguisse em direcção ao passo uma força de caval1aria de 100 bo
mens ao mando do TeDente-Coronel Moura e dispuz a infaDtal'ia em colu
:a ooouIta n'uma baixada prompta a seguir logo que a cavallaria tivesse

nfPosto o passo. Acampei Das margens do arroio Capibari esperando ahii vo ta da força de cavallaria quo tinha se embreDhado na matta já meia
egua além do passo. a commandaDte Moura Da sua volta me deu
parJe ter encontrado um quarto de legua além do passo quatro bomens ar
~a 08 de espada os quaes per egllidos por nossa gente, gaDharam o matto ;/0 no paus? ~elles encontrou-se vostigios de maior numero de gente, po
d~d C?bO.S1 tIvessem se retirado hontem. Gado Dão existe nenhum aquém
pas apl arl. Os prisioneiros declararam que o Cap. Baez hODtem fizera
lan~~: para o .lado de lá a ultima fJonta que elles tinham rebanhado. A dis-

percornda entre o nosso acampamento de hontem e este do Capeva-
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ri é de 17.000 metro pouco mais ou menos 3 legll!ls. Resta-me dizer a
V. Ex. que os campo& são grandes e que sendo pouco um Regimento para
o serviço de vanguarda creio poder pedir a V. Ex. mandar me augmentar
esta Rl'ma com algum reforço.»

A 17, de Rosario escrevia á Osorio o Teneute-Coronel Manoe! 1u
cas de Souza :

«Acaba de communicar-l11e o Capitãtl-Tenente Fernandes de haver
desembarcado na Conceição o Sr. General Camam, batendo alli uma pequena
força de 10 homens, cujos feridos e prisioneiros passaram já para lssum
PÇão, no vapor Cecilia. Pay"andú. SE\gue nesta data uma tropa de gado para
esse Exercito, bem como combois de vi veres e forragens. no maior numero
actualmente possivel. Aproveito a oc:casillO para participar a V. Ex. quo
ainda aqui não chegou cavalhada alguma .•

À 18, de ÀssumpçãO, escrevia á. Osorio o Mini h'o José Maria da SiI·
va Paranho. :

.E' certo que V. E.,'(. ao approximar-se do Madame Linch, quiz pa·
l'ecer mais guapo, e tirou o lenço do rosto? Fos. e por e te ou por outro
motivo, a noticia alegl'ou-me, porque annuncia que V. Ex. está muito me
lhor. Receba, poi , os meu pambens, que são cordeaes. Seja V. Ex. muito
feliz com aquella heroina, se aspira essa preza. Eu só Ule peço que mo re
metta a cinta de brilhantes que elia traz debaixo do vestido. Por aqui não
ha novidade. Creio que o negocio do fornecil111·nto marchará bem d'aqui em
diante e espero em breve saudar aos vencedores de Curuguaty. como os ter
minadores da campanha do Paraguny.•

•Coml11ando em chefe. Quartel General em Àreeutacuá, 19 de Setem·
bro de 1869. Instrucções. O Brigadeiro José Antonio Conêa da Camara.á
testa de uma força composta das 5a e lQa Brigadas de cavallaria, da 7aBn·
gada de infan taria e de 12 boccas de fogo do 40 orpo de artilharia, embar
cará para fi, ConceiçãO logo que o permittir o . tado de sua cavalhada. i
expediçãO que llie é confiada tem por fim bator e aprehender todas as for
ças e destacamentos inilUigos que por ventura existalU nos differontes pon
tos do territorio ito ao norte do rio J ejuy e bem assim subtl'llhir ao poder
do inimigo e trazer para lugar ondo po am ser aproveitado por DO ~
Exercito os gados que oonsta Re achar m aocl1l11ulados li 'aquella regIílo. E
escusado que as presen tes Instrucçõos n tr 111 em mais detalhes sobJ'~ o
modo de conseguir-se o que fica dito; poi , o conhecimento que o Briga
deiro Camam já tem d' aquella regi ão, o tin o e actividade que sempre
tem mostrado nas eommissões de que tem sido encarregado dispen~nDl per.
feitamente maior especificação. Apenas direi que convem descobm qun~s
as estradas ou pioada que por ventura communilluem ao departnmen o
da ConceiçllO com o de Igatemy, e observaI-as de modo a obstar que ~or
abi o inimigo (que actualmente se aoha em Santo Estanislau) conSiga
retirar-se para os confins septentrionaes da Republioa no oaso de se v~r
expulso dos districtos de Curuguaty e Igatemy. O gado qne se OOIlSe,g~!l:
arrebanhar e que não lor neoessario para a alimentaçllO da. f~rça expedlO::
naria, deve ser trazido á margem do rio Paraguay, req.U181tando-s~.~Dali~
das autoridades navaes que transportem ao porto do RosariO para servJI.u As
mentação das forças do l0 Corpo de Exeroito que abi vãO desembarcUl.
famílias existentes nos logares que não puderem ser ocoupados perDlllU~~;
temente por nossas forças, devem ser igualmente trazidas para a :~gzer
do rio e embarcadas para ASSUlllpÇãO. A força d'artilharia que te~ e ~te.
parte da expediçllO está neste aoampamento, achando-se o r~speotiv~ Dlestá
l'ia1 já embaroado no monitor Rio Grande. A 7a Brigada de IDfantarIa do
em AssumpçlíO, de onde lJassará de hoje em diante a reoeber as ol'deDS
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Brigadeiro Camara, á cuja disposiçãO se porão os vapore necessarios ao
embarque da força logo que se tiver verificado o transporte das que seguem
para o Rosario. Emquanto o Brigadeiro Camara não embarcar para o Norte
deve-se corresponder com o Exmo. Sr. General Polydoro que é nesta data
nomeado Commandante de todas as forças estacionadas ao Sul de Mandu
virá COIU seu Quartel General em .A.ssumpção. Logo, porém, que desembar
car ~o departamento da Conceiçlío, sua correspondencia far-se-á por inter
medio do Commando do l0 Corpo de Exercito. - Gastão de Orleans, Com
mandante em Chefe.~

.DImo. e Exmo. Sr. General Visconde do Herval. - .Acampamento
nas immediações de SlíO Estanislau, 12 de Outubro de 1869. Hontem a 1
hora da tarde, tive a honra de participar a V. Ex. o occorrido até aquella
data. Como lhe mandei dizer, segui ás 3 horas caminho de S. Estanislau e
acampei ás 4 hs. e 10' a uma legua aquém deste ponto pela praga de in
sectos e por ser mais proprio este lugar para a cavallaria. O povo de .
Estanislau apresenta um excellente acampamento para infantaria. O unico
lugar vantajoso para cavalhada é o acampamento Cué. Insepultos em S.
Estnnislau os cadaveres das ultimas victimas do Lopez, que samu deste po
vo a cerca de um mez, se acham. Mandei prender um homem que achava
e ouidando de uma lavoura do Estado: nada adiant<'l.m as informações que

oUe forneceu. Dizem-me que no acampamento Cué estão numa casa 5 ca
daveres degollados de poucos dias; ainda não voltou o oflicial que am man
dei pora verificar este facto. Tambem informam-me que do lado do banha
do CinzaI ha uma força paraguaya reunindo gado; esta tarde mandarei uma
partida para alli. Preciso do .A.lferes Ramos da Legião Paraguaya. .A.s e tra
das que entram para S. Estanislau estllo cobertas com poquetes. Este povo
está quasi todo destmido. Nada mais de importante tenho que participUl' a
V. Ex., a quem de ejo gose saude. Seu att. subo - Hipolyto Antonio Ri
beiro. - Nota: No fechar a carta, chegando o oflicial que fôra verificar o
facto dos cinco oadaveres, me communica ser falsa inteiramente e ta no
ticia.>

A 21 de Outubro, do acampamento cm S. Estani, lau, escrevia á Oso
rio o Coronel Manoel Cypriano de Moraes :

• Jeste momento chegou aqui a partida que eu havia mandado bater
a.gente d? Lopez que se acha encarregada de agarraI' o gado i o que já ba
na anteCIpado á V. Ex. O oflicial encaI'regauo de nossa partida da-me parte
de,t?rem-se-lhe apresentado 2 ofliciaes e 12 oldados: destes deixou ficar 1
offiOlal por muito doente e mais em sna companhia 7 soldados dos apresen
tados para seu resguardo, mas, de hoje a tre dia devem chegar aqui. O
mesmo oflicial deu tambem parte que nesse logar ha muito gado e não o pou
de agarrar por ter chegado aUi com o cavallos cançados, mas comtudo
trouxe algumas leiteiras, e das melhores. Vou mandaJ.· 3 em cargueiro , 1
para S. Alteza, 1 para V. Ex. e outra para o General José Luiz. Si a mi
n~a gente estivesse a oavallo eu poderia fazer um grande serviço ao Exer
CIto, mandando agarrar gados nesse lOgUl" porque me informa o oflicial que
se po~e fazer com facilidade, pelo grande nUIDero que ha e o camp~ er
~m , mas, nada posso fazer. Mnda existe dessa gente de Lopez 1 ofliOlaI e

praças que penso se apresentarem a qualquer momento.»

Nessa mesma data (21) de Capivary escrevia Osorio ao Coronel Ma
noel Cypriano de Mornes: .

to lh <Reoebi a Sua carta e ta.mbem a rez que me mandou.oarn.eada e mui
adi e agradeço. . _. O Sr. Pnncipe manda ordem ao VlCtonno que faça
S antar o 15° Corpo de cavallaria, para ficar ahi ás ordens tambem de .
., com o fim de mandar por essa gente, com algnD1 já vaqueano do campo,
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agarrar todo o gado que poderem e ovelhas, com o que se fornecerá e remet
terá pura este Exercito o que for possivel. O Corpo 150 vem bem montado
segundo diz o .àjudante do General \Tictorino.... Quando passar o 20 Cor~
po para Rosario é bom aproveitar entregar ao Marechal Victorino os pri
sioneiros que tiver doentes. Tambem me parece bom que V. S. mande
compor bem uma mangueira nessas imlllediações para encenar o gado que
por ventum venha a ter em pastoreio. .A. bocca da picada deve ser guarda.
da, não só para lJogar alguns desertores, como para que vão passando de.
sertores do inimigo que, se forem desapercebidos, podem roubar-lhe os oa
yalios. O ultimo passado de hontem diz que Lopez, sentindo-nos por aqui e
talvez o Camara pela Conceição, estava em movimento para Igahimy mais
longe. Temos muita falta de gado o vil-eres .•

cCommando da la DiviSãO da E quadra. Bordo da canhonem Bel
m,onte, no Rosario, 2~ de Outubro de 1869. Dlmo. Sr. - Tendo reoebido
mais communicações sobre a expediçãO do Exmo. Sr. Brigadeiro Camam,
transmittidas pelo Commandante da força naval que se acha na ConceiçãO,
vou ainda por pedido daquelle Genera!, levai-as ao conhecimento de V. S.
que se servirá fazer deDas sciente o Exmo. Sr. Commandaute do 10 Corpo
d'Exercito. O Sr. Brigadeiro Camara marchara no dia 19 ao encontro da
força inimiga, que se dizia estar acampada em Belem-cué, commandada
pelo Coronel Canette ; o inimigo, porém, suspendeu acampamento na tarde
an terior á cherrada de nossas forças a esse pon to e em sua persoguição fôm
mandado o Coronel Joca Silva que com parte de sua Brigada o encontrlÍm
á boccu da noite na entrada de uma esh'eita picada, onde os Paragnayo
collocaram sua. duas boccas de fogo; o Coronel não se quiz aventurar com
sua cavaliaria dentro da matta e esperou pela manhã seguinte, mas, durante
a noite marchou o inimigo com suas peças; continuou a per eguiçao e em
nosso poder se acham já 60 e tantos homens da força da retaguarda co~
varias carreta e seus competentes bois; suppõe-so, portanto que tenha havl'
do já encontro sério .)om nossas forças . .A. força inimiga jnnta aba a 300
homens, velhos, crianças, mal armados e tomava a direcção de SangUlna
onde ba outro acampamento; com as partidas divididas para anebanhurem
gado monta a 600 e tantos j o gado continua escasso e tom sido 10 IUUlfi

cante li quantidade aprehendida. Muitas famílias paraguayas se tem o~·
contrado, abandonadas pelas mattas e todas se encaminham para Coacm
Qão; existem mais de 20 Brasileiras apresentadas; assegUl'llUl os Para·
guayos que Lopez se acha a tres dias de marcha da Capilla Ol'quetta. Oa·
tras mais insignificantes noticias continha a carta do CapitãO-Tenente Wau

S
'

denkolk, que por essa razão deixo de aqui mencionar. Deus Gun.l'de a V..
- ViCtOI'io José Bal'bosa da Lomba.. Commandanto da la Dmsão da Es·
quadra. TIlm. Sr. Tenente-Coronel Manoel Luoas de Souza comlOandaute
da guarniçãO do Rosario .•

•Commando da la DiviSãO da ESlluadra, Bordo da canhoneira Bel
monte, no .Rosario, 18 de Outubro de 1869. mm. Sr. Tendo eu partlcu·
larmente recebido communicações. do CapitãO-Tenente Wan~enkolk, ~a~
dirigiu a expedição do EXID. Sr. Brigadeiro Camara para a VIlla da .~
c~iÇãO, vo~, por pedido d.'aquelle ~eneral que, por não te: tempo daVdm:
gll'-se offiClalmcnte, d3seJa que sejam levadas ao conheCImento de .. _
para, por seu turno, cOllllnunical-as ao EXIn. Sr. Tenente-Genera.! VJSNo~.
de do Herval, transmittir-lhe as noticias que ha da mesma exyedlçãO.. 016sas forças tinham chegado e desembarcado na \Tilla da Concelçlío na dJ~ .
do corrente, pel~ meio dia, sem .enc?ntra~ ob~t~cul? algum ; umaiS ~e'
C:?berta nossa havul nesse mesmo dia fmto seIs pl'lSJonell'o~, sendo .dotarde,
rIdos, ele uma guarda de 10 homens que viera observar a villa e m:Js

d
eis

d.istante legua e meia da povoaçãO, surprehendera uma outra guar a e
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honlOns fazendo-lhe dois prisioneiros e matando-lhe um ; são as seguintes
as noticias colhidas sobre o inimigo da bocca dos prisioneiros: Galeanno'
fôra cha.mado por Lopez e ficára commandando em sua ausencia, o Coronel
Canctte que tinha sob suas ordens uma força de 600 homens, sendo 240
inrante~ e 3 regimentos incompletos; estava essa força acampada em Ba
lem-cná, distante 14 leguas do porto da Conceição, e para am pretendia o
General marchar no dia 17 de madrugada, esperando encontrar-se com o
inimigo a 19. Caso arrebanhasse gado, marcharia o General para Tupium a
bater nma out1'a força inimiga que am estava acampada; no caso contrario,
regressaria á Conueiçlío ; as informações sobre gado eram desanimadoras,'
pois apenas constava existir algum, mas alçado, para os lados do A'luidaban.
Silo estas as noticias que posso levar ao conhecimento de V. S. e que por
oarta me foram communicadas. Deus Guarde a V. Ex.- Victoria José BaR'
bosa da Lomba, Commandante da l° Divisão da Esquadra.•

•Norberto Cuevas, Victoriano Gonzales, dizem que sahiu de Curu-'
guaty no sabbado, 16 do corrente, dia em que Lopez marchou para o Igati
my, levando as familias e deixando em Curuguaty como 200 ou 300 solda
dos novos, no rio Jequi. Perdeu muitos homens e mulheres afogados porque
orio é muito correntoso. Dizem que levará como 3.000 homens; que leva
16 a 18 boccas de fogo de pequeno calibre e só uma de 12, o que eUe sabe
por er do mesmo Quartel General de Lopez, e pelas mulheres que voltara~

do Passo de Jejuy para suas casas; que aIli nãO ha cavallos; que o gado
que tinham se acabou em CUl'Ugua.ty e que de Iguatemy tinba vindo um
pouco. Que uns dizem que Lopez se dirige para a Bo1ivia, outros que para a
Cordilheira ajuntar-se com os indios. Que em Tubicuitan tinha como uns 400
homens. Que como a 22 dias, chegou ao Quartel General um proprio dizen
do que nossos encouraçados subu'iam até Jejuy. Que viu amarrar e SUlTar
oirmão Venancio em Curuguaty, assim como foram mortos a açoite o Co
ronel Marco e Pereira e os 2 Majores Orientaes. Que leva de 25 a 30 carre
Ias puxadas a bois, mas, que nM leva bois de reserva. Que alguns visinhos
de Curuguaty ficaram escondidos no. mattos. Que as plantações em Curu
guaty são muito novas não ha nada de comer. Que Lopez matou mais o
padre Benites e outro qne nãO recorda o nome. Diz que para ir-se a Curu
gua~y serão 10 ou 12 legua; de caminho e que a primeira marcha deve er de
Caplvarya Pacová e dahi a Curupaity, e que ha no caminho 4 pontes des
manchadas. Que os ranchos do acampamento de Curuguaty queimaram,
~elxando um só para a vanguarda. Que leva só um prisioneiJ:o ruivo, alto,

d
opouco cabello, prisioneu'o para os lados de S. Joaquim. Que ao marchar
e Co.rugo.aty dl:lsertaram como 200 homens ou mais. <.lue em Igatimy

m
d

andou estabelecer fabrica de polvora. - Acampamento em Capivary, 25
e Outubro de 1869. - 26 dl:l Outubro: Vieram 2 pa sado j um delles diz

que Lopez está mandando fazer chalanas.' '

.A. 23, de Villa Rica, escrevia á Osorio - o General Portinha:

'!Ia muito tempo que não escrevo a V. Ex. sendo propriamente a
causa dIsto, não o muito t1'llbalho, e sim a incerteza do lugar em que se
aohava y. Ex., produzida por uma série de noticias conh'adictorias : só ha
po~co tIve noticia segura, por intermedio do Commandante Brilhante, de
ao ar-se V. Ex. no Exercito, em operações no norte. Participo a V. Ex.
qne por estes tres dias devo seguir para Encarnação com a Divisão de meu
~~mmlndo e o 54 Corpo de Voluntarios da Patria j o que hoje faço seguir·
la:a ngustUl'll o 17 Corpo de Voluntarios e a Bateria de artilharia, que
um1am parte. das forças do meu commando. a EncarnaçãO vou enconh'ar
eaa~quadrllha e sendo natural que tenha de haver intelligencia entra eUa
bUco alças de. m.eu commando para tudo que tiver relação com o serviço pu-

I eu dese]an:l. que V. Ex. me di sesse alguma cousa sobro o grão de affi-
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nidade ofticial que nos terá de prender, para quo ou lá nno tenha de viverde
condescendencia e favores quaudo appellar para o ooncUl'SO da Esquadrilha
p~ra. o desempenho de quaesquer ordens. T<;;ndo pezar de deixar dispersas
fracçoes da. minha DivisãO de cavallaria, appello para V. Ex. para que vol.
tem a elia o CapitM Joaquim Antonio da Silva e quarenta praças suas com·
mandadas, as quaes foram para Huma.ytá encarregadas do cavalhada que do
Santa Maria remetti. Ha ainda uma outra composta do Tenente Henrique
FInque e umas vinte e tantus praças que deixei doentes em .dSSUmpçRo as
quaes seguil'llm depois d'aUi para o 20 Corpo de Exercito. y. Ex. conheoe
dor das aftinidades da Guarda Nacional farÍl justiça ao meu pedido e meoon.
cederá mais uma prova de dedicaçllO. Devo declarar a V. Ex. que esta VillJl
vae ficar abandonada, e que os tel'l'ore. qno perseguem esta gente são tnes
que receio que elia trate de evacuaI-a em seguida á minha marcha. Ha aqui
muita gente e muitos interesses do povo, e tambem muito cOffimel'cio e por
isso é lamentavel que das forças de Pirajú nãO mandem ao menos uma pe·
quena guarnição para defender este povo das tropelias dos nossos desertores
que pelas circumvisillhanças tem commettido nnútos furtos e assassinatos.
Communiquei tudo isto aos Generaes Polydoro e Victorino e ainda tenho
e perança de que procurem tranquilisar a esta gente que nos tem prediga·
lisado muitas sympathias. A proposito de desertores devo falar a V. Ex em
8 officiaes do 230 de Voluntarios e 40 e tantos desertores das forças do
General Resin (lue foram capturados pela minha gente: todos estes presos
seguem para Angustura com o 170 á dispo. iÇão de S. Alteza. E tes offioiaes
desertores durante o tempo que passaram aqui presos procederam sempre
de modo a denunciar a aua falta de diseiplina e educação, principalmente o
Capitão Cypriano de Souza Mello qne não cessou de repetir os ens de·
satinos .•

A 29, offieiava (lO. orio o Coronel Fidolis Paes da ilva, do Colll'
mando das forças da Vanguarda, em . Izidro de Curuguaty :

«Cumpre-me comll1unical' a V. Ex. (lue me acho acampado. ne la
Villa, depois de ter batido e denotado 60 praças de cavaUaria e 540 dita de
infantaria, 400 homens ao mando do Major Adorno, que formavam essa
guarniçãO, ficando da parte do inimigo 8ô mortos inclusive 2 Capitães, 2
Tenentes e 2 Alferes, 68 feridos, 87 prisioneiros, sendo 5 ofliciae e oCa·
peliãO 330 lanças, 70 carabinas, 2 bandeiras 50 rezes, 20 carreta , sendo
6 do Governo e as mais de particulares: fiz queimar todas as carretas e
inutiJisar todo o armamento. Uma legua antos desta Villa, bati ll!lla guarda
de 70 homens, fazendo-se alli 15 prisioneiros, e inclusivo o CapItãO ~m'
mandante, ficando no campo 3 mortos, 40 lança, 12 carabinas, 1 bandeira.
Fiz inutilisar todo o armamento. Existo nesta. ViUa 3_0 familias e consbm·
temente se estão apresentando as que fugiram na occasillo em que enlra'
mos. Na minha parte serei mais minucioso.'

A 29, Osorio, do Commando do lo Corpo de Exercito em Cap~Vary,

officiava ao General Camara, COD1mandante da força expedicionarlll na
Conceição:

«Hontem me foi entregue pelo' MaJ'or Joaquim Rodrigues Braga, o, . . . o d
seu otRcio de 19 do corrente e a correspondencia tomada ao 111lllllg S
combate que teve principio no dia 18, e tndo foi presente a S. Alteza o r.
Principe Commandante em Chefe que a respeito dirá a V. ~~. o que e~:
lhe ofiereeer. De minha parte receba. V. Ex. as minhas feliCitações pue
bizal'ro comportamento dos ?hefes Officiaes e tropas do. s~u command~ \e
mais uma vez se cobriram de gloria dirigidos por tãO distincto G~nera qm'
sempre se tem havido com tanto valor e pericia. Logo que recebi a c~di'
munioaçãO de V. Ex. do Rosario, manifestando-me a força com que exp
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sionou, indiquei a S. .J..lteza a conveniencia quc mo pU.l:ecia do reforçar a
columna do seu commando, o que creio terá agora lugar com mais tres Da
talMes e toda cavalhada e força que V. Ex. deixou ainda em .J..reeutaguá;
todavia, ainda não me parece bastantc, visto como V. Ex. está na frente do
inimigo i não sei ao certo a força deUe e parece que V. Ex. terá necessida
de de dividir as de seu com mando. Espero que na primeira occasião se ser
virá dizer-me a sua opinião para habilitar-mo a pedu' as proyidel1cias mais
Dccessarias .'

A 30, ainda de Onhlbro, o General Camara offioiava á Osorio, do
Quartel General, na Villa da Conceição :

.Acaba de chegar n'esta povoação o Coronel Frederico Augusto de
Mesquita que, como já participei a V. Ex., deixei no commando da força
eX}ledicionaria com que marchei sobre Caulete ; com eUe chegou o comboio
de Brasileiros em numero de 155 mulheres e crianças, assim como mais de
300 Paraguayos de todos os sexos e idades, abundando extraordinariamen
te o das lllulheres, que sóbe a dois mil. Jão se recolheu ainda o Tenente
Coronel Guerreiro, Ilue seguiu para Bella Vista, e deUe consta ter batido
uma guarda de oito homens, que cahu'am todos prisioneiros. O estado des
sa /lente era desesperador: faltava-lhes alimentos, e viam-se expostos a
morrer de fome sem que podessem deixar o lugar em que tinham sido col
looados. O mesmo Ten nte-Coronel mandou carnear para eUes oito bois
que tinha encontrado. O major Martins, que fiz seguu' com cento e vinte
praça para Taquaty consta ir em perseguição de quarenta homens, que es
tavam para aquelles lados. Para o Pedernal fiz sab.ir o Capitão Cypriano,
meu ajudante de campo, paTa anebanhar gado alçado, que, ,'egundo infor
maçõe qne tenho, ainda alli existe. Hoje fiz para o mesmo ponto sahir o
capitão ~rancisco Xavier com 50 praças do l0 Corpo. Mandei-o embarcado
p.eta rapidez e cOll1modidade da viagem, que muito poupa os cavallos. Dia
rIllmente se me apreSenk'1111 hom ns o mulheres, alguns mOI'adoro pacificos
destes llnec!ores, outros disper o dos combates quc vencemos, Todos veem
coUocar-se s.ob a guarda e protecção da bandeira do Imperio, eu, so
gundo suas C1rcumstancias, e gonero de vida anteriore" os mando apres u
tar ao Tenente-Coronel Rioaldes, com mandante ela Logião Paraguaya, ou o
luço voltar para as sua, habitaçoes .•

Sr. -- Contesto a carta que meu amigo dirigiu-me, com data de 24
de Outubro ultimo, descrevendo-me o estado da politica na Provincia. Vejo
oque ~e diZ sobre as alterações operadas em desfavor do Partido Liberal
nas POsições da Guarda Nacional. Comprehendo quãO grande excitante de
ve,ser a.mud~nça tão rapida de uma situação que contava prolongada
~Xlste~clU, e IstO nas vesperas da eleição que vae decidir da sorte do parti-

o, hOJe empossado do poder. Acredito que um tal estado de cousas, in
oandescendo as paixões, não póde ser proveito, o ao nosso paiz. Ma , a mim
e que me, comp~te fazer? O que quer Dleu amigo, que eu faça? Meu conrurso, alem de Improficuo, quebraria a coherencia de meu procedimento.
mprofiouo, porque estou longe do theatro onde se jogam os acontecimentos

qUe meu amigo denuncia-me com nobre e oivica franqueza. Minhas carta ,
:us l!edidos, empalidecidos pelo distancia, em nada ou debilmente infiuu'ão
Ta p1tto, I?coherente, porque sabe Ilue a Naçl:iO achou-se envolvida na guor
sin:x ra~gell'a q~e sustentamos e não alimentei outro des~jo, outro empenho,
d ao ve. -a termlOada com honra; para esse fim busqueI o concUJ'so de to
~~?S .no-grandenses; nãO vi mais oôra politica ; busquei as dedicaçõe.

p dlOtlCas, o merecimento o valor A guerra não está terminada' meu l)l'o-ce 1m t . ,. ,
polir endo aInda .n~o tem razão de mudaI'. Quanto á meu modo de pensar na
JUeu lca e meu pUlZ, me parece que não seria na minha edade, e depois dos

s precedentes, que eu teria necessidade de fazer uma nova profissão de
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fé ; nem meus amigos Serão injustos para COUll11igo ao ponto de eXIgIrem
de mim uma ractificação de principios j mas, si o querem, deIaro : ainda não
desertei do Partido Liberal. Pelo que respeita ás ulteriores disposiçoes do
Partido, eu confio na união, na firmeza e civismo dos cidadãos que o dirigem
emprasando-me para preshu'-lhe, si me fôr permittido voltar ao lar patrio, o
meu debil, mas decidido concurso, como sempre. Autoriso-lhe a fazer o uso
que quizer desta carta .•

Surge o mez de Novembro.
A 4, de AssumpçãO, escrevia á Osorio o Ministro José Maria da Sil

va Paranhos.:

«Agradeço a V. Ex. a ua amigavel carta. NãO ha duvida que a no 
sa poderosa machina de guerra parou em sua brilhante carreira: mas os
embaraços estãO removidos, e não vejo perigo de que se reproduzam. Con
tinuaremos parados depois da tomada de Curuguaty, 4a Capital de Lopez, e
da desmoralisação que este feito e os do General Camara terão produzido?!
Meu caro Sr. Visconde, mais um esforço, e tratemos de descansar fi de cui
dar em trabalhos mais uteis para a nossa Patria. Este grande resultado do
pende muito de V. Ex. e eu espero que V. Ex. fará quanto esteja da sua
parte para auxiliar o nosso Principe, cuja dedicação não tem limites. Aca
bemos com isto, meu caro General, que o Paraguay não merece que por
aqui deixemos os ossos. Eu quizera ir ahi abraçaI-o e aos demais amigos,
mas, deveres aqui me prendem, e não aprendi em tempo a ser bom cavaI
leiro. V. Ex. não exigirá tanto de um maturrang;o, que aliás serve para ou
tros serviços. Rogo a V. Ex. que desculpe a demora do vosso Major Valle
que foi reclamada por mim, por causa dos prisioneiros de Matto Grosso, que
chegaram da Conceição. Eu nãO voltaria ao Brasil satisfeito sem aqui abra
çar a V. Ex. NãO mo prive deste prazer, e se quizer que meu votos se
realisel1l, puxe a espada de Alexandre e acabe com o pigmeu F. S. Lopez.•

E, surge triste Novembro. Nesse dia 4, na cidade de Pelotas, falle
cia a Esposa do Osorio - li Vi. 'condessa do Herval - Francisca Fagunde
Osorio. Era uma santa, que não poude sobreviver á tantos desassocego
de espil'ito - pois, vivia triste e cheia de cuidados no quorido Esposo.
Deus quiz, oom esse faUeoimento, que os sofErimentos de Osorio na 111tima
phase da guerra não fossem só physicos; ferio-o moralmente, arrancando-l~e
ca mulher modelo que fazia a sua gloria domestica., como e Cl'evia lUal
tarde a um amigo que tomava parte em seu justo dissabor. (2)

A 5, de Conceição sscrevia á Osolio o General Camara :

.Tenho a honra de accusar a carta de V. Ex. de :a9 do passado mez
agradecendo cordealmente á V. Ex. as palavras benevolas que se digna ~i
rigir-me pelos serviços prestados no dia 19 por uma fraoção da nos~a dls
tincta cavaUaria. Sabia antes da chegada do major Braga dos padeClmentos
desse Exercito, e lamentando-o, peço a Deus que se não reproduzam. Ter
me-ia acontecido o mesmo ou peior, i nãO regressasse a toda a pressa pa-

(2) Nada faltou a amargurada Senhora; todos os recursos foram emprega
dos para salvai-a. Victimou-a um ataque de apoplexia, devido ávida sedentarla
que levava, cheia de preoccupações. O seu enterro foi pomposo; o sentimento ge
ral, como o tributo pago á tanta virtude. Seus restos mortaes repousam na .cata
cumba grande. da Santa Casa de Pelotas, n. 94 (Cemiterlo de S. João Baptista), pa
ra onde foram transladados a 3 de maio de 1911.
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ra este ponto, donde tive necessidade de mandar por 2 vezes encontrar a
infantaria com cargueiros de xarque. Nada sei ainda do Guerreiro, havendo
já dez dias que daquí sabiu ; mas, isso não me dá cuidado porque o mandei
a Bella Vista que nos dista 50 leguas talvez, e preveniu do lugar por onde
devia voltar si por ventura encontrasse no seu regresso obstaculos Cl'eados
por Lopez. Este Sr. deve achar-se em pessimas cU'cnmstancias, porque vi
vendo dos recm'sos que daqui lhe iam, c ccssando estes, a sua posíção será
evidentemente critica. Presumo que a todo o transe procurará deixar Igua
temy e Rio Verde aproximando-se quanto lhe for possivel da fronteira de
Matto Grosso. Desgraçadamente eu não posso sahir daqui emquanto não
tiver chegado 800 rezes e 100 mulas, estas para carregar xal'qua paTa o de
po ito que na manha pretendo fazer em Tacuaty, o aquellas para alimentar
me a força até encontrar-me com o inimigo. NãO acha V. Ex. que isto é
indispensavelmente necossario? O CYPl'iano e Chicuta que se acham, o
l° no Talluaral e o 20 no Pedernal, tinham já agarrado 100 e tantas rezes,
dando-me o trabalho de ambos e. peranças de ter até o din 15 o numero de
rezes qne necessito. Estou passnndo a xarque e guardando os meus bois
como o avarento a seu OlU·O. Pcça ao Marechal Victorino dois Corpos de
cavallaria além de tres batalhões, e muito desejaria que toda e. sa força
viesse embarcada, podendo de embarcar no Pedernal si encontrarem os va
pores difficuldade em vir nté cá. Nesse sentido eScrovo tambem ao Mare
chal. O fornecedor de forragonF não tem desdo hontem alfafa, o muito temo
que me deixe a cavalhada por muito tempo sem ella, inutilisando-Ule assim
por algnns dias mais, depois de ter os recur. os quo estou reunindo para
marchar. Ha nesta Villa para mais de quatro mil pessoas esfaimadas, e
a quem não posso socco1'1'or porque é diminuta a quantidade de generos lIue
tem aqui os fornecedores. Si o Governo Provisorio, pois, nãO tomar ao sé
rio o estado destes dosgraçados, terá de vel-os monor a fome. Fiz o que me
foi possivel, mas pouco foi, e ellos precisam de muito. Soi com a mais viva
satisfaçãO das melhoras que tem alcançado V. Ex. deRejando ardentemente
qllO elias continuem até que se ache completamente restabelecido .•

A 8, do Rosario, escrevia á Osorio o il1arechal Victorino :

«Hoje pelas 7 horas da manhã recebi sua carta de 5 do conente tl

qual respondo, dizendo que serãO cumpridas as ordens de V. Ex. relativa
mente {l cavalhada de sen piquete, que ficará a men cuidado. NãO me sur
prehendem as noticias que dá-me V. Ex. sobre o inimigo. EIIe se encanli
nha düeito ao Pnnadeiro Aq'uidaban e Bella Vista pal'a passar ao Apa por
ama picada que de ante-mão mandara fazor para tal fim. Rontem de manhã
embarcaram para Conceição 2 batalhões de infantaria com o Coronel Pa
ranhos, e espero os transportes para fazer segnir mais um batalhão e a Bri
gada do Bento Martins, ficando assim reforçada a força do Brigadeiro Ca
mara com mais de 2.000 homens. Deste modo já terá elie tuna columna
bastante forte das 3 armas para bater a gente do Marechal Lopez mal ar
mada e inteiramente desmoralisada. Haja cuidado, actividade e rapidez do
J~o~iDlento que a operação no terreno competente terá bom resultado. Pre
V1DU'ei a Esquadra do movimonto do inimigo, para que faça por seu lado tudo
que fôr necessario ao bom resultado de nossa operação. :Não duvido que Lo
~ez tenha fortificação no rio Verde i o qne não creio é que eUe deJla se uti
hse, vendo que se approximam nossas forças. O que é fóra de duvida é que
51 ?Ile não fôr energicamente perseguido, não sahirá do Paiz, pois que isso
esta em suas conveniencias. Acho que si Lopez encetar sua maroha de Iga
temy em direcção ao rio Apa, nenhum mal lhe poderá fazer o Camara, por
q~e ~andou-llle dizer que estava reunindo recursos para seguir por es. esio dIas. Ora, 15 dias de demora, e 20 para chegar ao Panadero, onde estará

opez então? Sem duvida do outro lado do Apa. Deus queira que eUe
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seja bôbo e dê tempo ao Camam para alcançai-o, o que muito duvido. Esti
mo que V. Ex. continúe a passar bem de seus incommodos.•

A 9, da VilIa da ConceiçãO, escrevia á Osorio o General Camara :

.Ronlem me foram entregues as cartas de V. Ex. de 13 do mez pas
sado e 3 deste. Agradeço a V. Ex. a promoção e nomeação do major Vas
co, e as interessantes noticias que me dá do Lopez. E' humilde opinillo
minha, que Lopez vae servir-se dessa via fluvial de Jejuy para por ella fa
zer descer a sua bagagem, e talvez a sua al·tilharia, até Panadero. Acredito
tambem que tenha mandado novas forças occuparem outra vez a estrada que
lhe dá communicação com a campanha do Apa, até reconhecer que dalli nilO
lhe podem chegar mais recursos: assim é que conto com essa força om mar
cha para Sanguina-cué. O Carrete reune os restos da sua gente no lugar em
que foi batido, tendo já 40 homens. Em sua perseguição fiz sahil' o Major
Martins ha 5 dias. Sinto não ter gado ainda sufticiente para pôr-me em mar
cha, e que me ache sem um só cargueiro para levar munições de reserva
pa.ra a infantaria. Parece-me que o Marechal Victorino m'os poderia mandar
do Rosario. Já lhe escrevi a respeito. Dirigi-me honrem a Sua Alteza lem
brando-lhe a conveniencia de mandar um corpo de caval1aria occupar Bella
Vista, e hoje, depois que falei com o Guerreiro que acaba de chegar, e com
o CapitliO Albernaz que se passou, no Apa-mais convencido estou da Ul'

gencia dessa medida, o só espero que me venham do Rosario os corpos de
cavallaria que pedi, para fazor seguir um para aquelle destino. Ha de Pn
nadero quatro picadas que se dirigem para o norte: a da esquerda, quo
considero primaria, em a Tacnaty; a segunda ao paço Loreto; a terceira
vem a Guay-my-tapere e a quarta a Chiriguelo: esta é a que pela sorra vai
ao arroio Guaçú, Ponta-Ponã e Oliva, no Apa. Todas passam pelo rio Ipané.
E' pela picada de Chiriguelo que elIe continuará a receber gado e genoro
alimenticios, que abundam por todo Apa, si não tivermos aUi um corpo de
cavalJaria, que sem correr nenhum risco fará um grande mal ao inimigo,
Deixo de falar na expediçãO do Guerreiro, porque naturalmente o General
Victorino remetterá á S. Alteza o meu officio e o Principe mostrará a V. Ex,
A' Sua Alteza digo tambem quanto convém mandar um corpo estacionar no
Pedernal com o fim sómente de apanhar gado, parecendo-me que o que se
pegasse, compensal'ia bem a despeza feita com os cavallos. Tonho já 500 o
tantas rezes, mas estou com os cavallos ompregado nesse sorviço cOl11pl~:
tamente estxagados, como estragados me chegaran1 os 300 do Guerreiro. So
a pessima qualidade dos sorigotos os tem inutilisado, achando-se em geral
bons de carnes. O fonrecedor ainda não augmentou os seus meios de tr~n ,
porte, oontinuando a ter sómente 6 canoças e 30 mulas. Tenho neceSSIda
de de dusentos cavallos.»

Pela Ordem do Dia n. 37, de Capivary, em 14 de Novembro, decla
rou o Commandante em Chefe que lhe conia o daver de, Íl vista dos doou
mentos reoebidos do Governo Imperial, louvar a Osorio com eifusão, como
louvnva,em nome do Imperador,e no seu proprio nome segundo o determinado
em aviso do ministro da guerra de (j do mez anterior, por ter, na qualidade da
commandante do 10 Corpo d'Exercito, pelo seu valor, actividado e perioia
mais poderosamente concorrido para os resultados conquistados, no mez de
Agosto, pels Exeroito, em prol da honra e segurança do Brasil.

A 17 (Novembro) do Rosario, esorevia a Osol'io o Marechal ViotorÍDo :

«Roje recebi a cartinha de V. Ex. datada de 15 do corrente, e hoje
mesmo respondo para seguir na primeira oocasião. Estimo que c.hegass~t
inteiro os 240 cavallos que mandei; e colhi o offioial que mandeI e mUI o
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reoommendei a maneira de o conduzir. Amanhã faço seguir mais 138 que me
ohegaram ha 3 dias. Não é tãO bôa. Aqui me vejo no meio dos embaraços para
prestar ao CamUl'a o necessario, afim de, quanto antes, emprehender a sua
marcha, o que é muito e muito justo, e digam o que quizerem; na
turalmente é a força que tem de concluir com Lopez, e para onde este vae
seUl que mereça a menm duvida j porém, o grande numero de força ahi sem
neoessidade muito embaraça ao Camara por causa dos meios de condu
cção para conduzu' generos para a força. Todavia, eu hei de manobrar no
terreno competente para satisfazer a todos, e desta maneira contribuírem
para o bom exito do resultado que devemos ter em vista. Já sabe, para isso
consegui passar por imprudente, e até talvez por mau, nada disto é exato.
V, Ex. bem conhece o meu coração, e como as cousas estão meias desar
ranjadas, é preciso apparecer em toda a parte, ver tudo, não deixar os ini
migos dormirem. Já é tempo de cuidar-se. V. Ex. sabe o estado em que es
tão as cousas, não se precisa de Exercito reunido, o inilnigo que existe pa
ra oombater é pouco, e está desarmado e desmoralisado, e para hoje não
tem em vista sinão fugir e não combater como demonstram as proprias car
tas de Lopez. Tudo mais é teima e não direi mais nada. Parece-me, pois,
prudente e tempo de tratar-se.•

O Paraguayo Francisco Benitez, soldado do Regimento n. 46, deser
tor, interrogado em Capivary, 19 de Novembro 1869, declarou que «havia
seis dias que Lopez tinha cbegado com o Exercito em !tanará, qüando elle
declarante dcsertou. Diz que lhe contou em Curuguaty que um caoique
dos indios tinha vindo aprcsentar-se a Lopez e offerecer-llie mantimentos e
6.000 indios e que ouviu dizer que Lopez respondera-lhe que ainda não
precisava. Declara que um dia antes do ter desertado chegaram no acam
pamento de ltanará uns 300 indios carregados de milho, mandioca, batatas,
abobaras j que esses generos foram entregues por elles na Commissaria.
Que esses indios sãO da tribu Cayuá. Que quando elle declarante desertou,
no dia seguinte, ainda elles se achavam no acampamento .•

O ferimento de Osorio continuava rebelde a todos os curativo,
oompromettendo o robusto organismo do General.

A. d'E. Taunay registrava em seu Diario do Exorcito

.22 de Novembro - Os soffrimentos do General Osorio tem se at?;
gravado n'estes ultimos tempos a tal ponto que elle só pode andar de carro,
de modo que eUe reiterou á Sua Alteza o pedido, já apresentado a 10, sobre
a, neoessidade em que se aohava de, quanto antes, retirar-se para a Provin
CIa do Rio Grande do Sul, por lhe ser impossivel continuar pOl' mais tempo
no Exerci to .•

•23 de "ovembro - Teve licença para seguir para a sua Provinoia o
Tenente-General Visconde do Rerval, em consequencia de seu novo pedido,
robustecido por fim por complicação de outras molestias com a continuação
de seu ferimento aberto. A retimda de tM distincto varão foi concedida
em Ordem do Dia, na qual Sua Alteza, louvando os seus nunca assaz admi
r~dos rasgos de dedicação á causr. publioa, agradece o oonctUSO que delle
tivera n'essa ultima phase da guerra.»

Eis os termos da Ordem do Dia : (3)
. .Foi concedida em 23 do oorrente, ao Exm. Sr. Tenente-General

Ylsoonde do Rerval, commandante do lo Corpo de Exercito, a licença que

(3) Acampamento do Exercito em ma.rcha, Quartel General em Capivary,
30 de Novembro de 1869. Ordem do dia n. 38.
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em lO, tambem do corrente, requereu para tratar de sua saudo profllnélR
mente alterada pelas fadigas da campanha. Ao lamentar com o Exercito II
lleparaçM deste General, o mais illustre, como o mais benemerito dos lida
dores desta guerra, e ao louvar os importantissimos serviços que n'osta ul
tima phase da actual luta, prestou á causa da Patria desde o 7 de Junho até
aquella data, (23 Novembro), Sua Alteza o Senhor Principe commandante
em chefe, nãO pode deixar de fazer sobresahir quilO digno se torna da grR
tidM nacional o sacrificio que fez, vindo ainda nãO curado de um glorioso
ferimento a este campo, que já tanto tinham illustrado seus altos feitos,
prestar-nos o inapreciavel auxilio de sua experiencia e talento militar, no·
vamente expôr á mehalha inimiga sua importante vida com inexcedivel
abnegação, persistindo, emquanto suas forças lh'o permittiram, com perse
verança em igual, na tarefa que nos está imposta .•

Osorio baixou a seguinte Ordem do Dia, despedindo-se de seus cama
radas e amigos, e agradecendo os serviços prestados:

~Quartel General, em Oapivary 23 de Novembro ele 1869. Ordem tIo
Dia n. O 2. - S. A. o Sr. Príncipe General Commandante em chefe, allen
dendo ao meu estado de saúde se dignou conceder-me hoje a licença que
solicitei para tratar de minha saúde j por este motivo me despeço dos meus
camaradas de sorviço agradecendo aos Srs. Generaes, Officiaes e soldados fi

dedicação e empenho com que me ajudaram no oumprimento de nossos de
veres e com a saudade que inspira a soparação de companheiros de fadigas
gloriosas sempre terei presente a abnegação e patriotismo de tão prestimo
sos camaradas, e lhes offereço em qualquer destino o pouco que possa pres
iar-Ihes o invalido que tevo a honra de os commandar. O Sr. Coronel Ca!
los Resin Filho, Deputado do Ajudante General, Majores Joaquim Anlomo
Ferreira da Cava. do Q. M. GI., dito secretario Joaquim Antonio Xavier do
Valle, os ofliciaes que serviram as minhas ordens Majores Cozar Augusto
BrandãO, J. José Cardoso, Capitães J. Poreil'a da Silva e José SimeM Tal"
res, Tenentes JuliãO Augusto da Serra Martins, José Joaquim de Andrade
Neves, José Chl'istino Gomes da Silveira e Victoriano de Medina Netto, Al
feres Salvador Machado, Thomaz Tonysou Flores e Tenente Pacifico Goulart
Pinto, Comlllandante do meu piquete, recebam os meus mais sinceros agra
decimentos pelo bem que desempenharam seus muito especiaes deveres.
Ao Sr. Cinu'gião de Brigada Dr. Manoel J. de Oliveira agradeço o bem dos
serviços de sua profissão prestados sempre ao Exercito e a solicitude com que
se houve tratando-me em minha longa e dolorosa enfermidade. Emquanto
nllo dispuzer o contrario o mesmo serenissimo Senhor, passo o Commando
ao Sr. Brigadeiro José Auto da S. Guírnlll'ães .•

A 24 de Novembro, registra ainda o «Diario do Exercito. :

.Partiu ás 7 horas da manhã o Tenente-General Osorio, cercado das
demonstrações de apreço que sua notavel personalidade merece. Rodeado
de grande numero de officiaes de todas as armas, foi Sua Alteza le·
vaI-o fóra do acampamento até quasi o arroio Capival'Y, apezar da
chuva miuda e em seguida copiosa que cahia. O General sabiu a cavalo
lo j foi, porém, pouco depois obrigado a apear-se e entrar no carro em que
commummente anda. Em sua companhia vão diversos officiaes .enlr~ ~s
quaes o seu medico particular, e o vapor Alice foi posto á sua dlsposlçao
por ordem do Sr, Principe.»

Nessa data, escrevia-lhe S. .à.lteza :

~PotreÍ1'o Capivary, 24 de Novembl'o de 1869. 9 h. da manhã. 1!Jxmo.
Sr. 'Visoonde do Rerva!. Sr. Visconde, esqueci-me de dizer-lhe ~oJe qu.e
acho melhor V. Ex. levar comsigo até sua casa o Dr. Manoel Jose de Oli·
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veira j vou lhe mandar dar licença em detalhe. Será bom V. Ex. dizer lá
por baixo, ao Victorino e ao Conselheiro, que o gado se nos acaba hoje, e
que, portanto, si elies não nos accudirem, passaremos mal. Sempre de V.
Ex. am. O e camarada.-Gastão de Orleans.~

25 de Novembro - De Santo Estanislau dá o General Osorio noti
aias até 24. Encontrara 318 rezes com destino a Capivary e no deposito da
quelie povoado verificara existirem 200 saccos de farinha, 1 de sal, 60 e
meia caixas de café, 45 de assucar, 56 terços de herva-matte, 60 rolos de
fumo e 30.000 libras de xarque.

A 27, Osorio escreve á S. Alteza noticiando a sua chegada ao Rosll
rio recebendo em resposta esta carta :

.Hoje recebi a carta de V. Ex., de 27, em que me noticia ua che
gada ao Rosario. Muito desejo que a navegação compense as fadigas que lhe
causou a marcha até abi. V. Ex. não vá embarcar sem modico. Creia que
essa viagem em nada prejudicará o Dr. Oliveira. Si, porém, elie insistir em
a não fazer, V. Ex. peça outro medico ao Polydoro. As outras noticias que
V. Ex. me dá do Rosario alegram-me por ver que com as providencias to
madas já se ia arredando de nós o aspecto da fome. Os doentes de SãO Joa
quim hoje aqui chegaram com o 60 Batalhão. Depois d'amanhã vou fazel-ol
segtúr para Santo Estanislau. O Fidelis nada tem escripto ha muitos dias.
Soube-se, porém, que tendo deixado as suas munições de reserva em Curu
guaty, ao depois não se atreveu a passar o Jejuy sem elias, no que fez bem.
Mandou-as, pois, buscar e ficou á espera. este interim alguns inimigos vie
ram a nado e conseguiram sorprehend~r e acutilar uma guardinha nossa de
infantaria. Parece que o inimigo tom formado como uma ilha, unindo as
duas partes do rio, e quo detraz deste segundo canal, ainda tem duas trin
cheiras. Em vista de tudo isto e da demora havida, no dia 26 mandei or
dens ao Fidelis que se rem'asse com toda sua força. A estas horas já deve,
pois, se aohar em Curuguaty, aonde vou tratar de formar um deposito de
viveree. Sempre de V. Ex. Am. - Gastão de Orleans. - Escripto isto, eu
vim a saber da façanha do nosso Fidelis que torna inuteis minhas ordeno 9

faz a meu vcr fazer um gl'llnde passo á terminaçãO da guerra. - G. O.•

A 29, do Rosario, desceu o General Osorio para AssumpÇão, no va
por Guaycurú.

A lo de Dezembro embarcou em AssumpÇão o General Osorio no
transporte de guerra Alice, com destino ao Rio Grande do Sul. A 5, escre
via-lhe S. Alteza, do Quartel General em o rio Corrientes: .Recebi a car
tinha que V. Ex. me escreveu do Rosario no momento de embarcar, e tiva
noticias do seu embarque pelos seus Ajudantes Cardoso e Serra :Martins
que cá chegaram j muito bem fez V. Ex. em levar comsigo quantos officiaos
e praças lhe pareceu bom j e já mandei dar em detalhe licença áquel1es
cujos nomes vinham na carta de V. Ex. Não deixe de me mandar dizer,
quando chegar á sua tona, como passou e como se acha. Por aqui não
tem havido novidade depois da façanha do Fidelis. De Lopez e sua força
nada se sabe de positivo; alguns dos passados o dãO por cima da serra e
outros no Panadeiro. No dia 2, movi-me de Capivary na esperança de ir
em poucos dias ficar em Curuguaty. Tive, porém, novamente de parlll' j pois
as 700 rezes que o Yiotorino devia mandar até hoje não cheglll'am, e hoje
car?eamos as ultimas que tinham os, tendo hontem mandado 80 pal'~ o Fi
delis. Como V. Ex. vê, é preciso que lá na Assumpção e no Rosano não
se descuidem: do contrario nos deixarãO passar fome. Hoje chegou para
vender uma h'opa de 70 caval10s e 30 mulas vinda de Itapua em 24 dias.
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Mas, os cavallos são muito ordinarios e as bestas pequenas. Muita falta faz
V. Ex. a este seu amigo .•

A 8, escrevia o General José A.ntonio Corrêa da Camara, da ViUada
Conceição:

.Respondo penhoradissimo a carta de V. Ex. de 30 do mez passado.
Agradeço cordealmente as expressões benevolas de V. Ex., sentindosómell
te nãO poder orgulhar-me por as ter merecido. Bem pouco é o que tenho
feito e o que podorei fazer ainda; mas, sobram-me desejos e bôa vontade
para bem servil' ao meu Paiz ; sentindo-me feliz em lembrar-me quo em Y.
Ex. tive O' Mestre e o mais nobre exemplo de inimitavel dedicaçãO e subli
me abnegação. Vou na minha commis.'ãO lutando com embaraços que dif
ficilmente e com a maior morosidade vou vencendo .•

A. 9, entrou em Montevidéo o vapor Alice. A. ohegada de Osorio foi
inesperada, (4) por isso ~ó poude ser cumprimentado a bordo pelo Capitão
do porto José Pereira Pinto e guarda-moI' Rodrigo José de Lamare. Com a
noticia de sua estada naquella cidade, foi o General logo cumprimentado pelos
seus numerosos e devotados amigos. Por parte do Governo Oriental foi
Osorio cumprimentado, na casa do Commendador A.ntonio Fernandes Bra
ga, onde se hospedou. Só a 14, é que teve conhecimento do infausto pas a
mento de sua virtuosa senhora. A. ] 5, (5) ao amanhecer, o transporte Alice,

(4) Aportou a 9; desembarcou a 10; a 11 foi cumprimentado por parle do
Governo Oriental.

(5) Boletim do Artista.-Rio Grande, 15 de Dezembro de 1669.-0 transpor·
te Atice, entrado esta manhã de Montevidéo com a rapida viagem de 32 horas, tra
zendo a seu bordo o legendarlo General Visconde do Herval, foi portador de impor·
tantissimas noticias do theatro da guerra. O boletim que abaIxo publicamos, que
nos foi obsequiado pelo mesmo Exmo. Sr., dá-nos a gl ata nQUcia da terminação da
guerra, visto L"pez ter fugado vergonhosamenta para os campos da Vaccarla do
outro lado de Ma·racajú. - IlIlportantissimas noticias do th.eatro da K'terra I

- Damos gostosos publicidade ás importantes noUcias que neste momento (5 1/2 da
tarde) nos transmiltem do Exercito. VIva o Exercito Alliado. Viva S. A. o Sr. Con
de d'Eu e os valenies que se hão batido debaixo das ordens dos seus heroicos che
1es e officiaes. - Commando em Chefe de todas as Forças Brasileiras em operações
contra o Governo do Paragu"y. Quartei General em Capivary, 30 de Novembro de
1869. - Teiegramma: Sua Alteza ao Sr. Marecbal Vietorino. Silo 5 da tarde, e
acabo de saber que o Coronel Fldelis á frente de nossa vanguarda atravessou na
noite de 29 do passado ]eju-guazú rodeando a posição inimiga que foi logo desam·
parada por seus defensores. Perseguidos pelo Batalhão 11 0 e alguma eavallaria roo
ram alcançados na ponte do }ejui-mi que elles conseguiram inuWisar, tratando
se de se entrincheirar do ouiro lado do mesmo rio. AIIi se travou um renhido. com·
bate que nos deu a posse de duas boccas de fogo, uma bandeira, sessenta mor
tos e alguns centenares de prisioneiros, entre os quaes um pddre, e um ajudante de
Lopez. A metralha inimiga feriu 16 homens, e vinte cavallos, entre os quaes o do
Teoente·Coronel Moura. Fidelis seguiu logo para a vlUa de fgalemi onde encontrOU
4.000 famllias, entre estas se achava a do coronel MarUnez que Lopez fez fuzilar, e
uma familla brasileira de S. Borja. Em Itamará a mela legua d'alli foram encon
tradas machinas de fazer polvora. Tinha-se ouvido tiros do lado do Norle e que
fazem Suppor ier-se aill ferido um combate entre as forças do Brigadeiro Camara.
Considero este acontecimento como a terminação da guerra, pois Lopez não occupa
uma s6 pollegada de territorlo paraguayo. O lyranno fugon çom sua famllla, Res-
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entrou de Montevidéo, no porto do Rio Grande, ús 6 horas da manhã com
fi rapida viagem de 32 horas. Acompanhavam o General os Srs.: Coronel
Carlos Resin Filho, Tenente-Coronel Isidoro Fernandes de Oliveira, Major
J.ÂIltonio Xavier do ,Valle (illustrado e digno secretario de Osorio), Ca
pitão José Simões Fernandes, Tenente JOãO Carlos da Rocha, (6) Tenente
Francisoo do Assis Trajano de Menezes Tenente Candido Lourenço de Sou
za Medeiros e senhora, Tenente Procopio Gomes de Metia, Tenente José
Alexandre Simões Pires, Tenente Carlos Falcony, Tenente Rozendo Fer
rei1'll Bastos, Alfores Sezefredo San t'Anna do Oliveira, Alferes Salvador
Machado, .A.lfere Joaqlum Leite Soares Pinto e 39 praça de preL Dluante
as pouca horas de permanencia na cidade do Rio Grande foi Osorio sau
dado pelos seus numerosos amigos e admiradores, em casa do Coronel Es
pindola, onde se hospedou. Nesse mesmo dia 15 pelas 11 horas retiI'ou-se
para a cidade de Pelotas, onde já aguardavam-no as sua mais caras affeições
e onde recebeu homenagens de todos os pontos do paiz. A todos agradeoia,
• endo-lhe summamente grato que o seu comportamento nesta emergencia
tivesse merecido a approvação de seus compatriota. Pedia licença para re
ervar a mais importante parte da felicitações para os camaradas de serviço

ouja maior parte, arrojando o amdo e deixando os lares, acudiu ao grito da
Pntria offendida, penetrando até oude a peste, a fome e a metralha occuHa
vam as phalanges barbara do tyranno, lhe arrancando na derrota a devida

quin, Caballero e menos de mil homen", levando seissentas rezes para os campo
da Vaccaria do outro Jado de Ma.l'ac~jú. Queira transmlttir ludo isto para a A;·
sumpção, Conceição, Buenos Ayres e Rio de Janeiro. - No mesmo transporte veiu
de passagem o no o distlncto amigo Sr. Major Valle.

(6) Fé de OEficio do Tenente João Ca,los da Rocha Oso,lo, - 6" Companhia. -
Tenente João Carlos da Roeha Osorio. Sendo 20 Sargélllo do Piquete do Commao
do do 30 Corpo de Exercito foi promovido a Alferes para este Corpo em i3 de Mar
ço de 1867, como se acha publico em Ordem do Ola do mesmo Comma:lüo sob n. i6
de 20 do mesmo mez. Tran..poz o Uruguay a 25 do referido mez l1e :lrarço e o Pa
raná para a Republica do Paraguay em 16 de Julho. Assistiu o combate de 2i de
Outubro em S. 501ano; tudo do anno de 1867. Em 1868, a 16 de .\bril foi nomeado
para commandar o Piquete do Commando do 30 Corpo de Exercito, tendo, porém,
assistido Com o corpo aos reconhecimentos de 19 de Fevereiro e 21 de Março sobre
°entrincheiramento do Passo·Pocú, sob o commando daquelle Piquete assistiu ao
reconhecimento forçado sobre o Humaytã em 16 de Julho e combates de 6 de De
zembro na ponte Itororó. Foi promovido a Tenente a 15 do mesmo mez com anti
guidade de 11 do já citado mez e recolheu-se ao Corpo na mesma data que foi pro
movido a Tenente. Com o Corpo assisliu a rendição do Forte de Angustura a ao do
referido mez e anno. Em detalhe do Quartel General do Commando em Chefe inte
rino de 22 de Janeiro de 1869, foi nomeado Ajudante Je Campo junto ao me mo
Commando. Em Ordem do Dia do Commando em Chefe sob n. 3 de 21 de Abril de
1869, foi nOmeado Ajudante de Ordens, junto ao mesmo Commando. Nas funcções
de Ajudanle assistiu ao assalto e tomada de Peribebuy a 12 de Agosto e combate
de 16 do referido mez, no Campo Crande; marchou para o Rosario em dias do mez
de Setembro. Foi dispensado do serviço em dias de Novembro. Seguiu para o Bra
;U no dia 10 de Dezembro proxim'l pass:ldo. Acampamento em Assumpção, 14 de
anelro de 1B70. - Anlom'o JacintJzo PereIra JlInior.
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satisfação á nossa bandeim que voltou victoriosa ao seio da Patria. Âgrade
cia a parte na desgraça que acabou de soffrer perdendo a qnerida e virtuosa
Esposa - o balsamo dos seus dias amargos e a delicia de sua vida domes
tica.>

Com a data de 15, do Rio, recebia este oflicio do mordomo da Ca a
Imperial, Conselheiro Nicolau Antonio Nogueira VaUe da Gama:

«De ordem de S. M. O Imperador tenho a honra de communical' a
V. Ex. que o Mesmo Augusto Senhor, vivamente interessado no prompto
restabelecimento da saude de V. Ex., dignou-se encalTegar o Dr. Fran
cisco Praxedes de Andrade Pertence, distincto medico operador o lente da
Faculdade de Medicina desta Capital, de ir vêl-o e tratar a V. Ex., caso o
deseje, com a dedicação propria do mesmo Dr. Pertence, por quem será
este apresentado a V. Ex. Espera S. M. O Imperador que este seu olfere
cimento concorra para a prompta cura da gloriosa ferida de V. Ex., resti
tuindo-o assim ao Exercito, onde tanto se tem €lnnobrecido pelos serviços
prestados á nossa PaIJ:ia.•

A 21, da Côrte, escrevia ao .seu querido amigo e grande General 080

rio. o Conselheiro Francisco Octaviano :

«O nosso bom liberal Dr. Pentence, lente da Faculdade de Medioina
e operador distincto, já ha muito tempo que quer trataI-o. Eu mandei dizer
para ahi que o melhor era V. Ex. ir para a Côrte; na minha casa ou na
do Dr. Pertence seria tratado como pae por filhos. Mas, infelizmente V. Ex.
foi ainda de novo para a guerra e o Sr. Conde d'Eu, a quem escrevi sobre o
assumpto, ou não recebeu mi.nha carta ou não poude responder a elia. Trate
se seriamente. O nosso Pertence é seu admirador e o quer pôr completa
mente bom. Eu penso que o melhor seria vir V. Ex. para minha casa, onde
nada lhe faltará e nenhum incammado me dará. Mas, si nM quizer isso, ao
menos tenha toda a confiança no medico, que ahi vae e no qual teem o
olhos fitos todos os liberaes. Ainda espero ir abraçaI-o brevemente.•

A 28 (Dezembro) de Pelotas, o Visconde do Rerval escrevia ao Con
selheiro Nicolau Antonio Nogueira VaUe da Gama, mordomo da Ca a
Imperial:

.0 IUmo. Sr. Dr. Francisco Praxedes de Andrade Pertence entre
gou-me o oflicio de V. Ex. de 15 do corrente mez, e por ordem de Sua Ma
gestade o Imperador, manifestou-me o interesse que o mesmo Augusto Be
nhor torna no prompto restabelecimento de minha saude. O Sr. Dr. Perten
ce, no dia immediato ao de sua chelSada a este lugar, examinou os. meus
ferimentos e concluiu que sua assistencia junto á minha pessoa não ~el'lU pre
cisa em vista das minhas melhoras, pelo que indicou O que se deverIa fazer e
volta a essa Côrte, por lhe pareceI' que é mais conveniente esperar do ten~
po o que antes a sciencia poderia ter feito. Rogo a V. Ex. se dign~ de IUI
nha parte apresentar á Sua Magestade o Imperador os votos de mlDb~ pro
funda gratidão pelo acto de humanidade e bondade que acaba de dIspen
sar-me.•

Eis a Carta pela qual Sua Magestade Imperial houve por bem elevar
Osorio ao titulo de Marquez do Rerval :

«Dom Pedro, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos,
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. Faço saber .aos
que esta Minha Carta virem que, attendendo aos relevantes e extraord1D:a
rios serviços prestados na Guerra do Paraguay pelo Tenente-General. VIS
conde do Rerval ; e, querendo novamente distingnil-o e elevaI-o: hel por
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bem fazer-lhe mercê do titulo de Marquez do Hel'Val. E quero e mando que
odito Tenente-General Visconde do Herval daqui em diante se chame Mar
quez do Herval, e que com o referido Titulo goze de todas as honras, privi
legias, liberdades, isenções e franquezas que de direito lhe pertencerem. E
por firmeza de tudo o que dito é, lhe mandei dar esta Carta por Mim assi
gnada e seUada com o SeUo das Armas Imperiaes. Nada pagou de direitos
nem de emolumentos, em virtude dos Ártigos 16 da Lei n. 586 de 6 de Se
tembro de 1850 e 22 da de n. 719 de 28 de Setembro de 1853. Dado no Pa
!acio do Rio de Janeiro, em tres de Janeiro de mil oitocentos e setenta,
quadragesimo nono da Independencia e do Imperio. - O Impemdo'l' Pe
dl'o 20. - PW!6lino José Soares de SO~6sa .•

Sem data, da Côrte, recebia Osorio esta carta do Barão de Muritiba,
Ministro da Guerra :

«Logo que S. Magestade deu seu consentimento ao novo e merecido
titulo de V. Ex., eu fiz telegraphar essa noticia dando-lhe como seu amigo
os devidos parabens. Agom os ratifico pedindo-lhe que os acolha com a mes
ma bondade sempre manifestada. Sinto que os incommodos de V. Ex. nãO
estejam completamente passados. Como amigo de V. Ex., como membro do
actual gabinete, conjUl'o-o a tratar-se sériamente para ficar bem restabele
oid? Si for necessario chegar até a Europa para esse restabelecimento, por
melO dOA recursos da cirurgia alli tão adiantada, póde V. Ex. contar que não
seremos indiffereutes a sua viagem e para o quanto 101' necessario ao seu
perfeito curativo. Creia V. Ex. que em mim tem um amigo devotado j eu
penso que V. Ex. não deixará de assim pensar.•

A 29, aiuda de Dezembro, de Porto Alegre, escrevia á Osorio estas
duas cartas o Coude de Porto Alegre:

.congratulo-me com todos os bons rio-graudenses pela volta de V.
Ex. ao seio da Patria, depois do sacrificio que fez da sua vida e saúde pela
honra e gloria nacional. O bom Deus preservou-o dos golpes do ininúgo
para satisfação do paiz, de todos os Brasileiros agradecidos, e tambem para
ocoração de seus filhos, hoje orphão de uma desvellada mãe, aos quaes V.
Ex. deve todo o cariuho e amor paternal. Compreheudo as alternativas por
que deve ter passado, e sei que podemos coutar com o seu auimo varonil na
pl'oSecussão dos deveres que temos a cumprir como cidadãos deste paiz e
nas aetuaes circumstancias.. .

. .0 SI'. Dr. Pertence, distincto medico e sobretudo um caracter en
thuslastico e elevado, voluntariamente, e, depois, animado pelo desejo im
pel'lal, vem a Provincia tratal-o e mesmo convidal-o para ir ao] Rio
onde estará e será ourado sem dispendio algum da parte de V. Ex. E' uma
von~ade manifestada pelos Srs. Conselheu'o Octaviano e Furtado, por todos
o~ hberaes, qlle V. Ex. não opponha a menor resistencia ao convite, e que
sIga para o Rio; eu mesmo Cl'eio que nenhuma difticuldade séria V. Ex.
pode~'á Oppôr. A recepçãO do Dr. Pertenoe por seu oaracter e pela cU'cums
tanela ~o manifestado desejo de tratar de V. Ex., deve ser condigna de nos
sa gratIdão .•

Com a mesma data de 29, de Porto. Alegre, o Directorio Liberal da
Provineia de S. Pedro officiava á asaria, pelo Sr. Presidente Conde de
Porto Alegre :

. ,Volta V. Ex. ao seio da Patria honrado pela sua propria conscieu-
Ola após o sacrificio que fez em pról da gloria nacional. Este Directoria
applaude e acompanha o flentimento de todos os bons Brasileiros vendo-o
entre os braçoR dos que mais o prezam. E' verdade que existe o facto do não
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total restabelecimento da saúde de V. Ex. j mas, felizmente, responde a isso
o offerecimento patriotico de um abalisado operador brasileiro o Sr. Dr.
Pertence que já está entre nós, e cuja presença terá demovido pequenas
difficuldades. O Directoria entende que a ida de V. Ex. para a Côrte, como
pensam igualmente nossos cOlTeligionarios de lá, traria conveniencias ao
tratamento de V. Ex. que aqui se não dariam, e junta, por isso suas obser
vações que julga terão valimento quando considera que o Sr. Dr. Pertenco
deve inspirar á V. Ex. a mais perfeita confiança.•

A esse officio, respondia Osorio, de Pelotas, em 5 de Janeiro de 1870:
«Recebi o oflicio que V. Ex. dirigiu-me em nome do Directorio Li

beral, que" dignamente preside, felicitando-me pelo meu regresso a esta Pro
vincia e manifestando-me o desejo de que cu aproveite dos serviços da scien
cia do illustre Sr. Dr. Pertence que por si e pela vontade imperial fez o sa
crificio de vir offerecer-me. Agradeço ao Directoria Liberal os sentimentos
de benevolencia que me manifesta e quanto á minha ida a Côrte, não poude
ter lugar já por circull1stancias imperiosas. O mesmo Dr. examinando-me
declarou que nada tinha a fazer, e porque agora era conveniente esperar
do tempo o que antes a sciencia poderia ter feito. Fiquei, pai, entendendo
que o resto de minha vida será com o constante soffrimento que não me
deixou ficar no Exercito até ao termo da guerra. Receba V. Ex. e mais
membros do Directoria min bas respeitosas saudações e cordeaes agradeci
mentos pelo interesse que toma por minha saúde. »

Bastante insistiu o Dr. Pertence com Osorio para ir ao Rio, dizendo
lhe que lá melhor se poderia curar; mas, Osorio resistiu sempre aos seu
instantes convites e afinal disse-lhe:

«NãO posso Dr.; aqui mesmo hei de ficar bom; já temos bons
medicas na terra e eu careço estar aqui pua cuidar de alguns interesses
que tenho e que têm estado abandonados com a minha ausencia na guelT!!'
Tenho até aqui me entregado ao serviço da Patria, agora, que ella maIS
não precisa, devo cuidar dos filhos, e trabalhar para lhes deixar algu
ma cousa. Estou velho, preciso aproveitar a vida que me resta. Agradeço
muito o seu zelo por mim e a Sua Magestade as provas de considoraçiiO que
me dispensa e sinto nãO poder aceitar os offerecimentos que me fazem.'

Em vista das tel'lllinantes recusas de Osorio, o Dr. Pertence regre 
sou ao Rio, e, com effeito, o General pouco tempo depois seguiu para sna
estancia, onde entregou-se á sua administraçãO.

«Porto Alegre, 15 de Janeiro de 1870. Illmo. e Exmo. Sr. Gen~ral
Marquez do Herval. Ha poucos dias tive o prazer de dil'igÍl' meus respeito
sos cumprÍlllentos a V. Ex., fazendo votos pelo progressivo restabe~eClroen
to de sua preciosa saúde. Permittir-me-ha V. Ex. que reitere hOJe meuS
sentimentos de respeito. Depois dos serviços prestados por V. Ex. coro tan
ta distincção á causa nacional, com prejuizo tão notavel de suas forças phr
sicas, é de interesse COilllDum o restabelecimento de V. Ex. Te~temun e
bem vivo do que acabo de assseverar tem tido V. Ex. nas manifestações
constantes de todos os Bl'asileil'os. E' provavel que um passeio á El1ro~
muito concorresse pal'a o restabelecimento dos incommodos de V. Ex.
distracção do espirita, principalmente hoje, depois do golpe que ac.aba de
soffrer V. Ex. com li perda da Ex. Consorte, é uma necessidade. CreIO bem
que o Governo Imperial almejaria ter occasiãO de ministrar a V. Ex. os
meios necessarios para emprehender essa proficua viagem, e que dãodO
offerece directamente a V. Ex. por guardar naturalmente os deveres e. r
licadeza. Desde, porém, que parl,\ alivio dos soiIrimentos de V. Ex. 101' JU 
gado por V. Ex. conveniente o meio que lembro, creio bem que todos .~
recursos serão por eBe prestados a V. Ex. NlíO doixa o Governo Inlpel'l
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um só momento de reconhecer a importanoia dos sacrificios por V. Ex. fei
tos, e, pois, posso assegurar que nãO serão poupados quaesquer meios para
resguardar tM preciosa saúde. Fazendo essas consideraçoes á V. Ex., sou
levado pelo interesse que assiste a todos de ver recuperada a saúde de V. Ex.
Espero, pois, que com toda a franqueza communicar-me-á o que pensa e pre
tende, desejando que tenha o Governe Imperial occasião de demonstrar mais
uma vez a consideração que lhe merece o General que nãO se poupou a sa
crificio algum para levar-nos a victoria nos campos do Paraguay. Aproveito
a opportunidade para reiterar a V. Ex. os protestos da mais elevada e viva
consideração com que me prezo de ser De V. Ex. Aff.o Venerador Obr.o 
João 8ertorio, Presidente da Provinoia do Rio Grande do Sul.» (7)

(7) cSe~ue hoje para Pelotas o vapor de guerra Silveira levando o Sr. com
mandante da fiotilba capitão de fragata Delamare que vae por parte do Exmo. Sr.
Presidente da Provincia felicitar a S. Ex. o Sr. Visconde do Herval, pelo seu regres
so á Provlncla, indo tambem na mesma commissll.o, por parte do Exmo. Sr. Com
mandante das Armas, um aiudante de S. Ex.' (Diario do Rio Grande, 12 de Feve
reiro de 1869).





CAPITU LO LXII

SUll1IARIO : - 050rio em Pelo tas sempre com o pensamento no theatro das opera
ções. - Noticias recebidas. - Cartas do Conde d'Eu, Tenente·Coronel Tl
burcio, Marechal Vlctorino. - O I. de Março de 1870. - Lopez alcançado e
morto. - Parte do General Camara ao Conde d'Eu sobre o successo. - Ofti·
cio de Carnara ao Marechal Vlctorino sobre o memoravel eplsodlo. - Carta
de Cesar Brandão á Osorio sobre o acontecimento. - O concurSo de Osorio
para a desaffronta da Patrla • foi o maior. escreve o Brigadeiro Conrado
Maria da 511va BittencourL - O Príncipe Sr. Conde D'Eu concede a 050

rio a medalba de merito pela sua conducta no combate de 12 de Agosto de
1869. - Termos d'essa concessão. - Continúa Osorio a receber cartas do
theatro da guerra: Escrevem-lhe S. Alteza e Cezar Brandão. - Osorio em
sua estancia no Arapehy. - Seus soffrimentos. - Voto de gratidão da Ca
mara dos Deputados da Assembléa Geral pela gloria l.mpereclvel que con
quistou para a Patria. - Carta intima de Caxias a Osorio - Cartas de Oso
rio a seu filho Fcrnando em que fala de seus trabalhos, de sua posição pecu
niarla. - E' concedlda a Osorlo (20 de Julho de 1870) a medalha creada por
Decreto n. 3.468 de 8 de Maio de 1865. - Carta de Osorio ao Dr. Homem de
Mello (3 de Agosto dc 1870) em que descreve seu estado de saude e mostra
a impossibilidade de ir á COrte: precisa trabalhar para sustentar a edu
cação dos filhos e netos, não podc despeuder com passeios. - Carta aos fi
lhos sobre sua vida particular e trabalhos. - Carta do Conde D'Eu á 050·

rio - Alfredo Taunay. expressa sua gratidão a Osorio pelo carinho com que
o tratou na campanha. - Convite do Presidente do Conselho Visconde do
Rio Branco para que Osorio vá á Europa e communlcação de estar decidida
a concessão de uma pensão egual a do Visconde de Pelotas. - Fundação do
Partido Republicano no Rio (1870): O retrato de Osorio é levantado na
sala das sessõés do Club.

A guerra continuava e Osorio seguia sempre com o pensamento no
lheatro das operações, d'onde lhe eram continuamente enviadas noticias.
Em 4 de Janeiro de 1870, escrevia-lhe o Conde d'Eu :

. .Quartel-Geneml em Curllguaty, 4 de Janeiro do 1870. Exm. Sr.
rlsoonde do Herval. - Pelas folhas V. Ex. terá sabido o que passa por cá.

o]Jez vae se desmoronando de dia a dia, não tendo mais como alimentar
Sua gente. Não 1Ja dia que não se apresentem aqui cinco ou mais pas adas,
todos g~nte robusta; já vieram dois Majores de nomes Bernal e Cardoso;
oste ultimo era commandante dos Rifleros. Referem os passados que anda
ta~bem ~esertado o celebre Major Fleitas, que era um dos instrumentos
r~IS dedicados de Lopez. A.o Rosario tambem foi ter muita gllnte, inclusive

?IS padres. O nosso Tenente-Coronel Mama fez uma brilhante diligencia :
so com 25 homens varou a selTa de Maracajú e .com 3 deUes alcançou o
:e~sso do Espadim no rio Igatemy a 25 leguas, onde achou para mais de
mIl pessoas destinadas por Lopez a morrer do fome. Só a metade poude vi.r
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com elIe, achando-se as mais inteiramente extenuadas e impossibilitadas de
se mover. Entre as libertadas acham-o e duas sobrinhas do mesmo Moura'
a mlie do fallecido Bispo do Paraguay, a senhora de Decoud, a irmã do Ge~
neral Barrios, a de Bruguez e muitas outras. Vou gostando muito do Mou
ra : hei de propol-o para Tenente-Coronel Honorario j pois, consta-me que
deseja essa graça. O Lopez, ao que parece, conserva-se no Panadero : a pi.
cada que da Villa de Igatemy segue para lá tem 14loguas seguidas, e Lopez
está atravaneaudo ella com derrubadas. De gado vamos bem: de Itapúa,
por Villa Riclt, já nos vieram 1.800 cabeças e as remessas do Rosario têm
sido abundalJtes, de modo que não temos mais a recear a reproducção
das fomes que V. Ex. vio em Capivary. Farinha tambem não falta.
Comtudo não creio que possamos tentar nada conh'a Lopez por esto lado,
pela grande distancia em que se acha, mas, sim pelo da Conceição para onde
conto ir em breve. Estou ancioso por saber que V. Ex. chegou a salvamen
to á sua casa. O Capitão de Mar e Guerra Salgado recebeu uma carta do
Resin Filho, de Montevidéo : infelizmente nada diz de V. Ex. O Imperador
escreveu-me que sentiu muitíssimo o grande desgosto pelo qual Y. Ex.
passou, e encarregou-me que lh'o dissesse da sua parte, o que ora cumpro,
repetindo-me de Y. Ex. muito amigo e camarada - Gastão de 01'16118 ••

A 16, escrevia-lhe o Tenente-Coronel Tiburcio :

<Rosario, 16 de JaneiJ:o de 1870.-Exmo. Sr. Visconde do Herval.
, . _ Na ausencia de V. Ex. houvo a arrojada expedição do Tenente-Corouel
MOUl'a á Serra de Maracajú tendo por objecto a libortação das infelizes des
tinadas j e houlre optimos resultados. Episodios de impossivel descripção
deram-se nesse importante serviço feito pelo Moura j e as correspondellcias
officiaes e particulares instruirão á V. Ex. dos detalhes. Pelo norte, o Ca
mara tem feito muito. Bateu e aprisionou Canete, assaltou e tomou as po
sições do Rio-verde e Cambárcibá, voltou em direcç[to de S. Pedro para es
mag,ar o Coronel Ignacio Génez que com seis regimentos e um batalbão
eommetia desde Li1na até as margens de Jeyuy toda a sorte de violencia e
depredaçõs. Génez foi feito prisioneiro e Camara lá seguiu caminho de Pu
nadero e Punta-Poiia. O ilIustre guerreiJ:o seu dilecto discipulo é que va.a
dar a ultima demão nesta obra do capricho, e praza aos céos que a gra.tl
dãO nacional se manifeste para eUe sem o cortejo da desconfiança e do ClU

me. O Principe chegou ao Rosario no dia 13 pelá manhã, tendo deixado o
Auto Guimarães á testa das forças de Curuguaty, e creio que vae demorar
se por algum tempo aqui. Os Yoluntarios descerão brevemente pa1'lt o IIl~
perio; dizem que Paranhos retira-se; o Polydoro obteve licença ha doIS
dias para recolher-se á Côrte por doente, e assim vão as cousas. O Gover
no Provisorio continúa á apparentar seu phantasmagorico poder, sob a I~'
fiuencia do protectorado-Paranhos-sem dar esperanças para o futmo dif
ficil desta desgraçada Republica. Lopez agonisa quasi afogado no sangue
que continúa a derramar j e nós andamos de vagar atraz de saber o lugar
em que elie existe realmente. E' mesmo isso quanto se devia esperar. Um
homem com meia duzia de fanaticos esconde-se em qualquer parto sem
morrer de fome. A guerra já terminou: agora estamos fazendo a bllsea.
. . . Adeus meu General. Desejo-lhe dias de gratas recordações de suas gl~
rias que são as glolias da Patria. Sou com admiração de V. Ex. ama. mUl
to reconhecido.-Antonio TibUl'cio Fel'l"eira de Sousa.-P. S.-Em 23 de
Dezembro o Principe nomeou-me Coronel em CommissãO.»

A 12 de Fevereiro, escrevia-lhe Victorino MonteiJ:o :

«Rosario, 12 de Fevereiro de 1870. EXJllo. Am. o Snr. :M;arquez.
Cumpre-me antes de tudo dirigir a V. Ex. os meus sinceros e cordlUes pa
rabens pelo titulo que Sua Magestade houve por bem conceder-lho, em



653

attenção aos serviços prestados com tanto patriotismo e abnegação \-,01' V.
Ex. Quanto ao estado da guerra resumidamente direi que as ultimas noti
cias (as quaes são exactas) são que Lopez segue tão sómente com 600 a
SOO homens mal armados ao rumo de Dourados, do outro lado do Apa, ter
reno de Matto Grosso. Acompanham-no os Generaes Resquin, CabaHero,
Bagado e RÔa. Desde o arroio Aguaraby que vae abandonando a sua arti
lharia e enterrando parte della no rio Amambay. Muitos officiaes e praças
se tem apresentado em Cnruguaty, São Pedro e Conceição. Deixou afinal
todas as familias que o acompanhavam, dizendo que fossem para suas casas
que não tinha mais com que alimontal-as. Em S. Pedro apresentaram-se
ha dias 400 famílias d'estas. Partidas nossas chegaram até Aguarahy e
Panadero, encontrando tão sómcnte pela ostrada e picadas por onde passou
Lopez grande numero de Paragl1ayos mortos pela fome e lanceados. F'li a
Conceição conferonciar com o Brigadeiro Camara, e depois de ter-lhe man
dado todos os meios de mobilidade, gado e genoros sufficientes, retirei-me
no dia 8 do corrente, seguindo no dia 9 aquelle Brigadeiro, direito a BeHa
Vista, afim de passar o Apa e seguir directamonte a Dourados, para tomar
a frente do Lopez. O Coronel Paranhos scgue no dia 15 direito a Chiri
guollo, para tomar a retaguarda, si por ventum o inimigo tentar contra
marchar, o que não creio, porque então morreria o resto do Exercito de
fome. Cuido fortemente em formal' outros depositos de gado e de viveres
na Conceição para, seguir por meio de comboios até a força em operação.
Tenho muita esperança dc que ató fins de Março esta guerra se concluirií.
definitivamente e nós livres do Lopez e dos seus asseelas. Afinal mandaram
retirar a força de Cnruguaty, deixando ainda 1.000 homens das 3 aTmas, ao
mando do Coronel Deodoro, Ha muito que opinava pola rotirada daquolla
força, por não serom mais necessarias, impedindo que se distrallissem os
meio de mobilidade para as forças do Camara , sendo todas applicadas na
conducção de generos para aquelle ponto. Desde que V, Ex. se rotiTou, n.
força de Curuguaty só empregou-se em receber passados, nenhum serviço
mais prestou, O Rerviço mais importante hoje no Exercito é a rctirada do.
Voluntarios para o Brasil. .Já seguiram os Corpos 170, 400 e 530 de Vo
tuntarios sendo o 20 da Bahia o ultimo de Pernambuco. Preparn
so outra remessa e o tal medico que a {orciori quor ser General,
trab:üha com afinco para tirar nisto o scu interesse, o de graçadamente o
ba do conseguir. Pobro Brasil! Muito mais teria Ilue contal'-lhe, mas não
p.o'. o nem devo. Quando nos encontrarmos, falal'ei então cou! V. Ex, Con
tinuo COl1l0 sempre, a sor Do V, Ex. aff,O am.O velho Obl'.o - Victorino J.
C. ,1Ionteú·o.•

A 22, tornava a escrever-lhe o Conde d'Eu :

«Quartel Genoral, em 22 de Fevereiro de 1870, na VilIa do Rosario.
EXI1l, Sr. Marquez do Herval. Hontem tive o prazer de receber a carta
c.om que V. Ex. me favoreceu em 20 do mez passado. Vejo com grande sa
tisfação que, não obstante os desgostos e transtornos quo encontrou na ua
cas~, V. Ex. ia melhorando pouco a pouco do seus incommodos e que com
m?lS uma pequona operaçao, e acabando de sahir as esquirolas do lado di
reIto do rosto, esperava falar melhor. Por aqui vamos pas, ando sem maior
novidade, O Lopez nãO se aguentou no Panadero ele que algun 'no, quo
rJaIl1 fazer uns espantalho. Atravossou a Serra de Maracajl[ e depois o rio
.!ma.nbay, e d'ahi seguiu em direitura ao Apa. E' o que V. Ex. sempre
prevua e era tambem minha opiniãO. As ultimas noticias que temos o dão
Junto a um arroio denominado Guazú, que fica entre o Aquidaban e o
~pa. Levava ainda uns u1il homens, já se sabo que gente muito enfraque
Cida. A fome tem feito nostes ultimos mezes horriveis estragos entre essa
gento ; só no mez de .Janeiro apresentaram-se em Curuguaty mais de 300
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passados. Qunsi todas as famllias ficaram no Panadero, de onde, as quà
ainda puderam andar, vieram-se apresentar ao Coronel Jardim que esta
ciona em SãO Pedro. Entre elias veio a do nosso celebre Tenente-Coronel
Carrillo, composta de mãe, tres irmãOs e quatro irmans, todos esqueletoi
semimortos. Dizem que o Lopez as dospojou até dos anneis que levavam
nos dedos; o pae ainda ficou em poder do Lopez. O Camara marchou a 9
do conente em procura do homem, e sabemos que a 18 já se ahava a '110
guas do acampamento da Bella Vista. Qj.lanto a mim, não o alcança por
que o inimigo lhe ha de fugir sempre e se ha de internar pelas partes do
sertas de Matto Grosso até achar ensejo de atravessar o rio Paraguay o
passar pa"ra o lado da Bo!j,ia. Mandei ngiaT aquella co ta do rio por terra
o por agua, mas, como bem comprehende, isto não pode ser efficaz. Como
se ha de botar um cordM de sentinellas por aquelia extenslíO ele 200 Je
guas? Eu aqllÍ estou occupado em fazer embarcar para o Rio os batalhões
de Voluntarios, o que não pode ir tão depressa como se deseja, porque o
GoveTno não tem mandado até agora os vapores que seriam preci
sos. Tambem vou retirando a cavallaria por tena, segundo ordens
do Governo: já marcharam os corpos 90 e 120, e logo que vierem de Cu
ruguaty, farei sogtúr o 100 e o 130, e successivamonte os mais, Íl exce
pçãO dos dois I'egimentos de linha e do corpos que andal1l com o Camara o
SãO, como sabo, o l0, 170, 180, 190 200 e 210. Informaram-Dle que estes
ultimos sãO os que vieram com o 30 Corpo do Exercito: não é injusto, por·
tanto, que aguentem algum tempo mais. Recebi a carta que V. Ex. me es
creveu de São Nicolau em Dezembro, pedindo dispensa para o Major Silvei
ra Filho, Capitão Candido Xavier de Azambuja e Tenente Bernardino Ma·
chado. Este já foi dispensado; o Major Silvaü'a o será logo quo me der
conta da commissão em quo está. Quanto ao Candido Azambuja, o Victori·
no me pedio para lhe dar a fisca~isação do Corpo 150, o que ello aceitou de·
sistindo da dispensa, e o corpo creio que muito lucra: pelo comportamento.
que teve naquellas cOIlUllissões de cavallos, me parece um excellente ofli
cia!. O Tenente-Coronel Daniel não se poudo entender com o Victorino, de
modo que está commandando esse corpo o Joaquim Braga, que era assisten
te do Camara. Hoje tive o grande de gosto de perder o meu Ajudante CaP.l
tão Reynaldo. Veiu a fallecer esta madrugada duma dysenteria quo não qm.z
tTatar convenientemente ao principio, até que ella degenerou em febre contí
nua. Faz-me muita pena, porque em um exceliente companhoü'o atodo re·
peitos, como V. Ex. bem sabe. O CalJitãO Rocl1a vao bem e mo cU se hon
tem que l1a muito tempo não recobo cartas de V. Ex. O Fidelis é que teU!
estado quasi tempre com fobres depois que voltou d'aquella expedição de
Igatemy; é o que tem acontecido a todos que lá foram. Não se esqueça
V. Ex. de continuaI' a dar noticias suas, como não se podem esquecer de
V. Ex. os companheiros de cá e especialmente este seu amigo obrigado e
camarada - Gastão de Orleans .•

Surge o l0 de Março ... Estava Lopez alcançado, derrotado com seu
ultimos contingentes.

Eis a parte do General Camara ao Conde d'Eu :

«Acampamento á Margem Esquerda de Aquidaban, l0 de Mar~o de
1870. llimo. Sr. - Escrevo a V. Ex. do acampamento de Lopez no 111el0 d.a
Cerra. O tyranno foi derrotado e não querendo enh'egar-se foi morto á mi
nha vista. Intimei ordem de rendor-se quando já estava completamente
derrotado e gravemente ferido; não;) querendo fazer, foi morto. Dou para
bens a V. Ex, pela terminação da guerra e inteiro desaggravo que teve o
Brasil do tymnno do Paraguay. O General Resquin o outros cuefes estãO
presos .•
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Transmittindo 1Í asorio oopia desse dooumonto, de Conceição, 4 de
llal'ço, (1) dizia-lhe em P. S. seu sobrinho Rocha asorio: .Quem o lanceou
foi o cabo Chico Diabo - ordenança do JÓca.•

.Â.o marechal Viotorino dirigiu Camara o seguinte officio descriptivo
do memoravel episodio ;

<Acampamento em marcha no arroio Guassú, 3 de Março de 1870.
lIlmo. e Exmo. Sr. Mareohal Victorino José Carneiro Monteiro. Meu pre
sado amigo e General. Do acampamento de Lopez tive ante-hontem occa·
lillO de escrever a V. Ex. noticiando rapidamente o feliz exito da expediçãO
e a sorpreza. que logrei fazer ás forças inimigas, que mal chegaram a forma
foram derrotadas, Ilntreverando-se com eltas um punhado de bravos que as
levaram em derrota até o mato, onde poucos conseguiram salvar a vida. a
ex-diotador expirou a minha vista, intimando-Iue eu a ordem de render-se.
Caminos foi morto a seu lado seguindo-o na fuga. Sanches que o acampa
nbava foi morto antes de reconhecido. a Coronel Aguiar, Majores Vargas,
Ascurras, Estigarribia, Cardoso, Insfran e Sallis, pereceram na peleja, as
sim como outros que não menciono. a Coronel Lopez, filllO do ex-dictadol',
teve igual sorte acompanhando o carro de Linch que fugia com os filhos.
Yuitos cuefes e officiaes pagaram com o sangue e com a vida a estolita re
~istencia que nos pretendiam OppÔl'. a que passou-me de dizer a V. Ex.
foi que tudo conseguimos com o lamentavel mas insignificante prejuizo de
,inoo homens feridos, dois dos quaes levemente. Em nosso poder cabiram
prisioneiros todos os chefes que restavam a Lopez, a oxcepçãO de Cnballero
que tinha sahido para os lados de Dourados cum quarenta e tantos homens
\uasi todos officiaes com o fim de arrellanbar gado, DelvaUe e Sousa quo
estavam encarregados do transporto do algumas carretas que ainda esta
lam na picada de Cberiguelo, Rou que fazia a vanguarda do inimigo com
oito boccas de fogo, e Aveiros que logrou evadir-se do acampamento
em meio da denota. Tomamos ao inimigo 14 boccas do fogo, cujos re
p~ros mandei queimar, nlio mandando lançar aqueUas ao rio por ignorar
81 as quererao mandar buscar. Em nossa companhia acham-se as irmãs e
Mae de Lopez. Esta ia ser executada no dia em que bati o inimigo, I)

aquellas estavam presas e iam ter o mesmo fim. CabalIero tinua sido der
rotado pela vanguarda do Coronel Bento Martins, sendo mortos alguns dos
que ainda lue restavam, mas lougrando aquelIe escapar-se como \'erá V. Ex.
p~lo olfinio junto. Roh foi tambem derrotado por uma força de cavaHa
lia que fiz sahir ao seu encontro quando olIe tentava com as oito
boccns de fogo, mas já tarde, reunir-se a Lopez, que por prevenção o tinham
fi,andado ohamar no mesmo dia da derrota. Acompanha-nos, prisioneira,
LlUch com seus filhos, e seguem-nos para Conoeiçlio a familia de Caballero,
a de Caminos, a de Gill, de Genes e muitas outras ás quaes tenho dado o.
protecçlio que está ao meu alcanoe. a Coronel Bento Martins oontra toda a.
espectativa chegara a CherigueUo no dia dois fazendo uma marcha que a
JIleu ver confirma a merecida relJ\Ítação que tem adquirido. Já mandei or
dem ao Coronel Chananeco para retirar-se e ao Bento Martins para se-

(I) <Ao Ex. Sr. Tenente General Marquez do Herval foi concedido o uso
da medalha de Merlto Milltar creada por Decreto n. 4131 de 28 de Março de
1868 em allenção aos reiterados aclos de bravura por ene praticados em dlfferen
te! COmbales, segundo consta do Decreto de 20 de Fevereiro de 1869, publkado
na Ordem do Dia n. 664. Repartição do Ajudante General anncxa á SecretaJia
d'Estado dos Negocios da Guerra, em 2 de Março de 1870.-foiJo Frederico Calde
pon. Ajudante General.>
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gnir-me para a Conceição. E fiz o Major Vasco com 50 homens seguir pela
estrada de Cheriguello atraz de algumas partidas inimigas. Não me foi pOõ:
sivel salvar o archivo de Lopez j ás suas carretas lançaram-se as Paraguayns
e alguns soldados com uma confusão e furia que parecia uma vingança. De
ebegada a ConceiçãO darei a V. Ex. parte detalhada d'estes acontecimentos
pedindo desculpas pela forma por que fiz a primeira. Felicito muito particu~
larmente a V. Ex. pelo feliz erito das operações e pela completa desafronta
do Brasil. De V. Ex. a01.O e obrigado servo. - José Antonio Gor?'êa dI)
Gamam.» (Está conferida pelo CapitãO José Pereira Graça Junior, Secreta
rio Militar.)

A 10 de Março o Conselheiro Paranhos telegraphava ao Ministro do
Brasil em Buenos .d.íres, CarvaUlO Borges, sobre o successo do Aquidaban
sem ainda ter sciencia da comumnicação oflicial de Camara. E' o seguinte
esse documento: .Copia. Telegramma. O Conselheiro Paranhos, ao Exmo.
Sr. Carvalho Borges, Ministro do Brasil em B. Aires. Assumpção, 10 de Março
de 1870. Ainda não temos parte official, sinão uma carta do General Camara,
eSClipta do Arroio Guaçú a 3 do corrente. Com referancia a essa carta me
communica o CapitãO de Mar e Guerra, JoãO Mendes Salgado, Ajlldante de
Campo de Sua Alteza o Sr. Conde D'Eu, os seguintes pormenores do gran
de successo do dia 10. A força de Lopez foi sorprehendida ; as primeira
boccas de fogo e o piquete que as guarnecia, nliO pu<leram dar o menor si
gnal de aviso. Apenas iam entrando em formaçãO os ultimos defensores do
tyranno quando já um punhado de nossos bravos cama sobre todos elles e
os levaram vencidos até os mattos proximos donde poucos escaparam. Lo
pez foi morto á vista do General Camara que em balde lhe intimou a ren
diçãO j o dictador se obstinou em animar a resistencia, entretanto pro
curava fugir; sucumbiu na ponta da lança de um dos nossos soldados.
Camino, que foi ministro do mesmo dictador, teve igual sorte quando
seguia em sua fuga. O Vice-Presidente Sanches foi morto antes de. ~er
conhecido j o Coronel Aguiar, Majores Vargas, Ascurras, EstigarnbIa,
Cardoso, Uran Solis e varios outros pereceram sob a peleia. O Coronel Lo
pez, filho do ex-dictador, foi morto na occasião em que ia acompanhando
Mme. Linch em sua carruagem. EstãO prisioneiro, muitos chefes, e~tre o
quaes se contam o General Resquin, Delgado, varios officiaes supeflores e
quatro sacerdotes; entre estes se conta o colebre Maiz. O General qaballe
1'0, com quarenta e tantos homens, quasi todos officiaes, havia sabido de
Serro Corá com o fim de arrebatar gados, foram batidos polo Coronel Bento
Martins, logrando escapar-se aquelle General abandonando sua hagagem,
até a espada, De VaUe e Sora, que estavam encarregados do transporte de
algumas carretas que ainda estavam na picada de Cheriguelo, se escaparam
sacrificando, sem embargo, a força que os acompanbavlll1l, que foi derr?tadn.
Rocha, que fazia a vanguarda com l:l peças, foi derrotado. Aveiro ~ug1l1 eDl
meio da confusãO geral. Se acham tamàem prisioneiras Madame LlO~h com
4 filhos, e as senhoras madre e irmãs de Lopez; as tres ultimas estao con
demnadas a morte, devendo a madre do tyranno seI' executada n~ mesn.1o

dia em que se verificou nosso ataque. As familias de Caballero, eamIDo e Gl~,
estãO entre os prisioneiros e todos vem seguindo com as nossas forças pam
Conceição. Tomamos 17 boccas de fogo. Graças ao Todo Poderos~ tM as·
signalado triumpho só nos ba custado tres feridos graves e dOIS _lev~s:
Aguarda-se a chegada do General Camara para saber-se certo a ~arraçao Cllti
cumstanciada de seu brilliante feito (Da Trib~ma de Buenos Arres, de 1
de Março.))

A 7 de Março, Cezar Brandão escrevia á Osorio :
«Bordo do vapor Goya, 7 de Março de 1870. - mmo. Sr. Tenente

General Marquez do Herval. Envio a V. Ex. parabens e mais parabens'
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estãO terminados os nossos sacrificios, O General Camara conseguiu alcan
Çlll' Lopez no dia lo do corrente, e scm lhe dar tempo cahiu sobre elle nas
margens do rio Aquidaban, acabou com a pouca força que elie tinha, e o
tyranno ahi pagou com a vida tantas atrocidades que commetteu neste mun
do. Coube ao cabo ordenança do Joca, por nome Chico Diabo, fazer aquella
obra pia, acabando com aquelie malvado pela mesma fórma que elle tirou a
\~da a tantos infelizes: a lançaços I O General Requin e muitos ofliciaes
foram prisioneiros, bem como a mãe de Lopez e irmã deste a Rafaela, estll.o
comnosco. .d. mãe ao ver o cadaver do filho denamou lagrimas e nessa oc
casilio a filha Rafaela lhe disse: - Porque choTa, minha mãe? a senhora
nãO vê que esse homem nunca foi filho nem irmão?! Que não foi mais que
um monstro na terra? ! - Assim acabou o sanguinolento drama que nos
enlutou por mais de cinco annos. A mim coube a honra de ser mandado
pelo Sr. Ministro Pamnhos á Côrte para levar a parte deste acontecimento
áS. Magestade i não esperava dar este passeio tão agradavel. Felicito mais
a V. Ex. pela noticia que me deram de que já está completamente bom do
seu ferimento, e faço votos para que tão satisfactoria noticia seja uma rea
lidade. Cumprimento a Exma. Sra. Manoelinba e V. Ex. com aquelia con
sideraçl!O e respeIto com que sou-De V. Ex. subdito mto. afio. e amigo.
Ce.sm· Augusto Brandão .•

A 25 de Março, de AssumpÇão, J. Raphael Vieira da Cunha dava a
Osorio as seguintes noticias:

-Todos os prisioneiros do dia lo - Generaes Resquiu, Delgado e va
rias Coroneis e officiaes estll.o nesta Capital presos na Esquadra, inclusive
Mme. Linch. A mãe de Lopez e suas filhas viuvas estão em liberdade n/cida
de. O Governo Provisorio embargou á estas e á Lopez todos os bens, excepto
aquelles que provinham de Riojas, presumido legitimo Pae de Lopez; á Ma
dame todos os bens que possuia aqui e os que tem mandado para fóra .•
N'essa data Osorio estava na estancia.

A 26, escrevia-lhe JoãO E. Vianna i

.AssumPÇão, 26 de Março (2) de 1870. - IlJmo. Exmo. Sr. General.
...0 Sr. Major Frederico Fontoura Lima, chefe interino da Repartição Fis
cal do Exercito entregou-me haja uma cestinha (fruteira) de metal que S.
Alteza deL~ara ficar naquella repartiçãO para ser remettida na primeira
opportunidade a V. Ex. Elia por si não vale nada, porém vale por tel' sido
agarrada no Cerro-Corá pelas forças do General Camara, e tambem por ter
pertencido a Lopez. Seu crO • obro.-João E. Vianna .•

(2) Em omcio de Pelotas, 21 de Agosto de 1870 Osorlo, manifesta profundo
reconhecimento aos eleitores I1beraes do Collegio de Santa Luzia na Provincia de
Minas (em nO. de 40) que, em officlo de 5 de Março scientificaram havel-o escoo
lhld~ para occupar o lagar, que no Senado Brasileiro foi exercido pelo pranteado
Theophilo Benedicto Ottonl.

Em Minas (escrevia-l1le seu filho Fernando) tem V. Ex. alcançado uma vo
tação brilhante para a Senatoria; por emquanto Vmcê. vae adeante do Otroni que
o apresentou. (S. Paulo 29 Março 70).
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Estava terminada a guerra, e _ninguem mais do que Osorio concor
reu com o seu acrisolado patriotismo para a completa desaffronta de nossa
Patria ultrajada».

Escrevia-lhe o Brigadeiro Conrado Maria da Silva Bittencourt, em
carta do Rio de 21 de Março de 1870 - -com o mesmo enthusiasmo que
teve naquelies dias memoraveis em que se achou em presença do homem
de maior abnegaçãO e bravura: 'Viva o Benemerito da Patria: o General
RervaI.» (3)

Por acto de 14 de Abril era concedida a Osorio, pelo Principe Sr.
Conde d'Eu, Commandante em Chefe do Exercito Brasileiro em operações, a
Medalha de Merito creada pelo Dec. n. 4.131 de 28 de Março de 1868, peja
sua conducta no combate de 12 de Agosto de 1869. Eis os termos dessa
concessão:

-Eu, o Principe Dom Luiz Felippe Maria Fernando Gastão de Or
leans, Conde d'Eu, Grã-Cruz de todas as Ordens Brasileiras, Marechal de
Exercito effectivo e Commandante em Chefe de todas as forças Bmsílei·
ras em Operações na Republica do Paraguay, usando da autorisaçM
que me foi conferida por Decreto Imperial de 24 de Março de 1869, conce
do, em nome de Sua Magestade o Imperador, a Medalha de Merito, creada
pelo Decreto n. 4.131 de 28 de Março de 1868, ao Tenente-Geueral Viscon
de do Rerval, pela notavel bravura que mostrou no combate do dia 12 de
Agosto de 1868, avançando á testa da columna da direita do Corpo de Exer
cito do seu Commando, Clue foi o primcÍl'o a penetrar na Praça de Peribe·
buy, e ajudando pessoalmente a collocar os pranchões por cima do fosso
que o inimigo defendia. Quartel General do Com mando em Chefe de todas
as Forças Brasileiras em Operações na Republica do Paraguay, em Rumny
tá, em 14 de Abril de lS70.-Gastão ele Orleams, Com mandante em Chefe.•

A 23, S. Alteza escrevia á Osorio :

Montevidéo, ~3 de Abril do 1870. Exm. Sr. Marquez do Rem!.
Aproveito a occasião que me offerece o amigo Sr. Braga, para mandar al
gumas linhas a 'V. Ex. Estando eu em Rumaytá, recebi a caI'ta que me
escreveu a 22 de Fevereiro. Mui justas me parecem as ponderações que
nelia faz 'V. Ex. e hei de empregaI' o meu já pouco valimento pam que
os nossos cavaliaI'ianos não venham a perder os postos que ganharam por
sen valor na guerra. Posteriormente a essa carta havia V. Ex. de receber
com jubilo a noticia do tI'iumpho final conseguido pela pericia notavel do

(3) Com a conclusão da guerra Osorio foi multo victoriado. Nos festejos
em Assumpção foi o seu nome, comu sempre, estretitosamenle acc1amado. Deu-se
um espiendido balle a S. Ex. o Sr. Ministro Paranhos e outro a S. Alteza.

Brasão de Armas de Osorio (composto e desenhado por Luiz Aleixo Bou
langer).-Em campo de Goles um Leão de Prala arremessante, lendo na garra dex
tra uma espada do mesmo; Com um Chefe cozido de Azul, carregado de Tres Es
trellas de Ouro. Este brazão, simples, nobre e severo, que significa, um Cbefe lllus·
trado atirando-se no combate, convém perfeitamente a V. Ex. No caso de merecer
approvação esse desenho peço autorisar-me ao Sr. Lulz Aleixo Boulanger, Escri·
vão dos Brazões e Armas da Nobreza e Fidalguia do llIlperio, a dar os passos
necessarios para obter de S. M. licença para que eu possa usar dessas armas e
oIto dias depois da recepção dessa autorisação a Carta de NobrelSa de V. Ex. es
tará prompta. Rio, 3 de Abril de 1870. - Fonseca. Costa.
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nosso C~mara, o qual se tor~ou assim cada vez mais credor da adnUração
do BraSIL e do mundo. AssIm ficou coroada a obra que V. Ex. iniciara no
meio de tantas difficuldades e para a qual concorreu em tantas occasiões
por seu valor, poricia dedioação e perseverança. Como em Pirajú eu ouvi
a V. Ex. que ainda não lhe tinham mandado o titulo da Medalha do Merito'
eu nãO quiz retirar-me do Paraguay sem reparar esta omissão, na part~
que oabia nas minhas attribuições. AqlU vae, pois, o meu diploma: peço a
V. Ex. que o receba como mais uma expressão da gratidão que lhe consa
gro pelo valioso auxilio que me prestou com sacrilicio de sua saude. A res
pectiva medalha não pode ir desta vez, porque não me foi possivel arranjar
em Assumpção a livel1a que a tem de acompanhar: só do Rio de Janeiro á
que lh'a poderei mandar. Para ahi sigo amanhã, e, pois, só me resta tempo
de repetir-me de V. Ex. sempre muito anug-o. - Gastão de Orleams.»

A 29, escrovia-llie Cesar Brandão :

«Assumpção, 29 de Abril do ]870. Dlm. Exm. 81'. Marquez do Her
vaI. Que V. Ex. tenha tido mollioramento progressivo em seus soffTimen
tos, é quanto desejo. Na Côrte onde fui oomo disse a V. Ex. levar a noti
oia da conolusão da guerra, vi muito barulho, e grandes gritarias acompa
nhadas de musicas, etc., etc., e no meio de tudo isto presenoiei muitos vi
vas a V. Ex. e o seu retrato ao lado do de 8. Magestade. Admirei-me disto,
porque não pensei que ainda se lembrassem de V. Ex., e tive occasião de
observar que a população da Côrte lhe é mui afeiçoada e deseja ardente
mente vel-o lá, eto. De V. Ex. etc. - Oesa?' .Aug~tsto Brandão.»'

Em Maio asorio oontinuava em sua estanoia do Ampehy. A 3
desse mez sua !ilha Manoela esorevia para 8. Paulo a seu irmão Fernando:

«Arapehy, 3 de Maio de 70. Fernando. lia 2 mezes que aqui esta-
mos e julgamos voltar a Pelotas por todo este mez. a Papae continúa
sempre a sofuer da perna, não pode montar a caval10 porque elIa incha
muito, porém, sempre anda. Quando passamos por Bagá, D. Pedrito e
8ant'Anna fizeram muitas festas ao Papae, principalmente em Bagé e
8ant'Anna, que nada deixaram a desejar. Adeus. Manoela,.»

Completava asorio nesse mez, a lO, 62 annos de edade.

Em sessão de 11 de Maio a Camara dos Deputados da Assembléa Geral
deliberava, por unanimidade de votos, que se consignasse na respectiva acta
«um voto de louvor e gratidão a asorio porque tendo feito a guerra provoca
da pelo ex-presidente da Republica ào Paraguay, conquistou para a Patria
gloria imperecivel.»

A 28 de Junho, escrevia-lhe Caxias:

<EXlllO. Am. o e Camarada. Andarahy, 28 de Junho de 1870.
" . Aqui estou soffrendo as intrigas provenientes dos serviços que cahi na
asneira de querer prestar ao nosso paiz. Mas, como tenho consciencia de
~ue .cumpri o meu dever, estou satisfeito e disposto a reagir con:o.puder aos
I~tl'lgantes, que todos me tem aqui atormentado com as suas VlsJtas, e pe
dIdos de empregos, e até muitos de dinheiro, que é o que mais me encom
moda porque não tenho bastante para repartir com os calot"liros. Estima
rei que vá melhor de seus incommodos, e que já tenha bem cuidado nas
suas vaccas, que é com que os seus filhos se hãO de achar, no fim de con
tas, . porque as taes grandezas com que costumam a remunerar os no~sos
s~rvIços, sei, por experiencia propria, que nãO servem senão para nos tirar
dInheiro das algibeiras. Fez bem espaçar a sua vinda a esta Côrte, onde
lhe haviam receber com fog-lletes e vivas, que não enchem baI'l'iga, e no fim
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das festas, si V. Ex. não tivesse a (Jasa de algum amigo para se recúlher o
ha viam deixar na rua, porque assim são as coisas deste mundo, pois di~ o
rifão, quc festa acabada musicos a pé. Minha mulher muito se lhe recom
menda e manda-lhe dizer, que si cair em cá vir, terá um bom prato de
mondongo para lhe offerecer, por saber que é guisado do seu gosto. Muito
estimei que o nosso bom Camara fosse o heróe do final da campanha, e
mais que tudo, gostei de quc lhe tivessem dado uma pensão que estou tra
balhando para a fazer passar nas Camaras, pois tudo o mais são palavras
que para nada servem no no so paiz. Aqui estou as suas ordens como am.a
que muito o estima. - D. de Caxias .•

A 14 de Julho, asorio chegava a Pelotas ; e, a 16, escrevia a seu fi
lho Francisco:

.Ante-bontem cheguei a esta cidade. A Manoela te dará noticias da
estancia que esteve quasi abandonada por dez annos. Eu não tenho me·
lhorado e nem poorado ; só tenho mais um dente a sabir e já muito abala·
do. Teu Pae que te estima. lJIlm'quex do He1·val .•

A 17, escrovia aofil ho Fernando:
.Pelotas, 17 de Julho de 70. Fernando. Regressei de nossa fazen·

da, donde cheguei a 13 do correu te. _. _Achei a fazenda em máo estado.
Com a protecção dos amigos comprei mais 2000 rezes e o Adolpho ficou
instruido além do capataz. Si melhorarem as coisas ahi, nestes 2 annos
:ficaremos melhor collocados : por ora estamos pobres e devendo uns 40
contos do gado e campo que se tem comprado. Por esta razão talvez eu
nãO possa ir a Côrte porque, para sel' festejado dos amigos, não dovo fazer
mais dividas e na Côrte é preciso gastar-se dinheiro principalmente na mi·
nha posiÇiLo, accrescendo que trouxe para ca a a Yiuva do Cypriano com 7
filhos menores e sem terem que comer. A minha saude continúa má :
quanto á boccu, no mesmo estudo e da perna pura peor, de maneira que
nem a pé, nem a cavallo, presto para nada. Ainda estou por tirar mais um
dente e continúo privado da mastigação. Estimo que vás bem nos teus es·
tudos, onde só te deves empregar, pois haverá tempo para o mais. Teu
Pae e am. O - Marquex do He1·val .•

A 20 de Julho, era conferida a asorio a medalha creada por Decr,
n. 3.468 de 8 de Maio de 1865, para os que fizeram a campanha do Estado
Oriental do Uruguay, sob o com mando do Marechal JoãO Propicio Menna
Barreto, em attenção aos relevantes serviços prestados pelo mesmo Exerci
to, no qual tomou parte asorio como Brigadeiro. (4)

A 28, asorio escrevia a seu amigo T. Menezes:
Pelotas, 28 de Julho de 1870. - Hontem extrnbi o 60 dente j ai~.

.da nM mastigo e nem esperanças tenho i e fico de cama combatendo a lIt1.

nha perna. - l1ifarquex do Ho!val.»

A 29, escrevia-lhe Joaquim Antouio Xavier do Valle :
.Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1870. - Meu respeitavel comp.a~ee

bom amigo Exm. Sr. Marquez do Herval. - Urgente interesse de faml~Ia fi·
zeram-me vir a esta Côrte. Apresentando-me ao Imperador, elie pedIU-me
'Domcias de V. Ex. e ficou muito satisfeito quando eu lhe disse que oonsta
va-me que V. Ex. estaria cá por todo o mez de Ap;osto. Seu filho, a quem

(4) Repartição do Ajudante General da Secretatla d'Estado dos Negacios da
Guerra, em 2 de Março de 1870. João Frederico CaldwelL
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procurei logo que aqui uheguei, foi quem me deu essa informação o por isso
tambem a dei ao Imperador e ao Principe. Este é realmente seu verdadeiro
amigo, pois que, ao ouvir esta noticia, chamou a Princeza e com a maior
alegria communicou-lhe, mostrando tambem elia muit.'1. satisfação om sa
ber disso. O povo, faz-me parar nas ruas para eu dar noticias suas. Nos
meus passeios, sou repetidas vezes chamado por muitas pessoas que per
guntam-me : .Sr. Major, é verdade que o General Osorio vem a Côrte? 
Quando a minha resposta é affirmativa, ouve-se por todos os lados excla
mar-se: .Oh ! que fortuna I» Só porque eu tive a fortuna de ser seu se
cretario, dizem elles : .Não ha duvida que este sujeito é valente, porque foi
secretario do grande homem.o E desta sorte ou, pobre diabo, estou com fama
de ,alente 1 Convém, mou bom compadre, que V. Ex. dê llUl passeio até
cÍl, ainda que seja por 15 dias, e ao passar por Santa Catbarina, mande-me
um telegramma oom destino á rua Direita n. 115, aonde estou parando. Rogo
a Y. Ex. que me escreva pelo Gttaporé. --: Joaqui1n A· Xaviel' do Valle .•

•Diploma da Medalha Geral da Campanha do Paraguay, concedida
por Dec. n. 4.560 de 6 de Agosto de 1870. Competo ao Exm. Sr. Tenente
General Marquez do Herval o uso da Medalha Geral da Campanha do Para
guay, na forma do citado Decreto, com o passador de ouro, tendo este o
numero - quatro - indicativo dos annos que serviu no Exercito em ope
rações contra o Governo da Republica do Paraguay. Repartição do Ajudante
General, allnexa á Secretaria de E tado dos Negocios da Guerra, 24 de
Haia de 1872. - João F"ede"ÜJO Oaldwel.»

.A. 3 de Agosto, escrevia Osorio ao Dr. Homem de Melio, seu bene
merito collaborador na organisação do 30 Corpo de Exercito :

«Recolhendo-me da campanha do Paraguay, em JaneiJ:o deste anno,
muito doente, encontrei-mo com a desgraça de perder minha inditosa mu
lher ; pouco tempo tratei de mingn saude, e no fim de Fevereiro sahi para o
c~mJlo, com o fim de molhorar d ares e vêr n minha pequena fazenda qua
81 abandonada ha 11 annos ... Rogr ssei a esta cidade, sempre em mau estado
de saude, da bocca e da perna. Tirei o 60 dente moUar com m'tis uma esqui
r?la e fico de cama, combatendo a mole tia da perna, por i so não tenho po
dIdo ir á Côrto como desejava o tambcm porque, visto que a guerra nos da
um pouco de de canso, preciso trabalhar para sustentar a educaçãO dos filhos
e netos, e não posso fazer despezas com passeios, por mais agradaveis que
me sejam e aos amigos. Quem deve, não faz bUl'l'aCãO de papelãO, nom pede
para gastar impl'oductivamente. O que me resta hoje é desejar que me dei
xem dirigir a minha dolorosa vida, no interesse de meus filho, " Pelot.'ls,
3 de Agosto de 1870. - Mm·que:>:. do Hel·val.o

A 4, escrevia ao seu filho Fl'Uncisco :
.Pelotas, 4 de Agosto de 1870. Eu fico em tratamento da minha per

na,. que n1\o me deixou andar a cavallo na est.'lncia. Saberás que comprei
ma~s gado e oampo, porém, com dinheiro emprestado pelo Moreira e Braga,
6 aInda não posso ir visitar-te para nãO fazer mais dividas compromettendo
o futuro de meus filhos. - Marqttex, do Herval .•

A. 15, ainda escrevia-lhe:
'Pelotas, 15 de Agoto 70. Chieo. Continúo tomando remedio. pua

melliol'a de minha perna. Desejn,a ir visit.'lr-te e as minhas irmãs, porém,
a compra de campo e gado, que fiz, e os gastos para arranjar a Estancia (5)

(5) .Recebi do Sr. Marquez do Rerval por c.fordem de meu sogro Capitão
10110 Jacintho Pereira 2:600$000 em lb. a razão de 10$500 rs. proveniente da venda
que fez ao mesmo Marquez da parte do campo que tinha na fazenda do Arapehy.
Bagé, 4 de julho de 1870.>
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deixaram-me alcançado em 44 contos de réis, e nãO quero pedir mais dinhei
ro, augmentando a divida, porque ninguem nos ha de dar o que precisar
mos, e não desejo deixar os filhos na misoria e dependencia, e si emquanto
tive saúde e força para servir aos ouh'os, nãO obtive meios para melhor pas
sar o re to da vida, agora que estou in lItil, é este resto de forças que ha
de produzir-nos o necessario. Estinlarei que vás bem em teus estudos, para
mais tarde ires conc\uil-os na Europa, si quizeres j porém, ahi onde estás
deves aprender quanto poderes. Teu Pae e .ÂJ)),O - ]J{a1'quex, do He?·val .•

A 24, escrevia-lhe S. A. o Sr. Conde D'Eu :
«Bordo do paquete inglez Dou1'ln~, 24 de Agosto de 1870. Exmo. Sr.

Marquez do Herval. Antes de partil' do Rio do Janeiro tive a satisfação de re
ceber a carta que V. Ex. me escreveu a 15 do mez passado, c tambem tive
noticias suas por intermedio do Sr. Major Valle. Outrosim, tivo muito prazér
em conhecer seu cunhado, Doutor Figueiredo, e seu filhinho, Sr. Francisco
Luis Osorio. Este disse-me que se dispunha a estudar engenharia e como me
consta que tem muito talento, assim poderá fazer bôa carreira noste ramo
das sciencias que é hoje um dos mais proveitosos ao nosso paiz. Senti saber
que a saúde de V. Ex. não meUlOrara com o seu passeio ao campo. Deus
The dê paciencia e bons medicos. Snpponho /lue a estas horas já estará dis
pensada do serviço toda a Gual'da Nacional des. a Provincia que esteve na
guerra do Paraguay, o que ha de ter sido uma alegria para as familias de
todos. Creio que o Governo ha de dar postos honor!lrios do Exercito a todos
os officiaes de conformidade com o que e praticou para os Voluntarios das
demai Provincias. Por ora, só tenho visto contemplados os da Brigada qne
primeiro chegou com o Coronel Manoel Bueno. Mas, penso que a demora em
serem i~na]mente agraciados os demais é devida sómente ao trabalho da es
cripturação nas secretarias: não me descuidarei de advogar a causa dos que
por ventura forem esquecidos. Actualmente vou por alguns mezes á Eu:opa
para ver meu pae e mais familia de quem estou separado ha mais de cmco
annos. Mas, lá, como em ontra pal'te, conto com a satisfaçãO de receber no
ticias de V. Ex. por ser sempre de V. Ex. Muito am. O e camarada. - Gas
tão de OrZectns.»

A 25, escrevia-lhe Alfredo de Taunay :
«Amigo e Ex;m. Sr. Marquez. Rio de Janeiro, 27 de Agosto de ~870.

Negocios uns sobre os outros, incommodos e até molestias tom me .lmpe
dido de dirigir-me por carta a V. Ex., depois que chegnei da Repubbca do
Paraguay. Em Humaytá tive a honra de receber uma carta de V. Ex., em
resposta áquella em que eu manifest:l\'a por mim e por meus bons compa
nheiros o sentimento produzido pela irreparavel perda que V. Ex. s~ffreu
no anno p. p.-De Santo Estanisláo eram, julgo cu, datadas aquellas linha
e então ainda entre nós se achava o Reinaldo tão amigo de V. Ex., ~ao de
dicado homem aos seus affeiçoados, tão leal e sincero em suas conVlcçõe.
Em menos de dois mezes o vi prostrado no leito cm que o visitou a lllorte
e no dia 22 de Fevereiro ás 2 horas da madrugada enh'egou elle a sua beIJa
alma, si bem rude, ao C~·eador. Com esse admirad~r enthusiasta de V. ~.
a conversa COll'lllllgo em interminavel: nella entrava eUe com verdadel.ro
fanatismo, eu com o respeito devido á uma entidade como V. Ex. e soble~
tudo com o sentimento de profunda gratidãO que o tratamento, que mertcI
de V. Ex., em mim incutira. Na verdade difficil será esquecer-me da~ue a
offel'ta tão delicada, tão preciosa feita no Potreiro Capival'Y por .occas1áo de
minha molestia. (6) O facto contado a minha familia immediatamente a

(6) cA gallinha que V. Ex., com prejuízo de sua propria nutrição, mandou·
me para caldos, obrigou-me á gratidão segllra quanto duradoura.> (Carta 10 Outu
bro 70.)
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penetrou do mesmo reconhecimento. Por toda a parte conto com orgu
lho a doce familiaridade com que V. Ex. nos tratava c o facto de tel-a me
recido de heróe tão popular me cerca de talou qual aura. Soube pelo ValIe
que V. Ex. tem ultimamente soffrido em sua preciosa saude. Desejo que
taes incommodos se dissipem c que V. Ex. frúa vida socegada e bonançosa
que muito e muito, mais do que ningucm, a merece pelo immenso que fez
á sua Patria. Si eu pudesse um dia appareccr por Pelotas, em casa de V.
Ex., recomeçava aquelle monumental dueUo com o Dr. Oliveira, cujo poder
absorventc e mastigatorio demonstrou- e verdadeiramente assustador. En
tno não teriamos a observações e restricções do Mancel, e mais a larga
comeriamos sobre posse tudo quanto nos apresentassem, sem exeopção elo
{crido que o Reinaldo, o bom Reinaldo, obrigou-me a declarar prato excel
lente. Sr. Marql1ez queira desculpar-me ossas reminiscencias de campanha
e, aceitando o meus protesto ele respeito, acredite que sou De V. Ex.
.!mo. cr. O subo. muito reconhecido. - J1llredo (l'Es~ragnolle Ta~tnay .•

Sabedor o Visconde do Rio Branco (presidente do Con. elho) que
Osorio continuava a sofl'rer dos males adquiridos em campanha, escrevia
lhe em 24 de Setembro:

.Rio de Janeiro, 24 Setembro 1870. EXll1o. Am.o c Sr. Marquez do
Rerva!. " . Espero em breve dar-lhe os parabcns por outro motil'o, e si
permitte, dir-Ihe-ei já aqui que está decidido que V. Ex. tenha uma pensão
igual á do Sr. Vi conde de Pelotas, jú, que a nossa terra não está acostumada
a maiores recompensas. (7) Sei que V. Ex. arriscou a vida em todos os
combates sem lembrar-sc de tae. remunerações, mas, como os seu lUiTvaes
ano !lO abundantes es e auxilio comquanto diminuto, deve ser bem aco
lhido Ilor V. Ex., porque prova ao menos homenagem ao seu grande mere
cimento. i precisa ir á .l!.1U'opa, e quer ir, abra-se com franqueza, porque
V. Ex. sabe que sou devoto dc grandes orvidores sem olhar para a sua côr
politica. Fale ;lO amigo sincero o ao bom bra. ileiro. Creia V. Ex. que
com a maior consideração e mui partioular estima sou De V. Ex. affectuo
80 amigo e obediente servo. - José ][a?·ia. da Silva Pa.ranhos .•

Osorio agradeceu a grande prova de affocto, 'em poder aceitar o
convite de lillla viagem Íl Europa.

Eis a Oarta pela qual a Princeza Imperial deu cumprimento Íl re '0

luÇàO da Àssembléa Geral approvando a pensão concedida á Osorio :

.A Princeza Imperial Regente em nome do Imperador o Senhor D.
Ped.ro Segundo. Faz saber aos que esta Carta virem que, Tendo mandado
Executar pelo Decreto n. O 2043 de 28 de Setembro de 1871 a ResoluçãO da
Ass.embléa Geral que approva a pensãO annual de seis contos de rei. con
cedIda por Decreto de vinte e b'es de Setembro de mil oitocentos e setenta
ao Tenente General Marquez do Herval: Ha por bem que ao dito Tenente
General Marquez do Herval se abra o competente assentamento da referida
penslío.e seja incluido em folha para ter lugar o seu pagamento desde a da
ta do CItado Decreto de 23 de Setembro de 1870. Palacio do Rio de Janei
ro, em dezoito de Outubro de 1870, quinquagessimo da Independencia e
do.Imperio. Prineexcb Imper-ictl Regente. João Alfredo Oori-êa. ele Oli
Vc~ra .•

(7) -Dou a V. Ex. parabens pela pen<ão dos 6 contos de reis que lhe foi
Concedida, aos esforços do Prlncipe.> Joaqrlim Ali/OHio X. do Vllll~. Rio 6 Ou
tubro 1870.
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Nesse anno, (8) sem data, recebia Osorio a seguinte carta de Fran.
cisco Cunha:

.Como eleve saber está fundado o Partido Republicano no Rio de Ja
neiTo. Seu orgam na imprensa é a ReJJubl'iea. Pelo paqueto passado recebi
os dois primeiTos numeros remettidos pelo Quintino BocaYl1va. O manifes.
to, escripto por este e assignado por mais de ÓO nomes, entre elies Chris
tiano Ottoni, Saldanha Marinho, Quintino Bocayuva, Flavio Farnese, La
fayette, os dois Limpos de Abreu etc., é uma das mais notaveis peças poli.
ticas da nossa ,ida publica. Na Carta que me escrevo Bocayuva, vem um
trecho relativo á V. Ex. j diz assim: .Com 1'Cst1'ieções mentaes, levanta·
mos o retrato do nosso Osorio na sala das sessões do Club. Elie podia e de
via ser o nosso symbolo, si a fal'da o nãO tornasse de alguma forma coacto.
Comtudo, diz-llie que elie ostá no nosso coração•. Felicito a V. Ex. por ter
o Governo de Sua Magestade remun6rado os serviços de V. Ex. com uma
pensão de 6.000$000 annuaes. Era tempo que o Governo praticasse esse
acto de justiça, já que a Nação, ontre nós, é uma entidade impalpavel e
até negativa. - 1J'1'aneisco Ounha.•

(8) Buenos Aires 2J de Dezembro 1870. - lllmo. Exmo. Amigo Sr. Marquez
do HervaJ. - ... Aqui vou 1utnndo pejos arreglos de paz que deb:aram para n época
pelor e que encontra sérias d1fficuldades no Tratado de Allianç.a, que nos envolve
em questão alheia e questão melindrosa como é a de territorio. - José Marta da
St1va Paranhos, Visconde do Rio Branco.



CAPITULO LXIII

SmUlARlO : - Subscripçào nO Exercito, ao concluir-se a guerra, para a acquisição de
uma espada de honra a ser offerecida a Osorio. - A confecção da espada
com o ouro das libras esterlinas, producto da collecta. - Sua descripção :
primorosa obra d'arte. - Osorio, a convite <em nome do povo-, parte para
Porto Alegre afim de receber a valiosa offerta. - Carta de S. Alteza o Sr.
Prlncipe Conde d'Eu recordando, com intima gratidão, o auxilio que, Com tan
to saClificio, lhe prestara Osorio na <trabalhosa quadra'. - Estrondosa re
cepção de Osorlo na Capital da Provincia. - Saudação do Visconde de Pe
lotas. - Contestação de Osorio. -- Brilhante cortejo. - Te-DeulIl de gra
ças. - Manifestação d'A Reforma. - Agradecimento de Osorio. - Cerimo
nia da enlre:::a da espada (6 de Agosto de 1871). - No Campo do Bomfim :
decoração do local. - Passa Osorio cm revista ás torças em parada: seu
luzido Estado-Maior. -Combate simulado. - Enthusiasticas accJamações. 
Allocução do Coronel Deodoro da Fonseca. - Resposta de asorio. - Outros
festejos em sua honra. - Regresso a Pelo tas. - Trabalhos na organisação
do Partido Liberal. - Memoravel discurso do Dr. Fernando Luis Osorio So
bre c ta phase da vida de Osorio.

No. campos paraguayos ao concluir-se a guerra, Iora aberta no
Exercito uma sub cripção para a compra de uma e. pada de honra que de\ia
ser offerecida ao General Osorio, em testemunho do grande reconhecimento
e viva admiração que lhe tributava o glorioso Exercito Brasileiro pelos con 
tantes . erviços e inexcedível abnegação fi Patria. Como houvesse trazido
em libras esterlinas o producto dessa coUeeta, o Coronel Deodoro da Fon
seca, incumbido daquella acqui iÇãO e offerta, mandou confeccionar a espada
oom o ouro dessas libras. Desse h'abalho inoumbiu o Sr. Manoel Joaquim Va
lentim, com officina de ourive aria no Rio de Janeiro, notavel artista. pre
miado pelos seus primorosos artefacto. em exposiçõos nacionaes e exh'an
geiras, conquistando nada menos de quatorze medalhas. Quab'o meza em
progou o artista nessa obra em verdade primorosa e riea, avaliada em vinte
contos no momento da confecção. Os copos da ospada têm no extremo uma
cabeça de leão, symbolo da força e do valor; no centro, em trabalho de e 
malte, a seguinte legenda: .OExe?'()ito ao. bravo Osol'io.. a guarda, que é
cravejada de grandes brilhantes ha um dragão, elegantemente modelado,
qUe interrompe pelos moyimentoR de sna modelação e POSiÇãO a forma de 01'

dinario monotona da crnz da espada. o centro da gnarda em fino esmalte,
vê-se o heróe dÜ'il5indo uma batalha; do outro lado, tambem em esmalte,
a legenda: Campanha do Pamguay. A bainha, que é de notavel effcito, é
tambem modelada com maestria tendo por ornatos em baixo. relevo. : o
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brazão de asorio, a fama, um tropbéo de gue1'l'a com a cabeça de um Jeão,
outro com uma aguia, symbolo da audaoia e da energia, e o anjo da guerra
sobre uma esphera, apontando para a estrel1a da victoria. Forma o talhamar
outro dragão terminando n bainha, onde ..e enrola uma fita na qual se
lê - Passo da PcttTia, TtbYtbty, Htbmaytá e Avahy. a trabalho é feito de
seis qualidades de ouro de 20 quilates. a talim é todo de ouro, sobresahin
do a fivella, que é ol'D1tda de 48 brilhantes ao redor das armas brasileiras. (1)

A 4 de Junho de 1871, de Porto Alegre, era dirigido n Osorio a se
guin te ofifcio :

.Porto Alegre, 4 de Junho de 1871. Illmo. e Exmo. Snr. O Exer
cito (lue gloriosamente desafErontou a Nação na grande guerra contra OPa
raguay offereceu a V. Ex. uma espada de bonra, demonstração tanto mais
especial, quanto expontanea, do alto apreço que tantos bravos consagram ao
valor e meritos de V. Ex. Um acaso, que consideramos feliz, permittiu que
o oflicial commissionado pelo Exercito para fazer entrega da preciosa insí
gnia, viesse' á esta cidade antes de cum prir u. sua honrosa commissiíO. Do
gremio dos amigos e admiradores de V, Ex. partiu a idéa de convidar a V.
Ex. para receber na Capital ela Provincia o objecto com que o Exercito
Brasileiro honrou os serviços de V. Ex. Essa idéa encontrou da parte da
populaçM a mais unisona e completa adhesão ; de modo que a COI11Dlis ão
que subscreve se julga autorisada a convidar á V. Ex., el11 nome do povo
de Porto Alegre, para vir aqui receber a espada de honra, destinada ú V.
Ex. a povo da Capital abraça pressurosa esta occasião, que se lhe ofiere,
ce, de expandir os sentimentos de gratidão e alto apreço, em que tem os
extraordinarios serviços do bravo o benemerito General, á quem tanto deve
a Nação pela sna desaffronta, e pela glol'ia de suas armas. A Commissão,
interprete de seus sentimentos, espera que V. E..'C. so dignará aceitar este
convite, e designar a época em que possa realisar a sua vinda. Dens Guar
de a V. Ex. - V'iseonde de Pelotas, José P.into da Fonseca Gt6'imal'ã,es,
G. dC6 Silve'Í1'a Mm·tins, lAtix, da Silva, Flol'es, Jll. Soares 1Jisbou, 2'M,
'motheo Perei1'a ela Rosc6,>

asorio, por ausente da cidade de Pelotas, em sna estancia, só a 14
tle Julho accusou o recebimento do supracitado officio, e n 'este termos:

,Pelotas, 14 de Julho de 1871. ExlUos. Snrs. Só hontem, do che
gada a osta cidade, é que ti vo a honra de receber o officio de '1 do mez
passado no qual se dignam oonvidar-me para ir receber a ospada que me
offerece o glorioso Exercito brasileiro, que fez a guerra do Paraglla~ ; a
demora de minha resposta foi involuntariu, e agora oumpro o dever de res
ponder manifestamlo-me concorde com o con vite dos meus amigos, e do
povo, que desejam a minha ida á essa Capital na época que VV. Exs, se
dignarem ordenar. Deus Guarde á VV. Ex. - lIIa1'qt6ex, do Hm"vc61 .•

Seguiu asorio (2) para Porto Alegre, em vapor espeoial, o GttUybC6,
acompanhado de uma oommisão que fôra a Pelotas expressamente buscai-o.

(1) Reforma, Jaguarão, 19 de Fevereiro de 1871.
(2) Nesse mez recebia Osorio a seguinte carta: .Rio de Janeiro, 12 de Ju

lho de 1871. Exm. Snr. Marquez do Herval. Tive grande prazer em receber aS
duas cartas que V. Ex. me escreveu dlll'onle sua eslada em Montevidéo. Ha com
effeilo sempre motivo de viva satisfação quando me chegam as mãos provaS de lem
brança e amizade dos meus compaoheiros de armas do Pa.raguay, entre os quaes
V. Ex. occupa por tantos titulas o lagar mais proeminente; e não é sem intima
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A cOJUmissão central dos festejos na capital do Estado, composta,
dos referidos Srs. Marechal Visconde de Pelotas, Tenente-Coronel José
Pinto da Fonseca Guimarães, Dr. Gaspar da Silveira Martins, Dr. Luiz da
Silva Flores, Dr. Thimotheo Pereira da Rosa e Manoel Soares Lisbôa, diri
giu convite, pela imprensa, a todos os cidadãos, nacionaes e estrangeiros,
para a recepçãO do General.

A' 9 horas da manhã de 30 de Julho largou do trapiche da Alfande
ga a flotilha composta dos vapores Tupy, Gahy, Ped1·o II, S. Leopoldo,
Aviso, JU1·ity, todos embandeirados em arco, com musicas, ao encontro do
Guahyba. A' essa hora gyrandolas de foguetes annunciavam a chegada do
General á Pedras Brancas. o Guahyba, ao surgir Osorio, vivas ao heróe
de 24 de Maio irrompiam de todas as almas que o saudavam com enthusias
mo indescriptivel. Osorio correspondia as acclamações com vivas á JaçãO
e ao Poro de Porto Alegre. O trapiche da Alfandega achava-se cobeJ:.to em
toda sua extensão de avultada massa popular : mais de seis mil pessoas
freneticamente vivavam o General ao desembarcar. Ahi o General Cama
ra, Visconde de Pelota~, presidente da commissãO dos festejos, saudou Oso
rio em nome do Povo, terminando com um viva ao «heróe - cuja dedicação
e valor tão de perto pudera apreciar». Osorio agradeceu, offerecendo <o
ultimo alento de vida, que lhe restava e o h·azia até as margen do Guahy
ba para a defesa dos direitos de tão generoso Povo.. Apotheose sem igual,
abafou as ultimas palavras do General. Formou-se, em seguida, brilhante
cortejo pelas ruas 7 de Setembro, General Camara, praça Pedro II, até a
Cathedrul, onde se realisou imponente Te-Dellm. O templo achava-se ador
nado com as bandeiras dos differentes corpos de Guarda Jacionaes e bata-

lhões de Voluntarios da Província que fizeram a campanha do Paraguar·
Dlll'ante o tI-ajecto moças e meninos recitavam poesias; corôas de louro ti

ramos de flores emm offerecidos a Osorio que, commovido se encontrava
deante de tão espontaneas e significativas homenagens. Precediam o cor
tejo duas bandas de musica e um piquete de caval1aria, commandado pelo
Tenonte José Joaquim de Andrade Neves, filho do Barão do Triumpho.
Osorio desta0ava-se ao lado do General Camara e do Vice-Pre. idente da Pro
vincia. A janellas das casas estavam guarnecidas de vi tosas sedas; das
accada fiares eram espargidas sobre Osorio. Findo o Te-Deum foi o Gene-

ral acompanhado pela grande massa popular até ao palacete de seu cunhado
Tenente-Coronel Bordini onde hospedou-se, á rua dos Andradas. A' noite
des e dia foi Osorio muito cumprimentado, sendo enorme a multidão que se
agglomerava na proximidades do palacete Bordini, em manifestações de
apreço ao General. .A profnsa illuminaçãO -da rua e bandas de mu ica que

gratidão que lenhll sempre presente à minha memoria o importante auxilio que V.
Ex. com tanto sacrificlo me prestou naquella trabalhosa quadra. . .. Faço votos
para que V. Ex. já restituido ao selo de sua Provincla gose de exccllente saude
e dI; todo genero de satisfações e pcço-U,e que às vezes dê noticias suas a este
seu camarada c amigo. - Gastão de:Orlemzs.>
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tocavam imprimiam um brilhante aspecto nesse ponto. Foram todos uua
nimes em affirmar (lue a recepção de O!Sorio foi a mais grandiosa festa que
se viu na capital da Provincia. Na noite de 3 de .Agosto realisou-se a ma
nifestaçãO preparada a asaria pela redacção d' A Refonna, representada lJe
los Srs. Drs. Luiz Flores, Thimotheo, Correia Oliveira, Thomp 'on Flores e
Florencio de Abreu. Saudado pelo Dr. Florencio, em nome do orgam do
Partido Liberal, proferiu asaria o seguinto agradecimento: .Disse que, si
estando sempre prompto para defender a honra e os direitos de sua Patria
nos campos inimigos, tinha sido muitas vezes feliz, não desoonhecia o auxi
lio que para i so lhe prestaram as amigos os seus compatriotas i que ne
nhum General podia prest..'l.r serviços verdadeiros o reaes, desaggrayar a hon
ra da :Nação, si nãO contasse com o apoio do paiz, (lue era a verdadeira
força: exemplo a França na ultima campanha, cujos destinos, Generaos
sem apre tigio, sem o auxilio nacional, desconhecido, haviam compro
mettido i que si na guerra procurnva ser o primoiro a desafi'rontar a sua
Patriu, acabada a luta eUe era apenas um do povo, em sujo seio \ivia, e
d'onde huyia sabido i que sempre fôra liberal i desde os mais tenros annos
pertencera ao partido dns liberdades publicas, e que julgava que scm IllU'

danças na no 'sas instituições fundamentaos, a liberdade e o progrcs o po
diam florescer, porque bem realizadas, as nossas instituições não podiam
dar lagar ao despotismo; que além disso o despotismo não podia medTar
em uma nação que tivesse consciencia de seus diroitos e que os quizosse
su tentar' não é tymnnisado o povo que nào o quer i que não podia hal'e;
do mesmo modo governo forte que se não baseasse na justiça, pois osta
a sua força, como a sua legitimidade; que tendo osperança 110 porvil', pelos
sentimentos que agitam o coração do PO\'o, elle confiava na victoria .c~rtn
da doutrina liberal para o desen,olvimento e grandeza ela Nação Br:l8lleu'll
á qual, terminaJldo, deu um enthusiastico viva.»

Domingo, 6 de Ago to, l'oalisou-, e a annuuciada fe. LI para li enhe
ga da espada de honra. No centro da varzea de Porto Alegre (Campo do
Bomlim) lugar amplo e bello, ooberto nes, a época de capim verdejante, fõra
construido um elegante pavilhãO, galhardamente preparado, com bandeim ,
folhagens, sanefas etc. etc, e dentro fôra armado um tropheu onde
descansava a espada de honra (lue devia ser oJfertada ao General. Em der·
redor do pavilhão estava tambem o campo, em vasta extensãO, ornamentAdo
com bandeirolas e folhagens, e, a maior distancia, sobro um dos lados ha,ia
trincheiras adredc levantadas com pcças de artilharia que deveriam servir
para um combate simulado das forças da guarniçã.O. Era um bello dia do
verão. .A's 3 horas dR tarde umR gyrandoln de foguetes annunciava a par
tida do General do seu palacete. Com elIeHo, asaria sabiu fI. cayaUo, ,e~ti·

do com as insignias militares, acompanhado de um luzido Estado Maior de
que faziam parte o Marechal Visconde de Pelotas e seus ajudantes, Gell~'

ral Bento Martins, Barão de Ijuhy o muitos outros di tinctos guerrel'
ros do Paraguay, em direcçãO ao local da festa. ro trajecto era Osono
const..'lntemente victoriado, flores sendo-lhe arremeçadas das janeUas, lIn·
damente ornamentadas. DiscUJ'sos e recitativos, por vezes, detiveram o
General. .As ruas estavam alcatifadas de folhagens verdes. Era gl'llnde o
numero de carros de toldas arreadas conduzindo famílias i enorme o povo
que a pé e a cn,allo descia da cidade e arredare. para compartilhar da
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imponente solemnidade. Chegado o General ao Campo do BOlllfim, onde se
aohavam reunidas mais de oito mil pessoa, com seu Estado Maior, recebido
com enthusiasticas acclamações, encaminhou-se pam onde estavam em pa
rada as força, o passando-as em revista, della' mereceu as continencias
devidas e salva. de duas baterias de artilharia. Perto do pavilhão orguido
no oentro do campo, o General apeou-'e e tambem o seu Estado Maior. Na
esoada, foi o General recebido pela commi SàO militar, composta do Coronel
Deodoro da Fon eca, Majore Jo!>é 'Ihomaz Theodosio Gonçalye Joaquim
.!.ntonio Xavier do íaUe, Sebastião Bal'l'eto Pereira Pinto Filho, Joaquim
Pedro Salgado, Capitilo Fil'llUno Hel'culuno e 1'enente José Joaquim ue An
drade Neves, sendo levado para o lugar flue lhe cstava de ti nado. Então, o
Coronel Deodoro, presidente da Commis ilO, tomando da espada de honra
que estava no tropheu, dirigindo-sc a orio, com o ar marcial c imponcn
le que o distinguiam, proferiu esta aUocuçàO :

.General : - Os officiaes que no Exercito Imperial tivel'am a fortuna
de servil' sob as YO,'sas orden , na campanha contra o Governo do Para
guay, reuniram-se, por voto do mesmo Exorcito, para que vos fosse dado
11m duradouro signal que patenteasse a amizade e admiraçãO condignas do
vos as acçõcs. A historia dessa grandiosa campanha, onde o vosso nome
fa~ I mbrar os postos militares do Passo da Patria, Tuyuty, Humaytá, Ava
hye outros; onde a "assa espada abI'ia o caminho da glOl'ia e guiava os
oIdados da Alliança ; onde a vossa intrepidez e o valor calmo e reJlectido

uavam aos combates victoriosos re ultados ; ondc os vossos feitos em tem
po algum oxcedidos, levaram {\ postoridade o nome - orio - que, por
si só, muito quer dizer na vida militar j eSRa !listoria, General, está cscri
pta em I tras de ouro no mimo que aqui vôdes e flue bom exprime uma
guerra e '\lns con, equencias ,-ictorio, n. a par do nome - Osorio - '-erda
deiro emblema do ublime e heroico militar. Tudo is o, General, d u 10glU'
aos entilllentos de amizade e admiraçãO cOllsagrados por \·osso. commnn
dado e a honl'3 o o prazer de hoje enll' gar-'-os esta oJIerta como prova do
mUito que voo querem: recebei-a, Genem!, que é de coração.•

O ol'io commo,ido, recebeu a espnda, proferindo esta palavra,:
• 1'. COl·onel. - Entre as honras com que me têm di tinguido o

G.o\-erno do paiz, os Governos .á.lliado, e os nosso,' compatriotas, pelos e1'
~IÇOS lJ.ue prestei á Patria, á .á.lliança e á Liberdade, na .America: nenhuma
~ Illai ensivol ao meu COl'3QãO do que esta flue hoje me confere por vo . o
lUte~l11edio, o valente Exorcito que tive a .orte de commandar. Ào eu pa
tr~otiSl110 e inexoedivel bravUl'a devo as "ictoria que alcancei, e no sa Pa
~Ia querida o brilho de suas armas e li gloria de , ua bandeira. O Exercito
c o verdadeiro apreciador dos trabalhos que juntos. oJIremos, do oh, taculo
que ~ncontl'Umos, da diffiouldados que vencemo' j é eUe, pois, o juiz im
parCIal dos serviços prestados á causa nacional nessas asperas campanhas
das planicies das terras do Paraguay. E' por isso que me aoho em extremo
penhO~'ado pelo quinhãO com que generosamente mc hrinda o victorioso
ExerCIto Brasileiro na partilha das glorias que conquistou em tllo dura
guorra, o peço-lhe: Sr. Coronel, lJ.ue como LHIl do. heroes que ,~'ostes d. ta
gllOl'l'a aceiteis, para transmittir a nosso.' oamamdas, a manifostaçãO da
profunda gratidão que voto ao heroico Exercito vingador das injurias da Pa
~l:Ia, e os entimentos flue ll~e iuspu'l\m o sou valor, o seu devotamento o
lDcomparaAel abnegaçãO .• (3).

(3) Osorio, ao terceiro dia da l-ecepçl(o d. espada, examinando-a, reconhe
ceu que õ lamina não tinha lio, dizendo: .é de fino aço! vou mandar amolaI-a:
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Finda a cerimonia, o General Osorio montou a cavallo e acom~a

nhado de seu honroso Estado-Maior passou revista á tropa, tendo inicio
então o simulacro de combate travado entre a cavallaria, infantaria e arti
lharia entrincheirada. Foi mll espectaculo lindissimo, tendo o povo de Por
to Alegre occasião de apreciar o que eria uma batalha. O fumo das descar
gas era tão espesso que só por momentos, com difficuldade, via-se a caval
laria que avançava para as trincheiras, sendo por vezes rechassada. Depois
do algum tem po de tiroteio vivo a victoria corôou uma das partes comba
tentes e li h~rll1no nacional foi ouvido de diversos angulos acompanhado de
vivas estrepitosos ao General homenageado. Antes da noite estava termina
da a festa, retirando-so Osorio, sempre acompanhado de seu Estado-Maior
e de muito povo, até á sua residencia, repetindo-se nesse regresso as mes
mas ruidosas manifestações da ida. A' noite, no palacete Bordini, Osorio
foi oumprimentado por numerosos officiaes o amigos, recebendo em nome
do commercio de Porto Alegre a offerta do um retrato seu a oleo de ta
manho natural, ricamente cmoldlll'ado. Até ás 10 horas era notavel a agglo
meração de gente na rua dos Andradas, proximo ao palacete, sendo bello G

alegre o aspecto desse local pela jlrofusa illulllillação o musicas que toca
vam, conservando-se o publico em frequentes manifestações de apreço ao
General até aqllella hora. Proseguiram os festejos officiaes até o dia , ten
do nas noites de 31 de Julho, 2 e 4 do A.gosto, assistido Osorio os especta
culos de gala em sua honra, sempre ca1Tegado em triumpllO da residencia
ás escadarias do theatro. A 9, foi o GoneralOsorio obsequiado com um gran
de baile e regressou para Pelotas. }l'esta cidade onb'egou-se Osorio á re
organisação do Partido Liberal, de que foi direotor, habilitando-o a ven
oer o adversario. De tão brilhante phase de sua vida occupou-se na Camara
dos Deputados, na sessão de 11 de J llllho de 1880, seu extromado filho, DI'.
Fernando Osorio em memoravel discurso:

.,. O 87". Fe1"?~ando Oso1'io : - Sr. presidonte, depois de finda a guerr.a
do Paraguay, o Partido Liberal queria ir ás urnas na primcüa oppoJ'tum
dade, mas não sabia como: faltava-lho quem o anegímentasso e o guiasso.
Si olhava para o Sr. Silveira Martins, desanimava, lembrando-'e do seu
desastre de 68. Si recordava-se do Sr. Conde de Porto Alegre, via-o doente,
retirado á sua estancia e sem coragem para entrar na luta. Entretanto, o
Sr. Conde conbecia bem que era preciso chamar a postos o partido, mas
nada queria resolver som primeüo consultar a meu Pae, que vinha coberto
do IJl'estigio da guerra e oonsiderado o seu legitimo chefe. O Sr. C~n~e de
Porto Alegre era um homem iJlustre (apoiados) repre. entava o patr~otismo
e a bravura do Exercito Brasileiro (apoi(ulos) era um distincto liberal;
(apoiados), pois bem j o Sr. Conde de Porto Alegre diJ'igiu a seglunte onrt.a
ao General Osorio (tê) : «mmo. e Exmo. Sr. Marquez do Renal. ~pproX1
mando-se a época em que tem de proceder-so ás eleições geraes, e Ignoran
do eu qual a opinião de V. Ex. a semelhante respeito, isto é, si entend~ .ou
não que o Partido Liberal desta Provincia deve apresentar-se nos cornlClOS

um homem não sabe quando precisa das armas.... Sua filha Manoela, que junlo
estava, replicou·lhe Ser aquella arma de festa, ao que o General respondeu; ,dei
xemo-nos disso; com estas cousas não se brinca.'
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alei tomes para disputai-as j tomo a confiança de rogar a V. Ex. se digne
communicar-me o seu pensamento a este respeito . .A. V. Ex., como o cida
dllO mais prestigioso do B1'asil, e pa'rticulm'mente desta Provicia, que te
,e a fortuna de o ver nascer j compete principalmente dizer-nos o que a
tal respeito cOIlvem fazer. Fazenda de Santa Rita, 20 de Dezembro de 1871.
Do V. Ex. camarada muito attencioso e obrigado criado. - Conde de pQ1·to
l/egre.. O Sr. Marquez do Herval respondeu quo era sua opiniãO que o
partido devia apresentar-se nos comicios eleitoraes. Foi á capital da Pro
vinoia, e lá, em casa do Sr. Bordini, onde residiu, reuniu varias liberaes,
para deliberar-o e sobre o plano a segnir-se. Sei bem que a essa reuniãO a
qne a 'sistiram os Srs. Drs .•ToãO Ignacio, Camargo e Carlos Thompson, com
parecoram tambem os Sr . Bariio de Ijuhy, DI'. ilveira Martins o nobre
ministro da guena, quo está prcsente (signal de a.pp1·oVUçãO de S. Ex.) e
o Sr. Dr. Luiz Flores. Os Srs. Silveira ~iartins, Camargo o JOãO Ignacio opi
naram pela ab. tonção das urnas, mas o Marquoz do Herval, Dr. Flores, Dr.
Carlos, Jjnhy e General Camara opinaram pela Inta. O Sr. Genoral Camara
ahi disse quo os pClJrtidas que não se movem, temlem a cxtinguÍ1'-se ,. o Sr.
Barão de Ijnby (Bento Martin) di so que os partidos que não ltd(vln, SllÍ

cidam-se. O r. Silveim Martins, mais exaltado quc todos os pre ente,
perguntou ao General Osorio : si o Pa1·tido podia contar com eUe e C01n us
influencia militares da Provincic~ ]J(~1'a resistirem pelas urmas, si preci
~o fosse. Osorio tratou do afastar qualquer idéa rovolncionaria, do mesmo
modo que em occasião dilIerente procedeu, quando o Dr. Henrique d'Avila,
om um discurso diante do povo, lhe falou em revoluçiio: mas O orio a re
pelliu, dizendo: u minlw esp(~d(~ que desembanltei nos campos da guerra
pam defende1' a Palria. e a ordem, nunca a desembainharei no meio da
pax pat'a derramar o angue dos meus compatriota . (JI~tito bem! Jluito
bem .')

UIJl(~ ·voxo : - Que grande patriota I
O '1'. Dia.llC~ : - O Genoml Osorio rospondeu por essa forma, por

entender Illal as palavras do Dr. Henrique d'.A.vila.
O 1'. Fel'llClndo Osorio : - Deuoi: des:a rounião, o GeneralOsorio

retiron-se para Pelotas, e alli estava,' fInando o Sr. Genoral Camara, que
sem pro se manifestou 'eu amigo dedicado, o creyou-lbo a seO'llin e calota (lê) :
.Exmo. amigo e Sr. Marl]uoz do nenal. - Porto Alegro, 23 de Janeiro de
1872. Só hojo posso rosponder a carta de 'V. Ex. de 12 ue ·to mez, tendo
porém, por tologramma anticipado já a resposta que lhe dal'ia. P la carta
Illclusa do nos~o amigo Dl'. Flores verá V. Ex. qne o contro liberal de ta
cap~tal e tá disposto a pleitear as fntUI·n. eleiçõos de accôrdo com o que se
haVia antoriormente combinado em ca a de V. E,r;, quando aqui e teve.
Do V. Ex. amigo affectuosissimo o camarada agradecido. - V1' conde de
Pe/otas.. Pareccu-me ouvir, ha pOllCO, o Sr. Floroncio de Abreu dizer em
aparto. (llle o directoria já estava organisado em Porto Alegre, lJ.uando Oso
tiO alh cbegou.

081'. Florencio de .Abrez~: - Sim, senhor.
aS1·. Fernando Osorio : - Mas que directorio era e se? E' o Sr.

Ge.ueral Portinbo, actual Barão de Cruz Alta, quem vao dizor-no na se
gmnte carta, qne, em 9 ele "Março de 1872, escreveu do Por o Alegre (l"P) :
.111010. e ExJUo. Sl'. Marquez do Rerval. - 'renho em meu poder a carta
de V. Ex., e, certo no l"Juanto a mesma contem, respondo. Afalta do Con
de. de Porto Alegre é bem sensivel, pois estes moços desta capital. . _.
~~Iba. acamara qur. 05 moços a que se referia o Sr. Portinbo, eram os rs.
Ilven'a Martins, Florencio, etc., etc ... (continltwlldo a ler): «... pois

estes moços desta capital, nossos amigos, sliO descuidosos e tão pouco co·
nhecem todos os individuos para a elles se dirigirem nas diversas localida-
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des da provincia. Na Cruz Alta não ha chefe do Partido Liberal, e, apezar
d~ ser aUi composto de exc~llente pessoal, falta quem o dirij~. Na fregut
Zltl. de Caçapava se fax lJ1'ec~so que V. Ex. escreva a seus amigos para aju
darem ao Cintm j está muito difficil alli a eleiçãO ... E' preciso V. Ex. con
correr com seu. pl'estigz'o em toda a P1'ovincia, oscrevendo não digo só a
seus amigos, porem tambem aos conbecidos para assim animar mais uno
deixando de recoIrlmendar aqui a união do partido. Como sompre, de Y.
Ex. amigo nmito obrigado camarada. - José Gomes Portinho .•

O SI'. Gados Affonso: - Com offeito! o Sr. Portinho foz um elo
gio funebro de tal directorio !

O S'r. Flol'encio de Abreu: - Mas o nobro deputado sabo o que UÓ8
eramos.

O S1·. Fernemdo Oson'o : - O nome do r. General Portinbo figu
ra, boje, om uma lista de senadores, ao lado do Sr. Florencio. Sr. presi
dente, eu disse que o Partido Liboral, para dar a batalha em 1872, teve de
ser organisado o dirigido pelo General Osorio. Quero proval-o com docu
mentos de influencias liberaes.

O S1·. Ignavio Mm·tins : - O Partido I,iboral em todo o Imperio
hOlU'ava-se de tor o Generul O. orio como cbefo.

Os 81's. Gados Att'onso e OZlt1'OS deputados: - Apoiado.
O /31'. Ignacio },[a,1'tins : - 'ós votamos ne1l0 na eleição senatorial

em Minas.
O 81'. FC1'1w,ndo Osorio : - E' verdade. E essa domonstração de

apreço que lhe deu a generosa Ill'O\incia de Minas, produziu-lhe a mais ,i
va impressãO. Kunca poudo esquecei-a, o, se julganl foliz, rluando, cheio de
gratidão, della se lembran. Ma~, Sr. presidente, eis o primeiro dos docu
mentos de que acima falei. E' uma outra carta do Sr. General Portinha, de
4 do Julbo de 1872, escriptfl da Cacboeira ao Sr. Silvoira Martins, que a
remetteu a meu Pae, para que providenciasse. (le) : .Illmo. amigo. - ur·
giu-me uma esperança de podermos fazer alguma cousa na' Lavras ; porta~to
se laxo necessa.rio que V, Ex. escreva. -itn1lleeliatamcnte ao General O 01'10,

para obter do Coronel Annibal cartas para ... ,'ei, com certeza, quo essa
recommendaçM quo peço terá bom 1'es~{ltaelo, Seu etc" - José Gomes
Portinho.. Segne-se, Sr. presidente, a do Sr. DI', Timotheo, de 31 de
Maio do 1872. escripta de Porto Alegre, (lê) : .Exmo. SI'. Marquoz do HeI'
val - Muito folgnei com dizer-IDe o Sr. Silveira Martins quo Y. Ex., ape:
zar do únmenso t·rabalho a que e tom úntregado, ne bem de sande, Sei
que V. Ex, já ba de estar farto de escr ver a c01'l'eligionarios nosSOS sobro
eleições, mas ainda assim não mo posso eximir de lJed'i1'-lhe algnmas C(ll'

tels, que são reclamadas de eh'vel'sos pontos, como efficazes, De V. Ex. pa;
h'ioio, amigo, criado e olrigado, Timotheo P. ela, Rosa.• Sr. prosidente.. ate
o SI'. Florencio, que, hoje nega qne O orio tivesse inl1uencia no l0 dlstl'l
cto, tambem cá está no archivo ! (Hilw·ielaele). E' a ua cartinba do H.de
Junbo de 1872, escripta em Porto Alegre a. um amigo, (te) : .mUlO. anl1~o
e Sr. major Bordilli, - 8ão precisa' ma.is cZzlas cartas do Gencral OsOJ'lO,
uma para Ricardo dos Santos Abreu, de Viamão, e ontra para o 9orouel
Ramires, do mesmo lugar que me dizem deixar o campo livl'e aos liberaeDs,
SI; asorio lJcdi'r-lhe ; rogo, portanto, ao meu amigo consi~a esta carta. e
V. S. amigo, criado e obrigado -- Florenr;Ío G, ele Ab1'e·/J, e 8ilva, .•

O /3r. Florencio ele Ab1'w : - Escrevi não o nef)o, ,
O 81'. FC1'nemdo OSQ1'io : - Sr. presidente, si havia, porem, b~

mem que, depois que voltou glorioso do Paraguay, não precisava apadn·
n11ar-se com o Genoral Osorio, para augmentar popularidade na. sua pro
vincia, esse bomem ora o Sr. Visconde do Pelotas, que agora mo ouve.
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S. Ex. tinha popularidado (e eu espero que. e esforçará por manto l-a.) Pois
bem, S. Ex. tambem se dirigiu ao General Osorio, a quem nunca foi ingra
to, e, si deUe recebeu reaes serviços, jámais o desconheceu e não tem
vindo até agora neg:u, como o Sr. Silveira Martin. , a protecção que delIe
receBeu e dizer no dia da interpellaçllO que sahiu do fogão dos gauchos, dis
b-ibuindo cliplomas de honradez e patrioti mo que ninguem lhe pediu.
(M~tito bem.) O Sr. General Camara escreveu de Porto A.legre, ao Mar
quez do Herval, em 11 de Junho de 1872, esta carta (Lê): .Exm. amigo e
Sr. Marquez. - Mando-me V. Ex. uma carta para o Coronel Francisco R.
de S. Feijó no sentido de ajudar-nos. Seria tambem conveniente que es
crevesse ao J. L. de Lima BrandãO e ao irmão João Estacio. O Gaspar cliz
que não ha razão nas queixas que de Bagé fazem por não h'abalharem o
pae e o irmãO. De V. Ex. allligo obrigado e criado Visconde de Pelotas.~

(O 81'. de1J~tta,do Eclua1'do Andmde Pinto approx-ima-se ao orado?'
e diXrllte que o 81'. Visconcle de Pelotas, minist?·o dct guel'1'a, por a.cha1·-se
illcoJn?llodado, deseja,va ?·etirar-se. O ol'ador ctgrculeee a attencão e o r.
?nini t1'0 1'et1'ra-se.)

081'. l1ifa?'tinho Oampos : - Nunca duvidei do prestigio do Gene
ral Osorio,

O j l' Ferncmdo Osorio: - O nobre deputado nunca duvidou, é \'er
dade : foi até generoso, reconhecendo-lhe mais prestigio do que oUe tinha..
(muitos não apoiados.) Eu sou testemunha da maneira aIfavel com que o
nobre deputado sempre di tinguiu a meu Pae. Sou-lhe grato, Não tenho
queixa de V. Ex ... Ah I enganei-me .. , tenho uma queixa profunda de
Y. Ex, O nobre deputado cedendo aos impulsos do eu coração benevolo e
á amizade quo tinha a meu Pae disse no ta camara da h'ibuna e na pre ença
do r. Silveira 1\Iartin que admirava mai o General O"orio na politica do
que nos campos das batalha.. (M'ldto bem: 1'iso.)
. O 8?', 'Ma1,tinho Oamlpos : - NãO pode er que i.. o produzi se má
uu pres, ão no Sr. Silveira Marti ns.

O?'. FenwlIclo Osorio : - Poi creia que produziu e, . i eu sou
besse antes, teria pedido a V. Ex. que não di..sesse uada. O Sr. ilveira
Martins não tolera que haja politico mai admirado que ello e lembre-se V,
Ex. que elle aqui nos disse, ha poucos dia I que se julga o homem destina
do para governar o paiz ou pelo menos a, pira a el-o.

O r, Martinho Oa1nlJOS : - Eu aprendi com elle a re peitar o Ge
neral Osorio,

O r, Fernando Osorio: - Sim, lllas Y, Ex. continuou a respeitu
e elle regre, sou para desprostigial-o depoi de lllorto!... r. pre idente,
continuarei na exhibiçãO dos documentos do archiYo de JUeu Pae. O Sr.
Dr. HeOl'ique d'Avila, (4) que, hoje, na qualidade do pre idente do Rio
~rande do Sul, desconsidera os coueligionarios que acompanhavam a poli
tica de Osorio, havia-lhe escripto de Jagl1arãO em 8 de ~:rovembro de 1 70,
a seguinte carta (lê): .Exmo, amigo Sr. 1\Iarqllez do Herval. Estamos
COIll eleições á porta, Jecessitamos o valiosissimo am..ilio de . Ex" ~tni

CQ nome que ainda valo pam a maioria do nosso. pab'icio, ! Seu etc.
Henrique ci' Avila,.

(4) V. Discurso prommclado pelo Dr. Henrique d'Avila, no Senado do Impe
lio, na sessão de 12 de Junho de 1883, em resposta ao Conselheiro Silveira Marlins,
cm que proclama os serviços de Osorio ao Partido Liberal, em defeza do qual dis,
se não mediu nunca sacrificios, esforçando,se sempre, sem vaidade pela harmonia
e unidade do Partido, pelo seu grande amor á terra rio-grandense.
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o s,'. Gados Att'onso : - Isto é irrespondivel.
Urna '/)0;1, : - O que dirá a isso o Sr, Gaspar? (Ha OZttl'OS apartes).
O Sr. José 11Ial'iano : - Apoiado.
O SI'. Fernando OS01'io: - Ainda a 2 de Dezembro dll 1870, senho

TjlS, o mesmo Sr. Henrique d' Avila escrevia o seguinte (lê) : <Exmo. ami
go e Sr. Marquez do Herval. A sua vinda a esta cidade, antes de Janeiro,
é geralmente desejada. Porém quer venha, quer nilO, muito necessitamos
das cal'las q~te lhe mandamos lJedi1·. - Seu etc., Henrique d' Ávila.•

O 8,'. Zama : - E ainda ha tIuem negue a influencia politica do
O orio ?

O 81'. Fernando Osorio: - Ha um cidadão em minha Provincia que
tendo tido noticia de certas ingratidões, proferiu a seguinte phrase, que, hoje,
póde ser bem applicada, porque é eloquentissima: Gom effeito! entl'etan
to o General Osorio foi muito aproveitado. Finalmente, Sr. presidente, é
o Dr. Henrique d'Avila tIue, em carta. de 5 de Janeiro de 1871, dá contas
da influencia de meu Pae, nestes termos: ..Exmo. Sr. Marquez do Rerval.
Ganhamos ri. eleiçãO em todas as parochias dos te municipiJ. O seu nome foi
'a nossa bandeira, e já vê tIue não é só a liberdade tIue eUe symbolisa, é
tambem elle o prenuncio certo da victoria. Seu etc. - Hem'ique d'Ávila.>

O Sr. José Ma1'1'cmo e o~tt'ros senhol'es : - Muito bem.
O Sr. Dianct : - Em Janeiro de 1871 não houve eleiçãO nenhuma

em Jaguarão.
O Sr. Ferncmdo Osorio : - Como não houve! Aqui está a carta,

(Off81'eoe-l' hct).
081'. Diann : - Não contesto, mas eleiçãO politica nãO houve

nenhuma.
081'. ]Iernando Osorio : - Houve eloiçãO de voreadores; o povo

foi á,' urnas.
O 81'. Diana: - Mas, perdãO, o General não foi Já.
O 81'. Fernando Osorio : - Mas foram as snas cartas, foi o seu

prestigio, e por isso é que o Sr. Avila assim se exprimia (conti?luall~oa
lêr a mesma oal·ta): <Aqui a nossa differença sobre os contrarlOs fOI de
52 chapas e no Arroio Grande ganhamos por 33 chapas; e no .Renal por
Hl. Sou o presidente da carnara com 400 votos .•

O SI'. José Mar-iemo (di'rigindo-se á deputa,ção ?'iogmndense): - O
que mais querem?

081'. Dicma : - E' uma homenagem do Dr. Avila ao General
Osorio. _.

O 81'. Fernando Osol'io : -- Em 5 de Julho do 1872, o Sr. Dr. Avi la,
escreveu ao General Osorio de Jaguarll.O, dizendo (lê) : «Exmo. Sr: MlU'9 uez.
- ~ãO temos até hojo inimigo em campo em nonhumadas parochia.s; Ja per
corn toda a oampanha e só COI11 panheiros oncontrei. As suas cartas ... Ja proclu
xil'Ctm effeito. Segundo SUCtS ordens, vamos mandar publicar as chapas (candi
datos) e agradeço-lhe muito o ter attendido ao meu pedido sobre o Menancho.
Era isso indispensavel. Em logar do meu, figura o nome delle na chapa dos
provinoiae'.-Sou otc., etc, - Dr. Hem'iqlte d'Ávila«. Er;n outra carta ~o
Dr, Avila, de data anterior, isto é, de 23 de Junho, encontra-se este tIE;cho (lê): <O Generall'isque o meu nome e colloq'ue o do Men.anuro.
um nosso grande empenho ossa mudança.. Sr. presidente, tIr~va-se de
Osorio todo o proveito não só para arregimentar o partido, mas ate ~abala~
va-se em seu nome! Quer V. Ex. a prova? Aqui está uma carta C1r~ular
do Dr. Pio, toda de seu punho e de 10 de Agosto de 1872 (l~): <Anngo ~
Sr. - O General Osorio carece do seu voto nas proximas elOlções. Haver,
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wn filho desta terra que lh'o negue? Si hou,-er, que não seja o meu ami
go, a quem eu conheço e que não desejo quo se deshonre. Peço ao General
Osorio que me dê noticias suas, estou certo que não me engano. - Seu
amigo - Pio.»

O 8'r. F1'ancisco 80d1'é : - Tem mostrado que Osorio tinha força
immensa na Provincia do Rio Grande do Sul. (Apoiados).

081'. 1Jfadinho Campos: - Sempre a teve, não se pode duvidar.

O 81'. Fel'nando Osorio : - O Sr. Silveira Martin esoreveu a se
guinte carta, em 3 de Julho de 1872 (lê): .Meu caro General. - V. Ex.,
que dirige a batalha no 20 districto, não tem cessado de escrever, tornando
se o 'verdadei1'o d'irectorio, vi.'to que o Sr. Conde de Porto Alegre até ago
ra não apparece, nom ninguem sabe onde pára porque não dá notioias
sua ... - Seu, etc. - G. 8itveim Martin.> Os nobres deputados "ejam
que eu venho citando gradualmente as datas, deixando assim demon. trado
que o. sOI'viços politicas de meu Pae nunca tiveram treguas, . inão quando
e tava na guerra. Mas, Sr. pre idente, depois de organisado o Partido, rea
lisou-se o pleito eleitoral. A primeira carta que Osorio recebe é do Sr. Dr.
Henrique d'Avila, escripta de Jaguarão, em 29 de Agosto de 1 72, nos
eguintes termos (lê): .Dllno. e Exmo. Sr. Marquez do Rerval. - Muito

lhe agradecemos as excellento noticias eloitoraes que nos trl,ln mittiu em
seu ultimo favor. Ofl esplelldidofl triumplios do Partido Liberal excederam
em muito a espectativa geral. No l0 districto, parecia illlpO. sivol que pu
de se o Partido Liberal vencer os grandos obstaculos que so autepunham ao
eu triumpbo. NãO ora poderoso o inimigo, porem era grande a de ordem

que reinava em nossas filoira e complota a nos a desorganisaçào. Si aos
heroico e forças do muitos distinctos companheiro. devemos e se brilhante
rcsultado, quo n cessariamento formará uma das mais brilhantes paginas
do nnnaes rio-grandensefl 1)01' ai'IJUt deltes toelos avulta em aliencia de gi
ganta o nome ele V. Ex. Felicitando pois a V. Ex., eu felicito ao Partido
todo. eu etc. - Henrique d' ADita.> A segunda carta, r. presidente é
do 1'. Condo de Porto Alegre datada do Curral de Pedra, cm 21 de Outu
bro de 1 72 (le): .mmo. e Exmo. Marquez do Hervlll. Aprovoito a boa
opport1.1nidade de dirigir-me a V. Ex. para felicital-o pelo brilhante b:ium
pho quo acaba de obter o Partido Liberal desta Província nas ]lroxima elei
ções ; o qual não se teria conseguido, fli nãO [o sem os granelos esforços
ell~pregaclos por Y. Ex. e o grande lJrestigio ele en glorioso nome. Pelo que
me consta, UI ponho que estarei eleito deputado pelo l0 cil·cul0 ... E pera,
P?rém, que, neste caso, V. Ex. disponha do meu pouco pl'estimo, commu
maando-me o seu ponsamonto á erca do que julgar convenient.e que eu faça,
quanto aos intel'esses da nosso Provincia e á politica geral. ou, com mui
1.1 con. idoração o apreço, camarada e attento venerador. - Conele ele Por
to Alegre .•

O 81'. Ftorcncio ele Abl'W : - Não acho muito regular a leitura de
carta particulares.

O 81'. Fernando Osol'io : - Eu respondo: Quando o r. Silveira
Martins esforçava-se, ne. ta Camara, para de pre. tigiar a reputação politica
de meu Pae; quando elie, abusando da minha discrição e da ausencia dos
Sr. Flores, apregoava em altas vozes uma illdependencia soberana que nun
ca teve, e era sustentado, defendido, animado, applaudido pelos Sr . depu
tados (apontanelo pa1'a os 81·S. CCtma.1·go, Ftorencio e Diana) ... confesso,
Sr. presidente, que eu mo sontia tortm·ado ... magoado ... abatido ... não
porqM não pude. se contrarial-o com vantagem, ma porque para fazel-o tinha
nece.ssidade de valer-me dos documentos particulare., e eu não queria er
o pruneiro a dar o exemplo, mas, quaudo vi o Sr. Silveira Martins, nu dia
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em que se discutiu a minha interpellação, romper o sigillo da aJUizade, dos
!I'espeital-o descer á intimidade dos amigos e della trazer para a publicidade

...cartas das quaes não tin ha O direito de u. ar ; quando o ouvi 101' uma carta
do Sr. Dr. Flores e fazer referencias a outra miuha ... então, Sr. presiden
te, confesso a V. Ex., tive um contentamento indizivel! Exultei de prazer!
Tinham-me offerecido o exemplo. Deram-me as armas. Levantei-as! Provo
caram-me! Aceitei o repto ... e desde entM .. _ desde ontão eu pensava
commigo mesmo - está . alva a honra a reputação do Goneral Osorio I

{Mnito bem).
ltf:ltitos 8rs. deputados: - empre esteve salva.

O Sr. Fernctndo Osol'io : - Ye, pois OSI'. Florencio, 'lue é muito
regular a leitura de cartas particulares.

Voxes : - .Apoiado.
O St·. Fernando OS01'io : - .A. terceira carta, Sr. presidente, é do

meu ilIusire amigo, o Sr. General Camara, que dizia o seguinte, em 10 de
Outubro de 1872 (le): .Exmo. amigo e Sr. Marquez do Rerval. Tenho o
prazer de accusar o recebimento da carta de V. Ex. de 10 de. te mez hon
tem recebida. O triumpho do Partido Liberal, nesta Provincia, indubitavel·
mente é deviào a V. E'l;. etc., etc. De V. Ex. etc. - Visconde de Pelolas .•

O Sr. li'ralncisco Sodl'é : - A autoridade nM pode ser maior.

O SI'. Femando Osorio : - .A. quarta é do Sr. Silveira Martins,
que nunca teve pae alcaide: é de 20 de Dezembro de 1872, escripta da
Côrte. (lé) : .Meu caro amigo e Sr. Genera\. - O nosso Martinho Campos,
-sempre brincando, ao ver as amabilidades do Junqueira commigo, disse-me,
rindo-se: vocês andam com medo do meu GaspaJ.', e já não fazem caso de
mim, mas deixa est11r cambada, qlle eu hei de arranjar tambem em Minas
um Osorio para me aquentar as costas e vocês terem medo de mim j etc.,
etc. De V. Ex. IJarticular amigo obrigado - G. Silveim 1l1a/rtins.• Sr. pre
sidente, a quinta e sexta do Sr. Visconde de Pelotas, de 8 de Novemhro de
1872, e do Sr. Tímotheo, de 11 do mesmo mez e anno, provam que o Gen~·
mI Osorio, que (como já deixei demonstrado) havia fundado a imprensa li
beral no 20 districto, foi convidado para salvar a imprensa do 10. A carta
do Sr. Visconde de Pelotas, diz (le) : .Exm. amigo, Sr. Marquez do Rerva!.
- E' portador desta o Sr. João Gonçalves de Oliveira, administrador da Be
(o?'1na, que vae á campanha no empenho de cobrar as assignahuas que. se
devem ao jornal, na importancia de 15 a 18 contos de réis. Dando disto
sciencia a V. Ex., tenho por motivo pedir-lhe instantemente a sua prote
c9ãO, no sentido de alcançar o Sr. JOãO Gonçalves o fim que o l~va. a essa
CIdade. V. Ex. nos faria um grande favor, si escrevesse pam Pll'atiny, Ba
gé a Alegrete, etc .. etc., etc. De V. Ex., etc. - Visconde de Pelotas .• .A
carta do Sr. Timotheo, diz (té) : .Exm. Sr. Marquez. - Os embal'UçoS que
tem causado á Refor1nn a divida de assignaturas vencidas e não pag~s, de
terminaram a resoluçãO de fazer sabir a entender-se com as inflnencll\S lo
caes o administrador, etc. Faz-se preciso que V. Ex. mtt1w, ~e cartas .de
recomm~ndação o Sr. JOãO Gonçalves afim de qtte lJo.ssa, sortu' bom effe~o
o expedIente que tomamos de fazeI-o percorrer a ProvlOcJa toda, etc. .De ...
Ex., etc. - Timotheo P. ela Rosa.» Sr. presidonte, o Sr. deputado Sllveua
Martins foi contradiotorio, quando, depois de affirmar que o Marquez do
Herval não intervinha em confecções de listas, deolarou-nos que eJle, n~s
vezes que interveitt, preteriu direitos lIquÍl'idos, como, por ~xemplo, ~s o
Sr. Dr. Timotheo e Avila. NãO é exacto. O Sr. Timotheo fOI consult~ 0(1')
reousou. Eis o que elle disse, em carta de 17 de Março de 1872. e
-.Exm. Sr. Marquez do Rerval. -Agora vou falar de mim a V. Ex. Pare~e
me que se cuida em incluir o meu nome na lista dos candidatos do 20 dls·
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trido, que tenhamos de apresentar ao corpo eleitoral, si vencermos. TenllO
feito ver a alguns amigos os motivos muito ponderosos que me inhi
bem de pretender presentemente a honra de representar no parlamento a
nossa Pro\;ncia. Sou pobre, vivo do meu trabalho de advogado e tenho al
guns compromissos, a que vou com difficuldade aHendendo. Em taes cir
cumstancias me vejo obrigado a temperar os meus deveres de cidadãO com
os de homem privado. Faço esta communicação a V. Ex., para que om
tempo vá pensando no nome do que me ha de substituir, si com effeito
lembram-se de mim, como um dos candidatos do Partido. Seu affectuoso
patricia, amigo e humilde servo. - Timotheo P. da Rosa.. Quanto ao Sr.
.âvila, tambem não é exacto que elle fosse preterido acintosamente pelo Sr.
Maná. Foi antes consultado o, em 5 de Junho de 1872, respondeu (lê):
JIlmo. e EXUl. Sr. General Marquez do Rerval. - NãO faço questãO de
candidatura e desejo sinceramente não ser incluido na chapa. Si o Mauá
aceitar, e' e deve ser o candidato. E' esta a minha opiniãO. Não faltará
occasião para eu receber essa prova de confiançn. do Partido, e em
condições do poder-lhe melhor servir do que agora, etc. Seu, etc. -
Hem'ique d' Avila.. O General Osorio nunca paz embaraços ás justas as
pirações de seus compatriotas e menos dos seus correligionarios. Appello
para o Sr. deputado Diana que está preseute. S. Ex. foi estudante em .
Paulo, meu companheiro de casa e um dos meus amigos mais queridos.
Quaodo S. Ex. retirou-so formado bacharel da academia, en escrevi a meu
pae coollnuoicando-lhe que S. Ex. era um dos talentos brilhantes desta
geração j que deixava uma reputação firmada na faculdade de direito j que
tinha aspirações de seguir a vida politica, e eu pedia-lhe que ajudasse a S.
Ex. a realisar o seu desejo.

O SI'. Diana: - Devo a minha eleiçãO aos mon amigos da Pro
fincia.

O S1'. FenWl/lclo Osorio : - Está esquecido! Dove-a á meu Pae,
que na primeira 0pP0l'tunidado incluiu-o na lista para deputados provin
Claes, as im como tinba feito com o Sr. Silveira Martins. E tá aqui a ua
carta de agradecimento, escripta de Jagual'ãO, em data de 24 de Junho de
1.72 (le): .Illmo. e Exmo. r. Marqucz do Hel'val. - .Agradeço o reue
blmento da carta de V. Ex. em que diz me haver incluido na chapa para
deputados provinciacs e me porgunta si tenho a es e respeito alguma du
vida. Em rcspo ta cumpre-mo agradecer a V. Ex. li. honrosa lembrança
que ele mim leve, e declarar que de bom grado aceito o lugar na chapa, que
nos concedeu Ct bonda,de e benevolencia de V. Ex. De V. Ex. amigo afei
çoadissimo e obrigadissimo, José F'rancisco Diana.. (5)

(5) Fcrnando. 25 dc Janeiro 1869. Junto a esta vão duas cartas: uma para
teu Pac, e outra para lua Mãe. Pelo conleúdo de qualquer del1a~ ficarás sclenti.
ficado do objecto dellas e da grande necessidade e e.xlrcma urgencia que ha no
cumprimenlo do que nel1as se pede. Si o Sr. Visconde ainda ahi não estiver, peço
te, em meu nome e no do Partido Liberal desta cidade, qne te empenhes com a
Sra. Viscondessa no bom excito de nossa pretenção escrevendo ao Camillo Pereira
da Silva no sentido que pedimos. Tu lambem escreve-lhe outra, afiançando ao ho
mem que teu Pae (j e sempre scrá liberal e quc em scu nome tu lhe pedes que
clle e seus companheiros acompanhem o Partido Liberai na proxima eleição ou não
sendo isso possivel deixe de votar afastando das umaS os seus companheiros. Tu
do esperamos de teu liberalismo. A Patria periga sob o domínio dos conservado
res. CUmpre combater a situação a todo transe. Faze com que o proprio saia dessa
eldade com as cartas no dia 28. E' urgenle, urgentissImo... Adeus. E' preciso que
tua Mãe escreva uma cal ta ao Zeferino Xavier Rosado para votar comnosco. Tu
laze o me mo. Outra vez, adeus, etc. Um abraço do am.o e coll,a-José F. Diana.
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o Sr. Diana: - im, senhor.
O 81'. Fernando Osorio : - Pois bem; . endo assim, COUlO é que

V. Ex. é um dos que àpplaudem, hoje, o Sr. Silveira Martins, e vem até a
reforçar suas asserções, quando infielmente alludiu á carta que eu dirigi ao
Sr. João Barboza, de Jaguarão ?

O r. Dia.na : - Confirmei a ,erdade. Disse apenas quo o nobre
deputado havia manifestado uma opinião que nos era hostil.

O 81'. Fen~ando Osodo (Mm fm'ça) : - Jão é exacto. A vordade é a
seg;Ii~te: J!lu tinha conseguido do Sr. presidente da Província a nomeação
de JlUZ mUlllcl]Ja! supplente de Jaguarão para o r. commendador Barbo. a
pessoa de minha intima amizade, e a quem sempre prezei com toda apure:
sa de meu sentimento. O Sr. Barbo a, depois de nomeado, declarou-me em
carta que era o[Jposicioniata II politica do [)residente, e fez-Jlle certa consi
derações, que levaram-me li falar-lhe do procedimento de alguns amigo. in
gratos. Tive occasião de manife tar-Ihe que a minha attitude, depoi
da morte de meu Pae, era sustentar o gabiuete inimbú, de 'lue eIle fez
parte, e nesse empenho envidaria toda as minhas força. Pedi-lho mesmo
que se unisse ao liberaes que em Jaguarão estivessem de accôrdo commigo
O Sr. Barbo a respondeu-mo que eru impos ivel, que esta\", unido ao Dr:
Henrique d'Avila, e que o nOllle do À\"ila jámais podia uniT-se aos de
Costa Silveira, Villas Boas o Silvestre. Eu repliquei: E' preciso esqllecer
os nOJlles para salvar-so as idéias; é de dedicações que necessitamos; é de
dedicaçõe que necessito I aTa defender e a gloriosa bandeira, que encon
hei na eH a de meu Pae e que achei immaculada junto á sua sepllltura.
(MlútO bem). Onde e-tá, pois, o meu crime na carta 'lue dirigi ao COlllmen'
dador Barbosa? Onde a ho tiJidado contra liberaes ?

O 81'. Oama1'ga dá um aparte,
O "r. Jj'en~ando Osario : - Os partido politicos vh-em de propa

ganda, tendem a augmen tar s us prose!ytos, e fique o Sr. deputado saben
do que não me sentirei pesaroso, si aquelles que foram cou 'ervadore hon
tem, se apre entarem amanhã para ajudar-me a clefeuder a balldeirn qlle
hasteio. (Apoiados). Sim, não faço questão de nome, repito bem alto para
que me ouçam, faço apenas questão de dedicaçõe.·, Republicanos, oon c]"\'a
dores, aristocratas, absolutistas cio passado, quereis auxiliar-me? Vmde,
vinde todos o llljm, a minha bandeira é liberal e genorosa, e a todos pode
dar abrigo. (Muito bem). Sr. presideute, em 187,3 o Genoral Osorio a pe
dido do Sr. Dr. Antonio Ribas, que seguuJo se diz, será o substituto d? 1".

Silveira Martins nesta Camara e homem, portanto que tem influeucIa na
Provincia, maudava-Ihe cartas para acabar de firmar uo l0 districto o pal:
tido liberal, e o Sr. Dr. Ribas escrevia-lhe assim, cm 3 de Julho de 1873
(lê): «Illmo. e Exmo, Sr. Marquez do Herval.-Preseute tenho o favor de
V. Ex. e as Cal·tas que teve a bondade de 1'emeiter-me pam os uo. soo cor
religionarios em S. Martinho, eu já fiz seguir o seu destino. Penso que CI
ma da Serra bem cuidado pode dar uma boa força ao Partido Libera!] e nessa
persuasão incommodoi V. Ex. que, chefe q"lte1'iclo, irá dar mIlito anJll10 aos
nossos amigos naquelles logare . E' lamentavel que o directorio liberal ues
ta capital (Porto Alegre) não esteja sempre na estacada, servindo de oentro
ás deliberações politi",ls e ropresentando o graude papel que lhe compete',
E o mesmo Sr. Dr. Ribas escrevia, a 27 de Agosto, do mosmo loga~' ~ ~nn3'
o seguinte (lê): «As commis ões que V. Ex. nomeon nOS mUDJ?JPIOS e
Crnz Àlta e S. Angelo para diTigirem os intere se do nosso PartIdo, tem
extmonhnCllrictmente animado os nossos companheiros.-De V. Ex., etc"
etc. Â. Ântwnes Ribas». Sr. presidente, o Sr. Silveira Martins affirmo.n

no sen libello accusatorio que o Marquez do Herval, prejudicando aos.dlrel'
tos de candidatos naturaes do Partido, u"cstrava-se dispo to II prefenr-me,
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recentemente sahido dos banoos da Acadomia, ambicionrrndo a preterir a
outros, para occupar a vaga do Sr. Mauá. Sr. presiden e vou Icr uma car
ta do Sr. Visconde de Pelotas, com a Ilual se prova que o Marquez respei
ton o direitos de outros correligionarios o a sim terei confundido o accusa
dor (I'): .Exmo. amigo Sr. Marlluez do Hen·al. - Tenbo a bonra de res
ponder ás cartas de V. Ex., de 23 e 24 deste moz, bontem recebidas. Sou
SUlllmamente grato á consideraçãO com que me distingue V. Ex. offm'ecen
do-me o lttga1' de deptttado por esse distri to, na \'aga que suppunha-se
dar- e com a renuncia do Sr. Barão do Mauá, Ilue, como verá V. Ex. pelos
jornaes da Côrte, nãO foi acceita pela Camara dos Deputados. Ainda, po
rém, que isto nãO tivesse acontecido, eu agradeceria a V. Ex., não acei
tando o lugar de honra que dignou indicar· me porque ... » O nobre Viscon
de sempre foi modesto, (continuando (t le'I). • ... porllue, conscio da mi
nha incapacidade para exercer tão importante cargo, eu nãO poderia nem
devia condescender com a cavalheirosa generosidade de V, Ex., etc., etc.-
De V, Ex. eto. - Visconde de Pelotas.»

a Sr. José .lfa·riano : - E, tá provado Ill1e Osorio di tribuia até
po. içõe . (Apoiados.)

a • r, Fernando asorio .. - Passando a outro ponto, o r. i1veira
liartin disse que o procedimento do General Osorio na celebre questãO do
repto Mauá foi irregular, porlluo ó depois de instigado por osb:anbos
foi que se decidiu a condemnal-o. NãO é exacto, Sr. presidente, meu Pae
achava-se na sua e tanoia, quando te, noticia do repto atirado pelo ST.
Silveira Martins nesta camara ao r. Mauá. A primeira impres ão que sen
tiu foi de de, agrado, porqne em toda lL ua vida elle trabalhou pela uniãO
do Partido e a desuniãO para eUe sempre se lho affigurou uma coisa bor
renda. De modo que, quando elle teve noticia desse repto, o eu primeiro
deseje foi de abaf.ar a que, tão e ver se conciliava os dois contendores, com
o qne Illuito lucraria o Partido. (Apoiados.)

.1Igumas toxe : - Revelou tino politico.
a , r. Fernando Osorio : - E croveu ne.-se entido ao r. araiva,

que mora ua cidade de Pelotas patriota muito illu, tre e di. tincto 13 um dos
chefes liberaes dos mais dedicado. , que era aIli o agente do banco "Maná.
Che&ou, porém, tarde a , ua carta porque já haviam appal'ecido algumas
mamre tações do algun lugares de parte dos qu melhor qne meu Pae es
tavllm a par da discus 110 da Camara e então, meu Pae, , ó quando Y1U que
era impossivel abat'm' a contenda, só quando adquiriu conhecimento perfei
t~ da que tão, só I}uando viu Ilue o 'r. Maná não tinba razão foi I}ue deci
dIU- e pelo Sr. ilveira Martins.

a r, Zarna .. - Mostrou juizo e prudencia.
a SI', Fernando Osodo .. - Que bavia, pois, de censuravel no seu

pl'ocedimen to 'I

a Sr. Fl/'{tncisco • Odl'é .. - E tá perfeitamente explicado o facto.
(.dpoiculos. )

a Sr, Fernando Osol'io .. - Pelo contrario, r. pre idente, aqui te
nhc uma carta do Sr. Dr. Antonio Ribas c cripta de Porto .!.legre, em 2
de Abril de 1873, que diz (lê) : .TlImo. Exmo. ,r. Marlluez do Herval 
Accuso o recebimento do obse'luio que V. Ex, teve a bondade de dirigir
!lIe e em resposta só tenho a significar que nM esperando do C(wrwfe1'
r~Cl71CO e nobrc de V. Ex., do elevado e patriotieo espirito do chefe do Par
lido Liberal rio-grandense outro pronunciamento na questão politica b'ava
da ~m forma de repto entre Silveira "Martins e Barão de Mauá o nobre pro
cedImento de V. Ex. nilO me sorprehendeu. Eu contava com i, soo .. A.
prudencia de um chefe nem sempre é a abstenç1íO por grandes convenien-
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cias de partido; muitas vezes necessita arriscar elle a união do amigos
a unidade de vistas de c01'l'eJigionario para salvar a honra de seu oredit~
compromettido. Nesses momentos é que se oonhece o amOlO dos homens
pela idéas; eu folgo de confessar que vi em V. Ex. U?n digno exemplo.
Receba por isso V. Ex. os protestos de minha leal admiração, e assigno
me de V. Ex. patricio admirador e servo llllmilde e obrigadissimo. - An
tonio Antunes Ribas.» Agora porei remate ao que deixo dito com algnma.
cousa que rosume tudo, mas que será o desmen tido mais solemne, o tor
mento, o desespero do Sr. Sill'eira Martins, que a si mesmo dá re posta.
Eis o trecho do discurso que elle proferiu, na assembléa provincial do Rio
Grand.;),· cm 21 de Abril do 1874, naquella celebre luta que teye com o Dr.
Avila (le os annaes) :

O Sr. 8ilveim ][u7,tins : - O chefe do Partido Liboral na Provin-
cia, Sr. presidente, é o General Osorio.,_

O 87'. Avi/a: - Sim, senhor.
087'. S'ilveú'a lJIa7·tins: - ,. _ chefe benemerito",
O 87'. Avi/a: - Sem duvida alguma.
O 1'. 8ilveim, 1JIa7'tins : - "_ chefe sem ri vaI pela Sua alta po i

ção no paiz, pela sua inoontestada influencia, reconhecida e aceita em todo
o Imporio, pelos serviços relevantissimos pre tados á Patria, pela sua iu
compara,el abnegação e raro tino politioo. (Apoiados, 71mito bem).

O 87'. Avila. : - Estimo muito esta deolaração, veiu muito a propo
sito na aotualidade,

O 81'. 8ilvei7'a JVm'tins : - Si o nobre deputado oom o seu aparte
se refere Íl aoclamação que fizomos do illu. tre General Condo do Porto A.le
gre para ohefe do Partido, , ,

O 87'. Avila : - NãO.
O 87'. 8itvei?'a MCL'rtins : - ", eu direi que o 'r. Conde de Porto

Alegre era o ohefe do Partido Liberal mas todo sabem que ha mai.s. de
dois annos, o nobre Conde tem estado retirado elas ltltas activas da poLItica,
e quem appareoou para dil'igir a eleiçãO e oommandar a batalha quo domo.
ao podeI', foi o illustre General Osorio. (8en cLção).

(OrlL'xam-se va7'ios alJCwtes de adhesão ao ol'cLdor).
(Ouvem-se voxes : não póde ha,ver defesa ?n((1's esplcndida.).
O Sr. Fernando Osorio . - Agradeço as manifo tações beneyolas

da Camara, mas eu peço-lho que me deixo oontinuar, pOTque pretendo des
truir oomplotamento o libollo injusto.

Voxes : - Attenção !
O 81". Fernando Osorio : - Eu seria indigno de, ta Camara, ~ illl

oomo teria sido indigno das manifestações de ]Jezar quo a familia OsorlO re
oebeu pela lllOl'te de seu chofe, dosde o mais humilde operario até Su.a Ma
gestade o Imperador, si oonsentis. e mais um dia em que o libello Il1grato
do Sr. Silveira Martins peTmanecesso inooluU1o nos annnes do Parlamento,
(Apoiados).

087' Oamargo : - Assim oomo o seu não pode fioar.
O 81". Ji'enumdo Osor'io : - Para isso seria preciso que os senhores

deputados destruíssem todos esses dooumentos o fizossem a mais Ü'!ste ?flS
retrataçõos, Ha, porém, SI'. presidente, em tudo isto, um faoto proVldenClal.
A posiQãO quo o Sr. deputado Silveira MflJ'tins assumiu, neste parlal11e~to,
foi a mesma que, na assembléa provinoial do Rio Grande do Sul, assunuu o
Sr. deputado r ery, em outros tempos. A cenSlU'fl que eu lhe estou fazen~o
hoje, eIle a infringiu ao Sr. deputado Nery. Na sessão de a~semblea pro-
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vincial do Rio Grande do Sul, em 23 de Novembro de 1867, pagina 547 dos
annaes, o Sr. Gaspar Silveira Martins censurando o Sr. deputado Nery,
porque em uma questão de dignidade pessoal que deixou de desmentir no
parlamento ao Sr. Ferraz, ministro da guerra, disse (lendo os annaes):
.Nas questões de dignidade individual nãO podem haver considerações, e
muito principalmente para com aquelies que lançam macula sobre a nossa
honra .• E', Sr. presidente, agarrado com este principio, que respondo ao
Sr. Silveira Martins e aos que o acompanham nos seus ataques. Mas ...
disse elie ainda, á pago 549 (lê) : .No emtanto, Sr. presidente o nobre de
putado declara-nos, hoje, que foi posto em posiçãO difficil pelo minish'o da
guerra, porque o nãO quiz desmenili'; e o nobre deputado hoje, em que esse
7ninist7'0 já está cobm·to pela lousa do sep1.tlchro e sobre quem eu. que fui
seu adversario politico que lhe fiz crua guerra dmante a sua adnJinistração,
não direi palavTa alguma, o nobre deputado vem dizer nesta casa que elie
o compromettera, obedecendo a uma triste condição do seu espirito para
salvar sua reputação; o nobre deputado esquiva-se lançando a culpas so
bre o seu amigo e p,·otectm· . .. O nobre minish'o da guerra, hoje fallecido,
que, como presidente desta Provincia, bafejou o pal·tido progressista no
seu berço, que le/)wntott o nobl'e deputado até a assembléa gm·al. .. o nobre
deputado não podia, sem violm' as leis da gratidão lançar sobre a memo
ria de seu amigo indefeso as culpas que por ventura lhe possam ser impu
tadas, e que por certo ninguem aqui lh'as imputou!... O procedimento
do nobre deputado, maculando a memm"Ía do seu protector, não é digno
daquelle cavalheirismo de que o nobl'e deputado fax, tanto gal'bo e ostenta
ção.• Portanto, Sr. presidente, eu posso, hoje, dizer ao Sr. Silveim Martins
(com força) : o procedimento do Sr. Silveira Martins, maculando a memo
ria do eu protector, nãO é digno daquelie cavalheirismo de que faz tanto
garbo e ostentação. (Muito bem).

O S1'. Florencio de Abl'eu : - Não apoiado, eUe nãO maculou a
memoria do General Osorio.

O SI'. Fernando Osol'io : - Senhores, o Sr. deputado Floreuei o
do Abreu nos declarou que o General Osorio, si tinha influencia, nãO era
no lo districto, era no 20 • Eu já demonstrei com Calta de Portinho e de
outros que o General Osorio era o verdadeiro chefe, e ainda 'ou demons
traI-o Com carta do Sr. Florencio de .Abreu. Dizia S. Ex., que era residente
no lo districto, em sua carta de 20 de Maio de 1876 (lê) : .lllmo. e Exmo.
Sr. Tenente General Marquez do HervaL . _. V. Ex. está habilitado para
pronunciar-se e fazer-me a justiça que merecer. .. Sei que a V. Ex. na
POSiÇãO de chefe, cabe sobretudo velar pelas altas conveniencia do Parti
do, em attenção a empenhos de candidatos. Comprehendo e respeito, como
h?mcm politico, eSRa posiçãO em que V. Ex. se achava coUocado, e, diri
glDdo-me a V. Ex. tão sómente cornmunico, como me cumpre, ao chefe a
resoluçãO em que estou, os seus motivos, e exponho as circumstancias em
que penso achar-me... Se V. Ex. entender que devo ser reeleito, espero
que me prestará o seu valioso apoio e com o seu grande prestigio amparará
o obscuro nome de quem é de V. Ex. Patricio, amigo, admirador e criado.
- Florencio G. de Abreu e Silva.. PoderãO o Sr. deputado e seus amigos
dizer ainda que Osorio era apenas uma gloria militar commum? Meu Pae,
SI'. presidente, tinha um g1'l1nde predicado: eUe conhecia perfeitamente os
homens: elle sabia que - o dia do beneficio é a vespera da ingratidão; 
mas, ene tinha uma familia a quem queria entregar um nome honrado, e
guardava isto (levm~tando os dOC'lttnentos) a quem chamamos pa1Jeis velhos,
a quem poucos ligam importancia. Ene que tinha uma vida pura,. muitas
vezes sofl'rêra accusações injustas : raras vezes se defendeu; prefena gemer
callado; e ao passo que era generoso para com os inimigos, dizia a seus fi-
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lhos: •.A. verdade e o tempo hãO de aconselhar melhor áquelles que levia
namente me:condemnam.~ Pois bem, senhores, é o tempo da verdade. Este
archivo é um thesouro. Este thesouro é immenso, e eu o idolatro como
avaro a sua fortuna. (Muito bem). E, si eu assim nãO procedesse, senho
res, não podia hoje levantar-me de fronte serena deante de vós. (Mtâto
bem).

O Sr. Ma1·tinho Campos e outros Srs. deputados : - NãO precisa
va disso.

O S1·. Fe1"l~ando Osorio : - Muito obrigado. Sr. presidente, ou vou
dizer até de que natureza eram os serviços que o General Osorio fazia aos
seus cOlTeligionarios. Deu-se na Uruguayana um grave confiicto entre Con
servadores e Liberaes; na luta travada na igreja, por occasillO da eleição,
foi ferido mortalmente o coronel Felioiano Ribeiro. Accusado o chefe libo
ral, o g,ande, o heroico, o glorioso Bento Martins, pela sua morte, foi preso
immediatamente. Os senhores deputados, advogados ...

O Sr. Ftoreneio Abreu: - Eu estava aqui na Oôrte, na Oamara.

O S1·, Fe1·nando Osorio : - . _. e esses tantos outros que fazem
écho ás injurias do Sr. Silveira Martins .. _

O S1". Diana: - A mim não se 1'0fere, porque fui a Urugullyana.

O Sr. fib·nando Osorio : - _" _não se lembraram de seguir logo
para accudil-o; foi preciso que o Genoral Osorio, doente, fizesse uma via
gem a Porto Alegre para entender-se com o presidente da Provincia, afim
de ovitar quaesquer precipitações das autoridadcs, pois que o acontecimen
to agitou a opinião publica; foi preciso que o General Osorio se dirigis e ao
Sr. General Camara, procurando advogados, como se pl'Ova com a óegulUt.e
carta que escrovell ao mesmo Sr. General, que a recebeu (tê) : .EXlllO. AmI
go Sr. Visconde de Pelotas. Pelotas, 26 do Dezembro de 1876. Por tele
gramma de hoje, lhe pedi a vinda do Dr. Felisberto on outro por elle que
mereça confiança. O caso é urgente e o advogado deve ir prompto. Não
obstante o advogado que penso d'aqui mandar, não vejo razão para que
d'ahi não vá outro. Espero os cavallos para o advogado partir de 30 a 31
do cOlTente, ou l0 do entrante. Continúo incommodado da minha porna.
- Seu etc., Ma1·quex, do Herval.» O Sr. Visconde de Pelot.'l.s, respondend.o
a meu Pae, que se havia dirigido a varios advogado. ,afinal lhe commum
cou que o Sr. Dr. Felisberto iria, e lhe remettou a seguinte cartn: do mes
mo Dr. Felisberto: .E'-me quasi impossivel partir amanhã. OreIo que não
irei tarde indo d'aqui no clia 4; de Polotas a Uruguayana tomaremos cava~
los.» Sr. presidente, o Sr. Silveira Martins, qlle poderia ter ido, nãO [01.

O Sr lJ'lo1·elwio de Abreu: - Estava aqui, na Côrte.
O S1·. Fenu:mdo Osorio : - NãO estava.

O S1·. Diana: - O Sr. Silveira Martins estava na Provincia, mas
tinha de vir para o parlamento, que se abria em Dezembro.

O S1·. Fe1"1~ando Oso1·io : - Isso não era motivo: si o parlamenlo
prendesse sempre o Sr. Silveira ~artins, elle não o teria agom abandon~ .0.
para ir ao Rio Grande do Sul. (Apoiados). Assim, si eHe qUlzeSse serVil
ao Sr. General Bento ·Martins, devia ter ido defendei-o.

O S1·. Diana: - Mas foram amigos delle.

O Sr. Fe1"1~ando Osorio : - Foram porqne meu Pae os c,onvidou. E
querem saber mais uma coisa? NãO só os convidou, como ate chegoudo.
fazer algumas despezas. (Muito bem; eontestações dos Srs. deputados o
Rio Grande, q~te dão muitos apa1"tes).
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o 81'. Fernando Osorio : - Esse facto das despezas é tão insignifi
cante, que nãO vale a pena, mas fica provado que nãO foram espontanea
mente os advogados. Sr. presidente, em 1877 o Sr. AviJa pede ao General
Osorio um plano de l'eorganisação, nesta carta sua de 22 de Junho (lê) :
.Exmo. Sr. Marquez: - Os conservadores movem-se nesta Provineia e
tentam al'l'e~imentaI'-se. Nós tambem estamos desmanteliados na maior
parte dos coilegios, e na sua vinda, parece-me indispensavel uma reunião
do Partido, e um plano ou programma de I'eorganisação que nos servirá
para a luta na proxima campanha, que pode estar muito pI'oxima. - Seu
etc. Henriq!te d' Avila.» Disse o SI'. SilveiI'a MaI'tins que O OI'io nunca
interveiu em oI'ganisação de chapas: pois bem, o SI'. Visconde de Pelotas,
em 8 de Maio de 1878, mandou o seguinte telegramma, para esta Côrte (lê) :
.E tação Central de Porto Alegre. - Ao Sr. Marquez do HeI'val. - Si fi
zermo o terço tambem a quem devemos apI'esentar candidatos pOI' eUe?
Peço se digne responder já. - Visconde dc Pelotas.» Á resposta foi partir
eu daqui pam Porto Alegre, levando a seguinte lista combinada: Pela
maioria, : Ga. par Martins, Luiz Flores, Florencio de Abreu, Fernando O 0
rio. Pelo tl7rço: Visconde de Pelotas, Eleutherio de Camargo. Quando
cheguei a Porto Alegre e mosb'ei a listfl ao Sr. Florencio, eile exclamou:
Meu Deu ! a inclu ão do Camal'go na chapa é um desasb·e. (hila1·idade).
- Mas porque? - Porque o eleitorado da capital impugna a entrada do
r. Camargo. Bem. Fui á casa do Sr. Pelotas, disse-lhe o que acabava de

ouvir, e pedi a S. Ex. que mo ajudas e a sustentar o Sr. Camargo. Respon
deu o Sr. Pelota : - mas o que hei de fazer? - Uma coisa muito facil,
respondi eu, ,amos á ca a do Sr. FloI'encio e V. Ex. dil'-lhe-á que si elie
pensa que os candidatos sllo estimados igualmente em todas as localidades
labora em um ongano, que si elie impugna o Sr. CamaI'go, oub'o o impu
gnarão. O SI'. Pelotas aceitou o meu alvib'e, o dirigindo-se commigo ao
Sr. Florencio este, afinal cedeu ás obseI'vaçõe. Quando pensavamo. que
as difficuldades estavam acabadas, eis que o Sr. Pelota l'ecebe de Jaguarão
e mostrou-me um abaixo assignado de liberaes, sendo o 10 que a signava o
Sr. Diana e o ultimo o Sr. HenI'ique d'Avila considerando pouco mai ou
menos uma desgraça para o Partido a inclusãO do Sr. candidato Camargo
(I'isadas) .

O SI'. Diana : - ão é exacto isso.
O Sr, Fen~ando Oso1'io : - V. Ex. nega que tive e mandado um

abaixo-a signado em que, assignando em primeiro lugar e em segundo o Sr.
Dr. Henrique d' Avila, diziam que eI'a um desgraça para o Partido a inclu
são do Sr. Camargo na chapa?

O Sr, Diana: - NãO nego, estou apenas dizendo quo o protesto
não foi contra a candidatura do SI', Camargo.

O S1·. Fe1'nando Osorio : - EntãO conb'a o que foi?
O S1·. Diana: - NãO foi contI'a coisa nenhuma. (Oh.' Oh.' Sus

sUI·ro). Foi apenas um pI'otesto em I'elaçãO aos deputado que deviam en
trar na chapa.

Q S1·. e?'nando Oso1'io: - Tendo eu noticia de que o Sr, Dr. Diana
impugnava a oandidatura do SI', Camargo, entendi logo que devia escrever
e dizer-lhe: -meu amigo» CamaI'go tem. sido sempre liberaL. ,

O Sr. Oesa1'io Alvim: - Apoiado. .

O S1·. Fe1'nando Oso?'io : - .. , pOI'que guerreaI-o? elie deve en
trar na chapa tanto mais quanto o Sr. Martins assim o quer e uma vez
que foi neila incluido convem conservar a disciplina. EntãO, müdando de
idéas o Dr. Diana, esc'reveu-me a seguinte carta, em data de 27 de Agosto de
1878 (lê) : - .Fernando. Tem todo o cabimento as considerações que fazes



684

sobre a inconveniencia de furar-se a chapa. Entendo CJ.ue Oamal'go, uma vez
que foi contemplado na chapa e o Dil'ectorio considerou a sua candidatura
conveniente, deve ser votado. A disciplina do Partido e o prestigio da cha
pa o exigem. Apezar da oppOSiÇão que ha contra elle, eu procurarei evitar
o mais possivel, que a chapa seja furada. Teu, etc. - José F. Diana.. '

O Sr. Diana: - Sem dmrida.

O Sr. j1ernando Osorio : - E não fui eu só que me dirigi ao Sr.
deputado, pedindo para incluir o nome do Sr. Oamargo j o Dr. Arruda,
chefe liberal muito distincto de Pelotas, no dia em que o collegio de Jagua
rão estava reunido, dirigiu um telegTamma a S. Ex. Oomo havia de diri·
gil-o, si não houvesse impugnação?

O Sr. Diana: - E' porque desconfiava.

O Sr. Ferncmdo OS01'io : - Não acredite nisso. Por desconfiauça
ninguem vae dirigir telegrammas, nem pôr dinheiro fóra (riso). E porque
não desconfiou em relação aos outros collegios e só se dirigiu ao collegio
de V. Ex. ? (Apcwtes). Afinal, senhores, subiram eleitos todos os seis depu
tados liberaes da maioria do terço. E com que J.lagou o Sr. Oamargo ao Ge·
neral Osorio que o patrocinava, e a mim que o sustentei? Oom esta phrase
ingrata: O General OS01'io andotb 1nal mn lJolitica. (Sensação).

O S1.. Gama1'go : - Mas em que época? Eu referia-me ao General
Osorio nestes ultimos tempos.

O S1·. Fe:rnando Os01'io : - Em que época 1 No passado? Antes de
ser ministro? NãO, porque ahi deixei provados os sens serviços. (Muitos
ctpoiados). NãO, porque em 1872, depois da victoria que meu Pae alcançou
nos comicios populares, o proprio Sr. deputado Oamargo, em data de 14 de
Julho, escrevia-lhe a seguinte carta de felicitação (lê): «r11m, e Exm. Sr.
Marquez do Hen"al. - Da benevolencia de V. Ex. espero descnlpa pela lI
berdade que tomo. NãO posso, Sr. Marquez, deixar de enviar a V. Ex., nos
applausos do meu enthusiasmo, as homenagens do meu respeito e admiração
pela grandeza da luta qne V. Ex sustentou em honra da sua idéa pollti?a.
Não 10ra completa a gloria de V. Ex., Sr. General, si depois de baver vw
gado, no estrangeiro, a honra da Patria, não viesse vingar a humilhnpão
politica. Clcb Stba te1'1'a natal.

O 81'. Gesa1'io Alvi?n : - Por conseguinte, o Rio Grande precisou
de Osorio para vir tiraI-o da humilhaçãO.

O Sr, Fernando Osm'io (continuando a 1m) : - «Tremula ovante,
nesta terra do Rio Grande, o estandarte da Liberdade, que se achava 11~.e

tralhado e ctbatido pelo desast1'e de 1868, qtbe tanto enitbtOtb a alma no·
g1·andense . ..

Uma vox, : - Qne dirá a isto o Sr. Silveira Martins? ..

O S1'. Fernando Osol'io (continuando a ler): - A' V. Ex. em
gmnde parte devem os liberam; tantos triumphos : foi 1note de g'!W1'ra .0

nome illustre de V. Ex. como tambem a rla1'antia da victm·ia. Oomo se di
lata, como se expande jubilosa a alma rio-grandense ao calor, á .It~z esplen
dida da liberdade victoriosa 1 Quo esplendida aureola de gloria cmca pl\;l\ a
fronte illustre de V. Ex. Sr. General I A victoria em toda a parte ... ate o.a
formosa Uruguayana, minha terra natal, que sacudiu o jugo que a oppn
mia, erguendo triumpbante a bandeira liberal. Bem haja a V. Ex., ~r. Ge
neral ! Bem hajam todos os ilIustres chefes, que tão nobremente ahraraUl
se á luta em honra da nossa amada terra do Rio Grande! Só agora posso
cumprir um desejo meu, enviando ú V. Ex. para ver o vivo prazer com que
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o meu ilIustre amigo Dr. Homem de Mello, distincto hi toriador, recebeu as
notas biop,'raphicas acerca da vida de V. Ex., que a elle enviei. Sei que o
iJIustre brasileiro prepara um trabalho digno de V. Ex.. do paiz e que ha
de honrar o talento e o patriotismo do autor. A historia vae registrar em
suas paginas de ouro a vida, os feitos e a gloria do preclaro brasileiro, a
quem tenho, neste momento, a distinctissima honra de apresentar os votos
e as homenagens do mais profundo respeito, admiração e applauso. Sou, S1'.
Marquez, de V. Excellencia o mais attento admirador, patricio e obrigadis
simo venerador e criado. - Antonio Elettthe1"io ele Gamargo.•

a S1·. Zama : - Âquella carta é um poema.

Uma vox,: - Qtta.ntttm 1ntttatis _

a Sr. Fernando asario : - Como pois, -e vem hoje impensada
mente em pleno parlamento lançar a proposiçãO de que Osorio (//ndott ma,l
Wl politica! NãO. Sabe V, Ex. o que é andar mal em politica '? E' cha
mar o Imperador de mentil'oso e depoi' ir receber del1e o attestado de ho
ment de cara,cter! Ândar mal em politica é comparar a e1'enissima Prin
ceza Imperial l\ Maria, a Douda, e depois iI' rendido ao palacio imperial,
ministro da monarchia. Ândar mal em politica é considerar libré a farda
de mini. tro e depois vestir a libré; andar mal em politica é in uHar o
Senado, chamal-o reuniãO de velhos mentecaptos e 'depois ir prestar jUl'a
mento de senador e fica.r enh'e os mentecaptos; andar mal em politica é
chamar esta Camara de servil e depois vir justificar- e de accusações diante
dana, como quem pede eus applau o ; andar mal em politica é er in
grato contra o bemfeitor ; é finalmente tl'ahir aos seus companheiros, é sel'
desleal (vivas aelhesões.)

Urna VOli: (da deputação rio-grandense) : - Onde e tá a prova?

a ~r. 1.i'erna.ndo asor'io (levantando wn papel) : - Âqui, nesta
carta do Sr, Florencio do A.breu ( ensclrão.)

a r. Florencio ele ..d.brelt : - O nobre depu ado não pode fazer uso
de cartas re ervada..

a S1'. Ferncmclo OsO/'io: - NiíO é 1'e e1'vada (mostrando-cl) e,
quando fosse, eu não respeitaria reser\'tl alguma pam defender a reputaçãO
~a meu Pae (?ntLÍto apoiados.)

a r. Mareolino .Jl{oU1·a : - 'rem até o direito de violar um tumu
lo, i del1e podesse ahir a defesa de seu illu tre Pue. (Apoiados.)

a Sr. Florencio de Abre~l : - E' uma carta escripta sob impressão
de momento.

a r. Fernando Osorio : - Eil-a (te): «Meu caro Fernando. Em
S" Leopoldo, o Pedro de Vargas, oreatura do Camargo, que lhe dirigiu es
cn.ptos oontra a Reforma, furou-me em 5 chapas para daI' ao querido (Sil
velra Martins) maior numero de votos a sim como furou ao Diana (odio
de J~guaràO) repartindo os votos comtigo, com o Flores e Martins. Em S.
G~bl'lel o irm1lo do Camargo tirou o meu nome de duas chapas para substi
tUll-o pelo do irmão... O que me incol11moda é a deslealdade. Para Ja
gnarão escrevi ao Diana, dizendo-lhe qne, era de sua honra não admittir
que e furasse os seus companheiros de chapa; ao Ânthero mandei dizer
que ~lle se collooava em má posiÇãO, si furasse, como queria, ao Camal'go ;
a anugos de S. Leopoldo empenhei meu v[,!imento pes oal para não elimi
D,arem Camargo e aqui, na cidade, não só evitei uma manifestação da muio
na do eleitorado, que queria por telegramma dirigir-se ao Martins, como
COnsegui que os recalcih'untes recebessem chapas em que nãO estivesse o
nome delle, Oll da la serie. .Adeus. Teu etc. Florencio .•
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o Sr. Flol'encio de Ab1·eu.: -.Fui infol'll}ado de q~e o Dr. Camargo
pretendera furar a chapa, mas hOJe seI que não e verdade ISSO. (6)

. .. «Declarou o Sr. Deputado que o General Osorio jámais interveiu
na marc!.la do Partido Liberal: e, contestando-me affirmou que eUe jámais
confeccionou listas de candidatos. .. Aqui tenho uma carta do Sr. Dr. Pio
Angelo da Silva, chefe reconhecido (apoiados da deputação 1'Ío-grandense)
que passo a 101' : .lllmo. e EXl110. Sr. General Manoel Luis Osorio. Exmo.
Sr. e amigo. Recobi a carta de V. Ex., datada de 24 do corrente, em que
me transruitto a decisão que a V. Ex. havia pedido, a respeito da defiJnit·i.
va formação da nossa chapa. Fica esta formada com os nomes dos Srs. : DI'.
Gaspar da Silvoira Martins, Dr. Felix Xavier da Cun!.la, Barão de Mauá, e co
mo havia dito a V. Ex., aceito sem resh'icções sua decisão. Recebi tambem
a copia da carta que V. Ex. dirigiu ao General Canabal'l'o que muito agra·
deço. Aqui fico, entretando e perando as ordeno de V. Ex. e com toda a
consideração me a signo de \. Ex. amigo, pah'icio e criado. - Pio Silva,
Rio Grande, 31 de Agosto de 1863.. r. presidente, feita logo depois a elei·
ÇãO, entrando em luta liboraes e progressistas, conseguiu o Sr. Silveira
Martins sarnI' eleito mas empatar com o candidato progressista o Sr. Pi
nlleiro Machado. Ambos vieram para a Côrte disputar a cadeira do deputado
perante a Camara. O Sr. Silveira Martins !.loje diz que nunca dependeu do
General O orio, mas a ,erdade é que S. Ex. em 21 de JaneiTo de 1864, es
crevia-lhe da Côrte, no meio dos sens apuros, a seg-uinto carta (lê): .Meu
caro General. PI'ecisamos todos que eu enh'o, ·jnão a reorganisação da
Gual'da Jacional, que o ministerio annunoia, dará cabo de nós e na occa
siãO V. Ex. como chefe do nosso Partido, não deixará, de oerto, de nos daI'
as suas O1'dens para eu reclamar o que fôr a no so favor. Disponba deste
seu pah'icio e amigo do coração. - e. SilveÍ1'a Mct1·tins.. Sr. presidente
a sorte decidiu na Camara em favor do Sr. Pinheiro Machado, que tomou
assento, e o Sr. Silveira Martins foi xoluido.

O Sr. Ma1·tinho Campos: - V. Ex. dá-me lioença para Ulll apar
te : o Sr. Silveira Martins era o eleito, mas aCamara receben uma acta em
que se dava o outro candidato com mais oito votos, depois de verificada a
eleição.

O Sr. Fel'nando OS01'io : - Perdoe-me o nobre deputado, nãO e
tou discutindo a validade ou não validade da eleição do Sr. Silveira Mar
tins ; estou apenas mostrando a dependoncia flue elle tinha de men Pae, ao
passo que, hoje, vem dizer no Parlamonto que O. orio em nada interveiu na
sua cal'l'eim politica, e a posiÇãO que hoje tem deve-a a si proprio.

O Sr. Ma1·tinho Campos: - Estou de accôrdo com V. Ex. em um
ponto, e é que no Rio Grande cada liberal recebe e dá auxilio a outro.

O S1·. Fel'nando Os01'io : - Mas isso era o que se devia dizer. no
Parlamento, meu illustre collega, e não o que disse o Sr. Silveira MartlllS,
desconhecendo os auxilios que lhe prestaram sens amigos, proclamando UDl~
independencia que nunca teve. (Apoiados). Deve-se ter lealdade e amor li

verdade e á justiça; não se deve deprimir li reputação de um homem CODlO
Osorio, que, aggredido, nãO se defende ... porque os mortos nãO falam.

O Sr. Oesw'io ~vim : - E' impossivel deprimil-a ! Tem o paiz todo
que ven cera a sua memoria. (Apoiados).

O S1'. Fl01'encio de Ab1'e2t dá um aparte.

(6) V . • Ge1,eral Osorio., Pela verdade his/or:'ca. Beba/elido pe,·fidias.>
Joaquim Luis Osorio, Fernando Luis Osorio (61ho.) Rio ue Janeiro 1914.
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o Sr. Cesario Alvim: - Si elle o deprimisse, nunca ficaria de
primido, (Manifestaçõe de approvação dos 81·S. deputados. Ha out,·os
a.partes).

O Sr. Fernando Osario : - Agradeço esta benevola e espontanea
manifestação dos nobres coliegas. o o

O SI'. Cesa?'io Alvim :-Está no ooraçliD de todo o paiz. (Apoiados).

O Sr. Femando Osorio : - ... e peço licença para continuar. Em
tins de 1864, Sr. presidente, declarou-se a guerra com o Estado Oriental.
.Â. nossas forças passaram a fronteira. Luctamos e vencemos; porém, em
1865 fornos obrigados a levar a guerra ao Paralmay sendo o General asaria
o Commandaute em chefe do Exercito brasileiro. íivia elle, desde que to
mou conta do sen posto, e l}uecido da politica para só pensar na defesa da
Pata'ia, que era a sua unica preoccupaçãa; achava-se com seus soldados mal
repousando das gloriosas luta da passagom uo Passo da Pau'ia, 2 e 2-1 de
Mais, quando teve a noticia da ascenção do Partido Conservador ao poder,
pela retirada do gabinete progre. si ta do sr. Zaccarias. A Camara havia
sido di. solvida. ovas eleições iam ter lugar, e, apezar do conselho de
ab tenção da urnas, que deu o Centro Liberal na Côrte aos seus amigos
da Província., entendeu o Sr. Silveira Martins que podia pleitear a eleição
ao con. ervadores no Rio Grande do Sul e vencei-as, em o concurso de
Osorio e outro chefes. Engano! Em brove tempo viu- e o Sr. Silveira
Martins em serias difficuldades, e a 9 do Setembro do dito anno de 186
e creveu de Pelota a seguiute carta ao General O orio (lê): .Meu caro
General. Aqui me aoho m Pelotas, está tudo mesmo que é uma mistura
de grelo' (?'isacla ~ fltlta aqui V. Ex. para dicta?' a lei, mas na sua falta vae
cada Ulll fazendo o quo póde. Fui ao Rio falei com os nossos amigos, e a
grande urgoncia é mandar liberaes á Camara; ou conto qua i infallivel o
men triumpho, ma V. Ex. sabe que neste. negooios não ha certeza, por
tanto peco-lhe que dahi mesmo me I'eco?nm nele. D V. Ex. amigo pao'i
oio obrigado - GaspCLI' 'iloeiJ'CL JIartins.. (SenscLrão). Devo agora pon
d. rar flue afinal quem teve o triumpho infal1h-el não foi o r. ilvoira :Mar
tin. , mas. irn o Partido Con ervauol'. .g pai fica as ·enbl.do e abido que a
unioa vez que S. Ex. l}uiz dil'igir a eleiçãO pam ~o fazer eleger, foi deno
tado. Agora perguntaroi á'juellos flUO me escutam: Podia o ,r. ,il\-eim
:Martins l1ffirn1tU' l}ue jámais dependou de O orio ?

O SI'. 1lIartinho Campos: - Nunca se contestará o serviço do Ge
neral Osorio. (Apoiaclos).

O 1'. Fe-rnanclo Osorio : - E e Senhor deputado, não podendo
desconhecer a. glorias militaros do General O orio todavia aohou que elia
eram mnito c01n1nuns, mas com relação á politica, de conheceu-a formal
mente. Pouco faltou para coliocar a sua victima na lasse da nuliidade !
Ma é Felix da Cunha, o sempre lembrado patriota, o moço abio e genero
so cuja morte o partido liberal inteiro deplora (muitos apoiados), é Felix
da Cunha quem vai contestar ao Sr. Silveira Martins, na. eguinte carta de
24 de Agosto de 1863, que diri~u ao General Osorio quando e tava em
J~llarão e al1i venceu a eleiçãO (lê) : .Exulo. amigo r. General o.' E
alDda não falei na victoria d'ahi! .."0 ão podia er mai brilhante.
á.pplaudia-a, mas 111íO sOTprehendeu-mo pOl'qmJ abia de que pul o e tino
~ra o General que commandava essa divi ão, e que é qtLem anima com eu
tnfltu/X) a todo o Exercito. o o o De V. Ex. amigo muito grato. - Felix da
Ounha.. Foi asaria, senhores, quem, reunindo um directorio de liberaes,
fU~do~ no 20 districto do Rio Grande do S1J,1 (a Provincia era dividida em
dOIS .dlstrictos) ; foi Osorio quem fundou em 1864 o primeiro jornal liberal,
depOIS de haver dirigido a seguinte circular ao Partido que estava abatido:
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o 81'. lilclIrtinho Oampos : - Dos serviços de Osorio não é preciso
dar prova nenhuma. (Ha Out1'OS apa1'tes, trocados ent1'e os 81's. Florencio
Diana, Oamargo e muitos outros dep~ttados). J

Uma '/iOX : - E' preciso para confundir os novelleiros.

O 81'. Fe1"1w,ndo OS01'io : -- Sim, é preciso, porque estamos em tem
po em que os homens de bem, os sorvidores do paiz, os patriotas sinceros
são taxados de traidores ... (voltando-se para os 81·S. Florencio, OamCllrgo
Diana) ... e acham quem os applauda ... Mas, Sr. presidente, eis aqui a
circular referida (lê): .nlmo, Sr, - Considerando os abaixo-assignados
membros do Partido Liberal da Provincia, quanto é neoessario ao O1esm~
partido ter um orgam de suas idéas, que pela imprensa de envolva e sus
tente os principios do mesmo Partido e defenda os seus co-religionarios dos
continuados e injustos ataques de que eiles sãO victimas na imprensa pro
g1'essista, que se tem estabelecido por toda a campanha, onde o Partido Li
beral não conta um unico orgam de suas idéas, vendo-se aliás que muitos
liberaes concorrem com a sua bolsa para a existencia dos mesmos jornaes
progressistas, alimentando dost'arte contra si e o seu Partido tão poderosa
arma j considerando mais a alta conveniencia da propria defosa resolve
ram sustentar nesta cidade de Jaguarão, o jomal P?'ogresso, o qual passa
rá a ser jornal politico, orgam liel das idéas liberaes e defensor extrenuo
dos membros do nosso partido e dos interesses mais vitaes do paiz, e afim
de levar isto a effeito, convidamos a V, S. e oontamos com o seu valioso
ooncurso para sustentação do mesmo jornal e, para que a empreza possa
contar com os necessarios recursos, preciso é que V. S, e preste a aceitar
uma assignatm'a pelo praso de 2 annos pagando a quantia de 32 , mediano
te o reoibo assignado pelo proprietario da imprensa Thomaz de MeIlo Gui·
marães j licando entendido que a nossa bandeira é a monarchin constitucio·
nal, a integridade do Imperio, a ordem e a liberdade. Somos com toda a
oonsideração, etc., etc, Amigos afi'ectuo os. - Os01'io, João 8i?nplicio
FernJÍ1'a, José !Jfa1'ia da Ounha 8ilvei1'a l?a~tstino João 001Têa. - Ja
guarão, 3 de Abril de 1864.» Vo"es: - Muito bem !

O 81'. Fernando OS01'io : - Tenho, Sr. presidonte, outro documen
to importante: é uma carta do Sr. Timotheo Pereira da Rosa, cujo nome,
pronunciado no Rio Grande do Sul, desperta a mais viva saudade, porque
era o typo da honestidade, era o homem do b'abalho, era o cidadãO eminen
temente liberal. O que é que dizia oile, senhores esorevendo de Uru
guayana, a 27 de Dezembro de 1 68 ao General Osorio, que estava no Pa
raguay ? Dizia o soguinte (lê) : .Exm. amigo Sr. Geneml Visconde do Her
vaI. - Sei que V. Ex., naturalmente preoccupado com os arduos deveres
da sua POSiÇão em frente do inimigo, arreda quanto pode o seu espirita dos
pleitos eleitoraes que se travam na Provincia, Entretanto, força é que os
amigos, para os quaes é sempre V. Ex. o chefe e o mais prestimoso C01n
panheú'o politico, lembrem-se constantemente do apoio que Lhes póde pres
tar V. Ex., e o vão importunar no meio de su~s lides, Foi assim que oocor
reu-nos aqui a lembrança de se dirigir ao Exercito um proprio para pedl~
se a V. Ex. algumas cartas para certas pessoas, pedindo-lhes que nos au~
liem com os elementos de que dispõem ou ao mellos se abstenham da hosti
lidade que fazem ao Partido Liberal. O governo tem empregado todos os
meios para levar-nos a melhor na eleiçãO de Janeiro, neste 20 como n? la
districto. Eu passo ainda por oandidato deste districto, mas tenho comblOa
do com o nosso amigo Gaspar e com outros substituir meu nome pel.o do
conselheiro José Bonifacio, se virmos que deoididamente é nossO o tn,ur
pho. Não será isso de sua approvação ? Corre por aqui que V. Ex. fOI e
rido no rosto. Todos fazemos votos para que tenha sido o mais prompto
possivel o seu restabelecimento. Deus preserve os dias de V. Ex. e lhe per-
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mittia voltaI' brevemente ao gremio de seus compatriotas e amigos, entre os
quaes é tão vivo o desejo de tornar a vel-o. Sempre ao seu dispôr o de
Y. Ex. amigo e obrigadissimo criado. - Timotheo Pel'eira da Rosa.•

Vox,es .. - Muito bem.
O Sr. Fernando Osorio .. - Bons amigos de Osorio eram Feliz e

Timotheo: ao menos estes não lhe foram ingratos, e eu folgo em render
e ta homenagem á sua memoria. _. (Apartes da deputação rio-grandense).
Peço aos Srs. deputados que não me interrompam; a Camara ouviu a accu
sação; eBa quer ouvir a defesa, para depois julgar-nos. (Apoiados).

O Sr. Diana .. - Mas se o Geneml Osorio era um dos chefes do
Partido Liberal! (Ha out?·os apartes).

O Sr. Ferncmdo OSQ1'io : - Aqui se negou is '0. Aqui se afiançou
que elle era apenas uma gloria militar commUlli, que não era homem poli
tico, que nunca interveiu na organisação do Partido Liberal. (Contestações
da deputação do Rio GI·cvnde). Não devo insultar aos meus collegas, mas
permittam que lhes diga: a politica de SS. EExs. é a politica do gato;
dilo a bofetada o escondem as garras. (Sussurro nas galerias). Agora re
pcllem o quo hontom applaudiram !

O SI'. Ftonl-ncio de Abre!, : - Está enganado: não pode mo trar
impressa cousa diver a do que dizemos boje.

O Sr. Fenzando Osorio : - Oh! Pois o S1'. deputado não se re
corda do que applaudiu, ha dia', com os seus dou companheiros, ao Sr.
Silveira Martins, quando este comparou Osorio a Pausanias, o traidor?
NàO se recorda de que disse, em seu discurso de 19 do passado, flue Osorio
nunca teve influencia politica no lo dist:.ricto, nunca foi o director politico
do Partido na Provincia, nunca organisou lista de candidatos? NãO recorda:
que, ba pouco tempo, depois de Osorio morto, a Refo·rma de Porto Alegre,
debaixo da redacção de V. Ex. e elo l'. Camargo, e Cl'evia em artigos edi
toriaes quc elle bavia morrido impopular? NãO se recorda que o Sr. Sil
veira MUI·tins aqui bradou que a politica de Osorio era a dos arranjos da
familiu politica dos corrilhos, e que Osorio havia desertado da gloria?
Como poi , me con testa? (Apoiados gemes.)

O Sr. Diana: - A discuSSãO é inconvenientissima neste terreno.

O Sr. Fernando Oso/'io : - Ah I pensacs agora assim I Mas quem
coUocou aqui a questão no terreno pessoal? Quem foi que a provocou?
E tão arrepondidos? Ouçam a resposta. (Orwxam-se muitos apal·tes).

O Sr. Fernândo Osario (depois de pausa) : - Sr. pre idente creio
ter demonstrado: lo que é um fogão phantastico es e de onde o Sr. Silvei
ra Martins diz que sabiu com a bandeira da liberdade, sem pai alcaide j 20

qu~, desde o seu pl;meiro passo em politica, dependeu da protecção de meu
PUI, cuja influencia já naqueBe tempo ora reconhecida por eUe e por
outros. (7)

No theatro da guerra, constituiu ponto de honra para Osorio nilO en
volver-se em eleições na Provinoia j seu empenho era var a campanha ter
minada com dignidade para a Patria, para o que utilisou-se do concurso de
todos os rio-grandenses, sem côres politica~. Os Conservadores, porém, ex
plOl'Uram essa nobro conduota. Conhecendo o prestigio do nome de Osorio,

(7) V. General Osorio. (Pela verdade hislorica. Rebatendo perfidias) por
Joaquim Luis Osorio e Fernando Luis Osorl0 (filho!. Rio de Janeiro, 1914.
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im~naram tirar disso -antagem, e propalaram que o General nilo adheria
â fusão das duas fracções do Partido Liberal, e que se havia passado para
as suas fileiras! Miserias ! Em resposta ao Dr. Pio da Silva que' provoca
ra a sua palavra, para destTuir a infamia, escrevia Osorio :

.1llustTe amigo Sr. Dr. Pio da Silva. Palmas, 17 de Novembro de
1868. - Contesto a carta que meu amigo dirigiu-me com data de 24 de Ou
tubro ultimo, descrevendo-me o estado da politica na Provincia. Vejo o que
me diz sobre as alterações operadas em desfavor do Partido Liberal nas po
sições da G. N. Comprehendo quão excitante deve ser a mudança, tão ris
pida, de uma situação que já contava prolongada existencia, e isto nas ves
pera da eleição, que vae decidir da sorte do Partido, hojo empossado do
poder. Acredito que um tal estado de coisas, encandecendo as paixões, não
pode ser proveitoso ao nosso paiz. Mas, a mim, o que me compete fazer?
O que fJuer, meu amigo, que eu faça? Meu COncUl'SO além de improlicuo,
quebraria a coherencia de meu procedimento. Improficuo, porque e tau
longe do theatro, ondo se jogam os acontecimentos, que meu amigo denun
cia-me com nobre e civica franqueza. Minhas cartas, meu pedidos, empal.
lidecidos pela distancia, em nada, ou debilmente, influiriam no pleito. Tn
coherente, porque sabe que desde que a Nação achou-se envolvida na guer
ra estrangeira que sustentamos, não alimentei outTo desejo, outro empenho,
sinão vel-a terminada com hOUl'a ; para esse fim busquei o concurso de
todos os rio-granden. es ; não vi mais côres politicas; busquei as dedica
ções patTioticas, o merccimento, o valor. A guerra nãO está terminada, meu
procedimento ainda nãO tem razão de mudar. Quanto a meu modo de pen ar
na politica do meu paiz, me parece que não seria na minha idade, e depois
dos meus precedentes, que eu teria necessidade de fazer uma nova profi são
de fé ; nem Dleus amigos seriam injustos para com migo ao ponto do exigi·
rem de mim uma satisfação de principios; mas. i a ·querem, declaro que
ainda não desertei do Partido Liberal. Pelo que respeita ús ulteriores dispo
sições do Partido, eu confio na uniãO, lia firmeza e no civismo do. cidadãOS
.que o dirigem, emprazando-me para pre. tar-Ihe, se fôr pel'mittido ,altar
para o lar pau'io, o meu debil concurso, como sempre. Autoriso-o a fazer
o uso que quizer desta carta. De V. S. patricio e amigo certo. - Visconde
do Herval .•

Dois dias depois Osorio escrevia :

«Dlm. Âm. e Sr. Pio Silva. Palmas, 19 de . ovembro de 186 . E t~
é a segunda contestação á sua carta de 24 de Outubro. deste annO. .Aqm
completarei os pensamentos na primeira emittidos, e me explicarei sobre
outros que nelJa estão comprehendidos sob uma forma generica. _.. J~ lhe
dei a razão porque deixo de escrever; e a quem escreverei? Aos noss.oS
amigos de cujo concm'so e. tamos seguros? A esses não, porque seria OCIO
so ; a primeira carta que lhe escrevi, uma vez publicada, lhe dará otom de
minhas idéas e de minhas intenções. _. _A provocação que meu allugo faz
a uma manifestação minha com o fim de cortar as intrigas dos nosso~ ad
versarios abrigadas sobre meu nome, é justa e bem lembrada. Eu tena de
generado e faltaria ao que me devo a mim mesmo si não acceitasse .fra~
camente o seu desejo, e me não apressas. e a satisfazel-o. Abi foi a pl'llnel
ra carta. Creio que ninguem encontral'á nessas linhas uma duvida, uma
sombra sobre o meu modo de pensar. Dessa mesma carta se deprehende
claramente que não autorisei ao Dr. Mendonça a incluir-me na chapa con
servadora ... A fuSãO do Partido Liberal com o Progressista me parece uma
necessidade da situação, que não é de recriminações .. _ Meu amigo, melhor
do que ninguem conbece-me, e conhecendo-me não poderá pensa: ql~e bn
pessoa do Sr. Conde de Porto Alegre podesse ser um obstaculo a mm a
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annuencia....A' vista do que o meu amigo me diz, creio a eleição perdida
em geral, mas parece que a immensa maioria do Partido Liberal do 20 dis
tricto não pode ser vencida, si desprezar as ameaças dos contrarios. Dese-
ja-lhe a melhor saude o seu amigo velho e patricio. - Visconde do He:rval .•

O General João Manoel Menna Barreto escreveu-lhe em 19 de J a
neiro de 1869 :

c Illmo. e Exmo. Sr. Visconde. 19 de Janeiro de 1869. - V. Ex:.
ha de saber forçosamente que me apresentei candidato a representação Na
cional pelo 20 Districto da nossa Provincia; dirigi-me aos no. sos patricios
naquelie sentido, e pela circular que a todos remetti V. Ex. verá o meu
pensamento. Essa circulaI' se acha publicada no Echo do Sul, cujo nUlIlero
lhe envio. Falei aos guascas com a linguagem de guasca : franco e leal
neIJa me mostro. Como V. Ex. sabe não tenho a precisa intelligencia para
me fazer notavel na senda politica: entretanto, me acho com coragem de
ser o echo dos nossos pró-homens que como V. Ex. tem, neste ultimas
tempos erguido aos pobres rio-grandenses, um pouco abatidos pelos erros
multiplicados dos nos os governantes. Como já di se li V. Ex. sou pouco
hahilitado para fazer brilhaturas no mandato que pedi entretanto V. Ex.
me conhece bem, e consequentemente sabe que não me sei rir só porque ri
BP. o Principe ou chorar só porque chora o volido. Sei bellamente que V.
Ex. com um só palavra aos rio-grandenses dá-me a cadeira que lhes pedi;
si pois V. Ex. acbar que a mereço peço-lhe seu poderoso concUl'So. A no
nhum chefe de partido me dirigi; e. crevi e pedi aos pequeno o que pre
tendo. Entretanto rogo agora ao gl'ande o seu apoio, por que este grande
tem um não sei quê que a elie me prendc. Desculpe-me V. Ex. por quem
é e porventura achaI' ne te meu pedido uma importunação na certeza de
que sempre serei De V. Ex. admirador e amigo João Manoel M. Barreto .•

Osorio respondeu:
cEx:mo. Sr. General João Manoel Menna Bal'l'eto. AssumpÇão, 20 de

Janeiro de 1 69. Recebi hontem a sua carta com o jornal que con tem o
progralllma quo V. Ex. apresentou ao corpo leitoral na nos a :Provincia
propondo-se candidato á Deputação Geral. Ao responder-lhe, tomo a liber
dade de guardar o jornal e dizer-lhe que me agrada o seu programma. Sabe
porém V. Ex. que nas eleições actuaes foi para mim ponto de honra nM
e,nvolv6r-mo nem recommendar até mesmo os meus antigos amigo o corro
hgionarios e isto pratillúei até o momento em que nos achamos, em que
devo retirar-me para a Provincia aonde chegarei depois de concluida a elei
Ção; i, porém, chegar o caso de haver outra eleiçãO V. Ex. terá a bonda
de de entender-se commigo e eu lhe prestarei todo o meu fraco apoio para
B~a pretcnção. A minha abstenção actual foi a guerra. Eu antevia o despo
tIsmo na eleiçãO e preferia não ter a Provincia representação, a tel-a bas
ta~da depois de graves ataque de um poder cégo. Seu camarada e arnigo.
V~scondc do HC1·val.»

.Il1mo. EXUlO. Sr. Visconde do Rerval. Jaguarão, 25 de Janeiro de
1 09. Congratulando-me com V. Ex. pelo seu feliz e glorio o regres o á
Provincia e ao seio de Rua Exma. familia, felicito ao mesmo tempo ao Par
ti.do Liberal desta Provinoia por poder ainda ha tempo receber o impulso e
d~recção de tão il1ustre chefe. A eleiçãO nesta parochia está sendo muito
dIsputada e a influencia dos liberaes muito contrabalançada pela pres ão
das autoridades, que a todo transo pretendem ganhar a eleição. estas cir
cumtancias e em tal conjunctlU'a, o Partido Liberal desta cidade volve-se á
~ Ex. para valer-se ainda esta vez de seu prestigio e legitima influencia .

.s o caso. Em uma conferencia que hoje tivemos com o Tenente Cauli1lo
DIogo, que pertence a facção governi ta, o mesmo declarou que desde que
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"V. Ex. lhe escreveu declarando que se interessava pelo triumpho dos Iibe
raes, elle nãO poderia deixar de acompanhar-nos na eleiçãO, trazendO-Do o
concm'so de uns vinte ou trinta companheiros. Com este concurno, Exm.
Sr. Visconde, infallivel é a victoria dos liberaes aqui. De V. Ex. pois de
pende a nossa victoria no pleito eleitoraL E, pois, em mou nome e do de
nossos correligionarios, peço á V. Ex. queira nesse sentido escrever ao
mesmo Diogo, expedindo o proprio para esta cidade no dia 28 do corrente
afim de aqui ohegar antes da eleiçãO. E quando, por ohegar a carta em
vespera da eleiçãO, o Camillo se aoha oompromottido fortemente com os
no sos adversarios, nesse caso V. Ex. lhe I edirá que ao monos deixe de
votar, .assim oomo os seus oompanheiros. Esperamos anoiosos que V. Ex.
com toda a presteza virá em auxilio de seu volhos oamaradaR, que tem
tudo contra si na luta em que se empenham, mas que não desespel'llDl da
victoria, tondo á sua frente o nome auspicioso de V. Ex. De V. Ex. Am.O

e patr.o obr.o - Faustino João Oor·réa.. P. S. O nome do CamiUo é Ca
millo Pereil'll da Silva e V. Ex. escreva tambem ao Zeferino Rosado.

Âo Conde de Porto Alegre, em 5 de Janeiro de 1870, escrevia
Osorio :

cIUmo. o EXlllo. Sr. Tenente General Conde de Porto .â.legre. Pelo
tas 5 de Janeiro de 1870. Tenho presente a oarta de V. Ex. de 29 de De
zembro p. p. em que me faz saber o trabalho pretendido pelo Cenh'o Libe
ral no sentido da união do partido e natul'I3za e extensão das reformas quo
o mesmo partido deseja fazer triumphar. Respondendo a V. Ex. declaro
que me parece muito oonveniente a maroha projectada. V. Ex. sabe quo
me falleoe força intelleotual para tão grande assumpto, porém, tenho con
fiança no cli:reito e no. homens quo estãO á testa e direoção do Partido.
Tambem me pareoe que a extensão da reforma não erá só das leis que
pouoo a pouoo foram desh'uindo o sentido da nossa Constituição e fazendo
nos retrogradar para o despotismo de muitos aoabrunhando o povo brasilei
ro pela oen tralisação que mata o espiri to publico j a moralidade politica
tambem preoisa ser levantada, visto como chegamos a um estado que ~s
homens no poder mudam de côr e põem de parte a loi, os interesses e dt
reitos do povo. A Magistratura nãO tem independencia j o poder joga com
elia no sentido de sua conservação sem o menor respeito ao direito indivi
dual do cidadão. Por este caminho vao a garra a garantia da vida, da fortu
na e da familia. A Guarda Nacional está degenerada em vil instrumento de
compressão e nem nessa exercicio oonsegue a propria garantia, porque IllU

da de sorte mudando de senhor. A lei eleitoral é uma desordem projectada
e levada a elIeito para impedir a liberdade do voto e o resultado deste srs
tema não nos dará nunca o governo real das maiorias. O partido venCIdo
pela força estará em oonstante oonspiração em prejuizo do progresso. V.
Ex. bem vê quanto será doloroso a Nação cujos representantes só pod~Jll
ser os designados pelo governo. O Fisco, o exercito de policia, sãO tão m
oommodos na nossa terra, e a nossa vida politica é tão exh'avagantemen~e
exercida que eu não sei qual a Nação que sympathise oomnosCO. A. emI
gração para o nosso puiz é difficilima, e finalmente, Sr. Conde, desejO as
reformas mais oonvenientos a nossa Patria, para que livres marchemos á
prosperidade; e oonfio muito que V. Ex. e o Centro Liboral farão q~UlDtO
nos seja util, para o desenvolvimento das boas idéas que o Partido LIberal
tem enunciado. Parece-me que a questãO servil deve quanto antes. receber
o principio da SOluçãO - o vente livre, o ensino livre, a liberdade
religiosa, as reformas municipaes, são assllDlptos que me parecem
merecer muita attenção. V. Ex. sabe que não tenho a pretenção. de
ser politi.oo, mas sabe que sou da oppOSiçãO desde 18~8 qu~ .c.omeeel a
pensar nos males do meu paiz e comtudo me julgo ImpOSSIbIlitado [Jara
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tratar d'estes assumptos ; falo deiles á V. Ex. para dar-lhe como pede-uma.
prova de meus acatamentos de respeito. Concluindo, direi mais a V. Ex.
que me parece bom desde já discutir pela imprensa a conveniencia e justiça
de ser incluido nos soldos dos ofliciaes militares o que hoje se denomina
terça parte e addiccional. V. Ex. é bem perspicaz para ajuizar da conve
nienoia desta proposta em favor de uma olasse que conhecemos e que viven
do sem futuro e sem d.iJ:eitos, ainda conserva abnegaçãO pela Patria e res
peito á Lei, ao ponto de não ser admittido nos mjnisterios de sua profissão:
porque o egoismo não admitte virtude patrioticas. Desejo Sr. Conde, que o
Imperio do Brasil se regenere, porque si no meio de tanta desmoralisação
resvaila a Monarchia da America, nós que desde a infancia a temos ajudado
a defender veremos o resto dos nossos dias nadando em sangue e a Patria
anarohisada pelos maus 00 turnes. Estimarei que V. Ex. tenha gosado
laude e sou com estima e consideração de V. Ex. - Visconde do Herval.~





CAPITULO LXIV

Sl7ldllARIO : - Osorlo é nomeado Senador do Imperio pela Provincia de S. Pedro do
Rio Grande do Sul (Carla Imperial de 11 de Janeiro de 18'""17). - Parte para
o Rio de Janeiro á tomar posse do alto cargo. - Chegada ao Rio (28 de
Abril de 1877). - Apotheose ainda não vista. - Osorio carregado cm trium
pho ! - A 2 de Maio presta juramento no Senado. - Solemnidade do acto.
- Osorio victoriado pelo povo. - Banquete em sua honra no salão do Ca
sino Fluminense, a 25 de Maio de 1877, promovido pelo Club da .Reforma-.
- A saudação do Presidente Conselheiro Sinimbú. - Agradecimento de
Osorio. - Brindes do Conselheiro Dantas, Dr. Couto de Magalhães, Capitão
de Mar e Guerra Costa Azevedo, Conego Honoralo, Dr. Andrade Pinto, Mar
tinho Campos, Senador Octaviano. - Osorio ergue o brinde de honra á Se
renissima Regente e á :5. A. o Sr. Conde d'Eu. - Osorio parlamentar. 
Seus trabalhos no Senado. - Osorio Marechal do Exercito graduado (Dec.
de 27 de Junho de 1877). - Parte a 19 de Outubro (71) para o norte do Bra
sil. em visita a seu filhos Adolpho e Francisco, estudantes de Direito no
Recife. - Acompanha-o o Dr. Fernando Luis Osorio, deputado geral peJa
Provincia do Rio Grande do Sul. - Recepção estrondosa em S. Salvador,
na Bahia (23 de Outubro 77). - Manifestação do Partido Liberal. -- Brilhan
te discurso de Ruy Barbo a. - Recepção enthusiastica em Maceió, AlagOas
(26 de Outubro). - Chegada ao Recife, Pernambuco (27 de Outubro). - ln
de criptivel recepção. - Manirc~tações duranle ua permanencia na Capi
tal.-Sahida do Recife (15 de Novembro 77).-Regresso á COrte.-Licença para
usar a espada de honra que lhe fOra offeredda em Porto Alegrepelo Exercito.

Recolhido á sua mode ta h'ltita."ii.o, ua cidaue de Pelota, Rio Gran
de do Sul, restaurava asaria as forças perdidas, curando-se do. ferimentos
adquiridos em combate, no seio dos amigos e admiradores que o procura
vam assiduamente provocando-lhe as interessantes narraçoes dos padecimen
tos, perigos e glorias do Exercito Brasileiro. (1) A.. sua fama militar alliada
á influencia politica, que pela sua experiencia e pela eriedade do seu cara
cter exercia n 'aqueUa Provincia, comprovada em luta eleitomes de que,
por duas vezes já o seu nome sahim victorioso - uma em 184õ, quando
fôra eleito Deputado á Assembléa Provincial e outra em 18õ3, em que elei
to embora, recusara-se terminantemente a fazer parte da As embléa - in
dicaram asaria para substituir no Senado o fallecido Antonio Rodrigues
Fernandes Braga. Collocado seu nome na lista triplico pam Senador, a Se
renissima Senhora Princeza Izabel, que regia o Throno, n-a ausencia de D.
Pedro II, escolheu asaria, e em carta imperial de 11 de Janeiro de 1877,
nomeava o Marquez do Herval Senador do Imperio pela Provincia de S. Pe
dro do Rio Grande do Sul. asaria r.begou ao Rio de Janeiro no dia 28 de

(I) V. pg. XI Historia do General Osorio, 10 vol. por Fernando Luis Osorio.
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Abril (7'7), a bordo do vapor nacional Rio de Janei1·o. Não ha memoria até
hoje de ovações como as de sua recepçãO por parte do povo .

. _.•Assisti ao seu desembarque e á sua entrada triumphal na cida
de. Um detirio! Foi a primeira vez que vi o povo desatrelar um carro,
para conduzir um homom a pulso. Fiquei muito espantado, por ser ainda
um provinciano que se espantava de tudo; mas o pro!:lrio Osorio ficou mais
espantado que eu. Espantado e contrariado: :protestou, pediu, suppticou, e
por fim vociferou; de nada lhe valeu tudo isso; teve que ser puxado por
homens I. (1)

Os jornaes do dia seguinte descreveram a grandiosa festa, que se
prolongou por dias, constituindo uma apotbeose ainda não vista. Era a pri
meim vez depois da guena do Paraguay que entrava Osorio no Rio de Ja
neiro. (2)

.Desde as 7 h. m. lllUllcrosos gnlpos de cidadãos dc todas as classes
esperavam anciosos o vapor que o devera aportar. O dia estava sombrio e
canegado ; uma espessa cenaçàO escurecia o horisonte, de modo que a todo
o instante receiava-se cahisse sobre a cidade uma pancada immensa de
chuva. Sem embargo desse receio, as mas e praças, por onde teria de pas
sar o heróo, continuavam a encher-o e de compacta multidão. A's 7 1/2 b.,
annunciando-se que o paquete fundeava nas immed.iações de WillegaignolJ,
coneram a encon trai-o diversas barc~8, todas ornadas de bandeiras, cada
uma com sua band'l de musica, e todas apinhadas de admiradores e entbu
siastas de Osorio. Quando essas barcas cercaram o paquete, o no tombadi
lho dest"l divisou-se a figura serena e lllagestosa do veneraudo General, o
jubilo, que tran bordava de todos os corações, manife tou-se em estrondo
sos, repetidos o prolongados vivas a elle dirigidos. Osorio adiantou-se para
receber as centenas de pessoas que precipitavam-so no intuito d6 conhecei-o,
li, distribuindo a uns o seu aperto de mão, a outros o seu abraço, a todos
as formulas de sua cortezia e urbanidade cavalheirescas, deixou encantados
de seu trato lhano e seductor quantos de1l0 se approximaram. O Ch~b da
Refo1'1na em corporação, a sociodade Beneficente o H~tmall/ita'/'ia Rio
G1'andense tambem encorporação, a commissão nomeada pela armada, a
com missões da praça do commercio e jUllta de correctores, a COlllmissãO do
Exercito nacional, a commissão eleita pela camara municipal da Côrte, as
commissões de diversas municipalidade' (entro ellas as do Baboana e Que
luz em Minas Geraes, e de Vassouras no Rio de Janoü'o), as commissões
de grande numero de corporações e sociedades desta Côrte, apresentaram-se
á cumprimentar o General. A's 8 1/2, S. Ex. passou para bordo da barca
fretada pela Sociedade Benefieente J1l.tmanitm·ia Rio e,'andcnse, a qual,

(1) (Arthur Asevedo -O Paiz., 10 de Maio de 1908, Rio de Janeiro).

(2) Terminada a campanha, e, poucos annos depois chamado pelos suffra
gios da sua briosa Provincia a um lagar na Camara vitalicio, o Marechal Osorio
recebeu por parte da pcpulação desta COrte a manifestação mais entJlltsiasticn
a que já-mais assistimos. Está na memoria de todos, e tediosa prollxidade fOra re
petU-o, que de braços aberlos foi acolhido o glorioso General. Recresceu o enlhu
siasmo popular a ponto ele preslar-Ihe a malar homenagem que se possa imaginar
n'um palz livre; tiraram-lhe os eavallos ao carro, e o herOe foi litteralmenle IUTe
bataelo pelas turbas em delirio. Diversamente apreciou-se então este acto lodo di
ctado pelas Imprcssões do momento; mas o certo é que dá a justa medida da e:<a1ta
ção que esse homem exlraordinario podia acender. ('Jornal do Corornerc!n', Fo
lbetim de 12 Outubro 79. Cbronica. Carlos de Laet).
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acompanhada das outras barcas, seguiu em direcção ao arsenal de marinha,
onde massas compactas de povo, e luzido concUl'SO de pessoas grada~,

aguardavam a hora de saudar Osorio. Logo que as barcas atracaram ao
arsenal, e Osorio poz o pé em terra, o enthusiasmo publico, subindo de ponto,
prorompeu em novas e estrondosas saudações. Abraçado e festejado pelas on
das de povo, que alli se agglomeravam disputando o prazer de conhecei-o e
cumprimentai-o, Osorio quiz seguir a pé pelas ruas Direita e do Ouvidor,
acompanhado do brilhante estado-maior popular que o cercava. Não o con
sentiu, porém, o incommodo de que sofl'ria, e que prohibia-Ihe o exercicio
demorado. Osorio teve entãO de aceitar o ofl'erecimento de um phaeton sum
ptuosamente preparado, de rica equipagem, e tirado por dois cavailos de
luxo, que lora posto á disposição de S. Ex. pelo Sr. Commendador Antonio
José de Moma Filho, abastado negociante desta Côrte. Ahi estava reserva
da á Osorio uma de sas ovaçlles, de que não ha entre nós memoria e cuja
perspectiva transportou-nos aos tempos da velha Roma, quando a capital
do mundo antigo abria suas portas nos conquistadores, quo á ella regressa
vam cobertos de despojos e engrinaldados pela victoria. Indo o vehiculo
começar a mover-se, levado pelos cavallos que o tiravam, um luzido grupo
de officiaes do Exercito adiantou-se para o mesmo, e delle anancando a pa
relha, tomou a si conduzil-o á mãO. NãO ha palavl'as que po am descre
ver o efl'eito produzido nas massas por essa nobre in piração do patriotis
mo de um punhado de jovens, que assim demonstravam ao General seu
justo e desinteressado apreço. Uma salva de applauso solemnisou tal pro
cedimento. De todos os que presenciaram essa homenagem de respeito ao
vellJo General, partiu o grito expontaneo de viva o Eul'cito! As senhoras
congregadas nas janellas proximas agitavam seus lenços. Seguido de mi
lhares de pessoas: que o acompanhavam, o cano, em que ia Osorio, per
correu as ruas Direita e Ouvidor, rompendo com difficuldade as ondas po
pnlares que ahi se reuniam, occupando tambem as embocadUl'as de todas
as ruas b'ansver aes. O quadro era imponente. As acadas de todas as casas
estavam adornadas de colchas do damasco, e de quasi tudo quanto o bello
sexo do Rio de Janoiro tem de mais €;raduado e mais oxplendido. O rego
sijo unh-er ai tocava até o delirio. ma cbuva de flore continua e inces
sante, sustentada por mãos de damas, cahia . obre a cabeça do velho Gene
ral, testemunhando-lhe o roconhecimento de todo os coraçlles. Em diversos
lugares viam-se, pallidos pelas molestias, alquebrados pelo annos, mas ani
mados pela alegria, velhos invalido da Patria, cujo peito e tromecia ao as
pecto do Marechal que tantas vezes lhes mostrara o b'ilho da gloria. Os
bymnos da musica confundiam-se com as saudaçõe. No seu trajecto, des
de o .AJ., enal de Marinha até o largo de S. Francisco de Paula, o prestito
teve de estauar difl'erentes vezes. Em frente á Praça do Commercio, pro
nuneiaram-se em bonra da festa diver os e eloquentes discursos, a que com
entbusiasmo respondeu Osorio. S. Ex, ao terminar a sua fala, fez ao res
pectivos benoficiados entrega das cartas de liberdade, passadas em conse
quencia de uma subscripção ultimamente corrida. Na rua do Ouvidor, a
qual desde o principio até o fim achava-se atapelada, ao desfilar a comitiva
por diante das casas do hotel da Europa, cujas acadas estavam occupadas
pelas familias dos socios elo Gl1~b da RefO'l'ma, soltamill des as saccadas de
zenas de pombos brancos, enfeitados de fitas e flores, cahindo sobre o va
lente guanairo uma imlllonsa quantidade de poesia impre sa e folhas de
rosa. As senboras presentes proromperam em vivas a Osorio e saudaram
n'o COIll e:fl'usãO. Do estabelecimento do Globo foi recitada uma baila poe
sia. Na lllesma rua do Ouvidor, entre as do Gonçalve Dias e Urnguayana,
uma commissãO de academicos da Escola Polyteclmica convidou Osorio a
entregar uma carta de liberdade. Ao chegar ao la.rgo de S. Francisco de
Paulo, seguiu o prestito pela rua do Theatro até a praça da Constituição,
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onde Osorio pediu ao povo que não se afadigasse mais em honra delie. .A.hi
foram atrellados os cavailos ao phaeton e S. Ex. seguiu para o hotel de In
glaterra em Botafogo, onde está residindo, e onde continúa a receber pro
vas de amizade da população. .A recepção de Osorio foi uma fosta regia. (3)
.As manifestações a Osorio proseguiram com enthusiasmo, por dias. Todos os
dias era convidado para os diversos pontos da cidade para receeer acclama
ções. Na praça General Osorio houve illuminação a lo de Maio sendo sau
~ado vivamente quando appareceu. Nessa noito realisou-se a festa que os ha
bitantes da freguezia da Lagoa pI'eparavam em honra a Osorio. .A Praia de
Botafogo achava-se ornamentada de bandeiras e arcos de luzes e flores, e
muitas das casas que orlam a bahia estavam brilliantemente illuminadas.
Enorme multidãO reuniu-se, de instante a instante erguendo vivas. Onda
de povo rodeava o hotel, sendo O orio por varias vezes cumprimentado por
commissões e sociedades. .A's 11 horas queimou-se um lindo fogo de artifi·
cio, preparado em batelões fundeados na bahia de Botafogo. Era magnifico
o efieito no mar. Depois da meia noite retirou-se o povo, sempre vivando
Osorio. .A 2 de Maio Osorio prestou juramento no Senado. Foi um acto im
ponente a ida do General para o Senado e revestiu-se da maior solemnidade
o acto da posse. O paço do Senado foi invadido por mais de mil pessoas que
queriam assistir ao juramento do iliustre libera\. .A porta do edificio estava
cheia de flores e u.ma banda de musica ahi tocava . .A' chogada, foi Osorio sau
dado estrepitosamente. S. Ex. vinha acompanhado pelos deputados liberaes e
muitos membros do Olub da Refo1"ff/'a, que o foram buscar á Botafogo. Prestou
juramento, sendo em seguida cumprimentado por seus amigos do Senado. As
tribunas estavam cheias de senhoras da mais alta sociedade. .Ao retirar-se
(1 1/2 h. da tarde) foi Osorio outra vez victoriado pelo povo. (4) Na noite
de 2 de Maio, no theatro D. Pedro II, foi novamente recebido com grandes
saudações e fogos de bengala . .Ao apparecer no camarote, continuaram os vi
vas e foram proferidos discUl·sos. No intp.rvalio do lo ao 20 acto outros discursos
foram pronunciados pelos Srs. Linla Castro, Hudson, e recitada uma poesia
por uma meninr., sendo os oradores acolhidos com applauso e o Gcnernlli
ctoriado. Realisou-se a ~5 de Maio de 1877, no salão do r:assino Fluminense,
o banquete que ao Marquez do Herval ofiereceu o Ol~/'b da Ref01'1na, sena
dores e deputados liberaes, a directoria do club e grande numero de soeios que
deram animaçãO ao banquete, servido com mais de cem talhetes. O salãO es
tava ricamente decorado e muitas flores alcatifavam o chão. Logo que Oso
rio entrou no recinto tocou a banda de musica e foi eile cordealmente sau
dado . .A's 7 horas m. começou o festim que prolongou-se até ás 11, reinan
do a mais viva satisfação. O digno presidente do Olub da Refonna, conse
lheiro Cansansão do Sinimbú, tomando a palavra, saudou-o nestes term?s :
.Senhores, convido-vos a saudar um cidadãO, que por seus gloriosos feItos
d'armas em terra estrangeira, e por sua extremada dedicação á causa das
liberdades publicas, se tem constituido Ullla das glorias mais puras d.e no~
sa Patria. (.Appla~tsos). lliustre General Osorio, permittiu a PrOVIdenCIa
que vencendo vós os perigos que nos campos de batalha tão galhardamente
afirontastes, podesseis dar-nos o prazer de vossa companhia hoje, data sem
pre memoravel, anniversario d'aquelle grande dia em que, com corag~m

inexcedivel, elevando o Estandarte Nacional ao auge de sua maior glona,
escrevestes com a ponta de vossa valente espada a pagina mais brilh.an~e
de nossa historia militar. (.Appla~/'sos gemes e 1·epeticlos). Que feliz COIOOI
dencia para os vossos amigos, poderem apertar-vos a mão neste dia de tlio

(3) D~A Reforma. Rio 29 Abril 1877. Resumo.

(4) D A Reforma, 3 Mala 77.
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gloriosa recordaçãO I Inclyto General Osorio! Já do povo desta Capital re.
cebestes as mais cordeaes e sinceras demonstrações do alto apreço em que
vos tem j confundidos com esse mesmo povo de quem fazemos parte, já com
elIe tributamos-vos as justas homenagens que vos sãO devidas. E quem,
que outro cidadão já recebeu entre nós maiores provas de sympathia, de
veneração, de amor? De amor, digo, porque outro nllO é o sentimento com
que o povo sagra os objectos de sua idolatria (m1tito bem, muito bem) e
vós na verdade sois, General, o idolo do nosso povo. (Vivas e prolongados
applausos). Ah! quanto vos sentireis orgulhoso diante dessas manifesta
ções, si o vosso coração, General, fosse accessivel a outros sentimentos
além d'aqueIles que constituem o caracter, o verdadeiro typo de cidadão.
(Bravos). NãO podereis, como o GeMIal grego, que queixando-se de indiffe
rença de seus concidadãOs, disse : .Commigo procedem os athenienses como
fazem com o platano; nos momentos de tempestade abrigam-so a sua copa,
mas passado a tormenta, cortam-lhe os ramos e decepam-lhe até o tronco>.
Mais feliz de que Themistocles, sou Brasileiro; aqui o povo, si, desvairado
por paixão de momento torna-se a. vezes injusto para com os que o dirigem,
raras vezes é ingrato para com o quo defendem a causa de seus direitos.
(Apoiados.) Mais de dois lustos ãO passados depois do grandioso f3ito,
cujo anniversario celebramos, mas a lembrança de vossas victorias perma
necem ainda bem fresca no coração de todos os Brasileü·os. Vosso nome
tornou-se popular em todo o Imperio j na cidade, no campo, na casa do
rico, e na choupana do pobre, em toda parte é elIe pronunciado com admi·
ração e respeito. Vossas façanhas militares estão destinadas a ser a lenda
de nossos vindouros (nume1'osos applU1tSOS.) E' o povo quem tem o ins
tincto do merito (muito bem) sabe que todas essas homenagens vos sãO de
vidas. Sim, eIle sabe que quando nossa beIla Patria foi ultrajada por um
déspota insolente j nesses dias calamitosos em que legiões de mancebos
para desagravaI-a deixaram tudo quanto tinham de mais sagrado no lar do
mestico para vos scglúrem ne. sas invias e pestilentas terras do Paraguay.
vós oreis o genio da Patría que alti os inspirava, vós ereis o anjo da victo
ria que os dirigia ao campo do oombate. (Numerosos applau.sos.j Assim,
era tombem a confiança na vossa pericia, e ainda mais na vossa coragem
que servia de osperança e de conforto a tantos corações que no solo da Pa
tria batiam pelo destino desses guerreiros. (est1'epitosos applausos.) Il1ustre
General Osorio, depois da manifestação popular a que nos temos associado te
mos ainda para comvasco uma divida de honra, derivada do vinculo politico
quo nos liga (lIf.uito bem l M1titO bem l) E' em de empenho deste que o Club
daRefo1"1na, representando o Partido Liberal em todo o Imperio, vem hoje
aqui dÜ'igir-vos um brinde de saudação. Victorioso na guerra, fostes victorio
so tambem na campanha dos comícios populares. (Applausos repetidos.) Re
nhida foi a nossa batalha, porque tivemos de combater contra as forças da
um governo, que, faltando a seus deveres, fez do empenho de honra, da
promessa imperial, mero engodo para embotar o espirito publico, e sobretu
do o de um grande partido que se acha condemnado a proscripção. (Nume
rosos applausos). Mas, assim como no solo estrangeiro soubestes com tanto
denodo sustentar a honra de nossa bandeira, na vossa Provincia, na heroica
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, coadjuvado por vo sos leae e
esforçados companheü'os, alguns dos quaes com grande prazer vemos aqui
presentes, vós, General, soubestes tambem ahi sustentar a bandeira do nos
so Partido. (Estrepitosos appluusos. )Assim é que, aos louros marciaes que
vos cingem a fronte de guerreiro, reunem-se tambem, os que adornam a
corôa civica com que galardoou o vosso distincto merito a Provincia que
vos serve de berço. Gloria a essa nobre terra, gloria á Província de S. Pe
dro do Rio Grande do Sul, a unica do Imperio, que conseguiu fazer-se re
presentar em maioria na Camara doa Deputados, a unica que no dominio
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desta actualidade conseguiu trazer aCamara vitalicia seu filho predilecto,
(Ntvrnerosos e estrepitosos applm~sos.) General, a vossa gloria está de tal
orte ligada á gloria de vossa Provincia, que, saudando-vos, a. audaremos

tambem. (Muito bem ! Mt~ito bem!) Senhores, proponho-vos de beber á
saude do nosso bravo dos bravos (estt'epitosos e repetidos applausos); á
saude do illustre cidadão, do inclyto General Osorio !.

As palavras do distincto chefe liberal foram cobertas de applausos,
e da mesma forma a resposta que em seguida deu o Marquez do Herval. S.
Ex" commovido e pausadamente, proforiu estas palavras, que eram inces
santemente interrompidas com bravos e prolongadas palmas: Começou
agradecendo ao povo, á imprensa e aos seus amigos a recepção que lhe fize
ram na illustrada cidade do Rio de Janeil'o, rocepçlJ.ü que julga imme
recida e que portanto não podia ter esperado. Disse que seus serviços
na guerra não lhe davam direito a receber manifestações tão honrosas, por
isso que apenas esforçou-se por cumprir seu dever, occupando diante do
inimigo da Patria o posto que sempre lhe foi apontado pela coragem, pela
bravlU'a dos soldados brasileiros, entre os quaes não podia distinguir, quan
do pelejavam, quaes eram os voluntarios da pau'ia, quaes eram os vetera
nos: por erem tJdos iguaes na intrepidez e no valor, (appIQll~sos). Na
guerra era. sempre sua preoccupação restituir puras e gloriosa aos seus
concidadãos e á Patria, as insignias que eram o symbolo da nossa naciona
lidade, e que foram confiadas á defeza e guarda do Exercito quando se batia
em campos estrangeiros. Sempre considerou ljue seria um vexamo voltar ii
Pau'ia derrotado. Continuando disse, que os mesmo sentimentos que aca
bava de manifestar e que o haviam feito servir a Patl'ia na guerra, o obri
gavam a proceder do modo porque tem procedido como cidadãO. Seria um
d.esgraçado aqueJle, que depois de haver combatido com as armas da guerra
o inimigo externo, pozesse depois essas mesmas armas ao serviço do des
potismo, de perseguições e violencia contra eus compatriotas. Isso nunca
faria, (prolongadas palmas). Accre centou que o tempo é da sciencias,
da. leu'as, da civilisaçãO ; que a força dos governos não resido nas metra
lhadoras e canhões, nem no despotisJDo e violencia contra os povo, nlas
sim no imperio da justiça, no respeito ao direito de todos o á liberd.ade.
(Mttito bem), Concluiu dizendo, que não julga o paiz perdido neJD a liber
dade sacrificada, e espera que isso não acontecerá, mas, i por desgraça
tal infortunio cahisse sobre o paiz, apezar de enfermo, alquebrado e no ul
timo quartel da vida, estava prompto a offerecer até o sou ultimo a.lento
para defender a liberdade em sua patria, e o direito de seus compatnotas.
As ultimas palavras do General motivaram repetidas salvas de applausos.
O conselheiro Dan tas levantou-se e saudou o Exercito nacional. Erguendo
esse brinde, symbolisava o explendor das armas do nosso Exercito em
Osorio. Seguiu-se-lhe com a palavra o Dr. Couto de Magalhães, que pro
pôz fossem saudadas a marinha e os voluntarios da Patria. O capitão de mar e
guelTa Costa Azevodo, agradeceu em nome da armada, OconegoHonorato,como
voluntario da patria agradeceu o brinde e relembrou os episoclios em q.ue
vio Osorio á frente das hostes, Seguiu-se com a palavra o Dr, Andrade PID
to que saudou a opposiÇão parlamentar. O Sr. Martinho Campos, chefe da
oppOSiÇãO na Camara temporaria, agradeceu. Saudou a imprensa, Respon
deu o Senador Octaviano declarando que, si a imprensa era a vanguarda
da liberdade, ia brindar a heroica Pl'ovincia, que é a vanglUuda do Imp61'10
e que deu-nos Osoria, o l0 General, e S. Martins, o 10 tribuno. (Appla'lt
sos pt'olongaj'am-se a.té qtte e7'g~te'u-se OS01'io paTa ctgl'adece7' o br~nde.)
Disse que ufanava-se de ser filho de tão nobre terra, onde a idéa liberal era
unla religiãO e mostrando a disciplina e uniãO do Partido aili, conjlU'ou as
demais Provincias a imitaI, tão bello exemplo, afim de oppõrmos á tyrannia
dos governos compressores ~ resistencia de ~m Partido forte, unido e que
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abe sacrificar interesses de cada um ao bem geral de todos. .A. , uniãO
do Partido Liberal! (Palmas.) O brinde de honra foi feito pelo Sr.
Marquez do Rerval mais ou menos nestes termos: NãO é a gratidão
pessoal que mo inspira neste brinde; esse sentimento não me faria deixar
de dizer a verdade inteu:a a meus concidadaos. Brindo a Serenissima Re
gente na crença de que o seu governo será modelado nas pratica do sys
tema repre entativo; e que será o governo honrado patriotico e parla
mentar. Brindo o Sr. Conde d'Eu, meu companhciro d'armas; que sem
pro prodigalizou-me as maiores provas de consideração j brindo-o pelo seu
valor, pela sua coragem e pela justiça com que administrou o Exercito;
brindo-o porque no Paraguay deu sempre provas d'amar o Brasil e devotar
e d'alma ao eu serviço como os Brasileiros que lá serviam.

Ào ruido de muitos applausos fillalisou o banquete.

- Por Decreto de 27 de Junho (de 1877) teve o Marquez do Ren-al
a patente de Marechal do Exercito graduado.

Osorio parlamentar:

.Senado do Imperio, ses ão om 28 de Agosto de 1877.

O 8,'. J[a1'quex, do Herval: - r. presidente. Pedi a paln:na para
offerecer um p'ojecto, que julp'"o que não preci a de justificação, porque está
justificado por si mesmo. Mas, sempre direi quê os ofliciaes militares que
percebem, como gratificação addicional, uma parte de seu soldo, por esta
razão têm muitas vozes de a perder quando estãO doentes tres, quatro
ou mais dia. m tão curto espaço de tempo fórn do eniço não me paTece
razão ba tante para que elles ejam privados de uma parte dos seus venci-'
mentos. Jnlgo, pois, de justiça, que e ta parte dos seu vencimentos seja
incluida no soldo. Com esta disposiçãO do meu projecto nenhuma de peza
tem o E tado a fazer, e, portanto, creio que está no ca o dc sor approvada.
A. outra parte do meu projecto, Sr. presidonto, ê relati"n ao arreiamento
dos cavallos do oflioiaos dos corpos nontados. Um oflioial de infantaria,
que po sue, aliás, iguaos vencimentos que o do oavallaria não tem, todavia,
tamanha despeza oomo a que faz o oflioial de corpo montado que é forçado
a comprar arroios que lhe custam a importancia de doi. mezes de oldo.
P~rece-me, pois, quo os oflioiaes dos corpo de cavallaria devem ter o ar
rOJamento abonado pelos arsenas, como se pratica com as praças de pret.
Vem á mesa o seguinte projecto de lei: - A Assemblêa Geral resolve: 
Ârt. lo - Passa a fazer parte do soldo dos ofliciaes mi litares o que elies
actualmente recebem a titulo de addicional. .A.rt. 20 - Ao ofliciae dos
corpos a cavallo se abonará o arreiamento para sua montaria ou o respecti
vo importe, e terá ignal duraçãO do que usam as praças de preto .A.rt. 30

- Dorogadas as disposiçoes em contrario. Paço do Senado, em 28 de
Agosto de 1877. - Ma1'quex, do He1·val.'

Em sossM de 8 de Agosto de 1877, o Marquez do Herval apresen tau
o seguinte requerinlento :

«Requeiro que pelo Ministerio da Agricultnra, se expeçam informa
ções ao Governo sobre as providencias tomadas para que e realise a con 
lrncÇão da estrada de ferro da Provincja do Rio Grandc do uI. para a qual
se concedeu o necessario credito. - Ma1'quex do He1·val.»

Sesssão em 27 de Setembro de 1877 :
.Ao § 14 do .A.rt. 70 do Orçamento da Agriculhua. - Inclusive a

quantia de 18 contos para a construcção da linha telegrapillca entre a cida
de de Sant'Anna do Livramento e a Yilla do Rosario, na Provincia de São
Pedro do Rio Grande do Sul. S.. R. - Marquex elo He1·val .•
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Ses ão em Iode Outubro de 1877. Orçamento da ag1·wltltura. _
O Sr. Marquez do Herval : - Sr. presidente, a camara dos Srs. deputados
diminuio 300:000$ na verba - Telegraphos - no orçamento do ministerio
da agricultura: esta circumstancia vae fazer parar a tinha telegraphica quo
estava em construcção entre a cidade de Pelotas e a cidade de Bagé, ponto
importantissimo da fronteiTa, e parar tambem a outra parte, que estava
em construcção, da linha de Sant'ADna do Livramento a entroncar na
linha geral da villa do Rosario, ponto importante na campanha do Rio
Grande, julgado estrategico nas primeiras guerras que se deram naquellas
regioes; e, de facto, é estrategico, porque está no centro da campanha sobro
o passo do Rosario, em Santa Maria, e na foz do Ibicuhy da Armada sobro
Santa Maria, com boa esh'ada para Alegrete, Sant'Anna e S. Gabriel.
Sant'Anna é um ponto que demanda cautelas, porque está situado na linha
junto a uma povoação estrangeira. O material a empregar-se nessa linha
ficou depositado no Rosario, e nãO só deixa de prestar serviço importante,
como talvez possa deteriorar-se. Depois de entender-me a respeito com o
Sr. ministro da agricultrn-a, procrn-ei tambem informar-me do conselheiro
director geral dos telegraphos, e esse funccionario disse-me que a linha te
legraphica entre o Livramento e o Rosario poder-se-hia concluir se fossem
concedidos 17:000$, porque a distancia é de 16 a 17 leguas. Foi por estas
razoes· que mandei á mesa uma emenda concedendo esta quantia, e rogo a
Y. Ex. queira dar-lhe o curso conveniente, afim de que, si o senado con
cordar, possa ser executada uma curta, porem importante linha telegraphi
ca que, ligada á linha que vae de Porto Alegre a Uruguayana e passa pelo
Rosario, fique o Livramento em communicação com a capital. Sr. presi
dente, pensava que tinha dito sobre estradas de ferro do Rio Grande
quanto me pareceu sufficiente no sentido de mostrar a conveniencia de e
rem essas esh'adas construidas quanto antes; mas o nobre senador pelo
Espirito Santo e o nobre senador pela Bahia, que falou nesta sessãO, pu
zeram em duvida o ponto em que nãO podia haver divergencia, visto que o
governo, por meio de seus agentes, bem verificou a utilidade dni]uelJa obm
quanto ao ponto de seu começo j o que eu então disse, e o nobre se~a~or
leu, é o mesmo que repito agora, porque, quando tive de dar minha opllllãO
sobre a materia recordei o que tinha occorrido sobre a guerra naquelJa parte
do Imperio e o que no futuro poderia succeder. Eu julguei sempre q'!-o a
estrada do Rio Grande, unida a Pelotas, pas ando por Cangussú, Piratí!1Y,
Bagé, S. Gabriel, Rosario e Alegrete, era a principal estrada estratoglCa:
porque os recursos para a defesa, e dos quaes a Provincia preci asso,
dada uma guerra, deviam ir da capital do Imperio, e, entrando pela barra
da Provincia, desembarcariam no porto onde houvesse moios de os
conduzir ao ponto onde estivesse o Exercito j não pense.i nun?a,
porém, que a estrada do norte não era necessaria, porque na capltal está o
arsenal e existe uma avultada população, e proximo á Provincia de ~anta
Catharina ; e todos esses recursos pódem convergir, o por meios fa?e!s, ao
ponto que se precisasse defender, entendido que a estrada do n?rte .e Igual
mente estrategica e commercial. Dá-se uma circumstancia mUlto slDgulal',
e nesta casa ha de haver alguem que a tenha experimentado. Quan~o se ~r~
parou um exercito em Sant'Anna do Livramento, para invadir o terl'l~0;'10 InI

migo, esse Exercito enterrou aUi mai de 700 soldados, mortos quasl a fom~,
no estado o mais deploravel, sem medicamentos, sem hospitaes; tudo.el'aJl1~
seria. Eu vi muitas vezes, quando se retiravam os batalhoes do ExerClto, deI
xarem das linhas das differentes manobras soldados, como si estivessem mor
tos no campo de batalha, tendo cahido em seus postos semi-vivos, extenua
dos de fome. Elles não tinham um pouco de farinha nem sal; o seu susten
to diario era duas libras de carne cansada I E estavamos, senhores, no. noSSO
territorio I As carretas que podiam levar alguma cousa para esse Exerclto nãO
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conductores, porque estes estavam em armas, eram os primeiros sol
dados que para alli se chamavam. De maneira que o General estava em sitio
no seu proprio paiz, vendo os seus soldados morrerem de fome. Àinda ha de
haver alguns desse tempo, tão velhos hoje como eu, então bem moço, Irei
adiante. Em Sant'Anna do Livramento, mais tarde, um General em chefe
pretendeu reunir um Exercito, que devia ir unir-so ao Exercito Alliado, e
esse General viu que a sua artilharia não lhe apparecia, ostava enterrada
na lama das estradas; que seus batalhões andavam pelos campos entre ba
nhados, inundados sem se poderem reunÜ' a tempo; e afinal, já muito tarde,
foi obrigado a transpôr a fronteira, tendo apenas seis cartuchos para cada
soldado de infantaria, e faltos de rações e fardamento I NãO ha muito, se
nhores, que um membro do Governo e o proprio Imperador foram a Uru
guayana sitiar um Corpo de Exercito Paraguayo, naquella Villa. O nosso
infeliz Exercito, que alli estava, sempre patriotico e digno, sentia falta de
tudo; uM tinha uma cama para um doente, nem medicamento, tinha falta
de armas e viveres! Eu estava em territorio e trangeil'o, onde recebi do
Ministro da Gllerra pedidos de soccorro para o Exercito, Ora, teremos sem
pre em territorio estrangeiro quem nos mande aquillo que precisarmos no
nosso? E' porque com a construcçãe das estradas de felTo hãO de evitar-se
es as necessidades, que eu penso que as do Rio Grande são estrategicas, e,
portanto, indispensaveis e Ul'gentes. :Não quero que se prefua ou se esqueça
a prosperidade e o commercio das ouh'as Provincias do Brasil; mas acredito
que não ha Ulll só Brasileiro que po sa querer que Ulll dia a honra da nos a Pa
tria e a gloria de no sas arma tornem a ser tãO mal tratadas por imprevisão.

O SI'. PaI'anaguá : - Apoiado.
O S1' ..lJ1m·quex do Herval : - A construcção do caminho de ferro

de que se trata póde ser enoarada e desejada como meio de prosperidade
para este ou aquelle lllunicipio, ma eu a quero para servir a todo o te1'1'i
torio da Provincia e altas conveniencias do Imperio, abe-se que os navios
que entram na barra do Rio Grande entram no porto da cidade de Pelotas.
Por consequencia, a urgencia, quando se pen ou na estrada, e a po ,'ibili
dade dos male que no futUl'o po sam sobrevir de igual tu'gencia, exigiam
que não ga tussomos dinheiro com uma parte da estrada que era upprida
p~la navegação om duas ou tres hora. E' euhore, a mesma circumstan
Ola que se dava quando eu tambem disse que a estrada do norte devia co
me~nr na barra do Taquary margom direita. E ta estrada, a ).larfu logo da
o~pItal custaria muito tempo e despezas com pontes no Taquary, Cahy,
R!o dos inos e Gravatahy, dando-se uma volta immen a para chegar á ca
pItal ; entretanto que é franca em qualquer tempo a naveg'açiIo da capital
para Taquary, e em linha recta para tomar-se a estrada de ferro obre a
bana deste rio, Diz-se que o rio Jacuhy é susceptível de er melhorado,
de ser aprofundado da barra do Taquary para oima ma eu andei neste rio
embarcado em uma canoa de tolda, e algumas vezes sahi del1a para puxal-a
da margem com alguns soldados que me acompanhavam, Algum melhora
mento já se fez, e d'ahi resultou que os mui pequenos vapores que e em
pregam n'esta carreil'a podem chegar ao Rio Pardo; mas nãO sempre, Sr.
presidente, porque quando ha secca dá-se o inverso do que quando vêm as
grandes cheias; umas vezes o Jacuhy corta toda a grande communicaçãO
do léste da Provincia com o oeste pelas grandes cheia , e outras vezes pela
sacoa não presta-se á navegação, sinão 'com difficu.1dade, até mesmo para
eanôas. Ora, uma obra como esta que pensamos fazer, não se póde sujei
lar a peripecias desta ordem, é preciso que seja tal qual é n~cessaria. e
franca em todas as estações. E, senhores, eu, posto que não seJa profi SlO
nal, não acredito no melhoramento do .Jncuhy, do Tnqunry para cima; que
um rio que vem das serras da Cruz Alta, quando lhe tirarem todas as diffi
culdades que impedem o seu ourso deve diminuir de profundidade.
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o Sr. Octaviano: - E' UIll rio precipitoso ?

O Sr. Ma1'quex do Herval : - Sim. E por um calculo semelhante
muito se gastou para aprofundar o Rio Vacacahy, com o pensamento de
constituir a uavegação até S. Gabriel; porém, desde que se tiraram as diffi
culdades que sustir;ham alguns lagoões, inclusive o que fazia o resguardo
da cidade, pelo léste, o caminho ficou franco e a caudalosa lagôa desappa
receu. Quando, pois, se marcaram os pontos onde as duas esh'adas deviam
começar, era porque havia necessidade, ou, pelo menos, presumia-se a con
veniencia do serviço com a maior promptidão, satisfazendo desde logo os in
teresses commerciaes e estrategicos daquella Provincia. Tenho dito. (Mui
to bem).

Sessão em Iode Outubro de 1877. - Ministerio da Fazenda. - Re
cei ta geral.

O 81'. ]{a1'que% do Hel'val : - Sr. presidentc, depois de longa luta
sem vantagem, o commercio do Rio Grande do Sul rocorreu aos poderes do
Estado, em busca de protecção e medidas que pudessem impedir o contra
bando que o opprime. O Sr. ministro da fazenda não se tem mostrado in
differento ás providencias reclamadas, e a Camara dos Srs. deputados auto
rison modificar a tarifa no sentido de diminuir os direitos de importação nos
generos aUi int.roduzidos cm maior escala por conh'abando, que já não se
limita aos povos da fronteira, mas se estende tambcm ás principaes praças,
Pelotas e Porto Alegre. Meu fim, occupando por alguns momentos a atten
ção do Senado, é pedir a meus nobres coUegas que se dignem de considerar
a autorisaçãO que veiu da Gamara dos Srs. deputados. Tambem pretendo
fazer conhecer ao Senado a causa per que o conh'abando se desenvolveu no
Rio Grande do Sul, sem que fos e promovido pelo commercio nacional, ma
sim pelas circlUllstancias de diversas guerras. A campanha do Rio Grande,
Sr. presidente, em 1816 era pOllCO menos que um deserto; não havia po
voação que tivesse commercio, a população era pouca; era, emam uma
campanha ameaçada e assolada em toda a parte por partidas de vandalos.
VeiLl a guerra de 1816 e 1822, cujos resultados foram peiorar esse mau e~

tado. Terminada essa guerra, seguiu-se a da Independencia, que os habI
tantes da Provincia tiveram de fazer até em l\Iontevidéo: concluida em
1824, uscitou-se a guerra de 1825, que se concluin cm Dezembro do 1829.
Em 1831 senhores, começava a povoar-se a campanha do Rio Grande, onde
algumas povoações estavam completamente destnlidas: ma , pouco durou
essa tregna, porque em 1835 rebentou a revoluçãO do Rio Gl'Il.nde do Sul,
que destnúu todo o commercio, empohrecell a campanha e levou ás arma~

os mesmos commerciantes pertenccntcs a qualquer dos dois partido.s.. FOI
por esse tempo da revolução do Rio Grande que se dava a guerra cml em
Buenos Aires e :M:onteviclóo. otae bem as épocas e vereis o estado da Pro
víncia. Os fugitivos d Buenos Aires e lIontevidéo que vinham procuran
do abrigo em nosso telTitorio, estabeleceram-se por nossas fronteiras, e em
ponco tempo foram enriquecendo, porque não enconh'aram competidores no
trabalho, tendo ainda a protecção seguinte: Em 1837 deu-se em Porto Ale
gre a reacção, que entregou ao governo legal aquoUa apraça. Logo depOIS o
governo tomou u providencia de impedir que as praças occupudas por suas
força negociassem com a campanha, como um meio do negar recursos a~s

revolucionarios, e então e ·tes, precisando de reCLUSOS, entabolaram ~e[a Pl'l
meira vez negocio com a praça do Prata, e d'ahi os tiraram por mUIto ten:
po. Concluida a revoluçãO do Rio Grande em 1845, sob a pressão da ,Pro:n 
ma guerra com Rosas, a campanha acbava-se pobre, seus homens tinh.am
estado em armas e a maior parte ainda guardava a fronteira. Com efi'elto,
em 1851 veio a guerra com Rosas : este facto foi approveitado. pelos enu
grados estrangeiros, que tomamm conta do commercio da frontell'a, estabe-
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leceram-se e cres<;eram de ponto, que se tornaram muitos deUes milliona
rios. Acabada essa guerra, senhores, o commercio nacional procurou esta
belecer-so j porem, encontrou seu rival tãO forte que os seus esforços foram
em pura perda de grandes capitaes : e para isto ainda contribuiu o terem
nossos vizinhos creado em nossa fronteira a povoação de Santa Rosa, Santo
Eugenio e da Rivera, que fica a menos de 300 passos de distancia da cidade
de Sant'Anna do Livramento, Essa povoaçlío da Rivera, Sr. presidente, &
o segundo tomo da villa de Artigas na costa JaguarllO, situada em frente da
cidade deste nome, que foi o primeiI'o ponto do contrabando, foi o seu de
posito, e ainda o é.

O Sr. Visconde do Rio Branco: - Apoiado,
O Sl·. Marque", do Herval : - Nestas condições, não admira que o

commercio da Provincia do Rio Grande, tão abatido, venha pedir aos pode
res do Estado providencias que melhorem suas circumstancias. Pensou-se
em uma tarifa especial, porem elia não pode passar, porque não se julgava
que o commercio nacional era menos culpado no mal que se queixava:
mas não era. Assim entenderam os negociantes que lhes restava um meio,
o de pedirem ao governo ao menos uma modificação na tarifa em certos ge
neros, dos quo mais prejudicavam ao commorcio licito e que mais utilidade
davam ao commercio contrabandista. ACamara approvou uma autorisaçllO
para tal fim, e creio que o Senado adoptando-a faria justiça ao commercio
do Rio Grande. Convém que passe essa medida. que depende do nobre mi
nistI,o da fazenda, em cuja justiça confio.»

Estl'adas de ferro do Rio Grande do Sul. - Sessão em lo de Outubro
de 1877.

O Sl· . .Junqueira: ...Desvanece-se que o Ministerio de 7 de Março
tivesse iniciado este melhoramento e tivesse determinado que duas estradas
de ferro parti. sem do littoral d'aquella Pl'Ovincia a pel'correr a fronteira.
OMarquez do Horval entendeu que seria melhor que so tivesse principiado
pela estl'ada ohamada do Sul. Discorda. Consideram ambas uteis ao Com
mereio e defesa da Pl'Ovinciaj dada a coUisão pOI' falta de meios financeiros,
se devia começar aquetla estrada que pal·tindo da Capital, de P07'to Ale
gre ou de suas i1llllnediações, fosse ter á fronteim de S, BOlja. Lê as se
guintes palavl'as de Osorio: «Quanto á estrategica ou meio efficaz de defesa
da fronteÍl'a, a estrada em questãO é tambem de alta conveniencia, porque,
partindo desta cidade de Pelotas, que pode vir a ser o quartel da principal
guarnição da Provincia j essas fOl'ças podem acudiI' com pl'omptidão ao pon
to da fronteil'a que necessitaI' de defesa j não fica, porém, completo o s3 s
terna de defesa, quo aliás oreio depender de uma egunda estrada de ferro,
que, partindo da barra do rio Taquary, passe pela cidade do Rio Pardo, Ca
chooira, Jacuhy, Bocca do Monte, S. J!'rancisco e S. BOlja, no .A.lto Um
guay, e do cuja estrada partirá um ramal da BOllca do Monte a entroncar
na e trada de ferro de Santa Maria do Rosario.» E conclue deste modo:
.! outra (a do Norte) aliás tambem muito util ao commercio ... »

E' portanto Osorio qnem considera a estrada do norte lltil e estrate
gica. Não é especialista, mas, lançando o oUlar sobre o mappa do Rio Gran
de do Sul vê que a estrada ohamada do Sul, partindo do Rio Grande, pas
sando em Pelotas, Bagé, seguindo por ali sua dilecção, vae mais ou meno
mal'geaodo a nossa fl'ooteira com a Republica Oriental do Uruguay. Consi
derada a questãO só pelo lado da estrategica tem-se que a estrada margeando
quasi sempre nossas fronteil'as com aquella Republica, em uma distancia de
poucas leguas, está sujeita a um golpe de mM: pode facilmente ser cortada j
Um obra de arte, uma ponte pode ser destruida em uma noite por um corpo
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de cavallaria. Nesse caso está a d8fesa prejudicada j entretanto, que se
mandarmos as tropaz directamente da Capital ou das suas visinhanças do
do rio Taquary em direcçao li. Alegrete e á fronteira, não ha tanta facili
dade em que se dê essa demora, pois que essa estrada não pode facilmente
ser intcrceptada pelo inimigo.

Discurso pronunciado pelo Exmo. Sr. Marquez do Rerval, Senador
pelo Rio Grande do Sul. Sessão em 13 de Setembro de 1877. - Soldo de

Officiaes: Entrou em la discussão O projecto L, do corrente anno, decla
rando que fica fazendo parte do oldo dos officiaes do Exercito o que actual
mente percebem a titulo de addicional.

081'. MaTquex do Herval : - Sr. I residente, quando tive a honra
de apresentar ao Senado o projecto em diSCUSSãO, foi meu intento regulari
sar a materia de que elie trata e que julgo mal estabelecida actualmente.
Refiro-me á gratificaçãO addicional que recebem os officiaes do Exercito. (5)
Em 1834, julgados insignificantes os vencimentos dos officiae para as des
pezas que elies faziam, já pela depreciação da moeda, já pelo custo dos obje
ctos de primeira necessidade, como sejam os uniformes, mandou-se dar aos
mesmos officiaes no elIectivo exercicio uma gratificação addicional. Esta
gratificação addicional, Sr. presidente, o official que tem alguns dias de li
cença pôde perdeI-a, si a licença é communicada á autoridade superior e
por consequencia annotada na relação de mostra. Si o official adoece e re
colhe-se ao hospital, perde não só o meio soldo como tam bem essa gratifi
cação. Si o official morre, ou seja na campanha, ou seja no quartel, deixa
á. sua familia o meio soldo, segundo as leis vigentes, perdendo eUa a parte
relativa li. gratificação addicional. Si o official deixa familia, é justam~lJt?

quando precisa mais que o seu meio soldo seja augmen tado para acudir a
educação dos filhos, aos quaes a falta do I ae devia er suavisada com. um
quantitativo proporcional á gratificação audicional. Parece-me de eqUidade
o augmento e a permanencia da gratificaçãO addicional, considerada cO~lO

soldo, porque as despezas dos officiaes não têm diminuído, mas, antes tem
augmentado com o depreciamento da moeda. Depois desta disposiçãO, houve
algumas outras, que tambem mal regularam a materia, e ultimamente,
creado o Corpo de Saude, concedeu-se aos medicas todas as graduaçõe,
uma gratificação de 40$, desde Alferes até Capitão j ontretanto que aos offi
ciaes do Exercito, desde Alferes até CapitãO, dá-se apenas 10 . Creado,
mais tarde, o corpo ecclesiastico, nota-se a mesma desproporção: o Capel
Ião-Coronel tem 60$ de gratificação addicional, ao passo que o Marechal do
Exercito tem apenas 50$ ; o Tenente-Coronel e Major, Capeliães, tem 50S

(5) cRequerimento.-As commissões reunidas da Fazenda, Marinha e Guer
ra, cumprindo a ordem do Senado, examinaram o projecto de lei olferecido pelo Sr.
Marquez do Herval, determinando que passe a fazer parle do soldo dos oflieiaes mi
lilares o que elles actualmente recebem a titulo de addicional. Semelhante disposl.
ção ê de ~rande vantagem aos ofliciaes do Exercllo, dignos sem duvida dos favores
dos poderes do Estado, mas traria notavel designaldade a respeito dos ofliciaes da
Armada, além do accrescimo de OnuS para os cofres publicos, considerações taes
que o Senado não póde deixar de ter em vista, principall11enle nas actuaes circums·
tanelas das nOSSas finanças ; assim, as commlssões reunidas requerem que sobre a
materia e opportunidade deste projectn seja ouvido o Governo pelos MinistroS da
Fazenda e Marinha. Sala das commissões em 13 de Maio de 1879. - João Antão. - .
Viscollde de N.ct/leroy. - J. J. Teó:eira Jitnior. - Viscollde de Muritiba. - JII/l
queira. - Barão da Laglma.•
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de gratificaçllo addicional, e o Tenente-Coronel e Major do Exercito tem
20$ i e, entretanto, nem os officiaes do Corpo de Saude, Sr. presidente,
nem os do corpo ecclesiastico, fazem tantas despezas como os de Exercito,
já porque a maior parte destes tem família, já porque os officiaes do Exer
cito não estM ociosos no quartel, onde não tem menos de cinco ou seis
serviços de escala todos os mezes, pelo que conservam-se fardados desde a.
alvorada até a revista da noite, e por consequencia nenhum outro gasta
tan to como os officiaes do Exerci to, sobretudo os officiaes subalternos, que..
têm de reformar a miudo os seus uniformes. Accresce que o official do Exer
oito nãO póde contar com os recursos que a economia póde proporcionar no
quartel, porque a cada momento é distrahido do seu domicílio para ir fazer
o serviço em pontos distantes. Em todo o caso, eu não peço que se reduza
a gratificaçllO addicional dos officiaes do corpo ecclesiastico, nem dos offi
ciaes do corpo de saude, mas apenas que nãO se possa, por disposiçOes es
peeiaes ou particulares, tirar os vencimentos destes officiaesl com os quaes
aliás, elies, contam, desde que são arregimentados, para as suas despezas.
Peço que se una ao soldo a gratificaçãO addicional que ora têm, afim de qu~

a não percam toda quando as enfermidades os levem ao hospital. Pelo que
se acha estabelecido, elies a perdem totalmente desde que não estão em
elfactivo serviço. E' o que tinha a dizer.

O Sr. senador Correia, havendo impugnado o projecto, o General fez
o seguinte e novo disourso:

'Sessão em 13 de Setembro de 1877 :
O Sr. Marquex. do Herval : - Sr. presidente, começo por agradecer

ao nobre senador pelo Paraná as bondosas expressoes que me dispensou.
impugnando o projecto em disouSSãO e de que sou autor. Concordo com ~

illustre senador em que o projecto vá á commissão de marinha e guena,
não só porque do seu exame virá a luz para a discussão, como tambem por
que a disposiçllO do projecto deve ser ampliada, para que abranja ao mesmo
tempo o corpo da armada. O nobre senador, porém, me permittirá que discor
de de sua opinião quanto á grande despeza que suppOe provirá com á inclusão
no soldo da gratifioação addicional, visto que a quantia necessaria para paga
mento da gratificação addicional já está contemplada no orçamento; e, mu
de-se ou não o nome àessa despeza, elia se fará com exclusão sómcnte do,
numero de officiaes que vagarem, morrerem ou forem por outro modo ex
cluídos dentro do anno financeiro. Os officiaes a quem a addicional passa
ao soldo, e que exerçam oommissOcs gratificadas fóra do Exeroito, tambem
não augmentam despeza, si essas gratificaçoes arbitrarias ou eriraordina
rias forem menos tanto quanto a addioional que lhes augmentou o soldo.
O Sr. senador notou como eu a desigualdade da addioional entre os officiaes
combatentes e os dos corpos de saude e eclesiastico. Sobre este assumpto
tambem a commissão proporá o que julgar mais conveniente. Eu, porém,
ainda sobrevivendo o projecto, acho que II desigualdade não fica bem. NãO
argumento, Sr. presidente, com a disposiçãO da lei que ooncedeu a gratifi
caçao addicional aos officiaes, porque proponho a suppressão da lei na par
te relativa a essa concessão, e, poisl essa responde ao 8.l'gumento do nobre
Benado!'. Sómente, senhores, haver{L algum augmento de despeza para as
reformas futul'as dos Srs. officiaes ou quando vos dignardes conceder soldo
ou meio soldo ás mulheres e filhos dos officiaes que morreram no serviço,
~e8peza que será tão diminuta como de equidade. O oflicial que se reforma
!Dutilisado do serviço de certo não póde deixar de merecer a vossa atten
Ção i e a educação dos filhos dos que morrem servindo á Patria sempre
mereceu do legislador brasileiro patrioticos cuid.ados. O n!lbre senador .fal
IOU em reformados, honor8.l'ios e guardas naClOnaes, porem, nem aqm ha
augmento de despezo. sensivel, porque os reformados slio em cada anno
muito poucos, ~, quanto aos honorurios e guardas nacionae chamados a
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serviço, li despeza cxtraordinaria, porém por lei igual aos officiaes do Exer
cito em effectivo serviço, e cujos vencimentos acabam com o mesmo servi
ço. Que augmento, pois, terá o official reformado pa.ra. deixar aos filhos,
mãi ou mulher? 5$ mais, de Alferes até Capitão, ou 10 , de Major a Coronel,
ou o dobro d'esta quantia, si já tiver servido mais de 30 annos, isto é estan
do já pr.oximo ao termo da vida? E quantos são, senhores, esses officiaes,
que pclo meu projecto ficariam attendidos ? Não são tantos que nos venham
derrotar as finanças. Sr. prosidente, a economia no nosso puiz vem um pou
co tarde e começa por ser ingrata j ellu volta as garra pal'll oExercito, ten
do-lhe escapado as en tranhas do tbesouro. Com effeito, á primeira vista, a.
verba designada para as despesas necessurias parece um pouco excessiva:
porém,' não é assim; dividindo essa quantia pelos militares, toca uma miga
lha a cada um, e ontão a indigestãO não augmenta o doentc do hostipal.
Senhores, na milícia os que, como eu, quasi !la meio seculo, tem atrave
sado a vida e occupado todos os postos até aqueUe em que me acho, nunoa
neUes encontraram abundancia. O governo do paiz tanto reconhece que
não é esse o attributo do Exercito, que, apenas promove um offficial, man
qa-lhe daI' tres mezes de soldo para a mudança das novas divisas. O soldo
do official nãO chega sinão para conservar uma dieta menos rigorosa.
Por isso penso que a etapa unida ao soldo é apenas para que essa parte do
seu vencimento escape ao capricho que muitas veze impõe a perda desse
minguado vencimento. O official do hospital perde a ~ratificaçãO addicio
nal, perde o meio soldo, perde a etapa, porém não diminue o ventre delle
nem dos filhos. O illustre senador argumenta, dizendo que é necessario
conservar-se a addicional. Sou tambem dessa opinião; porém, o que nãO
queria era que o direito de a receber estivesse sujeito ás peripecia qne vão
diminuir o sustento do homem e da família, que não dispensam do ter o
seu uniforme do tempo em que esteja ou preso, ou doente, ou sujeito ii
qualquer accidente. Quanto a adélicional que pedi 'lue fizesse parte inte
grante do soldo, escuso dizer mais alguma cousa, porque a reflexão do il
lustres Senadores será muito bastantc para melhor cscl:1.recer o assnmpto.
Senhores, não são só os officiaes que soffrem na sua subsistencia j os nos
sos soldados, segundo a arma a que pertencem, tom 110 ou 1201's. de sol
do por dia, e é deste soldo tão avultado (sorrindo) que elies ainda dedu
zam as tinbs para corrêas, quasi todos os dias, e o lustro para as botas,
afim de que se apresentem decentemente uas revistas em que appareoem !
Senhores, eu creio que, si a addicional dos officiaes pu sal' n soldo, não ha
de prejudicar esse quantitativo qae a Nação paga por subvenções até a gran
des companhias de ricos negociantes. O official que cumpre o e~l dever
n~o recebe essa gratificaçM a titulo de incentivo para melhor serm·. Em
nome de mcus camaradas, declaro que não aceito a idéa do nobro sonador j

o incentivo para o militar bem servir é a honra de . ua classe (apoiados) j

aquelles que se deslisam do seu dever têm sobre si asperas leis de discipli
nas, inclusi.ve a do Conde de Lippe j e aquelle que é incapaz do s~rviç~ nãO
fica na~ fileIras do nosso Exercito porque a lei llie tem dado destino ~1Ve:
so, assIDl como ao que não sabe respeitar a honra da sua classe. ASSIm e,
senhores, que eu me contratulo com os meus illustres coUegas, porque, elies
pela nossa historia sabem que o Exercito Brasileiro, ou nú ou mal alimen
tado, nunca deixou por isso de servil' bem á Patria, com disciplina, va.lor e
abnegação no exercicio de seus deveres, (Apoiebdos). Concluo, Sr. preSIden
te, agradecendo ainda ao illustre Senador, meu digno amigo e collega, a
honra que me fez, dedicando-me palavras de cavalhep:ismo.

O Sr, Correia : - Muito merecidas,
O S,', lt1arquex, do He'I'val: - Espero que a bondade dos Srs. Sena

dores desculpará o modo por que me tenho expressado, porde ficiencia de ca
pacidade intellectual (não apoiados) e não por falta de bons desejos, que te-
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nho de acertar, respeitando os meus distinctos comp:mheiros, servindo ao
mesmo tempo á classe a que pertenço. (M~tito bem,. mnito bem).

Sessão de 13 de Setembro de 1877 :

OS,'. Ma,·quex. do Herval : - Sr. presidente, pedi a palavra para
rogar ao nobre Sr. ministro da justiça que se digne tomar em consideração
o estado da fronteira do Rio Grande do Sul, que ha mais de dois annos tem
sido e continúa a ser talada, e por muitas vezes, por partidas do ladrões e
assassinos, que ora estllo dentro da fronteiTa do Brazil e ora. dentro da do
Estado Oriental, onde nllo param, porque o governo d'aquelle paiz, queren
do tornar o eu territorio habitavel, persegue esses vandalos, que por isso
vêm refugiar- e dentro de nossa fronteira e ahi se conservam attentando
contra a tranquilidade publica a vida e a propriedade do cidadllo. A no
víssima lei da reforma judiciaria me parece deficiente para este caso, em
que nllo raras vezes os siearios são conhecidos o no emtanto nãO sIlO perse
guidos pelai> tropas boas e disciplinadas que temos na fronteira guarnecen
do villas e cidados, sem a ordem especial e unica da autoridade civil, quasi
empre frouxa no oumprimento de seus devores. A escolha das autoridades

civi para um ponto não distante das vistas do govorno penso que deve ser
muito escrupulosamente feita. E aqui chamo a attençãO do Sr. mini tro
para a necessidade que ha de attender a comarcas que e tão sem juizes for
mados e entTegues aos caprichos de juizos leigos. Antigamente os comman
dantes militares da fronteim tinham instrucções pam pel'seguir os crin~ino

sos 'e prendêl-os, na área de dez leguas áquem da fronteira entregando-os a
autoridade competente; a relaçliO desses crimino os era dada aos chefes da
fronteiTa pela autoridade civil. . Ex. o Sr. ministro é homem da lei e
conhecorá qual será o melhor moio de e\"Ítar o mal; portanto solicito ao
nobre ministro que tome em consideração o que acabo do expender porque
uma fronteira onde as partidas dos malvados atacam, roubam e matam im
punemente, não póde ficar desapercebida ao' olhos do governo. Tenho con
cluido. (Jllâto bem).

O Sr. Minist"o da Justiçeb : - Hoi de prestar á reclamaçãO do hon
rado Senador a merecida attenção.

essão de 24 de etembl'o de 1877 :

O 8,'. Ma"q'ue-;r, elo Hel'val : - Sr. presidente, a lei de 10 de Setem
bro de 1873 (ha quatro annos), que mnndou construir na Província do Rio
Grande do Sul uma estrada de ferro que, communicando o litoral e a ca
pital com os pontos principae da fronteira, satisfizesse as <)onveniencias
do commercio e as exigencia e h'ategica : foi uma lei dictada pelo pah'io
tismo do corpo legislativo e do governo de entllo. Com e ta lei veio a pro
videncia tomada pelo governo de consh'uu'-se alguma fortificações em di
versos pontos da fronteira daqllelJa Provincia. Estas providencias, senho
res, tinham reerguido o e. pil'ito publico dos habitantes da campanha, tllo
abatido pelos tristes effeitos de quatro succes ivas invasões de inim.igos ex
ternos, que em differentes épocas commetteram toda a sorte de attentados,
por não ter sido po. sivel soccorrer a tempo aquelles povos. As povoações
saqueadas e quasi destruídas, Sr. presidente, fora.m as de Bagé, JaguaràO,
S. Gabriel, Sant'Anna do Livramento., Alegrete, Itaqni, UlUguayana e S.
Borja, e desta ultima, Sr. presidente, o inimigo em 1829 oonduziu do nos
so territorio mais de 5.000 habitantes, restos do povo gnamny que habita
ya as Sete Missões. A. Provincia do Rio Grande do Sul, Sr. presidente,
lDfelizmente fronteira do Imperio, é por sua propria conservação a mais in
teressada na integridade do Brasil (apoiebdos) .•• ·

O 8,'. F. Octaviano: - E disto tem dado provas.
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o Sr. Ma·rque;:, do Herval : - ... e tem dado provas, porque den
tro e fóra do paiz seus filhos têm combatido pela' integridade do Imperio.
(Apoiados .)

O 81'. F. Octa'lJiano: - Com muita gloria.
O S1·. Jobi1n: - V. Ex. durante dez annos ClXPÔZ sua vida.
O Sr. Marquex, do Herval : - A Provincia do Rio Grande com a

noticia da construcção das estradas e fortificações exultou de alegria, por
que viu neste facto que se tratava de assegurar a defesa de sua fronteira,
contra novas invasões. Sr. presidente, ou seja a estrada de ferro a partir
de Porto Alegre á Uruguayana, ou seja a que chamarei um ramal e que
deve pa·rtir do litoral unindo o Rio Grande, Pelotas, Cangussú, Piratiny,
Bagé, S. Gabriel a entroncar na linha do norte, são ambas estrategicas ...

O S1·. Visconde do Rio Branco : - Apoiado.
O Sr. Ma1'que~ do HeI'val : - ... são ambas protectoras do com

mercio e no sentido estrategico são dependentes uma da outra; esta sem
aquella não ha de preencher o fim pal'a que o patriotismo e a dignidade da
nação as creára. Sr. presidente, ponto estrategico é aquelle que occupa
mos para impeârr as operações do inimigo ou difficultal-as ; ponto objectivo
é aquelle que em uma batalha ou campanha se tem em vista tomar para
derrotar o inimigo por meio, mais do movimento, do que das armas, si ror
possivel. Quem póde saber por que ponto a nossa fronteira do Rio Grando
do Sul tornará a ser invadida? liJlla foi invadida pela oidade do Jaguurão,
antigamente. Foi invadida por Bagé, pelo rincão da Cruz do Uruguay, o
ultimamente sabeis, senhore~, que foi invadida por S. Borja. A estrada que
deve ir á Uruguayana, com effeito, tom ruais uma vantagem que não pos
so indicar em uma sessão publica. A verdade, senhores, é que as duas es
tradas são necessarias pal'a a protecção do commercio tãO abatido, e para a
defesa da fronteira que, além do aquoada, teve ainda por herança o con
trabando que nem a autoridade nem o fisco tem podido repl'imir. A demo
ra, porém, da construcção destas estradas, já votadas ha quatró annos l
veiu outra vez abater o espÜ'ito publico, no Rio Grande. Essa demorll fOI
seguida da noticia que se espalJlOu de que o illustrado governo brasileiro
tinha levantado fóra do paiz um empl'estill1o de 40.000:000$ para occorrer
ao seniço das estradas j porém que tinha gasto essa quantia em outros
misteres. Sobre a pressão de tão desagradavel noticia e de novo desalento
dos povos que represento, julguei de meu dever pedir a respeito informa
ções que viessem tranquillisar o espirita publico.

OS,'. F, Octaviano: - Apoiado.

O Sr. Marquex, do He1'val : - Tive a honra do apresentar a 'V. Ex.
Sr. presid':lnte, um requerimento neste sentido e o honrado Sr. Ministro da
Agricultura teve a bondade de dar as informações que pedi. Elias provam
que o nobre Sr. Ministro da Agricultura não abandonou a idéa d'a9-~ello
~erviço, mas que mandará fazer sómen te a estrada de ferro, que pa!tu:a .de
Porto Alegre com direcção á Uruguayana, dando por motivo nM pnnclpJal'
a outra estrada a insufficiencia do capital votado para se fazer as duas es
tradas ao mesmo tempo, .As informações do governo, me permittirá V'

o
Ex.

que eu leia. (Lendo): _N. 19. la seeção.-Direetoriu das Obras publi?as.
- Rio de Janeiro. - Ministerio dos Negocias da Agricultura, CommerClo e
Obras Publicas, 20 de Agosto de 1877 o .- Illmo. e Exmo. Sr. - Prestando
as informações exigidas pelo Senado sobre as providencias tomadas pam a
eonstrucção das estradas de terra do Rio Grande do Sul,. cabe-me a honra
de declarar a 'V. Ex., om resposta ao olficio de 8 do corrente mez, e p~ra

que se digne levar ao conheconento dessa Augusta Camara, que, sendo m
lluffieientlol para as.duas estradas decretadas o credito de 40.000;000$, vota-
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do pela Assembléa Geral, () Governo Imperial trata de realisar a que se di
rige de Porto Alegre á Uruguayana. Desta acha-se já concluida a locação
de grande parte da la secção, que será contratada por empreitadas parciaes,
logo que chegar a informação do engenheire em chefe, que se espera }lor es
tes dias, sobre as propostas apresentadas. Deus guarde a V. Ex.-Thomax
José Coelho de Almeida. A S. Ex. o Sr. 10 secretario do Senado.. Neste
ponto, Sr. presidente, peço licença ao nobre Minish'o para discordar da re
solUÇãO que S. Ex. tomou pois que subsistem ainda as mesmas razões que
aconselharam a construcção das estradas, e, portanto, ella devia ser come
çada. e levada a &f!'eito em todas as suas partes até o ponto a que o capital
pudesse chegar. E' assim que o Corpo Legislativo e o Governo têm deter
minado a con tnLCÇão de Í<1.ntas estrada. em outras Provincias, despenden
do-se com eJlas todos os anno tanto quanto é passivei aos cofres publicas.
Creio, pai , quo o mesmo se podia fazer com as do Rio Grande i si nãO se
pudesse levar logo ao seu termo as duas estrada', ao menos que si as fos. e
construindo ao mosmo tempo; deste modo serviriam ambas si fosse repen
tinamente preciso. Reclamo, pois, a attenção do Governo para as esh'adas
de ferro em minha Pro\,incia, que 'âo aconselhadas pela melhor defesa do
Paiz e protecção ao commercio abatido pelo contrabnndo. O illustrado Go
verno Imporial e creio que todo o Senado sabem que os nossos vi inhos do
Prata vêm trazendo para a nossa fronteiras suas e trada de ferro por
uma e outra margem do Uruguay i assim é que a Ropublica Argentina b'a
ta de uma esb'ada que, partindo da Bella-Vista á costa do Paraná, termina
em Japejú no Rio Uruguay, em frente ao rincão da Cruz, muito proximo a
ltaquy. No Estado Oriental constroe-se uma estrada que ligará o Salto á
Santa Rosa. Projecta-so outra que deve terminar na Rivera junto a San
t'Anna do Livramento, e outra mai, que deve terminar na fronteira de
Chuy. Os pontos por onde vao b-ansitar estas e tradas são qua i um dosor
to j portanto, será para oonduzir o nosso commercio para o Rio da Prata
que fazem aqueDes povos taman ho sacrificio com estradas? Póde ser _
Espero, Sr. prosidente, que o nobre Ministro da Agricultura si não tem
difficuldade invencivel digne-se reconsiderar sua resoluçãO, e o mais prom
pto po sivel tranqlliUisal'-nos com a execução da lei de 10 de etembro,
pai me parece não ser proprio do Governo, er olle o primeiro a faltar a es
sa execuçilO. Tenho concluido. (MU1'to bem).

Orçamento da receita. - SessãO de 5 de Outubro de 1877 :

O S'r. 1l1al'quex, do Hel'val : - Sr. presidente, pedi a palavra para
offerecer llma emenda Íl que veio da camara dos Srs. deputados autorisan
do o governo a vender certos proprios nacionaes. fia muitos annos que na
Provincia do Rio Grande do Sul, ou para melhor dizer, nos corpos que
guarnecem a sua fronteira, ha grande prejuizo por parte da fazenda publica
na cr.valhada distribuida para o serviço desses corpos, e essa perda de ani
maes obriga o Estado a grandes despeza quasi annualmente. A razão é
nfio terem es. a . tropas militares no lugares onde estão destacadas campo
apropriados para a conservação dos cavaIlos que lhes são dados para o se1'
VI?O. Tem a Nação naquella Provincia grandes campos distant~s da fron
tena, e eu entendo que a maior parte delles os que estão dIstantes de
quarteis, devem ser vendidos em hasta publica. Com o eu producto póde
o governo comprar uma legua de campo proximo a cada um quartel dos
corpos de cavallaria e dos de artilharia i as fracções do campo tapado pres
tar-se-hão com muita vantagem á conservação dos animaes da ação em
serviço dos corpos. Em abono de minha opinião tenho informação que o
?orpo de artilharia, que tem em S. Gabriel uma área de campo igual á que
IDdico, cercado e arrendado pelo governo, é o unico corpo que tem os seus
cavalIos em bom estado, e isto justifica a idéa que apresento. Comprando-
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se, junto ao quartel de cada corpo, um pequeno terreno, que sirva para
potreit'o, incluido na referida área, pode-se ter ahi cavallos de promptidfio
para o serviço da fronteira, e as. a.utoridades. civis p?~erãO recorrer á força
em q~al.quer hora que a tranquIlida~e. publ.ICa o eXIJa, para a perseguição
de crmllnosos ou qualquer outra dilIgenCIa. Sr. presidente, esta minha
emenda tem alguma justificaçãO no passado. Dando-se uma rovolução na
quella Provincia, em certa época, um dos corpos de cavaliaria escapou em
oarcado em uma escuna, onde se perdeu na Lagôa Mirim i um outro se en
tregou aos rebeldes, sentado nos arreios no quartel, o outro levou 48 horas
seni cumprir as ordens do commandante das armas, porque não tinha ca
valias para montar I Pela maneira, portanto, porque estãO as cousas na
quella 'Provincifl, não se pôde esperar que o Estado seja servido, em um
caso extraordinario, pelo modo porque é preciso, pois para isso convém
que a força esteja sempre disposta e prom pta a fazer a resistencia de que 9
capaz. Tenho concluido e envio á mesa a emenda. Elia não traz despeza,
porque, vendidos os campos, parfl se proceder á compra de outros de que
falo, ainda sobra dinheiro. Vai á mesa a seguinte emenda: .Additivo ao
art. 18 das emendas approvadas pela Camara dos Srs. deputados na lei do
orçamento geral. Fica o governo autorisado: A vender em hasta publica
os campos que tam a nação no Rio Grande do Sul, denominados Rincão do
Bojurú, de S. Vicente e de S. Gabriel. A haver, por compra ou permuta,
uma legua de campo em cada um dos pontos onde tem aquartellados os
corpos do cavallaria e artilharia montada, na mesma Provincia. A. mandar
acabar a construcçãO do quartel da cidade de JaguarãO. S, R. - Paço do
Senado, em 4 de Outubro de 1877. - 1J!Ia7'quex elo Herval.. Foi lida.
apoiada e posta em discuSSão conjunctamente.

Sessão em 5 de Outubro de 1877 :

O 8r. Duque de Oaxias (presiden te do Conselho) : - 81'. presiden
te o que propõe o nobre Senador me parece conveniente. Com os recursos
que existem na Provineia do Rio Grande do Sul e no lugar em que estão
coUocados esses campos deixam de prestar bons serviços para as nocessida
des da fronteira, A. idéa do nobre Senador, de coliocal-os proximos dos
acmpamentos, é de summa vantagem, o por isso nãO me opponbo a que se
conceda estll. autorisação.

O 87'. },[a7'quex elo Hel'val (para uma explicação) : - Creio que não
disse o motivo por que, na minba emenda, não fiz menção do rincão do
Saycan. Direi agora que não o inclui na emenda, porque esse rincão póde
servir para a coudelaria, e os 81'S. Ministros da Guerra, em mais de um re
latorio, têm-se referido á grande necessidade de a estabelecer. O rinciío de
Saycan, bem conservado, pôde so prestar com effeito a uma eoudelaria em
grande escala, si os seus arrendatarios o abandonarem no fim do alTenda
mento. .á. cavallaria, Sr. presidente, vae se enfraquecendo, como a artilha
ria a eavallo, porque est:\ degenerando a raça cavaI lar na Provincia do RIO
Grande do Sul. Sr. presidente, desejára consignar, na emenda que offereço,
a conveniencia de mandar-se acabar a construcção do quartel da cidade de
Jaguarão j mas, reeeiando acerescentar materia que possa prejudicar a sor
te da mesma, e sabendo que existe no orçamento da Guerra vorba ~ara
obras, contento-mo em fazer ao governo uma recommendação neste sentido,
porquanto é uma obra urgente e de grande necessidade a construcçãO do
quartel em Jaguarão.

SessãO de 8 de Outubro:

087', Marquex do Herval. - Pedi a palavra, Sr. presiden~l 'para
apresentar um requerimento relativamente a assumptos de que deIXei de
tratar, por nãO desejar contribuir vara a demora da passagem do orçamento
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do Ministerio da Guerra nesta casa. Foi em 9 de Setembro de 1870 que o
nobre Senador por Goyaz discutiu com o actual Sr. Ministro da Guerra, ex
General em chefe do Exercito, pontos de operações militares havidas no Pa
raguay. Essa diSCUSSãO póde ser consultada nos {mnaes do Senado d'aquel
la época. Nada accrescentarei sobre o combate de !tororó, de que tratei, por
explicaçãO, na minha carta de agradecimento escripta ao nobre Senador por
Goyaz, e que consta dos annaes, porque este assumpto perdeu toda a im
portancia desde que, retirando-me do Exercito com S. Ex. o Sr. Duque de
Caxias, teve este a bondade de dizer-me em Montevidéo que tinha conti
nuado o combate de !tororó sem esperar-me, receiando que, por sua vez, o
inimigo atacasse em condições desfavoraveis. Essa resoluçãO do General em
chefe foi militarmente tomada, e prova o motivo porque não pude assistir
ao mesmo combate j e, portanto, não teve fundamento a nota do Dim'io
O(ficia,l do Exe1·cito. Quanto á minha retirada de flumaytá direi que, achan
do-me então distante do Sr. General em chefe Duque de Caxias, eu não po
dia aber si S. Ex. deu ou não deu ordem para retirar-me; mas, a verdade.
é que ell recebi essa ordem pelo meu Ajudante de Campo, o Major Francis
00 Silvoirn, como emanada de S. Ex., e que o mesmo Major ratifica no
documento (IUO vou lêr : (O Sr. F. Octaviano lê a seguinte c{wta a pedido
do omâor) .TIlmo. e Exmo. Marquez do flerval. - Accuso re::ebida sua
apreciavel carta com data de 13 de Fevereiro proximo passado e della intei
rado fico. Tcnho a decl:Har-lhe que como .Ajudante de Ordens de V. Ex. me
foi dada a parte para transmittir ao Exmo. Sr, Duque de Caxias, em 16 de
Julho, quo estava nas trincheims de Humaytá perdendo bastante gento e
esperava suas ordens. A ordem do Exmo. SI'. Duque de Caxias para trans
mittir (I V, Ex., foi que 1'etimsse em o1'dem e não'deixasse gente para traz.
Nada mai tenho a declarar a V. Ex., podendo V. Ex. fazer uso desta para
o que julgar mais conveniente. Disponha com franqueza deste que se preza
de ser com re peito de V. Ex. amigo e obrigado criado. - Major Fran(}isco
Silveim. - Quaró, 24 de Março de 1871 .• Accrescentarei mais, que tive e
tenho por muito conveniente a ordem de retirada porque, tendo- e execu
tado o reconhecimonto á viva força, e não dispondo eu de material apro
priado para ontulbar o 1osso, até então desconhecido, de 42 palJl10s de lar
gura e 20 de profundidade, a demora alli da força só poderia dar em resulta
do augmentar mais o numero de victimas, que já passavam de mil, não po
dendo dar-so o assalto defendido por mais de cem canhões e a guarnição da
praça. As im é que julguei prudente o sensata a ordem de retirar-me, e
devia acreditar ter lia partido do Commando cm chefe, porque mais tarde,
na minha parte dada ao Quartel General, fiz mençãO delia sem nenhuma
objecçãO, e porque ainda do enca1'l'egado do telegrapho nos telegrammas que
Dle maudou ha o seguinte telegl'amma (londo): .0 Exm. Marquez ao Ex:m.
General Argolio. - Que o Geneml Osorio tendo chegado proxímo á trin
cheira inimiga e encontrando resistencia invencivel, dei ordem pam que
voltasse a força. ClIDlpre tambem que V. Ex. mande tambem desembarcar a
força que tinba de eguir e retirar as suas forças das trincheu'as inimiga .:r

O Sr. F. Octaviano: - De quem é o telegramma ?
O SI'. 1JIIm'quex, elo Herval : - Foi mandado expedir pelo Sr. Gone

ral em Chefe. A, sim, senhores, tenho provado, segundo me parece, que,
si a ordem do General em chefe foi alterada, eu não podia deixar de a cum
prir tal como a recebi j e emquanto reconheça que sou o ultimo dos meus
camaradas, penso que elies nãO poderãO exprobar-me o ter evitado o perigo
alguma vez, deixando-os com promettidos. (AIJoiados,. 1n'uito bem).

O S1', Pa1'anaguá : - Foi sempre o primeiro,
O S1'. 1JIIa1'quex, do He1'val : - O Senado me permittu'á ainda que eu

faça mais algumas observações. Segundo o mappa dos recrutas apurados,
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que vem no relatorio deste anno do resp.ectivo Ministerio, a Provincia do
Rio Grande do Sul contribuiu com 1.339 voluntarios e 430 recrutas, quando
outras Províncias, muito mais populosas, contribui.ram com um numero
muito menor. Esta desigualdade, Sr, presidente, ha de existir emquanto a
Província do Rio Grande do Sul fôr obrigada a dar recrutas para quatro
corpos de cavalla.ria e um de artilharia, que alli existem, Ainda em cima,
ella tem supportado, ha quasi trinta annos, o recrutamento para a Marinha,
Parece de mais, senbores, uma contribuiçãO de sangue tãO exagerada em
Província tão pequena, Si ella deve dar soldados para tantos corpos de ca·
vaHaria, então parece-me que devia ser alliviada do recrutamento para a
Marinba, que alli se tem feito até de menores de 7 a 8 annos, Tenho ouví
do o argumento incon. istente de que sendo os habitantes daquella Pro\in
cia muito aptos para a arma de Cavaliaria, devem ser recrutados para esses
corpos que alli existem, Mas, este argumente não procede. Temos no AI
manak Militar 90 officiaes, que não são filhos dessa Província. Quando sen
tei praça, encontrei no Exercito cinco Corpos de CavaHaria da Provincia de
S. Paulo, que briosamente combateram em Catalan, Corumbá e outros pon
tos, e, finalmente, na guerra de 1825, vi no Exercito um Corpo de Ca\·al
laria fluminense um Esquadl'ãO da Bahia, outro de Santa Catharina e mais
úm de Minas Geraes. Logo, não é só o Rio Grande do Sul que tem bons
soldados para Cavallal'ia. Eu penso que deve haver toda a cautela na dis
tribuiçãO de recrutas, como recommenda o decreto n. 1.089 de 14 de De
zembro de 1852, que approvou o regulamento respectivo, e manda fazer o
recrutamento ou os orteio (é esta hoje a palavra que se applica) com igualdade
em relaÇãO á populaçãO. Senhores, posto que, por lei, sejam autorisadas as
companhias de aprendizes menores, julgo essa creação muito dispendiosa e
de utilidade duvído a, Com as poucas companhias já creadas nas Provin
cias que não tem Arsenal de Guerra, gastou-se, de 1855 a 1877, a SJmma
de 182:869$000. Veja-se, pois, até onde irá. a despesa com recrutas de 7 a
8 annos de idadc, até chegarem aos 19 annos, cm quo se lhes deve começar
a contar serviços, E Cluantos chegarãO a essa idade com a prccisa robustez
para senirem? No proprio relatorio notam-se baixas de muitos e alguns
até por falta de capacidade physica. E d'onde tiraremos os olficiae p~ra

commandar essas companhias em todas as Províncias? Pois quando nos,
para não augmentar despesa, no~ privamos de forças do Exercito, que pres
tam serviço, havemos de ir gastar com crianças que os paes dovem criar?

O 81'. Jw~qttei1'a : - E' o meio dc termos soldados.
O S1·. ilf(t1'quex do Herval : - NãO acredito; será asse o moio de

miJitllri m' todo o paiz. __
O SI'. Jttnquei'ra : - Com uma companhia em cada Província? Is-

to é da lei do recrutamento.
O S1'. Met1'qtWx do Re1'val : - Mas onde se viu recrutar crianças?
O S1'. JunqtteÍ?'a : - NãO são recrutas, são voluntarioso
O S1', Ma1'qtWX do Hel'vetl : - Eu responderei ao aparte do nobre

Senador, Póde ser que fo se essa a idéa do Governo; mas não é isto o q:ue
pratica-se na, Provincias, onde um systema, talvez projectado com patno
tismo, degenera em perseguição eleitoral, em questões entre particulares, e
até entre as autoridades.

O S1', Cansetnçào de 8inimbú : - Apoiado.
0,'11'. j1fa1'qtteX do Herval : - Não me queixo do pcnsamento que

teve o governo; queixo-me da execuçãO, e o mostrarei agora mesmo ao.Sr,
ex-mini tro da guerra, que acaba de me dar o aparte, lembrando que fOI ~.
Ex. o proprio que fez o favor de dar baL'(a aqui a nm moço lavrador, CUJo
pai era cégo de um olho, aleijado 0.0 braço direito e com uma ruptura nO.
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ventre e que, depois de ter servido por muito tempo á Patria, ficou privado
do unico filho que tinha para sustentar suas filhas e filhos menores. Esse
moço foi de Sant'Anna do Livramento alTancado para sentar praça, e o Sr.
JunqueiJ:a fez-lhe justiça, mandando-o pôr em liberdade.

O St·. Gansanção de Sinimbú : - Os que governam não acreditam
nesses factos.

O St'. Mat'que;r, do Berva,l : - EntãO andarãO enganados toda a vi
da. Eu comprehendo, senhores, o grande alcance politico e economico que
resulta das escolas que se possam crear nas Provincias para n'ellas serem
recebido& menores, orphãos desvalido, que seus pais e tutores quizerem
entregar, para aprenderem não só a lêr, mas tambem algum officio. Servi
rão á Patria quando eHa precisar e sejam homens. Isso eu comprehendo ;
mas não comprehendo a conveniencia de se recrutarem crianças em tão ten
ra idade e sujeitaI-as á disciplina militar. Diz o relatorio da guerra que os
aprendizes militares sãO destinados a futuros officiaes inferiores, para cujo
fim existem as escolas regimentaes, onde praças escolhidas recebem ins
truCÇão : logo, é duplicata inutil. Sr. presidente, julgo de meu dever, corno
reprc entante da Provincia do Rio Grande do Sul fazer um pedido ao go
verno imperial, no interesse do socego da maior parte dos habitantes do
municipio de Bagé. A guaI'da nacional está dispensada do sen'iço, o Exer
cito está guarnecendo as fronteiras; porém, ainda com manda a de Bagé um
commandante superioI' da guarda nacional, tendo por seu secretario um ca-'
pitão e por seu ajudante um Tenente da mesma guarda nacional. Sr. presi
dente, csta despeza é desnece saria, não é conveniente ao thesouro publico;
entretanto accrescem circumstancias peiores. Dois dos irmãos mais quali
ficados do commandante superior ha tempos, e em pleno dia castigal'llm a
cacete e a lllUlTOS nada menos que a um juiz de direito da localidade e a
um juiz mtrnicipal. Além de ta occonencia, Sr. pre idente, eutre pessoas
da familia do commandante superior e mais 600 ou 800 habitantes do lo
distrioto da cidade de Ba€;é, oorre um pleito judioial sobre oampos, pleito.
que tem dado já maus resultado. Assim, pois, nestas oiroumstanoias e em
cutras que não menciono, não po 'so deixar de pedir ao governo a demiSSãO
d'aquelle commando da fronteiJ:a de Bagé e dos officiaes da guarda nacional
que servem sob suas oI'dens, Em JaguaI'âO ha tros offioiaes Generaes e aqui
ha mais alguns; e na Dle ma oidade de Bagé está o Coronel chefo do 20 re
gimento, o honrado Sr. Faloão da FI'ota. A substituiçao é, portanto, faoi!
o de interesse á oausa publioa, e pOI' ü.m chefe que infunda mais respeito e
seja extranho a questoes 100aes, Ainda ha pouoo aili foi as assinado um
juiz de direito. Tenho dito. (Muito bem). Vai á meza o seguinte I'equeri
mento: «Requoiro que se peça ao governo, por intermedio do Sr. ministro
da guerra, oópia da ordem do dia n. 272 de 14 de JaneiI'o de ]869, do com
mando em ohefe do exercito brasileiro, em operaçOe no Paraguay, sobre o
ccmbate de ItoroI'ó, ino1nsive a parte do brigadeiro Jacintho Maohado de
Bittonoourt, datada de Villeta, em 13 de Dezembro de 1868. - Senado, 8
de Outubro de 1877. - "kf.urque'll do Het'vaZ. Foi lido, apoiado e posto em
discuSSãO.

O St'. BU9'ão de Gotegipe (ministro da fazenda) ; - Sr. presidente,
pedi a palavra apenas para ver si o requerimento fioava adiado, porque,
tendo o illustre Marquez do Rerval dado uma explioação ao SI'. presidente
d? oonselho, que não se aoha presente, eu desejava que ficasse adiada a
dlSOUSSãO" ,

.Alguns Srs. Se91adores ; - Já deu a hora,
O Sr. BarM de Gotegipe (ministro da fazenda) : - '" para que S.

Ex. pudesse tambem, dar, neste caso, as explicaçOes precisas. NãO é por
quo eu tenha de contrariar nenhuma das proposiçoes do illustre senador;
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mas, a maneira por flue ene se explicou, aliás tão honrosa para ambos os
Genoraes (apoiados), póde tambem SOl' a mesma por que tenha de explicar-se
o illustre Duque, de modo que nllo fique nem sobre um nem sobro outro n
pecha de inexacto.

O S1·. J~tnq~teira e Outl'OS Sl·S. Senadores ~ - Apoia.do.•
- A 19 de Outubro de 1877 embarcou Osorio para o norte do Brasil,

no vapor nacional J'e1'1zambuco em visita a seus filhos Adolpho e Francisco
que, no Recife, estudavam sciencias jUI'idicas e soeiaes. Acompanhou-o seu
ilIbo Dr. Fernando Luis Osorio" representante da. Provincia do Rio Grande
do Sul na Camara temporaria.

A 23, tocou o paquete em S. Salvador, na Balda.. Recebido á bordo
em 3 vapores com bandas de musica e muitos escaleres pelo Presidente e
membros da COlllJJlisSão Central do Partido Liberal, alem de muitas pessoas
gradas e populares, Osorio desembarcou ás 6 1/2 horas da tarde no cáes do
Â.rsenal de Marinha; teve uma recepção estrondosa e enthnsiastica; o
povo o conduziu em triumpho pelas ruas da cidade I

Muitas as manifestações que recebeu; os jornaes da capital bamana
'lIoticiaram-n'as em seus detalhes i impossivel resumil-as; não nos pode
mos, porém, furtar a satisfação de transcrever a acta da sessão solemne e pu
blica da CommissãO Central Permanente do Partido Libeml da Bahia reali
anda em honra ao General, bem como os discursos proferidos pelos diversos
oradores a que se refere a acta, dos quaes destaca-se o pronunciado pelo
Dr. Ruy Barbosa, orador official escolhido.

Acta da sessão solemne e pllblica sob a presidencia do EXIll. Sr.
Dr. José Luiz de Almeida Couto, em honra do ExOl. Sr. ~IarfJ.uez do Her
vaI:

Aos 23 dias do mez de Outubro de 1877, ás 7 horas da noite, ~Dl
meio de immensa multidão agglomerada no edificio do Dim'io (ta Balna.,
em cujo salão principal, e achando-se presentes S. Ex. Marechal do Exer
cito Marquez do Rerval, Senador do Imperio, Exm. Goneral commandante
das armas, João do Rego Barros FalCãO, agente consulares, membros da
Magistratura, offieiaes da .Armada e do Exercito, deputados p,'entes Dl's. Mar
colina de Moma e .A.lbuquerque e Fernando Luis Osorio, a redacção do
Dia1-·io da Bahia, diversas associaçocs, nnútas outras pessoas gradas, e
os membros da Commissão Central, Dl's José Luiz de Almeida Cou~o,
.Aristides Cesar Spinola Zama, Francisco Rodrigues da Silva, Consellleno
Salustiano Ferreira Souto, Antonio Carneiro da Rocha, Augusto .A.lves
Guimarães, Ruy Barbosa e Luiz Barreto Corrêa de Menezes, faltando com
causa participada, o Dr. Gonçalo Bulcão, o Sr. presidente abriu a sessão.
Procedeu-se a leitura e approvaçãO da acta da sessão anterior; e, em se
guida, o Sr. Dr. Conêa de Menezes, l0 secretario, pedindo a palavra, apre
sentou e justificou a seguinte indicação: <Indico que na acta da sessãO de
hoje se insira llm voto de l'econhecimento e gratidão do povo bahiano, pe
los serviços relevantissimos prestados ao paiz na guerra do Paragu~y. ao
inclyto General }fanoel Luis Osorio, Marquez do Rerval. Indico, maIS,. q~e
a S. Ex. seja conferido o titulo de presidente honorario da COillnussaO
Central Permanente do Partido Liberal da Bahia, que contempla em S.
Ex. a mais pura das glorias nacionaes. Sala das sessões, 23 de Outubr~ de
1877. (S. R.) - G01Têa ele .Menexes.- Esta indicaçãO, recebida pela multIdãO
que enchia o vasto salão do sdificio do Dia1'io, no meio de calorosos ap~lau
sos e "ivas ao illustre General, sendo sllbmettida :lo discussãO, foi unaUlme-
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mente approvada, declarando em seguida o Sr. Dr. .Almeida Couto presi
dente honorario da Com missão Central ao Exm. SI'. Marquez do Horval,
Senador do Imperio, que tomou assento entre vivas, flores e estrepitosos
applausos da multidão. Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Ruy Barbo
sa, escolhido pela Commissllo Central para, em nome do Partido Clun

primentar ao illustre General. Depois, obtiveram a palavra os Srs, Drs.
Manoel Bornardino Bolivar, Benjamin Franklin de .Almeida Lima, em no
me do corpo academico j Satyro de Oliveira Dias e Francisco .Antonio Fil
gueiras Sobrinho, em nome do povo. Em diversas occasioes usou da pala
vra o illustre General Osorio para agradecer os cumprimentos que lhe eram
dirigidos. E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão no meio dos
mais estrepitosos vivas da multidãO, que apinhava-se no edificio do Diario
ao Partido Liberal e a Osorio, sendo a ada assignada pelo Exm. SI'. Mar
quez do Herval, pelos membros da CommissàO Central, c tambern, sob in
dicação do Sr. Dr. Corréa de Menezes, pelo Exm. Sr. Dr. Fernando Luis
Osorio, illustre representante da Provincia do Rio Grande do Sul na cama
ra tomporaria.· E eu, Luiz Barreto Corrêa de Menezes, secretario, a escre
vi e assignei - },fal'qtteX do He1·vctl. - Dr. José I.lUix de Almeida Oouto.
- Fernando Luis Osol'io - Dr, Salttstiano SMtto - Dr. A?'istides Oesa?'
Spinola Zama - Dr. Flmnc-iseo Rodrig'ues dct Silva - Antonio OanzeÍ?'o
da Roeha - Attgttsto Alves G2timcwães. - Rny Ba?'bosa - linix Bm're
lo Corréa de ,Mene~es,

Discm'sos proferidos por alguns dos oradores a que se refere a acta
acima:

o Sr. Dr. Oor'réa de Uenexes:- Sr. presidente, interprete dos sen
timentos de todos os meus illustres collegas nesta occasiãO, em quc, em
'honra a Osorio, celebramos uma sessão ~olemne da Commissão Central Pcr
manente do Partido Liberal da Bahia, venho npresentar uma indicrl,çüo, que
lerei depois de justificaI-a, Meus senhores: - Não conheço neste
paiz um nome mais digno de estima, de respeito e de veneração, m::us aben
çoado deste povo, que o contempla como fl mais pura, a maio santa relíquia
de nossa Patria, do que o nome do invicto guerreiro-o legendario Osol'io !
(Bmvos, m2dto bem i vha o General Osorio I) Quem, diante do nOUle de
ão venerando cidadãO, nãO sa doscobril':í. respeitoso para render um sincero

preito de homenagem e tecer corôas immarcessiveis ao typo sublime da
abnegaçãO, da hravlU'a, ,:la lealdade c do patrioti, mo'? (.AjJl)la~tsos). Pois
bem: FIO heróe, que milhares de vezes encarou gloriosamente a morte no
campo das batalhas; aa hravo, que ou\'iu por tantas vezes l'Ugir flU'iosa
mente o pampeiro, sem estremecer (CtpplCt2tSOS prolongados), deixando em
cada palmo de terra de um plÚZ estrangeiro sulco bem vivos e profundos
de sua gloriosa espada (rn'uito bem), vem hoje a Bahia, cheia de jubilo, tri
butar-lhe Ulll voto de reconhecimento e gratid;o, (G-randes apl)lct~tsos),
I osse momento solemne, meus senhores, em quo o il!ustre guerreiro se
acha :í. face desse povo, que o applaude, que o fe 'teja, porque o idolatra
(?!zuito be1n) ; desse povo que se orgulha de tel-o junto a si ..a elle-perso
n.lfieação do hrio militar (bmvos), symbolo do valor, do herOismo e da glo
ria nacional (muito bem), não póde a Comll1issão Central Pen.naner.te, em
nome do Partido Liberal da, Bahia, que têm a fortuna, de consldemr S. Ex.
C~1l10 lun dos seus mais dileetos e benemeritos chefes (I.nuito applausos,
lnvas a Osorio e ao Partido liíbeml) ser indifferonte á passagem por esta
c!lpital do bravo dos bravos, aquelle que tem a 10uclU'a sublime de todos
os hero'iSillos (b?'avos) e que em si personifica a Patria Brasileira, (appla2t
sos pl'olongados), do legendario Osorio ! (j{uilo bem, 1n'uito bem' ealo?'o
sos ctpplattsos eo6?'em a vox do orad01', V'ietol'inndo ao invicto gtter
reevro) ,
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Em seguida o Sr. prosidente deu a palavra ao Dr. Ruy Barbosll, para
em nome do Partido Liberal saudaI' ao ilIustro General Osorio :

O SI'. Dr. Ruy Bal'bosa : - r. General Osorio. Por parte da Com
missao Central Permanente, em nome do Partido Liberal - que se pré a
tanto de V. Ex" quanto V. Ex. d'elie - é que tenho a honra de saudal-o.
(Bl'avos). Em nome do Partido Liberal, bem o sabe V. Ex., quer dizer em
nome do povo, que, identificado a elle, atravessa as provaçoes deste abso
lutismo, cuja contumacia no mal nos vae educando, quer queiramos, quer
não, para o regimen do povo governado pelo povo. (.Al)plc~~tsos). .A. Bahia
abre-vos hoje com todas as alegrias de mão o seio aJIoctuoso do sua hospita
lidade apaixonadamente feliz com a vossa presença. E' que elia revê em
vós cada um desses filhos que a gloria ceifou aos miUlares no campo dá
honra, cada um desses bravos que partiram d'aqui envolvidos em nossas
flores, em nossas saudades, em nossas preces, a entregar pela Patria, ferida
nas entranhas e na face, o sangue, o futuro, a vida, e ficaram lá, sem vol
ver mais, victimas do dever, com a planicie incommensuravel e o céu e.
treliado por urna as aguas solemnes do P.rata por sudario e as harmonias
grandiosamento selvagens do pampeÍl'o por eterno pooma de uas Yictoria.
(Bl'avos enthusiasticos e pl·olongados). EUa, a Bahia, que atraz da vall
guarda nunca se deixou, na paz ou na guerra, contempla no heróe, no pre
cursor, no raio da vanguarda, contempla nelle res1ll'gidos todos esses mor
tos immortaes j e nãO lhe parece que todas essas coragons, que todas essa
dedicaçoes, que todos esses sacriticios juntos não caibam dignamente ne ta
personificação admirave!. (Jl1uito bem). Longo tempo, Sr. General, os ins
tinctos menos humanos do homem symboli aram no ferro ensanguentado o
heroi ·mo. A civilisaçao deste seculo porém, sente já que o genio militar
não é sinãO uma intelligente e perigosa expressão da força, toda a vez quo
nM fõr o ag'ente de ll111U idéa superior, de um sentimonto grande, de um
movimento providcncial; toda a vez que nãO enCRme em si uma reação
nacional, liberal, civilisadora. O Direito é agora quem sagra os heróos j

não a conquista . .A. idolatria das espadas ambiciosas lJassou. Succedeu-lhe
o culto da admiraçãO e do reconhecimonto aos vingadores da dignidade hu
mana contra todas as u urpaçOes que a conclllcam no individno ou no povo.
(Muito bem). Só uma dessas nobres causas póde infundir ao gládio e sa
dignidade heroica, ante a qual uma fronte livre se incline, sem inclinar-so
a um jugo; porquo só nesse campo o instrumento de morte e ele gnerra
póde b'ansfigurar-se, militando contra a guerra c a morte, contra a espo
liação e o captiveiro, em arma de prosperidade e de paz, de redempção,e
progresso. (Bavos). Essas glorias, sim, que não deixam maldicçoes.ap~s

si; que não ficam sendo para a Patria um pesadelo, um remorso, o pnmel
1'0 élo de uma alternativa de desforras e revezes, para a liberdade uma hu
milhaçãO, para a juventude um exemplo perverso, para a historia uma con
templação dolorosa, para o aperfeiçoamento commum dos homens uma pha
se de esterilidade e ruinas. Essas, sim, que não são Cezar nem Bonaparte,
que nao têm um Waterloo nem Santa Holona; que nM se vêem .duas vezes
no altar, para duas vezes despenhar-se no pó. j que não são hoje arbitral
de um mundo OPPl'imido, para ser amanhã prisioneiras delle; que não sa
hem da revoluçãO para assassinaI-a, da liberdade para prescrevei-a, do povo,,"
pam o escravisal'. Essas, sim, que são justas, puras, bemfazejas, ab.ençoa
das, mas por isso mesmo eminentemente difficeis, por isso mesmo lllcom
paravelmente raras. (Acclamações enthusiasticas). Sentil' em si todos os
privilegios, todas as tentaçoes, da soberania pela força, e amar b~8ta.nte ~
dover para sujeitar o orgulho dossa superioridade ao serviço da JustIça, e
fortuna, é grandeza, é excepção que a Providencia conta áquelles a quem a
reserva. Até hoje menos Domeroso é ainda que uma pleiade o gn1pO des-
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8llS grandes almas desde Washington á Garibaldi j e, ,i o nome de V. Ex.
é digno desse enthusiasmo, ê porque a sua irradiação tem a limpidez desse
roco. (Jl-luito bem) No grande soldado não applaudimos sinão o grande ci
dadão. Sua farda ê civica j sua farda não o discrimina do povo: confun
de-o com eUe, de onde surgiu, onde se tem consteUado de glorias; e onde
os seus triumphos, como este, representam a espontaneidade intima da
Nação que estremece por eUe. (Applauso). Por is o; porque a sua he
roioidade nãO ê a heroicidade falsa, egoistioa das mediocridades vaidosas
ou das ambições rnalfazejas, IDas a intrepidez, a generosidade, a singe
leza, o ardor, a abnegação do patriotismo, - por isso o nome doUe che
gou a ser neste Paiz, um symboto, e aiuda em vida prinoipiou-Ihe a glorifi
cação da lenda. (Bravos ,gemes). Por isso, estas festas, que só a popula
ridade explica, estas ovações, que não se enoommendam, nem se preparam
nas secretarias, com os reoursos offioiaes, estas explosões da alma do povo, que
a magestades ooroadas, mas desamadas, nãO têm, mas I]ue Osoria encontrará
infaW,etmente, do ui ao norte, uma por uma, em todas as Provincias onde
pise j porque este ê o premio para os que servem sériamente a ação, não
para os que a conompem e opprimem, não para os que a esbulham da sua
oberania e das suas in. titilições, n1\O para o que preferem a gloriola das

Reclamações estrangeiras á estima da Patria, conquistada pela fidelidade ao
dever. (Exptosão de applausos). Applauclis, senhores? Quer dizer: a
minha palavra é muito desbotada ainda, muito debil para eoho da vossa
emoção. Em mister a energia, o oalor, a ohamma impetuosa destas mani
fe.. tações, es a soentelha eleotrica que oórta, de quando em quando, a ex
tensiLO deste auditorio, para imprimil' á soleOlnidade imponencia conespon
dente á vo. sa admiraçãO e a oste mereoimento. Á cada acclamação destas
dir-. e-hia que os fastos lIlara,ilhosos do General sem mancha nem pavor
tumultuam animados aqui; I]ue a oampanha dos oinoo anno. reperoute de
baixo de te teotos; que osto borborinho é o rumor longinl]uo do. comba
tes, onde oada um dos que espemvam, pelejavam o morriam sentia no pei
to a alma neste. E, si aquolla multidãO pudesse 1'0. urgir ne. te Iogar j si
cnda um dos I]ue, neste momento, estão rodeando este enorme re to do
grande Exeroito, oapaz ele susoitar deste sólo outro maior, (bmvos) fos. e
digno de representar cada um dos heróes obsouros que oahiramjunto delie;
si todo os que o amayam tanto, os que viam nelle o anjo tutel1ar ontre as
inoerteza.' da refrega, os I]ue liuavam oom os olbos fitos na ponta luminosa
do. ta lança, os que nelle namoravam a Patria ausente, laoerada, irrefleoti
da no desaggravo ela honra; i todos o que tin ham por eUe paL'CãO ado
ração, fa.natismo patriotioo; si todos os que dormem no sul se reergues
sOqJ, senti. em, falassem de redor, agom da gloriosa testemunha de sua
bmvura, nem os olhos de todos vós oonseguiriam emlmerar o sem-numero
do reclivivos j pequenino seria este edifioio, insignificante este reointo, aba
fadiços os corredores, as portas miseravelmente estreitas; e a vaga infinita
dessas auau tas evooações, transbordando magestosamente, alagaria as pra
ça I as ruas o oiroulo inteiro deste borisonte, fremente agitada mal'lllho
sa, oomo oceano in. tantaneamente entornado pela superficie da terra, so
bre oujas agua. pairasse, immenso murmul'Ío de milita ondas, o nome do
heróe que foi a inspil'açãO, a fasoinação, o astro polar daquellas luotas gi
g!\nte.oas. (Prolongadissímos bmvos). Esta carreira apparentemente ohe
geu ao zenith ; porque impossivel pareoe (lue quem tanto.subiu, tenha mais
que subir ainda. Mas Iluem, sinllo Deus, o sabe? Quem terá o direito de
prefixar o ponto oulminante a esta asoensão extraol'clinaria? Eu digo só
que, nesta tena, a liherdade oareoe, agora mais Ilue nunoa, e cada ,ez mais
de seus amigos j··que nenhuma partioula de oonvicção, de fé de aotividade,
será inutil á hora deoisiva; que esse in. tante supremo. prox.ímo tal,ez,
talvez imminente superior, com oerteza, a todas as previsões e a todas as
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v?ntades humana, ex.igil"á d~ todos os pa.triotas a ~ua contribuição; c qU8,
SI então nem os maIS huuuldes serão dIspensaveIs, cumpre-nos, com im
mensa maioria de razão, supplicar ao Omnipotente não aifaste de nós este
espirito, esta audacia, este bom senso, esta probidade, esta popularidade,
esta força, esta imagem viva do civismo democratico, este penhor irresisti
vel do triumpho. (Appla~tsos CCtIOl·osissúnos.) Para esses tempos só a
Providencia conhece o papel que lhe predestina! (El'avos enthusictsticos
nCOmlJanham o m·ndoT. Viv(ts (tO Pm·tido liibcl'al e a OsoTio).

O ST. Satyro de Oliveim Dia,s (em nome do povo) : - Senhor Ge
neral : - Diante da grandeza de V. Ex. um orador da minha humildade
sente-se aniquilado porque o esplendor da gloria que o illumina é tão
grande, que me assoberba e de lumbra. (Muito bem). Si neste momento,
pois, não me estivesse sobre os hombro a ardua miSSãO de saudai-o em no
me deste heroico povo da Bailla, que V. Ex. de longe soube amar, e que
hoje vê-se honrado e feliz ao recebei-o em seu seio (m1tito bem) ; si a mi
nha palavTa aqui não fosse o echo da voz do povo, que é quem pode di
gnamente, armado da sua soberania, subir até V. Ex. (bmvos), eu só teria
que curvar-me aute V. Ex., em sua passagem por esta Provincia, para
contemplar-lhe o rastro luminoso em muda e silenciosa adm.iTação. (MtitQ
bem(. Mas, nãO: a linguagem ostrepitosa das acclamações que o cercam;
o perfume das flores que lhe chovem sobre a fronte veneranda ; o delirante
sentimento do jubilo que esta ovaçãO exprime, não bastam a este povo, que
V. Ex. tantas vezes levou á gloria no campo da guerra, e que agora, na
paz, arrancou do braço para guardai-a bem dentro d'alma aquelia legen
da magica e e sencialmente bahiana de - '-oluntarios da pab'ia. (Ap]Jla~tsos).

EUe quer que V. Ex. o oiça neste instante de calma da sua ruidosa alegria;
eUe quer descobrir-se diante do guerroiro illu tre, e apertar a mão do cida.
dão benemerito que, no dia de boje visita esta cidade das montanhas, em
cujo brazão de nobreza e glorias pode emmoldurar-so dignamente a grandio
sa figlUa de V. Ex. (Appl(HtSosj. Eu desejara. Iortanto, Sr. Genoml, em
nome do povo bahiano, traçar o esboço do poema que constitue a vida d~
V. Ex. i mas, nem só me faliece opportuuidade e temi o, como não 1110 podereI
attingir aos delineamentos com o meu mesquinho talento. Entretanto, esta
povo manda-IDO dizer á V. Ex. que lhe conbece e ama o nome desde que os
primeiros lampejos do sen genio militar o armaram caval1eil'o (m'ttito bem),
quo o admiTa estatico desde aquella IDaravilllOsa passagem do ParanlÍ exe
cutada por V. Ex. apezar da treva ignota e mysteriosn. da noite, e mau
grado a furia dos homens e dos elementos (bmvos) ,. que o venera oomo um
idolo desde que a sua lança historica, apparecendo ao mesmo tempo a todas
as legiões combatentes, como viSãO inspiradora de brio e valor, salvou a
honra nacional na grande batalha de 24 de :Maio (bravos),. que com~ç~u.1\

adoraI-o desdo aquella porfiosa jornada de Avaby, na qual uma bala IDlm~

ga fez brotar-lhe o sangue da propria bocca, que sempre commandou a VI:

otoria. (bravos e applausos). Nesse dia, eu o vi, Sr. General, porque alli
estava tambem ao serviço do seu glorioso 30 Corpo de Exercito, quando. o
sangue de V. Ex. lhe escorria pela faoe, da face daquelles bravos gotteJa
vam as lagrimas, porque elles o amavam como o pae, e parecia-lhes ver pas
sar ferida e ensanguentada a propria deusa da Patria ! (Applaus08 prololl

.gados). Este povo manda-me ainda dizer-lhe que se suspende nas ~za~ d.o
mais fervente enthusillsmo para saudar na pessoa de V. Ex. a triplice lUdi
vidualidade do soldado, do fidalgo e do senador liberal. (Muito bem). Mas
V. Ex. bem vê, e este paiz inteiro, que nos ba de oU'lir, bem sabe 9ue n1\O
é ao soldado officiat que o povo cumprimenta (bravos), mas ao quendo, ao
popular, ao impavido soldado, ao grande General sana pC'ur et salM l'epro
ehe, que elie aprendeu a chamar pelo simples nome de Osorio (applausos).
Não é tambem á fidalguia que se deixa faze!, q,ue ell~ rende esta homena-
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gem, nem tão pouco aquell'outra que nasce feita, o que muita vez é tãO ri
dioulamen te plebéa (calorosos applausos cobrem a vox do orador) j mas é
ao fidalgo cujos fóros de nobreza deu-lh'os a Pau'ia admirada e agradecida
(applausos). Este povo não barateia os cultos de sua alma: elie os dá a V.
Ex., que é um verdadeiro padI'e conscripto, verdadeiro pelo seu esplendido
merecimento, verdadeiro ainda porque é a expressão da victoria do Partido
Liberal naquelia nobre terra do Rio Grande do Sul, aonde como aqui, como
em toda a parte, está mon da ha nove annos a odiosa guilhotina da liber
dade eleitoral (applausos calorosos). E' isto, Sr. General, o que o povo des
ta capital queria dizer á V. Ex., e que eu tenho a distincta honra de trans
mittir·lhe com toda a verdade do meu coração de bahiano (applausos pro
longados).

O S,·. Dr. Filgumms Sobrinho: - Sr. GeneralOsorio! - Duas
phases memoraveis assignalam principalmente a vossa heroica vida consa
grada á defesa da Pau'ia e da liberdade. A primeira foi, quando, tomado da
nobre indignação que imllelle os heróes, travastes da espada para com elia
escreverde , nos campos da honra nacional, a TIrada de nossas glorias (ap
plausos) j quando lá abristes a porta magestosa da historia de nOQso futuro
e impuzestes ao estrangeiro audacio o o respeito de um povo soberano
(1mtito bem) j quando o echo de vo sos u'iumphos evocava aqui a legioes
de voluntario que lá foram, sob o mesmo estandarte que elevastes á
aUtua de vosso heroismo, m01'1'e?' comba-tendo ou viVe?' tri~vmphando j

quando, emlim, guiando essas cohortes á victoria, lhes mostraveis
oomo é heroico o valor posto ao serviço da mais santa das causas. (Muito
bem j muito bem), A segunda pha e, Sr, General, foi quando vies
tes... vagaroso, lembrando a palavras de Luiz XVI a Tnrenne :

ilo deve esu'anhar que venha tão de vagar quem vem tão carregado
de lomos (appla~tsos) j quando, após a proscripção, com que um governo
que se pOe fóra do espirito de seu soculo costmna honrar os amigos da li
berdade (bravos e appla~tsos), por uma justiça posthuma, vieste , travando
d'est'outra espada, a espada do espirito, na plll'ase do apostolo, e n'este
outro campo de combate, o parlamento reivindicar, com 'ossos compa
nheiros d'armas, as liberdade populares 'equestradas em proveito da omni
potencia da corôa (m~âto bem j muito bem) j viestes guiar o povo e a mo
cidade, que não querem morrer sob a decadencia de um governo oaduoo, á
realísação de seus grandes e gloriosos destinos, E aqui, Sr. General, vinde
ensinar-lhes a nãO u'ocarem pela casaca de ~tm homern o estandw·te de
UMa Igrl!{j'a, (bravos), e, na p!ll:a e do grande orador francez a substitui
rem a superstição da Monarchia pelo culto da liberdade e da Patria, (~plo
s~o de appla~tsos), Eis porque subistes tanto na estima publica, culto na
CIOnal e pau'iotico tão dif1'erente do {etichismo degradante creado pela ido
latria dos oortezãos I (Repetidos applauses). Eis porque já não tende por
Patria uma só Provincia, mas a alma e o coração do povo Brasileiro. Sim,
e.ssa cstima publica, que é o unico premio dos grandes berofeitores .da civi
IIsação (muito bem), faz esquecer a glorias da realeza; porque, SI esta se
assonta n'um throno que as vezes só dá o aca o do nascimento, (muito
bem), vós vos elevaes n'um altar pelo vosso merecimento pessoal (applau
sos) .. si os monarchas, em sua possagem, têm ovaçoes, tanto mais ruido
sas quanto mais vivazes os inte1'6sses sordidos que as produzem, as que vo
tributa este generoso povo são manifestaçOes que, como a prece dos labias
da fé, irrompem espontaneas, de seu grande ooraçãO, de que elie fez UUI

templo onde só existe um retabulo, - a imagem da Pau'ia opprimida um
só oulto - a estima de seus bemfeitores, (Muito be?n j muito bem), Eis
P?rque a Bahia recebendo o mais illustre hospede que jámn.is pisou seu hos
pItaleiro sólo, vos estreita em seus braços, com risos molhados de prantos,
como Homero pinta em Andromaca: os risos sliO de alegria, as lagrima -
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de gratidão. (.Applausos). E apraz-me commemorar aqui a confraternisação
das Provincias, da Bahia e Rio Grande do Sul, em suas duas mais altas
personificações, em vós e no povo (muito bem); porque foram eUas que
iguaes no brilho, deram para a guerra a maior cópia de seu sangue; e que'
ligadas na paz por indelevel sympathia, se uniram na defeza dos principio~
liberaes j porque, quando a heroica Provincia do Rio Grande foi, por neces
sidade da guerra, impedida de eleger seus representantes, foi a Bama a
quem ella pediu que defendesse no parlamento seus direitos e seus interes
ses. (Viva approvação do Geneml Osorio). ·Sr. General, não tendes, é ver
dade, um monumento de argila ou de bronze, desses que tantas vezes a li
sonja .ofi'erece e a vaidade aceita. (Applausos). Eu bem sei que, si o tive
reis não se diria delle - que é uma ment1:ra de b"onxe (muitos (tpplau
:los), porque não sois uma mentira de carne e osso, mas a incarnação viva
do espirito da liberdade e da justiça. (Muito bem; muito bem). Mas, po
deis responder, como Catão, o antigo, a quem lhe perguntavam porque lhe
não haviam erigido uma estatua. Eu quero antes, disse o velho patriota ro
mano, que perguntem porque me não erigiram uma estatua, do que per
guntem porque m'a erigi.ram. (Applausos). E de que vos serviriam esses
monumentos qne tantas vezes nivelam o merito real e as falsas apotheoses ?
(Muito bem). O vosso está erguido em bases indestructiveis, escripto em
dois livros de ouro, nas paginas gloriosas de nossa historia e no coração
do povo. (Muito bem). E o que ahi está escripto se repete de bocca em
bocca; e cada bocca diz que sois a mais alta personificação do heroismo
militar e da coragem civica (muitos applausos), o mais glorioso chefe da
democracia brasileira (muito bem), o heroe cuja legenda é a historia mes
ma de nossa Patria, vinculado ao passado pela gloria, e cuja popularidade
no presente é já, em sua propria vida, a tomada de posse de sua immol'ta
lidade. (Applausos pl·olongados). Sr. General, ha épocas sombrias, de en
fermidade social, e a nossa é uma dellas, em que parece que Deas se au
senta da consciencia e da historia (bravos), deixando que os acontecimen
tos corram á mercê dos erros criminosos de UIlS e das paixões de outros.
Pois bem: vir, em taes crises de angustia e desani.mo, ungir o povo de fé,
trazer-lhe o viatico da esperança (bl'avos), é fazer uma obra eminentemente
m?ral e profundamente fecunda o benefica. (Applausos). E como o velho ~uer

rerro não desespera da liberdade, como Varo não desesperou da Patna, a
mocidade e e povo não desesperam deUas e crêem na victoria da democra
cia. (Muito bem). Por uma compensação, com que a Providencia adoça os
nossos males, ella nos dá sempre, na nossa marcha para o futuro, al
guma consolação e alguma virtude. A consolação é para vós, a quem es~e
povo diz, como o senador romano cumprImentando seus heróes apoz a VI

ctoria : «Vós bem merecestes da Patria I. A virtude é para nós, é a cora
gem com que vosso grande espirito aviventa o nosso, e, com eUa, a espe
rança, que nunca morre - nem nas grandes almas, como a vossa, nem no
coração do povo. (Applattsos prolongados). (.Diario da Bahi~, 26 de Ou
tubro de 1877).

As 4 1/2 horas da tarde de 24 embarcou o General para Pernambu
co, sendo levado ao Arsenal de Marinha, com as mesmas acclamações com
que foi recebido, e conduzido a bordo na galeota, em que desembarcara,
acompanhado de povo, que enchia h'es vapores e numerosos escaleres.

No dia 26, ás 6 horas da manhll, fundeava no porto do Jaraguá, em
Maceió (Alagoas) o vapor Pe?·nambueo.

Recebido a bordo pela ComnlÍssão do Partido Liberal, ahi foi por
ella saudado ; e, conduzido á terra, foi acolhido com festas, por entre as
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mais espontaneas e enthusiasticas manifestações populares. (6) A's 6 ho
ras da tarde o paquete partiu para o Recife.

A 27, chegou ao porto do Recife. A's 9 1/2 h. desembarcou Osorio,
recebido a bordo pelo Directorio do Putido Liberal. Indescri ptivel a rece
pçlío em terra. Extraordinarias as manifestações de regosijo. No trajecto,
do lugar do desembarque (cães da Lingueta) á residencia dos filhos, onde
hospedou-se, dUl'aute tres horas foi Osorio victoriado com delirante enthu
siasmo. As ruas embandeiradas, arcos de flores e folhas, coretos de musi
ca ; discursos, poesias j batalhões e esquadrões patrioticos formavam, litte
ralmente cheio o espaço entre as duas pontes. Senhora lançavam flores
sobre O orio. Uma apotheose. A' noite a festa proseguiu ; todas as ruas"
praças do referido trajecto illuminaram-se galhardamente, bem como grande
numero de edificios particulares j bandas de musica em varies pontos. No
theatro de Santa Isabel houve espectaculo de gala em honra ao General,
que aill foi estrepitosamente saudado por uma selecta e numerosa socie
dade (7)

Pela manhã do dia seguinte sahiu Osorio á passeio, almoçou com o
Barlío de Nazareth, Presidente do directoria do Partido Liberal, visitou o
Dr. José Mariano, e neste dia e no ouh'o fez e pagou diversas visitas. A'
tarde formaram-se diversas passeiatas que com bandas de musica foram
cumprimentar o guerreiro; n'uma das quaes falaram o Barão de azareth e o
Dr. Jo é Mariano. Entre outros pensamentos o General,respondendo, disse:

.Nenhum poder do mundo ba de c·onculcar impunemente os direitos
do povo; quero a ordem e a liberdade, ma , quando esta perigar, minha es
pada e tará sempre prompta para defendei-a.•

A' noite sahiu O.orio a passeiar sempre seguido e saudado por
muito povo e entrando para o Theatro foi acolhido com redobrado enthu
siasmo e satisfação.

No 30 dia proseguiram as visitas. A' noite, unI cano triunlpbal, com
uma joven symbolisando a Libe1'dade, foi saudal-o e buscal-o para com eIle
sabir á visitar as illuminações das ruas por onde fizera a sua entrada, e
trouxe-o ao seio do povo, escoltado por todos os batalhões patrioticos, por
muitas bandas de musica, e festejado por muitos viva e immensas gyran
doias de foguetes. Vendo o General em um gl'llpO a bandeira de 1817
deu o viva - ao emblema da liberdade pernambucana. Enorme foi o acom
panhamento popular que nesta noite victoriou-o com frenetico e inenarravel
enthusiasmo. (8)

Em honra ao General realisaram-se ainda a 3 e 4 de Jovembro na
povoação do Beberibe, manobras, exercicios militlll:es pelo 20 batalhllO de in
fantaria de linha. Assistiu Osorio a todo o movimento. Para esse fim par-

(6) ,O Liberal., das Alagoas. Maceió, ao de Outubro 1877,
(7) ,Dlario de Pernambuco', 28. 30 Outubro 1877.
(8) ,A Provincla•. Recife, 30, 31 Outubro 1877; 6 de Novembro mesmo anuo;

'Diario Pernambuco. 2 Novembro 1877.
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tiu do Recife em trem especial ás 8 horas do dia 3. Saudado pelo Major Cal
das, que relembrou os altaneiros feitos do General, S. Ex. agradeoendo
disse que se regosijava vendo em torno de si tantos desses bravos que du
rante a guerra tão alto elevaram o valor do soldado brasileiro, que igual
mente não podia deixar de ufanar-se por ter presente o distincto comman
dante do 20 batalhãO de Infantaria Coronel Coelho, o symbolo das nossas
victorias em Matto Grosso; disse qua ia saudar á um militar valente, a
quem no commando de um Corpo de Voluntarios, elie viu muitas vezes des
calço,. commandando e atravessando arroios, assoberbado de soffrimentos,
mas, altivo, rindo, abrindo passagem sob tuna tempestade de fogo e fumo,
dizE'ndo lÍ. morte - passaremos juntos - cobrindo-se de impereciveis glo
rias : referia-se ao General Manoel Deodoro da Fonseca. Este agradeceu di
zendo que os caminhos por elie e outros percorridos, eram primeiramente
transpostos pelo General Usorio que os guiava com sua fulgurante espada.
No 11, foi queimado na rua do Hospicio lindo fogo de artificio. Entre as ho
menagens a Osorio prestadas ha a destacar o banquete que lhe offereceu, a
12, o Partido Liberal. A 15 de Novembro de 1877 Osorio rotirou-se do Recife
cercado dos mais sympathicos testemunhos de estima,' gratidão e veneraçãO.
Osorio em carta ao redactor da «Provincia», datada de Recife, 14 de No
vembro de 1877, extremamente grato mostrou-se ás manifestações ininter
ruptas de amizade e consideração que recebeu do generoso povo pernambu
cano; desculpando-se de, por enfermo, não poder pessoalmente agradecer
a cada uma das distinctas corporações que saudaram-n'o, bem como visitar
os illustres redactores da imprensa, que exaltaram seus meritos e grande
numero de amigos que honraram-n' o com obsequios - offerecendo seus
prestimos na cidade de Pelotas onde residia.

Regressando á Côrte, pediu e obteve licença para usar a espada de
honra que lhe fôra offerecida pelo Exercito que commandou no Paraguny e
lhe foi entregue em Porto Alegre, como ficou exposto, quando alli chegou
de regresso da campanha.



CAPITULO LXV

S1JXHARIO : - Ascenção ao poder do Partido Liberal (5 de Janeiro de 1878). - A for·
mação do Gabinete Sinimbú-Osorio Mmistro da Guerra. -Brilhante aprecia
ção de Carlos de Laet -DOtOll-O a natHrelJa da 1111lscutatHra intellectHal dos
estadistas, no conceito do Visconde de Ouro Preto. - Synopse de seus servi
ços: discurso do Dr. Fernando Luis Osorio em sessão da Camara dos Depu
tadoe de 13 de Agosto de 1880. - Anedoctas que retratam Osorio. - Seus
discursos no Senado. - Appello de José Bonifacio aos ministros d'Estado :
imaginosa invocação do patriotismo ao Ministro da Guerra.- Incidente pro
vocado pela sahida do rnlnisterio dos ~rs. Silveira Martins e VIDa Beila (21
de Fevereiro de 1879).-A conducta de Osorio.- Trechos do memoravel dis
curso -O General Osorio defendido por seu filho. em sessão da Camara dos
Deputados de 11 de Junho de 1880. - Sua generosidade para com o adver
sario.- A famosa conferencia de Silveira Martins sobre o -Radicalismo. (16
de Malo de 1869). - Circular do Dr: Fernando Luis Osorio, Instruída com a
copia de importante carta politica dirigida por Osorio (21 de Abril de 1879)
ao Visconde de Pe10tas. - Osorio Ministro. Impressões referidas pelo Vis
conde de Ouro Prelo. - Movimento popular hostil ao Governo Sinimbú.
- Episodio de valor historico relembrado por Sampaio Ferraz. - Apupos e
doestos aos Ministros. - O povo exceptúa Osorlo, victoriando-o, em accla·
maçõe estrepitosas que -lhc enternecem o coração de ouro•.

Com a ascençl\o ao poder do Partido Liberal, de que era um dos mais
prestigiosos chefes, a õ de Janeiro de 1878, o estadista Conselheiro Sinimbú
ia buscar no Senado o Marquez do Herval para investil-o da funcções de
Ministro da Guerra do Gabinete que organisura, e que se compunha de 01l0

rio Silvei.ra Martins, Lafayette Rodrigues Pereira, Leoncio de Carvalho e
J. de Andrade Pinto, além de Sinimbú. (1)

(\) -Ao subirem OS liberaes, muito naturalmeate foi lembrado o nome do Mar
quez do Herval, como um dos mais consideraveis elementos de prestigio que pu
dessem entrar na organisação do Gabinete. Osorio estava então nO Rio Grande. To
das as dlstlncções militares e honorificas que s6em gratificar a humana vaidade, elle
as havia conqulstado. Marechal, Marquez, Senador, bemquisto do Imperador e idola
trado pelo povo, será crivel que no coração d'aquelle velho, n'aquelle nobre e gene
roso Coração, inaccesslvel ás paixões peqneninas, se aninhasse a futil ambição do po
der pelo poder, e de um poder que, com ser tão disputado, não raro cahe nas mãos
da mediocridade audaciosa? Não o acredito. Para suppOr que um General aceite
por motivo de vaidade a pasta de Ministro, é preciso não saber o que é Ministro e
o que é General. Um General é, de. todos os magnatas que das antigas passaram
às modernas sociedades, o que mais despojos conserva da autoridade, tão fragmen.
tada pelo choque das revoluções. E' um homem que se adereça com plumas e dou
rados, sem tomar-se ridiculo. Passa entre os seus semelhantes, e estes tEm obriga.
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cNliO sei o que mais admirava no General Osorio - si a bravura
impertel'rita no campo de batalha, ou o conselho profundissimo e acertado
Das deliberaçOes do governo. Deu-lhe a natmeza a musculatura intoliectual
dos estadistas. Para gloria do Brasil, elie seguiu a carreira das armas i para

ção de fazer-lhe contlnencia. Dá uma voz, e o clarim a repete, e logo mil, dez mll,
vinte mil homens a executam n'um volver de olhos... Desembainha a espada, e ve
a seguil-a uma floresta de baionetas... Mais um aceno e precipita-se a cavallaria..
Um gesto ainda, e trovejam os canhões. Eis O que é um General. O Ministro é, en:
verdade, o depositario do mais efficaz dos poderes, mas por sua mesma natureza
está sujeito a urna infinidade de vexames que mai se compadecem com a sobrance·
ria dos que cingem espada. As insignias de que se reve te, são o assumpln habitual
de chocarrices parlamentares. Ministro é vocabulo de significado dubin: é o que
serve e o que governa. Bate o pé na secretaria, e ouve eternas ralhações oppnsi
cionistas. Quando se azeda, é despota; quando assucara-se, transige. Si fala bai
xo, tem medo; si levanta a voz medita um golpe de Estado. Alteiou o coUo? Ab I
está com o rei na barriga! Abaixou a cabeça) Tem')s réo confesso! E porque a
tudo isto voluntaria e presurosamente sujeitou-se o indomito rio·grandense? Que ra
zões acluaram em caracter de tão fina e riia tempera para obrigai-o a aceitar um
cargo que, sem nada accrescentar-Ihe á reputação nem á fortuna, vinha arrancai-o
dos lazeres á que fizéra jús por uma existencia inteira votada á causa publica? E'
que ao incansavel pelejador afigurou-se que era aioda a voz da Patria que o conci
tava ao terreno da politica e a essa voz nunca eUe resistira: aceitou a pasta. Muito
bem I applaudiram logo alguns. Andou mal aceitando, dizem oulros agora. Fez o que
pOde e o que devia penso eu. O soldado não hesita, não escolhe serviço c Osorio era
sobretudo um glorioso soldado.

*** Sejamos francos, porque um vulto corno este não carece da benevolencia
de um pobre chronista: affeito aos labores da guerra, [oitava ao Marquez do Herval
o tirocinio administrativo. - A escriptura chineza tem cincoenta mil caracteres, re
parUdos por dezesete classes, e muitos mandarins encanecem sem tel-os aprendido
todos. A administração no Brasil é alguma coisa semelhante; em cada ponto con
troverso podem citar-se centenares de avisos. O homcm da espada não conhecia es
tes meandros das secretarias, e, assim e provavel que mais de uma vez nelles se hou
vesse extraviado, não obstante aS Ariadnes orneiaes de gabinete. D'ahi certos aclos que
suscitaram reclamações, infelizmente accenluados peja imprensa. ChamadO ao poder
nunCa época em quc achavam-se as finanças no mais dcploravel estado, o Mioisle
terio 5 de Janeiro, obrigado a iniciar economias tinha forçosamente de encontrar
/\Tandes estorvos. Semelhante ao Scytha de Lafontaine que nO seu podar incessan
te não poupava vergonteas nem renovos, o Sr. Conselheiro Andrade Pinto deu co
meço á campanha das economias com tão descommunai vehemencia, que força foi
oppOr-lhe uma propaganda, antes que dloesse cabo do resto. Algumas violencias do
Sr. Conselhei.ro Gaspar mais ainda contribui.ram para impopularisar o Gabinete, na
primei.ra phase de gua gestão... E boa parte dessa impopularidade recahiu sobre o
Ministro, de cuio patrocinio, por conhecerem-lhe o ca.racter franco e dadivoso, espe
rava a Classe Militar receber todos os beneficios imaginaveis. Por mais desastrosa
menle, porém, que nO juizo sobre o l\1inisterio do finado Marechal possam Influir os
lactos que em breve resenha acabo de passar, convencidamente assevero que nun
ca a pasta da guerra esteve em mãos de quem mais desejasse fazeI' em pról da sua
classe. O Ministro negava, porque era a senha; recusava, porque a Nação eslá
pobre; indeferia, porque não dava do seu, e por milhares de razões, que muito lhe
pezava não ver acreditadas pelos descontentes. Mas, quanto lhe custava o negar, o
recuar e o indeferir I Ou muito me engano, ou foram esses os seus peiores momentos
Como Mln1stro...

**.. Tres coisas ha que se desenvolvem com a decadencia das nações, e
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felicidade da Patria devêra ter adoptado a parlamentar e administrativa,
cultivando sou immenso talento ... > (2)

- Em discurso proferido na sessllo da Camara dos Deputados, de 13
de Agosto de 1880, fez o Dr. Fernando Luis Osorio, o seguinte apanhado
dos serviços do Ministro da Guerra do Gabinete de 5 de Janeiro : (3)

.Sr. presidente. Ha melhoramentos que um Ministro por sua exclu
siva o independente deliberaçl!O póde realisaT como fructo de sua experiAn
cia e aptidl'iO sem augmentar despezas, e pelo conhario diminuindo-as e
aperfeiçoando o serviço; mas, ha ouh'os que não póde realisar sem grandes
despezas do orçamento, sem dispôr de tempo sufficiente ; sem contar com o
apoio do Parlamento que ás vezes vê esbarrarem as melhores intenções
diante da pobreza dos cofres publico. Os melhoramento que classifico na
la ordem, nãO ha duvida que o General Osorio realizou; mas os classifica
dos na 2a tiveram sempre pela frento o mau estado das finanças e a opposi·
çl!o do Senado Conservador. Sr. presidente, nós todos sabemos em que con
dições o poder passou do Partido Conservador para o Partido Liberal, em

silo o pauperismo, a prostituição e a rhetorica. O terceiro desses terriveis prodro
mos já entre nós se manifesta com assustadora intensidade : nós somos um povo
de rhetoricos. O que esmagll os minislerios não é o peso dos argumentos, é o mar
teIlar dos discursos. Falai bem, si puderdes, mal si melhor não conseguirdes, mas
lalai sempre, e estareis a meio caminho do CapltoJio. Ao General Osorio faltava
este magno predicado: não era um esgrimidor da palavra. Sahia a publico a alto·
cução bronca e rude como a de que usava nO trato familiar. Expunha as COiSM
como ellas são, e desataviadas as deixava correr mUlldo. Acreditava ser para to
dos intuitiva a boa vontade com que procedia, e dava por provado o que exigiam
que prova se. Desconhecia absolutamente as artimanhas do bem faiar, e nãn ~eria

eIle quem perdesse meia hora a procurar uma palavrinha de effeito para rematar
um discurso... Quanios defeitos para um palz de advogados ! Felizmente nunca
lhe la1tou no parlamento o respeito, a que tinha direito. Onde acabava a sua rhe
tonca começava logo o bom-senso, e um modo de dizer as coisas chão é bem que
não contentava os pedanles sequiosos de tropos, mas satisfazia aos espiritos des
prevenidos. Quando falava fazia-se o silencio. A sua palavra desornada era talvez
um rust1co manjar em festim de sybaritas, ma agradava por isso mesmo: rustico,
mas salutar! Um dia accusaram-no, em conceituada folha diaria, de haver falta
do á verdade. O bravo dos bravos não se irritou, como faria qualquer tribuno iras
cive!. Levou ao Senado o documcnto que comprovava a verdade de sua asserção,
confiando·o á mesa, para que o mandasse publicar na parte que a outrem não compro
mettla. .Falando a verdade ha tantos annos, accrescentou, acreditava que ninguem
Unha o direito de desmentir-me... Paciencia I. E foi o seu unico desforço. Nunca o
Ouvi alludir aos seus rriumphos mUitares. Tambem para que? Estavam presentes ao
e~pirito de todos. Naquelle homem consubstanciavam-se as nossas glorias... Elias o
acompanhavam por toda parle: não podiam desacompanhai-o na tribuna...

*** O que foi Ograde homem cuja perda deploramos, creio havei-o dito com a
singeleza de chronista que rememora eventos de hontem. este passamento resu
mem-se os faclos da semana. Ha oito dias que desfila o povo f1uminen e diante de
nm feretro, de que pendem innumeras grinaldas. ElIas não se avaliam pelos artificios
que as exornam, mas pelo sentimento -que symbolisam: este folhetim será a minha
grinalda I C. de L.

(Carlos de Laet, Mic1'ocosmo, folhetim semanal do Jornal do Commercio,
12 de Outubro de 1879).

(2) Visconde de Ouro Preto, (pag. 26 Historia do General Osorio, por Fer·
nando Luis Osorio).

(3) O Partido Liberal subia ao Poder em 5 de Janeiro de 18'/8, depois do
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1878. Sabe a Camara e o paiz que os Ministros liberaes tiveram de entre
gar-se ao regimen de grandes economias, o que só por si já era uma tarefa
grandiosa. (Apoiados). Queixas infundadas, reclamações justas, artigos de
imprensa apaixonada, interesses particulares contrariados, abusos, repres
são de crimes, etc., etc., tudo isto preoccupava o Ministro da Guerra e
difficultava a sua administração. Pois bem; junte-se a isto os trabalhos par
lamentares na Camara e no Senado; os despachos imperiaes e conferencias
ministeriaes j audiencias do ministerio e expediente, que lhe tomavam mui
to tempo j e ainda assim o General Osorio tendo fallecido a pasta passou
ao Sr. Paranaguá, vasia, sem expediente atrazado, o que prova que eLl,e to
mou muito a sério a posiÇãO de Ministro. (4)

ostracismo pesado e cruel em que viveu por quasi 10 anno. - V. no 10 voL desta
obra, pelo Dr. Fernando Luis Osorio, pags. 103 á 113, e boçada a personalida
de de Osorlo como politico, nos cargos de Senador e Mlnlstro, referidas inte
ressantes anedoctas, ás quaes ha accrescentar estas, entre multas outlas ;

- cTioha poucos dias de Mini Iro quando um official do Exercito lhe foI
fazer não sei que pedido, dizendo-lhe que tudo ia mal.

- Sim. vae tuJo mal, não ha duvida; vae tudo tão mal, que já agarraram
em mim para Ministro I. (Arthur AZl)vedo, cO Paiz., 10 de Maio de 1908, Rio).

... Outra anedocta de Osorio, que o pinta perfeitamente, é a seguinte: Um
dia, em conselho de Ministros, elle apresentou á assignalura do Imperador um decre
to promovendo certo Capitão a Major.

- O senhor conhece bem esse olficiaJ? - perguntou-lhe o monarcha.
- Si o' não conhecesse, não proporia a sua promoção: é um official disUn-

ctlssimo e tem todo o direito ao quarto galão.
- Pois sim, mas... deL'<emos este decrelo para o despacho seguinte...
No despacho seguinte reproduziu-se a mesma scena ; o Imperador adiou a

promoção, e a mesma coisa n'outro, e em mais outro despacho, fazendo sempre a
Osorla a mesma pergunta:

- O senhor conhece bem esse officlal ?
No quinto despacho, Osorio, Impacientando-se, pergunlou por seu lurno ao

Imperador ~i elle conhecia o tal Capitão.
- Nada sei que o desabone, accrescentou o Ministro; mas, pode ser que

Vossa Magcstade tenha sabido coisas que não vieram ao meu conhecimento.
O Imperador. segundo o seu costume, coçou o queL'<o com o lapls fatidl-

co, e mastigou ;
Estou informado... sim... de que esse official. .. gosta mllito...
De que? I
De... mulheres !...
Oh! e é por isso que Vossa Magestade não o quer promover? Nesse

caso, Imperial senhor, eu, que sou Marechal do Exercito, não deveria ser nem
um simples anspeçada !

O Imperador ficou vermelho como um lacre, e asslgnou a promoção.. (Ar
thur Azevedo, .0 Palz., 10 de Mala 1908, Rio).

(4) cDehal.'<o do alpendre de uma vasta varanda aberta que dava para o
pateo, na casa em que habitava á rua do Riachuelo antigo 117, mandou collocar
uma grande mesa, em torno da qual, sem cerimonias, trabalhava junto com seus se
cretarias, na maior intimidade. O trabalho da secrelaria começava desde manhã
cedo e estendia-se constante até ás 4 e 5 horas da tarde. Não raramente ia além. O
eJkpediente estava em dia. As pessoas que procuravam seus despachos eram logo
attendidas.. (Pag. 112, 10 vai. Historia do General Osorio, por Fernando Luis Osorlo.)

cEra o Marquez trabalhador infatigavel. Ao tempo das sessões legislativas,
os despachos Imperlaes tinham lugar á noite, prolongando-se ordinariamente até 2 e
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Vo:ws : - O General Osorio prestoll relevantissimos serviços na
administrar,Jão da guerra.

O 81'. Fernando Osorio : - Passo a enumerar muitos del1es: Deu
novO plano de reorganisar,Jão á Intendencia e Arsenaes de guerra do Impe
rio. Extinguiu oflicinas que nas Provincias acarretavam mais despezas que
lucros para os cofres publicas. Estendeu gI'ande protecção á industria na
cional, extinguindo as oflicinas que fabricavam objectos que podiam ser
obtidos no mercado por menor preço. Converteu a oflicina de alfaiate dos
Arsenaes em oflicina de empreiteiros, proporcionando aos operarias po
bres e suas familias trabalhos d'onde pudessem tirar recursos de subsis
tencia. Emfim, introduzindo outros melhoramentos, ainda assim fez uma
economia de 322:127 000. Extin!;uiu a repartir,Jão das obras militares e
tomou outras deliberações, com o que conseguiu a economia de .
15:353$592 j e estabeleceu a boa ordem, ficando as obras militares su
jeitas á fiscalisar,JliO de um centro, o archivo dirigido por um oflicial
de engenheiros que tem por auxiliares engenheiros habeis. Deu regula
mento novo ao archivo militar, onde se encontram idéas uteis e até então
desprezadas; tomou diversas deliberar,JOes, taes como fazer do archivo um
estabelecimento util, e para esse fim, vendo que eHe estava habilitado para
desempenhar trabalhos de lythographia, impressão e gravura, rogou aos ou
tros ministerios que, quando as repartir,JOes publicas a seu cargo necessitas
sem de taes trabalhos, mandassem-nos fazer no archivo. As economias que
emanam desta deliberar,Jão são grandes e incalculaveis desde já, podendo-se
agora, porém, affirmar que só com as transformar,Jões feitas houve uma eco
nomia de 7:092$000. Estabeleceu o tiro civil e deu-lhe o conveniente regu
lamento. As vantagens resultantes, facilitando aos seus compatriotas este
exercicio, são sabidas, e podem ser uteis á Pau·ia. Deu regulamento para o
laboratorio pyrotechnico do Cam pinho mais em relar,Jão com o seu desenvol
vimento, e ainda assinl com as alterar,Jões uteis que fez, economisou
32:241 000 da despeza que se fazia. Deu regulamento e pecial para o con
curso de repetidores da escola militar da Côrte. Deu regulamento ao modo
da preferencia dos candidatos á matricula do curso preparatorio da Escola
MilitlU' da Côrte, evitando assim a preferencia, filha do patronato. Cuidou
em regulari ar o pesado e difficil servir,Jo da defeza do Imperio na fronteira
do Sul, pois que todos sabem quanto são agitadas as republicas visinhas e
quanta necessidade ha de garantir os interesses nacionaes, por mais de uma
,ez offendidos, quer pelo desleixo dos passados governos, quer por invasões
estran~eil'as que a tempo não puderam ser impedidas. A im, melhorou o
estado de mobilidade dos corpos de caval1aria que por assim dizer estavam
á pé, determinou convenientemente os pontos de onde deviam ser com
promptidão fornecidas as cavalhadas; creou, mais, um commando de fron
teira em Uruguayana ; estabeleceu um quartel para o destaclUDento da fron
teira do Chuy. Mandou fazer carros de u'ansporte de material do Exercito,
passando o servir,Jo a ser feito pelos corpos de cavaHar.ia, re~onnando por
este modo o antigo systema de u'ansportes morosos e dispendiosos por que
se faziam em ca'rretas particulares, demasiadamente pesadas e cujos donos
faziam conluio para pedir fretes carissimos e até immoraes; finalmente,
organisou um systema para a recruta dos allimaes extraviados, inteimmon-

ahoras da madrugada. Por vezes, ás 11 horas da manhã seguinte, (ui encontral-o,
aos 70 annos de idade I - tendo já prompto o expediente diario e ouvidas as partes,
dictando aos seus secretarios, ao ar livre, na varanda aberta da casa de sua re·
sldencla e tendo â cabeça compressas de agua fria - para mitigar o calor - di·
zia·me eUe, quando ia buscal-o para juntos dirigirmo-nos ao Senado,. (Visconde de
Ouro Preto, pago Z7, 10 voI. Historia do General Osorio).
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te faci! e prompto. Lançou as vistas para o armamento do Exercito, e en
tão tendo conhecimento de que nãO era harmonica a munição para as armas
Comblain de que está armada a infantaria, porque se faziam os cartuxos de
differente modo, de percursão peryspherica no laboratorio de Porto Alegre
e percursão central no da Côrte, uniformisou a muniçll.o, melhorando ex:
traordinariamente o estado do armamento e evitando difliculdades e perigos
que em campanha poderiam apparecer havendo cartuxos differentes que
pela confusão possivel na distribuiçãO poderiam produzir serios desastres.
Mandou vir do arsenal de Porto Alegre o mestre de oflicina de machinas
para adquirir a pratica do trabalho e montagem das machinas de fabrico de
cartuxame Comblain, e um artifioe de fogo para aprender a manipulação de
fulminantes necessarios ii. oflicina pyrotechnica; prevenindo assim as coisas
para que não se desse mais o que se deu inutilisando-se a materia prima e
machinas no valor de perto de 300 contos, e o cartuxame que não pôde ser
aproveitado porque não se adaptava ás armas, nem fazia explOSãO. Con
verteu, porém, o laboratorio de Porto Alegre em uma oflicina pyrotechnica
do arsenal do mesmo logar, pois que a despeza que fazia esse estabeleci
mento á parte, em maior que o proveito que o Estado colhia. Conseguiu
oom is 'o uma eoonomia de 21:288$000. Approvou e adoptou o modelo de
cartuxeims para as armas Spencer, invenção nacional preparada no arsenal
da Côrte, que remove o inconveniente das antigas, e remetteu uma para
cada arsenal fahricar iguaes. Por sua propria inspiração mandou preparar
outro modelo de cartuxeiras para as clavinas Winchester, que não as tí
nham. Simplificou e harmonisou a ordenança dos toques, tanto na paz
como na guerra, acabando a confusão dos toques, suppriGaindo os clarins e
tambores nas companhias e corpos do Exercito, volumosos e incommodos,
que as chuvas inutilisavam, sendo adoptadas em substituição as cornetas
dos corpos de caçadores. O equipamento das praça tambem despertou sua
attenção, supprimindo deUes certos objectos incommodos aos militares qU,e
os carregavam, inuteis e desnecessarios na paz, taes como cantis, marmI
tas, marmitões, saccos, postes de sola para clarins, correias, canana e ac
cessorios, pemeiras e sobrecasacas do lo uniforme por serem iguaes ás do
20 ; assim usou para com o lo regimento de cavallaria e 20 de artilbaria
a cavaUo. Realisou o melhoramento no COl'l'eame que se fornece ao
Exercito. Era este preparado com simples apparellio imperfeito e inconve
niente para a conservação deUe. Mandou fomecer o dito correame enver
nizado com o verniz Black Japau, providenciando mais que aos arsenaes
das Provincias fossem fornecidos pelo da Córte modelos do dito correame
acompanhados de instrucções para o envernisamento. .A.os president~s d~s
Provincias onde ha arsenaes expediu cil'culares mostrando a convemenclU
de habilitar-se praças da companhia de operarios militares no oflicio de ar·
meiro com conhecÍlDento especial do machinismo e concertos das armllS
modernas em uso no Exercito, afim de terem os corpos em caso de urgen
cia quem faça os concertos. Creou uma Colonia Militar no Alto Uruguay.
~eformou o modo da escripturação dos corpos, melhoramento este ~Ulto
Importante demonstrado pela experincia. A escripturação era ex.cesslva e
em parte desnecessaria pela duplicata de papeis sem utilidade. FOI Ull~ gol
pe de morte que deu no systema do papelorio, com o que econo~lIsa-se

tempo, dinheiro e facilita-se a instrucção dos corpos e a Ma GscalisaQl\~.
Em relação aos campos do Estado e cavalhadas do Exercito tomou proVI
dencias de , ubido alcance. Promoveu e realisou a rescisãO de contractos
q~e os particulares tinham COI11 o Estado, pelos quaes aqueDes gozav~lll dos
dItos campos quasi gratuitamente, prejudicando o Estado. ConsegUIndo a
resciSão pela qual poupou aos cofres publicos cento e tantos contos, t)'at~u
de utilsar esses campos, coUocando neUes as cavallJadas do Estado, Gcao o
as invel'l1adas sob a fiscalisação dos commandantes da fronteira e ao mesmo
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tempo cortou com o abuso que vigorava do Estado ao passo que dispunha
de campos, ia arrendar outros dos particulares. Cortou este esbanjamento
que já era fabulosa. Mandou cercar o campo de Saycan, evitando assim o
extravio dos animaes. Foi o inventor de uma pistola, arma muito ne
cessaria para os la~ceiros, caloada sobre o systema de Winchester•
.A.ttendeu ao serviço do Corpo de Saúde que estava desorganisado e fez a
distribuiçãO conveniente dos medicas. Attendeu ao serviço do Corpo eccle
siastico, dispensando aos contratados, que eram desnecessarios. Lançou as
vistas para os hospitaes, e vendo que na BahÍa e Pernambuco se mantinham
hospitaes sem necessidade para as forças que eram poucas, reduziu a enfer
marias, com o que economisou alguns contos. Regularisou o serviço da
fabrica de paIvara da Estrella cortando abusos, illegalidades e esbanjamen
tos extraordinarios ; por conta do Estado d'alli até pas eios particulares se
faziam. Regularisou o serviço do laboratorio do Campinho, restringindo o
pessoal e despezas superfiuas ; extinguindo os laboratolios de diversas Pro
vincias que mais prejudicavam do que servíamo Diminuiu despezas exces
sivas que se faziam para o serviço das fortalezas de Santa Cruz, São JOãO,
.A.sylo de Invalidas. Escola Militar, etc., etc. Extinguia as companhias de
invalidas em diversas Províncias por superfiuas, desde que existe um Asylo
de Invalidas n 'esta Côrte; extinguiu o deposito de instruCÇãO em Santa
Catharina que nada instnua - fez por isso economias. Regularisou o modo
do pagamento ás praças credoras do Estado nas Provinoias, por venoimen
to de soldos e fardamentos nãO reoebidos em tempo, evitando diffiouldades
e delongas lamentaveis para os pobres soldados. Favoreceu aos traballiado
res naoionaes, mandando-llies dar preferenoia nos arsenaes, e admittil· ex
trangeiros só na falta d'aquelles. Mandou que o fardamento para os oorpos
do Sul fosse manufaoturado no Âl'senal de Porto Alegre, aoabando assim
com o ystema prejudioial adoptado de manufaotural-o na Côrte mais oaro,
aggravado pelo preço do transporte. Trouxe as. im vantagem superior a
11 %, mais prompto fornecimento e feitio mais barato. Reglllarisou o sys
tema do ponto nos arsenae , faoilitando o trabalho e fazendo economia nos
livros que foram limitados a dois. Providenoiou em relação á bôa instru
Cção dos corpos, exi.rsindo que vies em á esoola do tiro inferiores e subal
ternos de tinado a instruoções, que fossem aptos. Mandou fazer ambulan
cias para a oondllcção do doentes, acabando com as padiolas nos hombros
dos soldados. Mandou proceder á construcção de quarteis. Prestou o au
xilio da commÍssão militar para a oonstruoção do telegrapho de S. Gabriel a
Santa Anna, e dou ordens para a oonstl'Uoção do de Cangussú a Bagé.

O 81' . .Ma1·colino :Moura : - Muito bem; fez ainda mai : reformou
a legi laçãO militar em muitos pontos no sentido de favoreoer o Exeroito.
Os seus projeotos a1Ji estão pendentes da SOlUÇãO do Senado.

O 81". Fernando Osorio : - Sim, e ahi estão os seus disoursos nos
Annaes do Senado para attestar o seu trabalho no ministerio ; por exemplo,
os discursos que elle proferiu em 1878 na sessão de 30 de Dezembro (sobre
reforma da Seoretaria da Guerra e repartições annexas) ; na de 31 do mesmo
mez (sobre promoções de officiaes) ; os que elle p~oferiu em 1879 na ses.sM
de 9 de Janeiro, (sobre Arsenal de guena da B~hia) ; na de 4 de Fe,:erell'o,
(sobre fixação de forças de terra) ; na de 5, (Idem); na de 7, ~Idem) j
na de 10 do mesmo mez, (idem) ; na de 12 de Março, (Idem) j

na de 13 do mesmo mez, (idem); na de 15 de Abril, (id~m); dois
na de 16, (idem) j na de 22, (idem) ; na. de 29 d? me~J?1o mez, (I~em) ; na
sessãO de 10 de Junho, (pensão ou mOla soldo a famihas de ~ffiClaes) ; na
de 17, (credito supplementar) ; e na de 21 do mesmo mez, (reotificação a um
aparte); na sessãO de 9 de Julho, (oo'1onia do .Alto Uruguay) ; na de 3 de
Setembro, (orçamento da guerra) ; e na de 23 do mesmo mez, (fixação de
forças de terra.
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Discurso pronunciado na sessão de 7 de Fevereiro de 1879 sobre a
fixação das forças de terra :

O Sr. Mm'que-x, do He1'val (Ministro da Guerra) : - Sr. presiden
te, não voltaria a occupar a attenção do Senado sobre uma materia que me
parece discutida sobejamente, si não tivesse sido censurado ou accusado
pela oppOSiÇãO de haver desorganisado as Repartições da Guerra de modo a
nãO estarem montadas convenientemente para o serviço. Foi o nobre Sena
dor pela Bahia, o Sr. Junqueira, quem deixou entrever no seu discurso essa
idéa de censura. Fui tambem accusado por querer propôr adis OIUÇãO de
duas Companhias de Aprendizes Militares, como que indicando-se que eu
não recebia de bOft vontade a oducação dos menores aprendizes artilheiros e
de outros de que estãO repletos os nossos Arsenaes. Pódem suppôr os no
bres Senadores, pois, que eu desdenho o dever de coop'3rar para que oExer
cito esteja no estado de poder prestar serviços ao Paiz e que sou um inimi
go da instrucção dos pobres !... NãO mereço essa accusação, senhores...

O Sr. Cansansão de Sinimbú (Presidente do Conselho) : - Sem
duvida.

O S1·. Ma1'que-x, do Hm'val (Ministro da Guerra) : - ... porque fui
o primeiro homem que, concluida a guerra civil da minha Provincia, pedi
ao General para mandar soltar um prisioneiro que sabia bem ler o escrever,
afim de ser mestre de uma escola regimental, e de cuja escola ha hoje Co
roneis e Brigadeiros no Exercito Brasileiro, que acabam de honrar a nossa
bandeira e a nossa Patria. Por virtude desse meu pedido crearam-se de
pois as escolas regimentaos. NãO go to de falar de mim, ala.rdeando meus
proprios serviços, desmerecendo o dos outros j o que póde a muitos pare
cer modestia minha, mas eu affirmo que gostei sempre muito desse senti·
mento.

O S1·. Ba1'ão de Cotegipe : - ão é modestia, é merecimento.

O S1·. J1tIa1'quex elo Hel'val (Ministro da Guena) : -Ell desejaria que
o Imperio do Brasil pudesse ter uma escola em cada quarteirão (a1JOiados) ,
mas, pergunto aos nobres Senadores-quem são os pedagogos e quaes osre
cursos que temos para custear essas escolas? (.ApoicLdos). Enti'iO, é preci
so ofirer o que não se póde remediar. As escolas ou as companhias de
aprendizes militares, disse o meu distincto collega, a quem substitui !la
pasta, são escolas para fornecer ao Exercito inferiores para infantana.
Está escripto no seu Relatorio, e logo, seguindo, disse S. Ex. outra verdade
- as escolas regimentaes fornecem os inferiores para os corpos. Ora. se·
nhores, são duas escolas para lUl1 só fim j parece que podemos dispensar,
portanto, as escolas de aprendizes militaree, porque não temos ofliciaes no
quadro para professores, e os officiaes reformados, ou por cansados, ou .por
nullos. ou por doentes, ou por má conducta, não podem educar conveme~

temente os projectados sargentos. Creio que ás escolas regimentaes se po
de dar maior desenvolvimento j no quartel é que o soldado aprende a ser
soldado, a ser cabo e a ser sargento, aprendendo na escola e praticando
no serviço do quartel. Mas, senhores, ainda ha ouha consideração: as noS
sas leis mandam que o Brasileiro seja mandado ao serviço das armas aos 19
annos. Em poucos mezes se faz um soldado de infantaria j e havemos de
pagar 8 e 9 annos de instrucçãO a um menino para ser sargento, na mcer
teza de que o seu physico se preste á vida militar? E ha de ficar um com
mandante á espera dos aprendizes de Minas e Goyaz para os fazer sargen
tos das companhias? Si me disserem que as escolas creadas naquellas
Provincias podem ser transformadas em escolas de agricultura...

O Sr. CeLnsansão de Sinimbii (presidente do Conselho): -Apoiado.
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o Sr. Marquex- do Herval (Ministro da Guerra) : - ",então, senho
res, eu que sou soldado, sem muita paixão pela vida da guerra digo que
precisamos de colonos brasileiros mais do que de pagar um Estado-Maior
immenso para uma companhia de aprendizes militares; pague-se antes ao
mestre que ensine a larrar e a plantar; porque, senhores, pensa muita
gente, e sem razão, que um lavrador não é um bom oldado. Oh ! meus se
nhore'>, eu que vi esses heróes do norte que acabavam de deixar a enxada
e o machado combaterem como heróes, não acrodito que o lavrador sendo
um homem forte, não seja apto para ser um bom soldado. (Apoiados, mui
to bem). Sem embargo, nunc:>. julguei-me capaz de impôr o meu pensamen
to aos homens da sciencia, e principalmente aos encyclopedicos; portanto,
si as minhas idéas não prestam, sejam postas á margem, e eu por isso ape
nas ficarei pensando que cumpri o meu dever. Já que falamos em a.prendi
zes, demonstrarei em quanto importa un1 aprendiz, e quanto custa ao Mi
nisterio da Guerra aturar os paes, que, logo que os filhos têm aprendido al
guma coisa e acham-se creados, vão empenhar-se com os Senadores, Deputa
dos, as Marquezas, as Duquezas (1'isadas), Ministros, etc., etc. para tiraI-os
do estabelecimento em que se acham. Senhores, os aprendizes custam á
Nação uma quantia que não compensa a sua educação, porque todos os an
nos as escolas perdem uma quarta ou quinta parte dos que para elias en
tram, ou por morte, ou por molestias, ou por baL"'l:as (voltando-se pm'a o
Ba1'ão da Laguna), ou por outras causas que a Marinha sabe. (Risadas).
Muito poucos desses moços carissimos ao paiz têm prestado algum serviço
ou começam a prestaI-o. Tratando dos arsenaes, todos sabemos que seria de
alta conveniencia podermos dar á classe mais desfavorecida da fortuna uma
educação tão proveitosa a oUes e á Patria, que dahi tirassem os meios hon
rosos com que vivem os homens independentes. (Apoiados). Mas, senhores,
temos no arsenal da Côrte duzentas crianças; e cem em cada uma das Pro
vincias que têm arsenaes : com essa crianças faz-se uma despeza extraor
dinaria j mas, emfim eu nãO me animo a dizer sinãO que o estado financeiro
de no so paiz não penllittc estes encargos. Sabem o nobres enadores que
governáram até 5 de Janeiro qual é o e tado do Thesomo de nos a Patria,
e sabem tambem que os que entraram para o Governo não bateram moeda i
não de papel. (Risadas). Pois, si vós não deixastes moeda e nós não a temo,
como quereis tanto estabelecimontos de instrucçãO á custa do Estado?
(Mttito be7n). enhore, nãO sei como e póde pretender tanto. E tá na
men te dos meus an tagonistas .. ,

O S1·. Bm'ão de Ootegipe : - V. Ex. nãO tem antagonistas.

O SI'. llIa1'quex- do HeI'val (Ministro da Guerra) : - (A sim devia
ser) .. , que o orador não tem um pergaminho, mas nem por is o é inimigo
da. ciencia j tanto a desejou que chegou a obter licença para estudar, mas
não pôde aproveitar-se della porque envelheceu nos campos das batalha,
Ora, sendo justo, não pretende recusar á mocidade brasileira es e beneficio
que tanto lhe falta. (Não apoiados).

VOMS : - Muito bem.
O S1'. Ma1'quex- do Hel'val (Ministro da Guerra) : - Senhore, eu

quizera que neste paiz todos fossem Doutores .. ,

O S,·. Ba1'ão de Ootegipe : - NãO bula nessa casa de marimbondos.
(Risadas). .

. O S1'. Ma1'q~teX- do Berval (Ministro da Guerra) : - ". quizera que
ate os negrinhos ingenuos, da lei de 28 de Setembro fossem educados e for
mado. (1'isada),. mas, senhores, não tondo com que sustentar o Exercito;
não tendo com que sustentar uma Esquadra cujos navios na major parte es
tão imprestaveis ; não tendo com que dar estrada á agricultw:a ; Dão tendo
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oom que dar-lhe braços uteis, pois a lavoura faUece á falta de braços, e nilo
s~ lhe tem podido dar senão borrachos (apoiados; 7·isadas). _.

a Sr. Orux Machado: - Muito bem, isto é que é franqueza.
a S7·. Dantas : - Isto é muito sério e verdadeiro.
a S7·. MC/lrquex do Herval (Ministro da Guerra): - ... que vem

para o Brasil a peso de ouro e não querem trabalhar...
a S". Dantas dá um aparte.
a /:l?-. Ma7'que-x, do Hel'val (ministro da guerra): - ... não 'ando

com que occorrer a tantas necessidades, não devemos cuidar só dos estabe
lecimentos de instrucçãO. Sr. presidente, eu não attribuo o estado em que
nos achamos a este ou áquelle partido (apoiados); mas, não posso dei·
xar de reconhecer que após os angustiosos annos da guena do Paraguay, a
victoria endoideceu a todos j ficaram os homens allucinados pelo pl'azer do
triumpho, e começou-se a gastar mais do quo se podia, ostentando grande
zas e fazendo presentes sem ter com que. (Risadas, apoiados). Pensou-se
que não se acabava o credito e o dinheiro. (Apoiados).

a SI'. Gansansão de Sinimbú (presidente do conselho) : - E' uma
grande verdade.

a Sr. Ma?'que-x, do He7'val (ministro da guerra) : - Sr. presidente,
não sabemos ainda até onde esse erro se fará sentir; mas, as economias hãO
de ser obrigatorias para muitos ...

a S7·. Gansansão de Sinimbú (presidente do conselho) : - Apoia
do. E para muitos serviços.

a S7·. Ma7'que-x, do Herval (ministro da guerra) : - ... ou tudo isto
ha de voar. NãO haverá remedio : ou miseria, ou trabalho com economia.
Quanto á cODllUissão de melhoramentos do material do Exercito, eUa conti
nuou depois da guerra sem apresentar invenções modernas, intervindo ape
nas para a acquisiçãO da artilharia Krupp, lanças francezas e espingardas a
Comblain.

a 87". pQ,?'anaguá . - E a Spencer.

a S7·. Mal'q~te-x, do He,.val (ministro da guerra) : - Essas já tinha
mos nós experimentado na guerra, agora estão melhores; V. Ex. verá
quando vier para cá. (Risadas). NãO ha que admirar; o nobre senador as
conhece; já foi ministro da guerra. Senhores, a COJlunissão de melhoramen
tos do material do Exercito era composta de distinctos militares em nume
ro de vinte, mais do que os melhoramentos que se verificaram. Fez muita
coisa boa, é verdade, mas entendi que eUa não fazia falta j desde que s.e
podia preencher o mesmo fim que eUa tinha, com menos dispendio dos di
nheiros publicas, aproveitando, sempre que se tem apresentado occasião ~p

portuna, os conhecimentos dos distinctos membros dessa extincta comullS
são e de outros. Assim um deUes é o Tenente-Coronel Ancora, para quem
no seu arsenal de guerra não ha impossiveis, ajudado do. distinctos officiaes
que com eUe servem perfeitamente bem. (Apoiados). Esses officiaes, por as
sim dizer, advinham as ordens para cumpril-as; e por sua dedicação ao
serviço tornam-se dignos de consideraçãO.

a Sr. Jagua,.ibe : - O Sr. Ancora é muito digno.

a SI'. Ma7'quex do HI71"val (ministro da guerra): - Que di~'ei do
General Miranda Reis a quem nem as balas o tem afastado do cump~lmento
do seu dever: Vejo na fabrica da ConceiçãO um desses officiaes, aJudante
do Arsenal _

Alguns S7·S. Senadol'cs : - O Sr. Pimentel.
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08,'. Marquex elo Herval (ministro da guerra) : - ,_. que satisfaz
perfeitamente as suas obrigações. Na fabrica da polvora está um outro ex
ceUente ofliciai.

O 8,'. Pamnag~tá : - Apoiado. E' muito distincto.

O 81'. Ma1'quex elo Hm'vetl (ministro da guerra) : - Menciono tam
bem o Sr. Fausto, que por suas habilitações e reaes serviços, merece todos
os elogios; e não poderei esquecer o coronel Tiburcio, digno de especial
attenção por sua dedicação, seus merecimentos e sua sciencia mili
tar. (Apoiados). Falando desses ofliciaes, não "posso esquecer o digno
quartel-mestTe general do Exercito. Com officiaes, como estes" não preciso
mais da commissão de melhoramentos. (A1Joiaelos). O nobre Senador,
referindo-se ao nosso arsenal, muito folgou por ter eu dito que alli ha
bastante armamento. Devo dizer a S. Ex. que o armamento que alli
encontrei não é uniforme. Existem lanças francezas, cujo couto não cabe
na cóxa do estribo; o soldado não ha de andar com a lança ás costas .
.Existem 25.000 armas a Comblain que ficaram algum tanto desmerecidas,
porque alguem da commissão mandou cortar-lhes um botão da alavanca que
era essencial na arma e d'ahi resultou' prejuizo para a facilidade do manejo .
.Fiz, porém, remediar esse mal e isto (em segredo o digo) (1'isaelas) nos ha
de custar alguns contos, e ainda assim esse armamento não ficará perfeito.
Isto é para nós, que ninguem nos ouça. (Risadas). O arreiamento man
dado comprar na Europa e que encontTei no arsenal, segundo me informam,
custou centenas de contos, e entretanto nãO serve para os nossos muares;
prestaria lá para os cavallos de Frederico-o-Grar.de. (Risadas). Não foi
preciso recorrer á commissãO de melhoramentos para se fazer novos arreios.
O Tenente-Coronel Ancora, apenas eu lhe disse o que queria, preparou ar
reiamento para quatro batenas que e tão promptas á servir. Os outros fi
caram guardados para a commissão de melllOramentos (1'isaelas), quando al
gUlll outro ministro a restabelecer. Precisando de um CUlTO proprio para,
oonduzir doentes na guena, o Tenente-Coronel Ancora, por indicação mi
nba, foi encarregado de preparaI-o, e quando eu menos esperava ficou
prompto e terá de servir nos corpos. Quando entrei para o ministerio não
existia no arsenal pistolas para os lanceiros, arma lJ.ue é para elles muito
neoes~al'ia porlJ.ue o. lanceiros servem na linha avançada do Exercito, fa
zem piquetes, etc., e o meio de dar uma parte de novidade é desoarregar
um tiro, o que nãO poderiam eUes fazer com as lanças; dahi a necessidade
de e tarem armados de pistola. Reconhecendo tal necessidade mandei que
na fabrica da Conceição se transformasse uma clavina Winchestel' em pis
tola, segundo a indicação que dei, de modo que as pistolas calçassem os
mesmos cartuchos das clavinas, porque na guerra não se pode levar muni
çõe differontes, que estabelecem confusões prejudiciaes. Mandei procurar
na Europa uma pistola que nãO se pôdo obter alli ; tenho a carta de um
illu tre General que me oxplica o facto; entretanto, nossa fabrica de armas
fez essa pistola de modo que, não só os peritos, como até eu que não en
tendo da materia (1'isadas), licamos perfeitamente satisfeitos, porque obti
vemos pistola de retro-carga que ainda a Europa não l!0ssue. Os porta-cal'
hlXOS que achei no arsenal não podiam conter os oartuxos sinãO por muito
pouco tempo por causa da fraljueza das correias e systema da sua coUocação ;
por indioação minha o directol' do al' enal de guerr!l fez uma transforma
Ção, que por boa não deixa nada a desejar.

O 8,'. Junq~tei1'a • - De tudo isso se tratou na comnussão de me
lho. ,lInentos.

O 8,'. Met1'q~tex' elo Hm'val (Ministro da Guerra) : - Não sei si se
tratou; o que sei é que a coisa nãO se fez. (M~tito bem) .. _
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o S1', Dantas : - Está mostrando que o serviço publioo gan)l.Ou
com as providencias que tomou agora,

O S1', Marquex, do He1'val (Ministro da Guerra) : - E o director do
Arsenal não accumulou gratificações por este e outros melhoramentos, lia
um anno que estou aqui, tenho ido ao Arsenal e verificado que antes nãO
se tratou da execução de taes melhoramentos, que si alguem os fez, não sei
onde os guardou, (Risadas), Nl10 condemno a ninguem, e era melhor que
tambem não me censurassem injustamente,

O S1", Junqueira: - Tratei a V, Ex, quasi como a um semi-deus,

.0 S1', Ma1'quex, do Herval (Ministro da Guerra) : - Muito obrigado,

O Sr, Junqueira: - Mais do que isso era impossivel.

O Sr, Ma1'quex do He1'val (Ministro da Guerra) : - No laboratorio
do Campinho, senhores, seu d.irector, o Major Fausto, resolveu um proble
ma militar muito importante, Tinhamos diversos calibres de espoletas para
canhões de calibre diverso, demandando assim espoletas especiaes para ca
da um, Chegamos a conseguir que um só calibre de espoleta servisse para
todas as granadas dos canhões diversos, Meu illustre coUega e serra-fila
(voltando-se patra o Sr. Ba1'ão de Laguna i 1'isadas) póde dizer a impor
tancia que tem esse facto .. ,

O S1', Ba1'ão de Laguna, - Apoiado.

O S1', Marquex, do Em'val (Ministro da Guerra) : - , , ,porque é pas
siveI que a fumaça alguma vez o incommodasse, Nossos cartuxos de infan
taria em pouco tempo ficavam arruinados' entretanto, o laboratorio pyrote
chnico introduziu-lhes um melhoramento que é admiravel para a conserva
ção da polvora, NãO digo isto, senhores, sinão para provar que nãO me pa
rece justa a accusação de que o Ministro da Guerra actual descmasse seus
deveres. E desde já declaro, não só por não me julgar encyclopedico, mas
porque sempre gostei de receber os conselhos da sciencia, que, si algum do
Srs, Senadores tiver noticia de algum melhoramento que convenha ao Exer
cito, terá em mim um pupillo para receber com todo o carinho os seus
conselhos,

O Sr, BW'ão de Ootegipe: - Creio que deste tl:abalho está tiVTe ...
O Sr', Ma1'quex, do Herval (ministro da guerra) : - O nobre Sena

dor de Guarapuava ... (Apontemdo pa1'a o S1', OO/Teia. Hilar'idade pro
longada,)

081', Oorreia : - Tive menos votos em Guarapuava do que V. Ex,
em Sant'Anna do Livramento.

O Sr. Marqt6ex, do Herval (ministro da guerra) : - Desculpe-me",
O nobre senadol' pelo Paraná desejou saber como se gastáram 200:000
Gom a ida e vinda do batalhão lO, NãO tenho idéa de semelhante despeza,
salvo si ella se deu antes de eu ser minish'o, porque agora a contn. que me
dá a repartição fiscal é de 23:000$, e já vê e nobre Senador que para 200
falta alguma cousa.

O 8r', 8ilveú'a da Motta : - Só uma cifra.
081'. OO/Teia: - Tambem não affirmei que fosse isso, referi-me a

uma publicaçãO que não foi contestada.
O 81'. Ma1'qt6ex, do Hm'val (ministro da guerra) : - Eu aflirmo que

a despeza foi de 23:000 , porque é o que consta da conta da repartiçãO fis
cal; mas declaro que não fui eu quem fez o pagamento,

O 8r'. 001Teia : - Si 200:000$ são muito, vinte e tres parecem
pouco.
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a Sr. 1J{a"que~ do Herval (.Ministro da Guerra) : - Disse o nobre
Senador que com despezas de transportes de tropas no Rio Grande do Sul
se empregaram quantias enormes, que não poderia precisar j mas, senho
res, segundo consta da nota que tenho, elevaram-se em dois annos sómen
te a 48:512$790, inclusive transportee por agua.

as". Barão de Ootegipe : - Ha de haver algum engano, é muito
pouco,

a Sr. Mm'quex do Hel'val (Ministro da Guerra) : - O que tenho
dito da escola dos menores serve para responder ao nobre Senador, o Sr.
Teixeira JUDior. Prometti dizer-vos o que nos custam certos serviços.
Actualmente despende-se o seguinte: Com 200 menores do arsenal de
guerra da Côrte 69:724 , com 100 da Bahia 28:640 , com 400 dos arsenaea
do Pará, Pernambuco, Matto Grosso e Rio Grande do Sul 114:560$000.
Com as companhias de aprendizes militares de Goyaz e Minas 62:922$000.
Os futu.ros sargentos! I Com as companhias de aprendizes artilheiros
225:157$000. Somma total 501:0005000, Reduzindo os menores dos arse
naes, bem como o pessoal correspondente, de maneira que só fiquem 50
menores em cada arsenal das Provincias, e 100 no da Côrte, a despeza será
apenas de 91:320 000. Os aprendizes artilheiros que levam aprendendo 9,
10, 11 e 12 annos, para depois iJ:em servir nos corpos, obrigam actualmen
te á seguinte despeza: Um commandante - 1:492$800, (até tem forragem
para andar a cavailo., _ na fortaleza) ("isadas) ,. cinco officiaes - 3:264$ ;
cinco professores - 3:600 j quatro adjunctos - 1:200$; cinco los sar
gentos - 1:460$ j seis ditos 205 - 919$800 j quatro furrieis - 467$200 ;
28 cabos - 2:044 j 25 anspeçada - 1:777$500 ; nove cornetas - 657$ j

335 soldados - 82:709 ; fardamento para 402 praças - 22:248 000. Ve
jam, meus senhores, que esses nãO servem na artilharia sinão dahi a dez
ou doze annos, e quando Já chegarem, quanto custam taes recrutas? quan
do nós recrutando, segundo a lei, um homem de 19 annos, em poucos dias
se torna um soldado I

a Sr. JUlnqueira : - NlíO de artilheiros como estes,

as", 1J[a,'quex do Herval (Ministro da Guerra) j - De artilharia e
de tudo mais; aprende-se, não é assim tão dilficil. Mas, emlim, se querem
conservar um numero maior, venha o dinheiro. (Risadas.j

a SI'. Junqueü'a : - Eu não propuz o augmento deiles,

as", lIfa,'quex do HM'val (Ministro da Guerra) : - Creio ser e cu
sado tratar da despeza de aI'senaes, Para provar que a nossa inStruCÇãO mi
litar nãO está descuidada, vê-se do orçamento que com o pessoal adminis
trativo e docente das Escolas Militares da Côrte, preparatoria annexa, es
cola de caval1aria e infantaria do Rio Grande, de tiro do Campo Grande,
regimentaes e aprendizes artilheiros, se despende 240.022$160, além do far
damento, etapa, soldo, medicamentos, etc., etc., etc" com o alumnos. O
nobre Senador falou sobre a transferencia de vorbas, Era indispensavel fa
zer-se, e o seu fim era acudiJ' ás despezas que se originaram do augmento
do valor do fardamento e da etapa. Todos sabemos que as Provincias que
soffreram o mal da secca ou da peste foram suppridas com o que as outras
tinham, tornando os gensros mais caTOS em toda a parte, sendo geral a ca
restia ; e até os Srs. Senadores da Bahia se hlíO de recordar de que foi pre
ciso obstar á sabida da farinha da Bahia, afim de não privar o povo desse
recUl'SO, Pam o fardamento, meus senhores, os orçamentos anteriores con
signavam 54$, pouco mais ou menos, e despendia-se o dobro, porque em
verdade o fardamento de um soldado de infantaria custa 98~, cavailaria
115$, artilharia montada 119$ e artilharia a pé 91 , fóra as fracções. ão
gostei que o nobre Senador pelo Paraná me attribuisse uma intenção que
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não tive e nem tenho, principalmente para com aquellás pessoas a quem
sempre respeitei por maitos e attendiveis motivos, Eu disse na exposiçãO de
motivos do decreto de transferencia de verbas, que havia essa necessidade,
porque ninguem ignora que todos os Ministros da Guerra nos primeiros seis
mezes de excrcicio fazem a .sua distribuiçãO ás diversas thesourarias, e nisso
se gasta dois terços pouco mais ou menos de todo o credito, e porque eu
dissesse que se tivesse gasto em tal tempo para precisar os seis mezes, o
nobre Senador atirou-me uma insinuação que nem o regimento da casa per
mitte,. ,

O 87', Junqueim : - NãO, nM estava na intenção dene.

O 81'. Marquex, do Herval (Ministro da Guerra) : - ." dizendo que
eu lançava uma indirecta ao meu camarada, o Sr. General Oaxias, Mas, como
tal não foi minha intenção, declaro ao Senado que repillo essa insinuação,
porque, si esse General, por cuja vida faço votos na sua doença, esqueceu
por um momento os abraços do amigo dedicado no perigo, não attribuo
isso á sua vontade nem á ingratidão; qualquer de nós póde soJIrer uma
grave enfermidade; eu nunca soube senão respeitaI-o. Sr. presidente, eu vi
na synopse do Senado, que V. Ex. fez-me a honra de mandar, um projecto
relativo a uma repre~entação em que se pedia ao corpo legislativo désse á
Provincia do Rio Grande do Sul meia legua de campo em quadra no rincâo

. de Saycan. Tratando desta mataria, tenho por fim dar ao Senado uma infor
mação, para que tal coisa senão faça. Si dessemos dentro daquelle terreno
meia legua de campo, iriamos inutilisar um campo de que o governo mais
tarde ou mais cedo ha de precisar, , _

O 81'. Junq'ueira : - Apoiado.
081'. Marqu,ex, do Herval (Ministro da Guerra) : - ", e até si se

lembrar algum dia de formar um campo de instrucção para o Exercito, quan
do este deixar de fazer a policia, é alli que isto se ha de fazer. Direi mais
que, quando se pediu ao corpo legislativo esse campo, já sem nenhuma ce
rimonia foram mettidas alli denb'o, com o que fazem muito mal, uma peque
na capella e 16 ou 17 casas, ficando dalli a seis leguas a grande povoação
do Rosario, com todos os elementos do prosperidade que se póde desejar. O
nobre Senador por Minas Geraes, o Sr. Cruz Machado, sinto que me sup'p~

ze~se desagradado de sua tanta bondade para com seu collega. NãO sou I~l

mIgo da consideraçãO que me dispen. am os meus amigos; portanto, acre~lte
que, si em alguma coisa lhe desagradei, nãO foi intencionalmente, por ISSO
peço que me desculpe, e retiro qualquer expressão que nãO ugrauasse ao
meu nobre collega.

081'. Orux, Machado: - V, Ex. me penhora sempre,
O 81'. Marquex, do He'I'val (Mini b-o da Guerra) : - Agradeço a~ Se:

nado a attençao que me tem prestado. (Muito bcm, 1nttito bem; o Ol'aa07' e
cwmp1'únentado) .

Sessão de 15 de Abril de 1879 :
O 81'. Ma1'quex, do Be1'val (Ministro da Guerra) : - Podia julgar-me

dispensado de referir o que se passou, ao apresentar a lei de fixação de for
ças de terra na Camara dos Srs. Deputados, porque o nobre senador pelo
Paraná referiu o facto e entao escusado era reproduzil-o. Mas, julgo do meu
dever dar conta do occorrido, para que cada um dos nobres senadores ~ossa

ajuizar do procedimento do Minisb·o. NãO ha duvida que julguei e que Ju.lgo
a0da necessaria a força que pedi de 15.000 praças. Mas, senhores, circ~mstan
Clas ha em que a necessidade tambem obriga a prescindirmos daqUlllo que
muito necessitamos. (Apoiados). Apresentando, senhores, a lei de forças c~
piada daquella que meu illustre mesb-e tinha apresentado nesta casa, penseI,
porque tambem conheço algumas das fronteh-as do nosso paiz, que pelas
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nossas circumstancias podiamos e deviamos conservar aquella força. Mas;
depois de haver apresentado o projecto de lei de fixaçl10 de forças, enten
dendo-me com os meus collegas do governo e mais immediatamente com ó
ministro da fazenda, que tinha melhor compulsado os negocial'> de nossas fi
nanças, ficou verificado que nliO tinhamos meios de conservar bem pago,
bem vastido e bem sustentado o mesmo numero de praças que tinhamos ti
do até agora, porque o estado de nossas finanças não o permittia, e tanto
mais que não estava nas mãos do ministro augmentar ou diminuir as ver
bas, mas sim nas do corpo legislativo a quem compete regular as despesas do
Estado e assim tambem marcar a força que julgar conveniente.

O 81'. Dantas : - Apoiado. Não ha de só decretar despezas e negar
a .receita.

Q 81'. Marquex do Be1"'lial (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,
penso que precisamos da força que pedi ; mas, pode um ministro obrigar o
corpo legislativo ou a nação a manter uma força que não pode pagar ? Não
se diz todos os dias que a agricultura do paiz precisa de soccorros? Não se
diz que não temos esquadra, ou que a esquadra que temos é insignificante,
para pouco presta? Não se diz que o commercio do paiz paga direitos ex
traordinarios ? E então o ministro da guerra, separado dos seus deveres de
pab'iota e amigo de seu paiz, ha de pedir um Exercito como o de Xerxes,
talvez, ou de 15 a 16 mil homens que valem tanto para uma nação que não
pode pagar de momento todas as forças de que necessita? Mas, senhores, o
mini tro da guerra que immerecidamente occupa esta pasta (não apoiados),
sabe que precisa, nãO só daquella força, como precisa ainda de mais parâ
ter protegidas convenientemente as autoridades, a lei e os direitos dos ci
dadãos no vasto territorio do Imporia. Mas, senhores, sabe, e melhor do
que eu, o Senado, composto de eminentes e distinctos estadistas, habilita
dissimos pela pratica, que o ministro acceitaria o augmento da força si o
corpo legislativo lhe pudesse dar. Cumpri com o meu dever, prestando in
formações á Camara. A Camara foi pab'iota, cumpriu tambem o seu dever,
proclU'ando harmonisal' o estado de nossas finanças com as nossas necessi
dades. E como, senhores? NãO podendo manter um Exercito de 15 mil pra
ças deu ao governo o direito de, em circum tancia extraordinarias, elevar
a força publica a 30 mil, e o minish'o entende que tirando da infantaria
esses dois mil homens que a Camara e o governo fizeram o sacrificio de di
minuir, attento o estado precario das finanças, esta reducção é exequivel,
porque os soldados de infantaria são os mais faceis de instruir-se em menos
tempo e assim poderemos restabelecer um Exercito si tivermo a infelici
dado de precisar dolie para guerra. Senhores, o nobre senador fez muitos
reparos nas palavTas que proferi na Camara dos Srs. deputados, quando
propuz diminull' ou supprimir parte dos aprendizes artilheiros, dos menores
dos arsenaes e menores das companhia dos aprendizes militares. endo
obrigados a economizar o dinheiro do paiz para cousas mais neces arias, ti
nhamos de excluir desta despeza aquelios monores, que já nãO nos presta
vam serviços, e como aprecio o empenho que todos temos de cuidar da edu
cação dos desvalidos, sentia mesmo ter sido obrigado a concorrer para a
reducção de despeza com aquelie serviço. Ma , ainda .entendo que as com
panhias de aprendizes militares, creadas, podemos dispensaI-a e que as
dos menores artilheiros e aprendizes artifices precisam ser reduzidas, salvo
si se demonstrar que o thesouro comporta tal despeza. O nobre senador
disse que o numero de 13 mil praças é muito reduzido, e disse uma verdade
reconhecida pelo minisb'o da guerra. Mas, não tendo nós meios para am
pliar esse numero, é preciso soffrer esta reducção. Os 13 mil homens natu
ralmente nãO podem fazer as guarnições de 15 mil; e, pois, estas hãO de
ser feitas com menor pessoal. Os soldados, que em tempo de paz deveriam
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ser camaradas, ficarãO dispensados disse serviço, mas cm tempo de guerra
forçosamente terão de desempenhaI-o. O quantitativo destinado para cria
dos, si 101' supprimido, fará falta aos ofliciaes ; mas, desde que os camara
das subsistam em tempo de guerra, e são supprimidos em tempo de paz, é
indispensavel que aos ofliciaes se mande dar quartel como em toda parte
do mundo se dá, e não sómente aos soldados, como entre nós aconteoe,
deixando os ofliciaes na rua. Chamo a attenção do Senado para isto, assim
como pedirei ás commissiles de fazenda e guerra que se dignem dar parecer
sobre um projecto que ha dois annos apresentei nesta casa, propondo unir
ao soldo dos ofliciaes a parte que elies recebem como addicional. ..

O 81'. Teixeira Jmzior : - lia augmento de despeza,
O 8r, Mm'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - NãO l1a augmen

to de despeza, porque os ofliciaes já têm estes vencimentos, e os perdem
justamente quando mais precisam, em occasiOes de doenças; e perdem
tambem suas famílias quando os ofliciaes faliecem, ficando eDas reduzidas á
pobreza. Eu desejava por consequencia que as commissOes apresentassem
o seu parecer favoravel sobre este projecto ...

O 81'. Teixei1'a Jtmior : - Responderei a V, Ex,
O 81'. Ma1'quex do He1'val (Ministro da Guerra) : - ... mas, si elle

tiver de morrer, é escusado estar tanto tempo doente (risadas). Assim,
Sr. presidente, a minha ultima palavra ao nobre Senador pelo Paraná, so
bre reducção das praças, é que o corpo legislativo tem o direito de rostrin
gir ou de ampliar, e mesmo de supprimir na lei de fixação de forças, caben
do ao minisb'o o dever de executar o que a lei determinar, O Senado sabe
que 13,000 homens são poucos, mesmo o eram os 15,000, cuja reducçãO a
economia aconselha necessariamente,

O 81'. Teixeira Junim' : - Ma.' ha meios para o projecto a que V.
Ex. referiu-se ba pouco?

O 81'. ][a1'quex do Her'val (Ministro da Guerra) : - Sim, porque os
olficiaes já recebem a addicional que está consignada no orçamento.

O 81'. Leitão dct Ounha : - O augmento de despesa é grande; ha
ofliciaes doentes, reformados, licenciados ...

O 81'. Marquex do He1'val (Ministro da Guerra) : - ãO lIa augmen
to na despesa orçada. O nobre Senador duvidou que se conservasse com a
actualreducção de praças o numero dos batalhões, A reducção não é uma
lei que vai fazer um quadro; o quadro actual subsiste com os ofliciaes q~e

não se diminuem e são a parte mais importante; o corpo póde ter mUlS
ou menos praças, e quando precisarmos elevar a força, basta augmentar o
numero dos soldados das companhias, O quadro marca para os corpos,
mais ou menos, 400 homens em algumas armas, e 500 em outras; com a
reducção teremos que os corpos de infantaria ficarão com trezentas e tan
tas praças de preto Mais de uma vez, Sr, presidente, tenho ouvido accU
sar a um dos partidos politicas pela guerra que tivemos com o Paraguay.
E' uma cousa séria, em que talvez não seja eu o mais habilitado para tra
tar delia ; entretanto direi que é minha crença - que si o Brazil nãO I~
vasse a guerra, entãO, ao Paraguay, para enconb'ar os inimigos da Patna
fóra do nosso territorio, a guerra ter-nos-hia custado muito maiores desgra
ças, porque o inimigo preparava-se e já tinha as suas avançadas sobre as
nOdsas fronteiras. A nação fez sem duvida grandes sacrificios, mas eu, que
os acompanhei, acho que maiores, si fosse preciso, se deveriam fazer, por
que a honra do nosso paiz salvou-se.

O 8r. Paranaguá e outros: - Apoiado,
O 81'. Ma1'quex do Herval (Ministro da Guerra) - PÓde ser que

me engane...
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a Sr. Pl1lranag~~á : - Si não tivessemos a guerra então, haviamos
de tel-a em cõndições mais desfavoraveis.

a SI', Man'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - Ouvi do nobre
Senador as apprehensOes que manifestou pela disciplina do Exercito j direi
ao nobre Senador que, comquanto reprove esses factos isolados, de que
tratou, é impossivel evitaI-os; em toda a parte um Exercito que está
dividido pelas fronteiras, pelas Provincias, pelas nossas colonias, pelos nos
mattos, não póde ter a disciplina que nós todos desejamos, mórmente quan
do se acha sem commodos, com maus meios de vida e cercado de homens
de toda classe, o que os nobres Senadores não desconhecem. Não póde dei
xar de haver um ou outro caso desagradavel; nas gl'Undes cidades mesmo
isso se dá, onde ha mais civilisaçãO. O Exercito nãO está insubordinado;
porém, si ha noticias de algum facto em contrario, agradeceria si fosse in
formado, para providenciar.

a Sr. Dantas : - Um facto isolado nãO constitue insubordinação no
Exercito. (T?'ocam-se algwns apartes ent?'e o S1". Ban'ão de Ootegipe e oS?'.
Cam,sansão de Sinimbú, presidente do Oonselho).

as?·. Ma,?'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - O nobre Sena
dor falou sobre a CommissãO Militar do Rio Grande. Essa CommiRsão não
tem estado aUi ociosa, mas occupada com os serviços que lhe foram desti
nados, ha tres ou quatro annos ; tem conchudo alguns deUesj mas ainda
tem entre mãOs tres ou quatro edificaçoes de quarteis. Os addidos que o
meu antecessor, Ministro da Guerra, dispensou do Quartel-General, eram
ofliciaes honorarios, e os officiaes de linha de corpos especiaes que não são
empregados por ordem superior sãO addidos ao Quartel-General, onde fazem
o serviço que alli lhes corresponde. SãO poucos os officiaes arregimentados,
Sl'. presidente, que servem em commissões fóra de seus corpos. Presen
temente não temos officiaes de Estado-Maior de primeira classe para ser
virem de Ajudantes de Ordens. Os que estavam em disponibilidade foram
distribuidos; si ficou algum doente, ou que estivesse com licença,
quando se apresentar ha de ser empregado. Mas, senhores, não são to
dos os oflieiaes que podem merecer a confiança do chefe com que vão
servir, e para provar isso, cada um de vós que ha servido nas presidencias
e em outros empregos, naturalmente qucr um secretario, e ajudante de
ordens de sua inteira confiança. O otRcial que manda uma força, ou com
manda uma fronteira, deve ter comsigo da mesma sorte officiaes de sna
confiança; esse é o oostumo, mas emquanto posso dispôr de officiaes de
estado-maior, o faço; quando não, nãO ha nada que me prive de mandar o
oflicial requisitado; entretanto, penso que alguns qlle não querem saru da
Côrte, dizem que estão desempregados; mas, para os tir!ll' d'aqui, ha diffi
culdade, não faltam doenças e outros motivos (?·isadas.) O diI'eotor do ar
senal da Bahia nãO deverá estar alli por muito tempo, porque elie mesmo
pediu para se retil'!lr ; e, portanto, não é só aqueUe papel sem fil'ma que
ha de influir sobre sua mudança. Os' dispensados daquelie arsenal foram
muitos e muitissimos os dispen ados de outros, onde estavam agglornera
dos sem neoessidade do serviço, ficando no arsenal aquelles empregados
que pertencem ao quadro effectivo marcado no regulamento; esses estão
nos seus lugares, os que sobravam foram os que sahimm, e isso não llIes é
agradavel certamente; demittidos foram alguns que deram justos motivos.
Bem sabem TI. EExs. que todo o mundo diz por ahi que é muito preciso
f~zer economia, menos no bolso de cada um (?'isadas,) ali é que estão as
difficuldades I difficuldades que este anno hão de ser menores que no fu
turo teriam de ser, mas que felizmente a experiencia ha de nos dar força
para resistirmos aos nossos sentimentos de humanidade e salvarmos o paiz.
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o 81', Danta,9 : - .Apoiado.
O 8r, Marquex, do Ee1'val (Ministzo da Guerra) : - O nobre Sena

dor accusou o ministerio de 5 de Janeiro, e, neste ponto, eu não desejava
dar uma palavra, ainda que pouco tivesse a dizer, sem licença do nobre
Presidente do conselho, porque de politica, na pasta da guerra, eu nlio
quero saber, nem das intrigas em que falou o meu nobre collega do Para
ná, a respeito do Rio Grande do Sul.
. O 8r, Gansansão de 8ini1nbú (presidente do conselho) : - Faz mui-

to bem,
O 8r, Marquex, do Herval (Ministro da Guerra) : - Não quero tra

tar dó que fez a assembléa de minha Provincia, que em breve acabará sua
missão. O que digo é que faço a minha obrigação, e quando deixar de ser
ministro não levarei saudades.

081', G01Teia : - V. Ex, acha que foram intrigas o que houve lá
no Rio Grande do Sul?

O 8r, Marquex, do Eerval (Ministro da Guerra) : - Pelo que me
consta as occorrencias que aqui se deram foram adulteradas lá, e de sor
preza até a intriga tem sido manejada sem conveniencia para a Provincia,
oujo povo vive tranqtúllo, unido, e talvez illudido sobre a veracidade dos
faotos,

O 81', Ba1'ão de Gotegipe : - Apoiado,

O Bt" lvla1'quex do Em'val (Ministro da Guerra) : - Sr. Presidente,
o governo é accusado ainda porque obrigou os Brasileiros a servirem sem
lei que o permittisse. NãO sei si a accusaçãO tem algum valor, mas, si a
lei de fixação de forças não foi approvada pelo Senado, por falta de tempo,
o foi pela eamara dos Srs. Deputados e depois de oito mezes de sessão.

O 81', Dantas : - Apoiado,
O 81', Marq~tex do Em'val (Ministro da Guerra) : - A força era in

dispensavel, e o governo prorogou a lei, como devia, Pois haviamos de
mandar o Exercito embora quando tinha o corpo legislativo feito o orçamen
to para sustentar esse Exercito? Parece-me que não é justa a accusação,
e acredito mesmo que quando os nobres Senadores governarem hão de fazer
a mesma coi a, si se der facto igual. Os officiaes que ficaram addidos ao
quartel general e que alli fazem o Rerviço que lhes é ordenado recebem ~
que chamamos - vencimontos geraes - e os contemplados sempre na lei
do orçamento: sendo assim, não houve augmento de despeza. - Pergun
tou ainda o nobre Senador porque o ministro da guerra tem no arsenal do
Rio Grande do Sul dois ou trea officiaes honorarios, que vieram da campa
nha. Sr. presidente, eu não os mandei para lá, lá os achei, e com elies, a
lei que permitte empregar naquelles lagares os officiaes honorario ; não
havia de delllittil-os, quando a lei os admitte, De facto, existem em todos
os arsenaos officiaos nestas condições, Natnralmente os tres que estão no
.Arsenal do Rio Grande do Sul são votantes contl'arios ao nobre Senador e
por isso provocaram o seu reparo (risadas).

081', Ba1'ão de Gotegipe : - Favoraveis, portanto, a V. Ex,
O 81', G01Teia : - E vice-versa,
081', Mwrquex do Berval (Ministro da Guena : - Um delles foi

meu ajudante de campo, e bem bom,
O 81', Ba1'ão de Gotegipe : - Mas V, Ex. que não quer saber de

politica. _.
O 81', Marq~tex, do Hm'val (Ministro da Guerra) : - Eu direi ao 110

bre SenadoI' pela Babia, a quem respeito. __



743

o Sr. Barão de Cotegipe : - Tantas honras ...
O Sr. Mm'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - Eu não era ca

paz de dizei-o si não sen tisse.
OS,'. Bal'ão de Cotegipe : - Pois eu sinto muito que o nobre Mi

nistro não se envolva na politica.
O Sr. Mm'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - Mas, dizia eu,

saiba o nobre Senador que sou, de longa data, liberal monarchista, unionis
ta do Imperio do Brasil. (Apoiados; muito bem) Não pense que vou para
a Republica, nem para o despotismo (muito bem) j mas, direi ao nobre Se
nador que em materia de serviço publico eu não indago o que sãO os Brasi
leiros na politica, porém, sim, si cumprem o seu dever em bem da Patria,
(apoiados).

O Sr. Bal'ão de Cotegipe : - Mas o tal acaso cahe ad rem.
O S,'. Mal'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - Mas, o que

quer o nobre Senador que se faça, si não fabricamos nas olarias os homens
de que precisamos? (risadas). Sr, presidente, é o que eu tinha a dizer
por emquanto, em resposta ao nobre Senador pela Provincia do Paraná.

O 8,'. Mal'qtteX do Herval (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,
antes de dar aos nobres deputados as informações que julgo dever minis
trar em relação á lei de fixação de forças de terra, permitta-me V. Ex. que
agradeça a esta illustre Camara a benevolencia com que me tem sempre re
cebiuo no seu seio j e por esta mesma occasiãQ confesso-me tão agradecido a
essa bondade, como tambem confesso o respeito que me merecem todos e
cada um dos seus ilIustres membros, de quem o velho soldado espera não
só o conselho, mas até desculpa para aquelIas faltas que possa in volun ta
riamen te commetter.

Voxes : - Mui to bem.
U'Yn SI'. deputado: - O velho soldado é respoitado por e. ta Camara

em todos o tempos.
Outro S,'. deputado: - Por todas as Provincias do Imperio.
O Sr. Marqttex do Herval (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,

antes de ser aberta a Camara, eu tinha confeccionado o projecto de lei para
fixação de forças. Na confecção desso projecto eu mil tinha regulado pela
guarniçãO existonto nas fronteiras do Brasil e em cada uma da Provincias
em particular. Eu nãO tinha conhecimento especial do territorio de todas
e sus Provincias e de suas necessidados mais immedial:a, mas, devendo
reunu'-se nesta Ca mara os seus represen tan tes, elIes poderiam aj uizar si a
força era de mais ou era de menos. Depois de apresentado o projecto que
primeiro confeccionei, entendendo-me com os meus nobres collegas do mi
Disterio e entro oilos mais mediatamente o r. ex-mini tro da fazenda de
clarou-me S. Ex. que, tendo compulsado o estado do nosso thesoUl'o, acha
va que era da mais alta e patriotica convoniencia diminuir o mai que se
pudesse nas despezas publicas, inclusive a que se faz com o Exercito. Eu
que sei, Sr. presidente, que não é o ministro que marca a força, mas im
os representantes da nação, sujeitei-me de bom grado á vontade do meu
nobre ex-coHega, e entãO apresentei uma outra proposta para substituir a
primeira diminuindo 2.000 praças de pret na força do Exercito. Sr. Presi
dente, não fiz essa diminuiçãO convencido de que nãO precisamos de uma
força maior, mas (;onvencido de que estamos obrigados a estes e a outros
sacrificios (apoiados), quo nos legaram. Embora no custe muito não te
mos remedia sinãO sujeitar-nos a elIes. (Muito bem.) NãO condemno ne
nhuma administração, quero antas suppôr que a imprevidencia nos fez por
muito tempo errar nesse caminho, no qual é preciso parar algumas vezes.
Estava, pois, reservado ao partido liberal o passar por este transe patrioti-
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eo com aquellll paciencia, que deve ter todo aquelle que deseja bem servir
a Patria e para conseguil-o não se poupa a sacrificios (Apoiados,. muito
bem.) Senhores, a reducção do Exercito a menos de 15 mil homens é mui
to sensivel, mas o que havemos de fazer si não os podemos pagar? E ain
da não bastando essa reducção para fazer vulto no melhoramento de nos
sas finanças, propuz com bastante pezar outras medidas como sejam a sup
pressão das companhias de aprendizes artilheiros, e aprendizes militares e
mesmo as de aprendizes menores dos arsenaes de guerra do Imperio. Sei
que muitas cousas uteis faltam no nosso paiz para o progresso da industria
e das letras, e quanta dôr não sentirá o ministro no dia em que vir sahir
das aulas os orphãos desvalidos que nãO têm outro meio de instrucção no
paiz ? !

O 81'. Lima Dua1·te: - E' verdade que é muito sensivel.
O SI'. Ma1'quex, do He1'val (Ministro da Guerra) : - E' lastimave!.

E penso que propondo semelhante modida, lanço um borrão na minha vi
da. (Muitos não apoiados).

Um 81'. Deputado: - Faz uma violencia aos seus sentimentos.
O 81', Mm'quex, do Hm'vaZ (Ministro da Guorra) : - Mas, o que fazer

si a força da necessidade me obriga a errar? __ .
Uma vox, : - Isto nãO é errar, é acertar.
O 81'. Bua1'que de Macedo: - O mais glorioso é V. Ex. concorrer

pam o equilíbrio da receita com a despeza. (Apoiados).
081'. Mello Alvim: - E' uma gotta d'agua no oceano.
O 81', Bt~al'que de Macedo: - Eu sinto que nãO se reduza mais do

que isto, Só assim salvaremos as finanças,
O 81'. Ma1'quex do Hel'val (Ministro da Guerra) : - O Ministerio da

Guerra ainda antes de receber a vos a sancção diminuiu nas suas despeza
mais de 1.500:000$000 naquillo que era passive!. (Apoiados).

O 81'. F1'eitas Coutinlw: - Tem feito o que era possiveL
O 81'. Galdino das Neves: - Nas outras pastas ha coisas muito

gordas tambem.
O SI'. Bua1'que de :Macedo : - Que hão de ser reduzidas tambem;

do contrario o Jl.Iinisterio não cumprirá o seu dever.

O 81'. MC~1'que?!, do He1'val (Ministro da Guerra) : - Ell responderei
ao nobre deputado que a espada do Ministro da Guerra cOI'tava em outros
tempos, mas era nos campos do batalha.

O 8,', Ignacio Ma1·tins : - Muito bem,
O 81'. Ma1'qw3x, do Hm'val (Ministro da Guerra) : - Está nas míiOS

de V. Ex. e dos seus collegas cortar agora os abusos. (Applat~sos). Senho
res, não admira que eu seja talvez imprudente (muitos não apoiacZos),.mas
sou benevolo sempre. Eu até creio que a economia não deve só recahrr no
Exercito e nos infelizes menores dos Arsenaes, mas tambem nos noSSOS
subsidias. (Muitos apoiaclos).

O 81', Bum'que de Macedo: - Havemos de ir lá,

O 81'. Ma1'quex, do Hel'val (Ministro da Guerra) : - Deve .r~cahir
tambem no exercito ÍD1menso dos doutores, juizes de direito e mUlllClpaes.
(Hilal'idade). Os nobres Deputados sabem que o soldado para estar fazendo
guardas causa ao Estado a despeza de 320$000 por anno, emquanto que
aquelles, por mez, recebem muito mais. (Riso). Engana-se muita gente que
entende que o Exercito não é necessario, Quem ha de manter a ordem so
cial? E acaso são todos na sociedade iguaes aos representantes da Nação?



745

Não sabeis que o vicio vae-se infundindo ou já está empregnado em todas
as classes e que só a força, auxiliando a lei, é que póde fornecer os meios
de garantia? (Apoiados, muito bem). Senhores, emquanto vivermos em
uma sociedade civilisada e a força bruta não prevalecer sobre a lei consti
tuída é preciso que haja garantia para que as intelligencias pratiquem o bem
que devem á sociedade. Um nobre Deputado pela minha Provincia que não
se acha presente, disse n 'esta casa que não precisavamos tanto de soldados,
como de officiaes scientificos que dobram a força dos Exer-citos pela sua in
telligencia. Senhores, nestas coisas eu nM sou muito habilitado (não apoia
dos) ; entretanto, direi que os officiaes scientificos sãO muito aproveitaveis
para os melhoramentos materiaes e bôa direcçãO dos variados ramos do ser
viço militar ; mas, não é a sciencia que está de guarda por toda a parte,
nãO é a sciencia que faz sentinelias. (Hilaridade). Si isto é exacto não de
vemos arriscar um juizo que póde passar por certo quando não tem base
alguma. Senhores, no projecto que já foi apre. entado a dsta casa provo que
desejo aproveitar esses officiaes scientificos, estabelecendo que além da res
pectiva categoria, elies devem aprender tambem a commandal' para que,
quando fôr necessario, dirijam forças, como fi Patria deseja e tem direito de
ser defendida. Prometti dizer qual a guarniçãO que tinham as Provincias
quando sem merel)er, fui coliocado n'este lugar. (lião apoiados). Matto
Grosso, está situado n 'uma fronteira que, como vós sabeis, é importan
te; porque nãO ha muitos annos a vistes atacada, em suas posições, in
vadida, e maltratados os nossos concidadãos. Foi n'aquelia Provincia que
os barbaros açoutaram as nossas patricias. Esta Provincia tem 1598
praças, nãO se tendo ainda até hoje dado baixa a todos aquelies que
oompletaram o tempo de serviço. O Rio Grande do Sul é tambem fronteira,
cuja defeza bem sabeis quanto importa manter. Temos alli 4.090 praças.
Amanhã mesmo expedirei ordens para que se dê baixas aos soldados que
completaram o tempo. Ainda nãO sei quantos sãO j mas, posso afiançar que
esta guarnição gUaJ.'da uma fronteiJ:a de 200 leguas, onde os soldado não são
rendidos, o que acontece com as tropas que temos espalhadas por oub:aEf
partes do Imperio. A Provinoia de Santa Catharina tem apenas 320 ho
mens. O Paraná, uma Provincia importante e tambem fronteira, tem 156
praças . ..A. Provincia de S. Paulo tem 210 homens, e 'V. Ex. sabe, e sabe a
Camara, o que aUi tem feito os escravos contra seus senhores e as rovoltas
de que tem sido ameaçada a Provincia por essa oolonisação que lIOS vem
da Europa. ..A. Côrte, que é o centro da ordem, e onde as reserva deveriam
estar para acudir a toda parte, tem 2.497 soldados. Goyaz tem 408 praças.
Minas Geraes, essa immensa Provincia, que, a não ser o Cal'acter ordeiro e
trabalhador de seus filhos, estaria sempre em perigo, tem 138 praças e o
presidente dessa Provincia, pedindo-me, ha pouco, 100 soldados para refor
çar os que lá se acham, teve da minha parte resposta negativa, porque eu
não os tinha para lhe mandar. ..A. Provincia do Rio de Janeiro, bem conhe
cida da Camara, precisou que lhe mandasse 40 soldado para render os po
liciaes nas guaJ.'das da thesouraria e alfandega porque a policia fez alli algu
ma coisa de mais e foi preciso accudir. (Riso) . .à. Provincia do Espirito
Santo tem 116 homens. A Provincia de Sergipe tem 92. A da Bahia essa
extensissima Provincia, tem 800 soldados, além da força da companhia fi
xa j mas, esta tem sempre de menos para o serviço de 20 ou 24 doente ,
afóra os quarteleiros, gente de rancho, etc., etc., o que faz com que esta
pequena força fique reduzida exb:aordinariamente. A Provincia de Alagoas,
que tem um grande numero de retirantes em novas colonias, tem apena
191 soldados. O presidente pediu-me, ha pouco, 100 homens e eu não 111'0
pude mandar. A Provincia de Pernambuco, porque esteve ha pouco em cir
cumstancias critioas, foi preciso mandar para alli mais 300 praças, além
das que já tinha; mas, hoje essa força já foi retirada. Os batalhões que aUi
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estão têm um grande destacamento na Ilha de Fernando Noronha. A pe
·quena força a que ficou reduzida aquella Provincia tem de ser dividida por
seus extensos sertões, sendo, aliá , ella uma das portas por onde sahem os
infelizes perseguidos pela fome, peste e mizeria, tornando-se preciso, por
tanto, alli uma força capaz de garantir a ordem, continuamente ameaçada.
Â Parahyba, que está nas mesmas circumstancias ou talvez peiores, tem
432 homens. O Rio Grande do Norte, onde a Camara sabe o que se tem
passado, tem 257 praças. O infeliz Ceará tem sómente 659 homens, numero
actualmente insufficiente. O Piauhy, apezar do lamentavel estado em que
se acha, tem sómente 343 soldados. O Maranhl10 tem um batalhão de 594
homens apenas, O Â..lllazonas, que tem 367 homens, está nas circumstan
cias as mais singulares. E' uma Provincia que limita com quatro repu
blicas, uma das quaes está agora mesmo em revoluçãO. O General das armas
desta Provincia pediu-me mais força, 300 homens, e eu não tive para lhe
mandar. Estas guarnições, senhores, sommam 14.871 praças. 8i eu pudesse
conseguir as 500 praças que pedem os presidentes de Minas, Alagoas e
Â..lllazonas, que se vêm necessitados de força, completariam ellas os 15.000
homens que tinha o nosso Exercito, que ainda proponho reduzir a 13.000,
a meu pezar, e sómente levado pela consideração de que nM ha dinheiro
para pagai-os. Creio que tenho explicado as razões do meu procedimento
neste caso.

Vous : - Plenamente, perfeitamente...
O Sr. 1J1m'quex; do He1'val (Ministro da GuelTa) : - ... e os illus

tres deputados farão o que entenderem de mais patriotico e justo. NãO fica
rá, porém, ao Ministro a responsabilidade de não fazer mais, porque mais
não pôde. (Apoiados). Um outro 8r. deputado pela minha Provincia (e é
notavel que fossem os de minha Provincia que se animaram a censumr-me)
disse, em pleno parlamento, que o Ministro da Guerra precisava disciplinar
muito bem os seus soldados e guardar bastante dinhoiro para as circullls
tancias em que se requeressem providencias extraordinarias! Ora, senho
res, esse conselho devem tomar para si os representantes da nação (apoia
dos e 1'iso), pois eu não tenho nada que guardar. (muito bem), CircuJUs
tuncias ext.:1'aordinarias são as que me induziram a pedir o que julguei in
dispensave!. E como nunca fui sorpreendido, não quero que me sorpreen
dam, como muitas vezes tem acontecido ao paiz. (muito bem). Os apren
dizes artilheiros, de que cheio de magoa propuz a extincçãO, fazem a des
peza de 136:000$ por anno. Os aprendizes artifices dos arsenaes cuja re
dUCÇãO á metade propuz, custam-nos na Côrte 65:700$, na Bahia 40:000 ,
no Pará 31:000$, em Pernambuco 36:000 , no Rio Gmnde do 8u117:000 ,
em Matto Grosso 25:000$. Estes são os meninos que nós creamos para
prestarem serviços depois de 9 ou 10 annos. Mas, 81'S., não é só este o
erro. Nem um terço dessas crianças ch':lgamos a aproveitar: porque no
fim dos 10 annos não saberemos si muitos estarão ou não aptos para o ser
viço, ernquanto que outros tem procurado esquivar-se por todos os meios, e
até por serem parentes de deputados. (Muito bem; 1'iso). Emfim, todos
os annos entram 80, 90 meninos para os arsenaes e no fim daquelle tempo
ficam reduzidos a 4 ou 3. (Apoiados) .

O S1'. Mm'colino 1J1oura : - Custa mais de 14 contos cada um.

O S1'. J1farquex do HeI'vaZ (Ministro da Guerra) : - O que succede
com estes, succede com os aprendizes militares, que estavamos começando
a crear em Goyaz e Minas, Para nós seria uma ventura que todos apren
dessem alglllll officio : mas, nós nem pedagogos temos nos lugares, para en
sinaI' aos meninos apanhados nas ruas para educar. Tudo isto é muito cus
toso, e aqueIles meninos levam tempo para crescer e aprender a ler, e afi
nal não vão fazer vulto nos corpos para onde devem ir como sargentos;
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porque, Srs., para termos sargentos nas companhias de infantaria, ahi 'es
tão as escolas regimentaes (apoiados), onde o soldado aprende o exercicio,
o serviço, a lêr, e os exemplos de disciplina, que seus officiaes lhes dão j

assim é que eUes se pódem preparar para bem servir nas companhias.
Creio, Sr. presidente, que a Camara tem ouvido bastante para que eu não
continúe na minha explicação, que é muito enfadonha. (Não apoiados).
Pedirei agora a Y. Ex. e á Camara que me permittam duas palavras, que
possam echoar do norte ao sul porque a todas as Provincias reconheço
iguaes direitos. (Movimento de attenção). São duas palavras unicas. Co
mo me parece que algum officioso amigo pretende tirar proveito de coisas
de muito pouco valor, nãO tendo em consideraçãO a unica força, a unica
virtude que nos pode levar ao b'iumpho - a força da união (muito bem), e
vem a este recinto lançar certas duvidas, lembrando que um ou oub-o indi
viduo tem mudado de opinião politica, sómente com respeito a mim peço
licença para dizer que o velho Brasileiro, o soldado da idéa liberal, não
desertou (muüo bem), nem desertará. (Apoiados, muito bem.) Aquelles
que estejam em duvida e precisem medir a força de minhas convicções e
da dedicação que tenho aos principios liberaes, têm-me ás suas ordens, e
então provar-lhes-hei que pizo firme no mesmo terrcno com toda a digni
dade... (9nuito bem) e não faço distincçãO de pessoas, desde que a meu
lado e na minha vanguarda vi cahir muitos Brasileiros, filhos heroioos de
todas as Provincias do Imperio desde o norte até ao sul. (muito bem, 99l1Ui
to bem,. calorosas felicitações. O omd09' é cumprimentado p09' todos 08

deputados p,·esentes).

Sessão em 16 de Abril de 1879 :

O Sr. Ma"q~~ex, do He"val (Ministro da Guen-a) : - Sr. presidente,
parecendo-me que não dei resposta a tudo quanto disse hontem o nobre Se
nador pelo Paraná, e devendo tomaI' em oonsideração os reparos do nobre
Senador pela Bahia que falou depois de mim, e do nOBre Senador pelo A.ma
zonas que aoaba de sentar-se, vou ainda oocupar por alguns momentos a
attenção do Senado. Disse o nobre Senador pela Bahia que o Ministro da
Guerra devia antes ter resignado a pasta do que aoeitar a emenda da redu
CÇão da força. Não oreio que S. Ex. tivesse fundamento para pensar assim
(apoiados),. e como referiu-se a Mao-Mahon, direi que este grande General
não deixou o poder paTa não desorganisar o Exercito, mas sim porque lhe
impuzeram commandos em que elIe não confiava, e isto não se impoz ainda
no Brazil a nenhum Minisb'o da Guerra. "

O 8,'. Pa"anag~~á : - Apoiado.
O 81'. Mm'quex, elo Herval (Minisb'o da Guerra) : -" _porque nesse

dia oada representante seria um Minisb-o. O nobre Senador pelo A.mazonas,
a quem tanto respeito e invejo pela sua alta capaoidade politioa adminis
o'ativa e finanoeira, disse que o Ministro da Guerra demolia ou desb-uia o
Exercito. Senhores, é muito mal cabido e muito pouco politico que se faça
cortezia ao Exercito e ao povo oom o chapéo do Minisb-o da Guen-a. O Mi
nisb'o nãO demoliu nem demolirá o Exercito.

O 8,', 8ilveÍ1'a da Motta : - Apoiado.

O 8,'. Pamnag~~á : - Soube organizaI-o na guerra.

O 8,'. Mat'quex, do Herval (Ministro da Guerra): - Reduzir o nu
mero de soldados de um corpo nunca dependeu das Camaras; depende do
dia em qae cada praça acaba seu tempo de serviço. NãO ha muito mandei
dar baixa a 800 praças de uma vez, em virtude de lei. Isto nãO é demolir
o Exercito, porque ha meios de re~tabelecel-o.

O 8,'. 8ilveiTa da Motta : - Trata-se de praças de preto
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o Sr. Ma1'quex do Be1'val (Ministro da Guerra) : - Por outra par~,
não se censure a Gamara dos Deputados por haver reduzido a força do
Exercito. O estado das finanças exige economia; o Ministro da Fazenda
tem obrigaçãO de satisfazer a esse grande desideratu1n no interesse do Paiz j

e então o remedio é economisar em tudo, NãO havemos de ir procurar uma
economia de 20 ou 30.000:000$ onde não se póde fazer; mas devagar, pou
co a pouco, em cada uma das repartições j o mais é que seria demolir e
desorganisar o serviço.

O Sr, Leitão da Cunha : - NãO é economia desorganisar serviços.
O S,'. Silveira da Motta .. - Nem isto é desorganisar.
O S1', Ma1'quex do Hel'val (Minisb:o da Guerra) : .- As poucas pa

lavras escriptas no Relatorio do Minish'o para serem submettidas á aprecia
ção dos l'epresentantes do Paiz, não são a lei, são a idéa que póde ser ou
não aceita. NãO se trata de tirar um ceitil a nenhum oflicial, a nenhum
soldado; não se h'ata de tirar de seus lugares os officiaes j entretanto se
diz que o ministro quer demolir o Exercito e prejudicai-o nos seus venci
mentos, falsidade que sinto tenha vindo ao corpo legislativo sem ao menos
se declinar o nome de alguem que já tivesse sido prejudicado. Disse-se
que a reducçãO de 2.000 praças é uma insignificante economia. Sim, se
nhores, isto Dão é bastante para levantarmos as finanças do triste estado
em que nossa imprevidencia e a imprevidencia dA todos os partidos as
col10cou,

O Sr. Silveira da Motta : - Isso é exacto.
O S,'. Ma'rq~tex do Herval (Ministro da Guerra): - Senhores, de

pois que se gastou com uma guel'l'a sommas fabulosas para defender nossa
honra. a alegria da 'Victoria nos fez abrir os cordões da bolsa e gastar em
tudo, por tudo, para tudo; e agora precisamos economisar.

O Sr, Silvei1'a da Motta .. - .á.quella era a hora do gasto, agora é
da ecoDomia,

O S1", Mal'q~wx do He1"val (Ministro da Guerra) : - Disse-se que
aquella reducçãO das 2.000 praças não dá 200 ou 300:000$000. Ha de dar
900:000$, pouco mais ou menos, porque, além do soldo, que é dobrado,
~endo como é nosso Exercito composto quasi todo de voluntal'ios ou enga
Jados, temos os qual'teis, os hospitaes, o fal'damento, etc. Por esta occa
sião direi aos Dobl'es senadores que no nosso Exel'cito os soldados sãO bem
sustentados e bem pagos j porque têm bom fal'damento, têm l'egulal' rancho
e.poucos são os que não têm quarteis, A classe que soffre mais é a dos of/i
.CIaes, porque no Brasil é costume de longa data não se lhes dar casa, e
por mais que seu fardamento seja hoje pelo dobro do que antes era, e nos
sa moeda tenha decahido, quando se fala em dal' um pequeno augmento, o
accrescimo do addicional ao soldo, por exomplo, ou uma coisa qualquer
em beneficio do Exercito, grita-se logo muito contra a despeza ; mas, quan
d? Se quer fazer cortezia ao Exercito com o chapéo do Ministro da Guerra,
diz-se: .0 Exercito está demolido, os officiaes estão maltratados, estão
fóra de seus logares, etc. ! I.

O S1". Ba1"ão da Laguna: - O Sr. Barão de Cotegipe é incapaz de
fazer cortezia ao Exel'cito com o chapéo do nobre Ministro,

O S,', Ma1'quex do He1'val (Ministro da Guerra) : - NãO me refiro a
eBe mas sim ao que se tem dito fóra e dentl'o desta casa.

O S1', Barão da L(tg~ma : - V. Ex. referiu-se a elle.

O Sr, Ma1"quex, do He1'val (Ministl'o da Guel'l'a) : - Foi em outro
assumpto, relativo ao Sr. General Mac-Mahon. Alguem pronunciou-se con
tra a Escola Militar do Rio Grande do Sul. Não me pal'ece razoavel o que
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s; disse, porque elIa nOJ) custa apenas 25:000i por anno, mais ou menos,
Matricularam-se este anno 250 alumnos e entre elIes muitos sãO jovens do
Norte que têm ido aUi estudar por causa do melhor clima. Occorria a cir
cumstancia que muitos daquelIes moços, para estudarem os preparatorios,
tinham de vir á Côrte, fazendo-se uma despeza immensa com a ida e a vol
ta, entretanto que, com a escola do Rio Grande, se poupa essa despeza que
se fazia com as viagens e com a morada interna na Escola Militar. Eu po
deria provar quanto isto custa, e que excede em muito ao que despende
aquelIa Escola, mas todos os nobres Senadores o sabem e portanto seria
trabalho baldado. Conseguintemente creio que a Escola do Rio Grande do
Sul ha de ser a ultima suppressão a fazer, quando as circumstancias do Es
tado o exigirE'm, salvo melhor juizo. E como os pretendentes á matricula
sobem a mais de 500, só na Escola Militar da Côrte, a qual não comporta
mais de 350 alumnos, a necessidade de ter outra Escola originou a creaçlIo
da do Rio Grande do Sul. E note-se, senhores, que não foi o ministerio
actual que a creou, mas a justiça e a conveniennia publica reconhecidas pe
los nossos adversarios politicos, e muito os felicitamos de que se tenham
lembrado de coisa tão util. Sr. presidente esta questão de todos os dias do
Exercito e da policia já me parece irresolvivel no parlamento pela discor
dancia das razões que se dão. As PrOVÍncias não têm dinheiro para pagar
a sua policia. Um nobre Senador ainda hoje me disse que o presidente de
sua Provincia lhe communicára que a Assembléa Provincial tinha reduzido
o Corpo policial, que era de quah'o companhias, para duas, o que motivava
as desordans que por lá appareciam. Já demonstrei que o Exercito está di
vidido de Norte a Sul do Imperio e é facto que nãO póde haver a desejada
disciplina, o nem os officiaes a podem adquirir, não tendo soldados que for
mem todos os dias duas vezes para sua instrucção, pois só assim é que se
consegue a disciplina.

OS,'. Silveim da Motta .' - Querem reduzir o saldado a Capitão do
matto.

OS,'. Marque;;, do Bel'val (Mini tro da Guerra): - Querem que
andem os officiaes commaudando 10 a 12 homens e corram os sertões de
Pernambuco e oub'as Provincias do Norte ou a campanha do Rio Grande do
Sul quando elIes preci aro principalmente aprender oh a direcção de seus
ohefe

OS,'. ilveim da Motla.: - Vão feitos Capitães do matto.

O Sr. Ma"quex, do Herval (Ministro da Guerra) : - Como é possivel
disciplinar- e assim o soldado?

O 81'. Leitão da Cunha: - inguem desconhece i to.

081'. Mrol'que;;, do He?'val (Ministro da Guerra): - Repito mais
uma vez: não consoguiremos Exercitos disciplinados e instruidos inão
quando tivermos um ou dois campos de manobra e nelIes todos quantos
cingem uma espada para aprenderem suas obrigações' só assim teremos
disciplina. Senbores, eu tambem fui soldado. Criei um corpo e u minha tro
pa e os meus officiaes tinham apenas uma hora para comer, a do almoço, e
outra para o jantar á tarde, o resto do tempo era occupado em exercicios e
instrucçãO, até á noite. Só d'ahi em diante é que podiam ir passeiar. E'
verdade que assim tive um corpo regular e que lá pelo Sul nãO fez mau pa
pel. Mas da maneira em que vivemos são até nimiamente bons os nossos
soldados.

O 8,'. 8ilveim da Motta: - E' verdade.

OS,'. Ma'"quex, do Herval (Ministro da Guerra): - E Deus não
lhes tire o juizo.
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o S1". Leitão da Cunha: - Ao menos reconheça-se tudo quanto
acabo de dizer. O que se quer é o remedio.

O S,·. Silveira da Motta : - O que se quer é um Exercito para o
Alto Amazonas (riso).

O Sr, Marquex, do He1'val (Ministro da Guerra) ; - Segundo o nos
so systema, nós temos um Exercito de magistrados, e elies nãO devem estar
lá nas Provincias só para receberem os emolumentos dos autos e seus orde
nados, têm tambem obrigação de cuidUl' no socego publico.

O Sr. Silveira. da Motta : - Querem ordenanças .
.o S1·. Leitão da Cunha : - Precisam de força.
O Sr. Marquex, do Hf!!I'val (Ministro da Guerra) ; - Dê-se força, a

dinheiro para pagaI-a, que o Ministro da Guerra, mandará batalhões para
toda a parte, Tem-se querido criminal' a camara por ter annuido á emenda
que reduzia a 13,000 homens a força do Exercito, materia esta que está
sujeita á apreciação do Senado, Para que nãO se continue a laborar neste
equivoco, direi: em conselhos de Ministros, natul'almente, foi que se tratou
do estado das finanças e o resultado foi o Minish'o da guerra subscrever
aquillo que julgava possivel, para reduzir por sua parto a despeza publica,
porque tenho a franqueza talvez de pensar que nãO é o Exercito o ultimo
a fazer sacrificios para salvar o seu paiz e que quem tem dado a vida póde
tambem, si fôr preciso, passar um dia sem comer, par:\ ajudar a equilibrar
as finanças do paiz, Tenho esta convicçãO, porque tenho passado com elles
muitas vezes sem ração.

O S1', Leão Velloso : - Muito bem.
O Sr. Ma1·quex. do Herval (Ministro da Guerra): - NãO h'atarei

por emquanto de outras medidas que ainda não estãO em discussão, mas di
rei sempre que a Camara aceitou todas aquelias reducções que não podiam
prejudicar os interesses do paiz. Mas, senhores, si o Senado acha que póde,
si a Camara entende que deve combinar com o Senado, o que me parece
muito justo, resolvam dar mais força, o Ministro da Guerra é que não póde
fazeI-o por si só, e nem tem genio para estar teimando: quero lá, não se
nhor, ha de ter 13 ; poi' sejam 13, não senhor, hãO de ser 15, , .

O S1·. Leitão da Cunha: - E si lhe dessem 10.000? V. Ex, acei-
tava!

O Sr. Marquex do He1'val (Ministro da Guerra): - Porque não?
O Sr. Leitão da Cunha: - E eu podia fazer o serviço?
O S1·. Ma1'quex do Herva,l (Ministro da Guerra); - Sim, senhor j

eu não estou assustado.
O Sr. Pamnaguá . - o tempo da guerra tínhamos 12.000 praça.
O S1·. Leitão da Cunha : - Tinhamos a guarda nacional destacada.

Era presidente nesse tempo e sei disso. (T1'oca1n-se apartes entre a/g'lVns
Srs. senad01'es).

O S,·. Ma1'quex do He1'val (Ministro da Guerra) ; - Não é um capri
cho ; as Provincias, não podendo ter grande força de policia, o Exercito te~
necessidade de supportar esse trabalho. Mas, si os representantes não qUl
zerem dar, não cruzaremos os braços; havemos de fazer o serviço com 10,
com 12 ; e procurar os meios de satisfazer ao serviço publico.

O Sr. 01'ux, Machado: - E o resultado será conservar V. Ex. as
15.000 praças, depois virá pedú: um credito.

O Sr. Ma1'quex, do He1'val (Ministro da Guerra): - Isto poderá
succeder, Sr. senador; já a Camara declarou no seu projecto que em tem
po ordinario a força é de 13.000 praças, e no exh'aordinario 30.000; por
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consequencia, si vier um caso extraordinario, ninguem ha ha de estranhar
que seja augmentada a força do Exercito, e si estiver aberto o corpo legis
lativo, lhe pediremos os meios,

O Sr, On~x, Machado: - Si fizer isto não o censurarei de conser
servar a força necessaria,

O SI', Silveira da Motta : - Mas neste caso é attribuir uma in
tenção de illegalidade ao governo,

O Sr, Marquex, do Herval (Ministro da Guerra : -- Isto não admira,
é costume do nosso paiz j mais de uma vez tem se observado, Já ouvi di
zer que um commando de confiança era uma perseguição, Tenho ouvido
tanta cousa!, ._

O SI', Leitão da Cunha: - Reduzam bastante; nós estamos aqui
na Côrte; mas as Provincias que precisam de guarniçãO ...

O Sr, Marquex, do Hel'val (Ministro da Guerra) : - São todas, já o
declarei, e as Provincias que são fronteiras precisam de mais força ...

O Sr, Leitão da Cunha : - Ah I
O Sr. Marquex, do Rerval (Ministro da Guerra) : - Nunca lhe dis

se o contrario, nem a ninguem ; nunca contestei aquillo que é verdade;
sustento, porque conheço estas coisas. _.

O 81', Leitão da CUlnha dá um aparte.
O SI'. Mal'que;:, do Herval (Minish'o da Guerra) : - Aqui fala-se no

Rio Grande do Sul e no Amazonas, Provincias fronteiras do Brasil, que não
sllo as unicas ; ha tambem Matto Grosso e Paraná, E, por falar no Para
ná, occorre-me que esta Provincia é todos os dias lembrada ao Ministro da
Guerra...

O SI', Silveira da Motta : - Porque está aqui um senador que a
faz lembrar todos os dias,

O St', Mal'qt~ex, do He·rval (Ministro da Gnerra) : - :NãO tem raz!iO,
porque tambem elle esteve DO poder dois ..'ln nos, e podendo crear uma co
lonia, por excmplo que foi decretada, o qne mnito convinha aUi, entre
tanto nada fez,

O St', Correia: - Recrimina-me sem razM,
O Sr, Mal'quex, do Hel'val (Ministro da Guel'l'a) em razão o

meu nobre amigo todos os dias me censura, o que sinto, apezar de que não
receio, Julgo que meus adversario muito me têm coadjuvado porque si
eu, como homem, pudesse ter veleidades de commettor alguma illegalidade,
receioso das censuras justas me conteria; mas, o nobre Senador censm'a
me sem razITo, sem fundamento, o que me dá pezar.. _

O S,,, Correia: - Deve provar isto; si o fizer nãO insistirei na
cen ura,

O SI', Marqt~ex, do ReI'val (Ministro da Guerra) : - Disse o nobre
Senador que o capitão Alcino de Farias não tinha sido devidamente promo
vido, Este official tinha o curso de sua arma, mas om 7 de Dezembro,
quando se fez a promoção, não tinham chegado as informações ao ajudante
~eneral. Reclamando posteriormente, foi attendido em vista de consulta do
conselho supremo militar,

O SI', CO/Teia : - Foi promovido por antiguidade, ou por estudos?
O St', Mm'quex, do Herval : - Por estudos.
O Ss, Con'eia dá ainda outro aparte,
O Sr. Mal'quex. do Rerval (Ministro da Guerra) : - E' preciso exa

minar as propostas para ver si elie estava no ultimo terço j isto seria fazer
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agora o detalhe de todo o serviço, para o que nlto vejo razlto. Nlto me re
cordo si deixei de explicar ao meu nobre amigo Senador pelo Amazonas al
guma coisa.

a S1·. Leitão da Ounha : - Não senhor: desde que V. Ex. me pro
mette mandar para lá mais 100 praças, estou satisfeito.

a Sr. Marquex do Berval (Ministro da Guerra) : - Já declarei que
nlto podia dispôr de mais força do que aquelles tres batalhões, que estão
servindo no Pará e no Amazonas.

a S1·. Leitão da Cunha : - Quatro.
.a S1' Ma1'quex do Be1'val (Ministro da Guerra): - Tres batalhões

sómente.
a S1". Leitão da Ounha : - Sim, tres; tem razão.

a S1·. Ma1'que:x, do He1'val (Ministro da Guerra): - Quando foi mais
necessaria a força no Amazonas, ordenei que o batalhão de caçadores man
dasse para lá a sua ala esquerda, a qual ainda não se retirou porque o ba
talhãO que ficou no Pará está completo; é onde ha mais força, porque a do
Amazonas tem de dar 50 ou 60 praças para os trabalhos da commisslio de
limites,

a ST. Leitão da Cunha: - O que tambem concorre para indi"ci
plina do Exercito.

a S1·. Ma1'que;t do Herval (Ministro da Guerra) : - Tudo concorre
para indisciplina.

O Sr. Leitão da Cunha: - E V. Ex. não pensa assim ?
O Sr. Silveira da Motta dá um aparte.
a Sr. Marquex do Hm'val (Ministro da Guerra) : - Já ti,e occa

siãO de dizer que para se perder a disciplina do Exercito ...
O Sr. Leitão da Cunha: - Basta sahÜ' do quartel.
a S1·. Marq1.U~x do Berval (Ministro da Guerra) : - .. , basta estar

de serviço tanto tempo, que não possa formar para illstrucyão ....
a S1'. Silveú'a da Motta : - Sim, senhor .. ,
a S1'. Ma1'quex .do Be1"lJal (Ministro,da Guerra) : - .. , dosde que

o soldado vive lUuito occupado no serviyo, a disciplina afrouxa, o que tam
bem acontece nas longas guerras. Tenho conchudo.

Sessão de 22 de Abl'il de 1879 :

O Sr. JJfa1·que:x. do Hel'val (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,
ha alguns dias que se discute nesta casa a lei de fixayão de foryas, a res
peito da qual penso ter dado as explicayões necessarias, tanto sobre o nu
mero, como sobre as circumstancias que motivaram a reduúyão na proposta
apresentada. A questãO actual parece-me que tem tomado vulto pela von
tade da opposiÇãO, não só de fazer o melhor em pról do paiz, COIllO para não
deixar passar a occasião, sem dar uma prova, ainda que leve, de descon
fianya ao governo. Póde ser que esteja em eno, e nem é minha intenyiíO
ir aprofundar a queatãO, pois não m'o permitte o meu estado de saude.
Apenas, pois, me limitarei a dizer, que nlio me parece exacto que as nossas
fronteiras estejam abandonadas e nem (lue para isto se mandasse qualquer
ordem, E' uma injustiya. Si me visse na contingencia de desguarnecer as
fronteiras do Paiz, eu não seria mais Ministro, Mas, si nada disto se tem
dado, por que se diz que os serviyos estão desorganisados? O nobre ex·
Ministro da guerra, ou o honrado governo a quem substituimos, guarneceu
as fronteiras do paiz como estão. NãO se tirou um soldado; antes pelo con·
hario o actual Ministro mandou preencher alguns claros em certos corpos,
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e si não fez o mesmo em relação a Matto Grosso, foi sómente pela distan
cia e por estar a navegação impossibilitada com a quarentena no Rio da
Prata. E' assim que II Provincia do Paraná, que só tinta 50 praças, o Mi
nistro mandou dar-lhe outras 50 e mandou vir de Goyaz, onde não era pre
ciso, um corpo para aquella Provincia, a vêr si assim podia guarnecer,
como convem, a sua fronteira. A Provincia do Amazonas tinha um bata
IbllO completamente disseminado e desorganisado. Mandei para lá mais meio
batalhllO para que aquelle se pudesse organisar e fazer o serviço. Não sei
porque, senhores, se diz que o Exercito está desorganisado. Isto não me
parece justo e nem tem visos de verdade. Diz-se tambem que o Exercito
seria destruido si fosse convertido em lei um additivo á loi de forças que foi
separado... Senhores, como disse, tem-se falado muito nesta casa sobre
a fixaçliO de forças mas passa-se como por cima de uma braza quando se tra
ta do motivo que obrigou a fazer a reducção de 2.000 homens; esse motivo
é a falta de meios e dinheiro. Sendo a reducção do numero de praças de pret
do Exercito motivada por falta de dinheiro, si falassemos como amig'os in
timos, haviamos de dizer que a força de que poderiamos precisar era de
100.000 soldados, isto é, suppondo bem fundadas todas as razões allegadus,
para que não se faça a reducç!lo, e possibilidade de realisarem-se os receios
manifestados. Pois, senhores, nós os Brasileiros, não dispomos de braços
e mãos, e nliO estaremos todos dispostos a resistir a qualquer afironta que
se nos faça? Havemos de estaI' já em armas, como si tivessemos de receiar
inimigos pOI' toda parte? A possibilidade, senhol'Os, de taos aconteoimen
tos nM póde servir de base á argumentaçliO, com a qual se quer contestar a
necessidade da reducção, que é simplesmente motivada pelo estado de nos
sas finanças. Já disse, senhores, e edcusado era repetir, mas como os no
bres Senadores da opposiÇão o repetem, obligam-me tambem a repetir as
mesmas palaVl'as. .l: ão temos nenhum interesse, a menos que não ejamos
atacados de falta de patriotismo e de amor á ordem, em subverter o Paiz, e
deixar correr risco a inviolabilidade da propriedade do cidadão, e o respeito
Íls leis. - E' uma arguição que não nos cabe; queremos a ordem, mas os
meios de que depondemos hão de vil' dos nossos cofres que estão, como os
senhores sabem, um pouco exhaustos; assim está entendido que não pode
mos gastar mais do que temos, que nos havemos de sujeitar aos recursos de
que podemos di pôr. Mas, diz-se - o Ministro da Guerra declara afinal que
aceita, á vista das circumstanoias, o projecto. isto é, 13.000 soldados. - E'
exacto; aceito com a olausula inImediata, :I que a patriotica Camara acce
deu, e que o Senado, que não é menos patriota, tambem votará, de conce
der-se ao Governo em caso extraordinario 30.0000 soldados, para os quaes
nãO nos faltam officiaes. VV. EExas. sabem que além do quadro do Exer
cito, temos um quadro de Voluntarios da Patria, que aprenderam e que
quando ror preciso, defenderão a Patria; temos ainda Guardas Nacionaes,
temos muitos meios de defender-nos; e, portanto, não ha razãO para taes
temores. Eu sabia da força quo tinhamos du tacada pelas diversas Provin
cias; mas, permittam que diga mais uma vez, que não póde haver Exercito
desta maneira (apoiados); 200 homens para aqui, 100 para acolá; de te
modo, ainda que o Corpo Legislativo dê um Exercito de 15, 20 ou 30.000
homens, não teremos officiaes ...

Q 81', Leitão da Cunh.a : - E porque não faz recolher esses desta-
nlentos ? .

O 81'. Ma?'quex do He?'val (Ministro da Guerra) : - Como poder ir
contra o que os senhores têm feito? Si por causa de uma simples remoção
se briga com todo mundo, e se diz que o governo deu volta ao Exercito,
porque quiz instruir o officiaI aqui ou aUi .. _ Esquecem-se de que é preciso
que haja homogeneidade de idéas no interesse de todos, porque sinão anda-
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remos aqui aos empurrões, não faremos o que é necessario. Eu recebi do
meu antecessor 15.700 e tantas praças de pret j trabalhei para reduzil-as ;
com difficuldade e paciencia chegaram a menor numero. Sabem tambem os
nobres senadores que isto não é negocio de prompta realisação j com as
Provincias de Matto Grosso e Amazonas ha demora nas communicações, o
.que faz nãO se poder tomar certas providencias com a brevidade desejada.
As 14.731 praças existentes estão distribuidas em todas as Provincias, e si
eu tivesse, não este numero, mas 20.000, tambem estariam distribuidas,
porque outras Provincias estãO pedindo gente. O argumento dos nobres se
nadores tem sido, que sãO perseguidos os visinhos deste ou daquelie logar,
que os assassinos estãO por toda plU'te, e, pois, parecem querer que o Exer
cito vá 13ubstituir a policia. Mas, é preciso acabar com esse costume de oe
cupar sempro o Exercito em tal serviço, visto que elle se nullilica nessas
diligenciás. NlIo se procura administrar as Provincias como deve ser, crear
a policia, em duvida, porque para isso é preciso quartel, etapa, fardamen
to, equipamento, medico, etc. VV. EExs., quando sliO presidentes, pedem
- venham 40, venham 50 homens; - mas administrar, organizar a poli
cia e gastar com isso tempo e dinheiro, nãO é coisa tão faci!. Neste estado

. de coisas para chegarmos a um accordo, será preciso com muita paciencia
consultar os meios, influir para que os govornos das Provincias adoptem
outro systema, afim de que possa o Exercito estar nas fronteiras ou nos
campos de instrucção. O meu nobre amigo, o Sr. senador Junqueira, tem
se esforçado ha quatro mezes nesta casa, para provar que o Minish'o da
Guerra é um esbanjador dos dinheiros publicos .. _

O S,·. Junqueim : - NãO ha tal; nãO disse isto.

O S,·. Ma1'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - Pois não j di~se

que no que se tinha praticado não existia economias ...

O Sr. Junquei1'a : - Disse que fez economias até contra a lei j mas
nãO O accusei de esbanjador.

O 8,'. ~Ma1'quex do HC1'val (~inistro da Guerra) : - que o que
se fez não valja a economia...

O Sr. Junqtteú'a : - Algumas nãO.
O Sr. Ma1'quex do HC1'val (Ministro da Guerra) : - Eu quizera que

a Camara me disscsse si a despeza que se evita não é economia. Creio que
ninguem pode negar isto ...

O Sr. Leitão da 016nha : - Conforme.
08,'. Ma1'quex do Herval (Ministro da Guerra) : - Conforme, nãO j

não se poderá negar que a despeza inutil que se evita é economia
O S,·. Leitão da Ottnha : - A que se evita bem.

O Sr. Ma1'quex do HC1'val (Mini tro da Guerra) : - O nobre Sena
dor' ainda hoje falou sobre a com missão de promoções. Eu escrupuliso
muito dizer uma palavra a respeito de meus camaradas j os senhores bãO
de reconhecer commigo que i to não me é agradavel, mas é preciso dar
lima razão em defesa. Tinhamos tres il1ust:res G neraes em diversas com
missõt:s, em serviços acclilllulados, e encarregados de organisar as bas~s

para as promoções, trabalhos estes que eram feitos por dois ou mais escn
ptul'arios. Essa commissão não di punha do arcbivo que tem todas as no
tas do Exercito e a vida inteira de todos os officiaes. Deixamos de ter tres
officiaes muito bem empregados na commissào de promoções para a entr~

garmos ao ajudante genel'al, presidente desse trabalho, com um secretarIO
e alguns officiaes addidos, pois os senhores sabem que são addidos ao quar
tel'general, pelo regulamento, todos os officiaes de corfJos especiaes! que
nM estãO empregados em commissões j elies nesse serviço sãO coadJuva-
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dos, além do secretario geral, por dois escreventes. Com esse serviço des
pendia-se 6 ou 7:000$ ; despeza extraordinaria que se fazia. e hoje nlio se
realiza. Não haverá economia? Os addidos que tinhamos, os padres que.
estavam contratados, os ofliciaes honorarios e emfim o que se dispensou
consta do meu relataria, nessa demonstração feita por empregados, aliás
conservadores, que sem duvida não me auxiliam contra o seu partido, mas
que têm honra e dignidade para bem cumprirem o seu dever, e eu confio
nelIes ...

O 81'. Junqueira: - São bons empregados.
O Sr. Marquex, do Herval (Ministro da Guerra) : - Pois o que

elIes disseram, ahi está escripto. NãO tom, pois, o nobre Senador razão para
pôr em duvida as intençlles do Ministro da Guerra, que não é esbanjador...

O 8r. Junqueira: - Está claro que salvo sempre as intençlle .

O 8r. Ma1'quex, do Herval (Ministro da Guerra: - O mesmo facto
não revela outra coisa. O nobre Senador fez-me accusação de ter demitti
do, persegu.ido alguns homens em um arsenal. Tenho repugnancia em to·
car nisto; por isso, para responder a S. Ex., faço-lhe presente deste jor
nal, que nãO vem sem assignatura, para saber que o Ministro da Guerra
não é tão bota-abaixo como V. Ex...

O 8r. Junqueü'a : - Então não é bota-abaixo.
O 81". Marquex, do Hm'val (Ministro da Guerra) : - NãO me sendo

possivel, Sr. presidente, continuar a falar; parecendo mesmo desnecessa
rio proseguir nesta discuSSão, por minha parte ponho termo a elIa, con- .
cluindo aqui o que tinha a dizer.

Sessão de 10 de Junho de 1879 :

O 81'. Marquex, do Herval (Ministro da Guerra) : - Sou da opinilio
manifestada pelo nobre Senador pela Provincia de Minas Geraes, relativa
mente á fórma e direito por que ha de ser concedida á família dos officiaes
a pensão ou meio-soldo, a que pola lei tem direito; sem embargo, atisfa
rei ao justo receio do nobre Senador pelo Paraná. Recoia S. Ex. e talvez
com razão, que se dê abuso na verificaçãO do direito que assista a famílias
de officiaes que tenham falIecido, posteriormente á guerra em suas ca as
ou em outros pontos que não sejam os do acampamento' não me parece,
porém, que este recaio possa subsistir, desde que o official sahe do acampa
mento ou do seu corpo inspeccionado. Verificada a enfermidade por qne
se retirou do seu posto, si elIe, pois, vier a falIecer dessa enfermidade, fóra
do Exercito, está bem provado que falIeceu de molestia adquirida em cam
panha. NãO me parece, portanto, injustiça que desde o falIecimento do
official se pague á viuva ou filhos a pensão que a lei lhes concedeu e is o
de longa data, e de que as lois subsequentes não pri,aram e estenderam a
Concessão áquelIes que têm igual direito pela mesma causa, porque, tanto
faz morrer no campo de batalha, como morrer fóra por ferimentos adquiri
dos alli, ou mesmo em sua casa, levando para ahi os effeitos de molestia
grave i eu mesmo sou testemunha de ver dous dignos offioiaes chegarem á
fórma para entrar em combate já enfermos, e acabado o combate irem mor
rer no hospital, por molestias não adquiridas em combate, ma com que já
entraram em combate i sendo um 'delIes o Tenente-Coronel José Carlos de
Cr.rvalho. Penso que póde o thesouro soffrer um onus um pouco mais for
te, quando é de toda a justiça. Si nós tomamos nas ruas os meninos des
validos para sustentaI-os e educaI-os, com maior força de razão devemos
praticar este acto de humanidade para com os filhos dos nossos soldados,
proporcionando-lhes meios de subsistencia. A Nação faz mais algum sacri
ficio, é verdade, porém satisfaz um direito incontestavel, e ao mesmo tem-
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po pratica um acto de humanidade. O que me parece, pois, necessario é de
clarar-se na lei que não é só a guerra contra o Paraguay que dá direito a
este favor, porque o Brasil nlio ha de combater sempre só com o Paraguay,
e nem tem combatido só com aquelIa Republica. Assim, convem que seja
supprimida esta palavra, afim de que a lei abranja toda e qualquer campa
nha, com esta ou com aquelIa Nação, porque qualquer delIas deve dar o
mesmo d.iJ:eito áquelIes que SãO empregados no serviço das armas. A outra
medida necessaria é que o oflicial, quando deixar o acampamento, seja ins
pecuionado para afinal se poder provar, que a enfermidade de que veiu a
falIecer, foi adquirida na campanha.

Sessão em 3 de Setembro de 1879 :

O 81'. Marque::. do Herval (Ministro da Guerra): - Sr. presidente,
vou responder ao nobre sen~dor pela Provincia do Paraná e com algumas
observações, satisfazer ás suas exigen:Jias, agradecendo o ter-me proporcio
nado occasião de justificar as duvidas que S. Ex, pareceu ter. S. Ex. come
çou annunciando actos que nãO se compadecem com a disciplina e enume
rou os successos que os jornaes annunciaram em Alegrete, onde 10ra ata
cada uma typographia, e outra em Corumbá. Logo que o governo teve
noticia do succeS130 dado em Alegrete, ordenou a inquiriçãO necessaria, para
se conhecerem os réos de tal attentado, NãO se descobriram. Os juizes pre
textaram que a estada do batalhão e do commandante naquelIe logar em.
uma difficuldade para o bom exito da justiça, porque ninguem se aprosen
tava a aecusar a tropa. Em vista dessas reclamaçoes, e paIa que a justiça
não allegasse difficuluades, o Minish'o da Guerra retlrou o batalhãO do .AJo
grete e, por necessidade de serviço, mandou o comman1ante para o Ceará.
Mas, ficando o campo livre aos seus accusadores, até hoje nada apparoceu
que comprovasse quem eram os culpados. Assim pois, o governo de ua
parte fez o que podia para descobrir os autores desse attentado. Sobre o
successo de Comrnbá, nada posso informal' ao nobre senador, porque não
tenho as informações precisas. O nobre enador falou das promoções e do
merecimento dos Coroneis para o po to de Brigadeiro. Nessa promoçM, 'e
gundo a lei, nãO provaleco a antiguidade e sim o merecimento. Os Briga
deiros graduados não têm, pelo facto de graduaçãO, o direito de serem pro
movidos, porque as graduaçoes dão-se aos mais antig'os de sua classe o ar
ma, podendo succeder que um dos graduados seja Coronel mais modorno
que outros. S. Ex. falou sobre as promoções de subalternos que, segundo a
lei, são feitas dois terços por antiguidade e um por estudos. Assim se tem
executado a lei. Mas, uccede que, para executar esta disposiçãO da lei, é
preciso estabelecer uma conta corrente, o que não convem a alguns que re·
quereram. Quando forem quatl'o os promovidos, não se pode estabelocer o
terço exacto, e o principio prejudicado deve ser attendido na promoção se·
guinte. Sem embargo, o governo, recebendo representação a respeito, con
sultou O Conselho Supremo Militar, que, em seu parccor, opinou de accô.rdo
com a maneua por que o governo procedeu. S. Ex. di se que temos mU.ltos
ofliciaes scientificos desoccupados. lio tenho noticia de. ses muito offiClUes
desoccupados. ElIes nM podem estar empregados, em obras, porque o go
verno não tem verba sufliciente para todas as que sãO necessarias. Mas,
cada Pl'ovincia, á excepção de uma ou outra, tem officiaes que são encarre
gados do serviço de obras militares. Estes ofliciaes cumprem o
artigo 42 do regulamento do archivo, e quando executam alguma
obra ou desempenham qualquer conunissão, apresentam os relatorios d~s
seus trabalhos, de conformidade com as disposições dalJ.uelle artigo. Na agl'l
cultura temos mais de vinte ofliciaes empregados. A commissào de enge
n~aria, que existia desde o ministerio anterior, fazendo fortificações, q~ar

tels e outros reparos no Rio Grande do Sul, não era composta de offiClaes
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que tivessem o curso de engenharia ; mas, não deixavam de ter conheci
mentos da arte. Sem embargo, logo que o governo pôde dispor de um bom
engenheiro, que estava servindo no Ministerio da Agricultura, o mandou,
com outros, substituir a commiSSão do Rio Grande do Sul, o que não deve
causar extranheza ao nobre Senador, que neste sentido já tinha reclamado.
O nobre Senador notou que o Coronel Frota, sendo nomeado para director
do Ârsenal de Guerra de Porto Alegre, ainda estivesse servindo de offieial
de Gabinete do Minisb'o da Guerra. Assim succede, porque preciso desse
offieial por emquanto, ainda quando elle estivesse lá, eu o poderia ter cha
mado, tanto mais quanto o seu substituto habilmente desempenha seus de
veres. O nobre Senador censurou a nomeação do nobre General 'Visconde de
Pelotas , para inspector de cavaHaria e artilharia á cavaUo do Rio Grande,
notando que elle nãO tem o curso de artilharia. O illustre 'Visconde de Pe
lotas não me consta, com effeito, que estudasse artilharia na Escola da Côr
te ; mas, a estudou nos campos de batalha, e como General, devendo ter
conhecimento de todas as armas, tem feito estudos de gabinete, c está apto
para desempenhar essa commissãO. Demais, si tivessem os em toda a parte
onde ha soldados um 'Visconde de Pelotas, talvez o nobre Senador não ti
vesse oecasião de censurar actos contrarios á disciplina, porque é um Gene
ral distincto, que cumpre seus deveres e faz respeitar os preceitos da boa
disciplina. Ainda oecorreu que esse General foi tambem eneanegado da ins
pecção de toda a fronteira, na qual eommandava um Marechal de Campo, e
era preciso que essa inspecção fosse feita por um superior. O General Car
valho, ultimamente dispensado da commissão para que foi nomeado, não es
tava na Côrte, quando sua nomeaçãO se fez, e eu ignorava então seus offl'i
mentos j foi outro interinamente commandar as arlllas emquanto eUe se
.modicava, não havendo nenhuma falta no serviço j mas, continuando elle
em más eondiçMs de saúde, foi preciso dispensaI-o. O nobre Senador acon
selha a extincção da litogl'aphia do Archivo Militar, com o que não estou
conforme por não achar conveniencia em tal extincção, e porque elia pres
ta bons erviços ao Archivo. O Ministerio da Guerra pôz á di posiÇão de
seus coHegas o serviço daquella litbographia e tambem á dispo iÇãO dos par
ticulares, que della se quizessem utili ar, n~ediante indemnização, pois alli
se imprimem mappas, planos de nossas estradas, e todos os mais traballios
que os engenheiros das Provincias remettem. Por isso acho que nãO é uma
despeza tão grande, sendo tão uteis os serviços que presta a li thographia,
que devemos conservar. S. Ex. censurou que eu tambem reformasse o Ar
ehivo Militar. Parece-mo que o nobre Senador está mal informado. O Mi
Disterio da Guerra apenas expediu o l'egulamento pelo qual deve Teger-se
aquella repartição, e isto de accôrdo com a attTibuição que lhe confere o
art. 102, § 12, da ConstituiçãO. O nobre Senador qualificou de illegal a no
meação do Capitão Dantas para professOl' da Escola de infantaI'ia e cavalia
ria do Rio Grande, al1egando não ter ene todo o curso de artilliaria com
appl'ovações plenas. Ainda que assim seja, o regulamento exige taes appro
vaçõe , quando o candidato não dispõe sinão daqueUe curso. Mas, o Capitão
Dantas é bacharel em mathematicas, e portanto tem um curso superior á
esse. Por falar nesse official, declaro ao nobre Senador que é um dos solda
dos do nosso Exercito que tem ante si um brilhante futuro que serviu na
guerra com ml1.ita distincçãO, e na paz, ainda não ha muito foi o pacificador
dos disturbios dos Muckers, que se deram em S. Leopoldo, na Provinaia do
Rio Grande do Sul. E' officinl de merecimento.

O Sr. Oorrea: - Este juizo de 'V. Ex. é mluto hol11'oso para elle ;
não nego.

O S,·. Ma1'quex- do Herval (Ministro da Guel'l'a) : - O nobre Sena
dor b'ouxe para o debate o meu projecto em que pedia ao Senado que fosse
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parte intel\'ral do soldo dos officiaes a gratificaçll.o addicional. O nobre Se
nador, lendo o que em outra occasill.O tinha dito, reproduziu as objecçlles
que a esse projecto fez um dos nossos coUegas, de saudosa memoria. Eu
creio, porém, que devo dizer alguma coisa, porque me parece que S. Ex.
foi pouco justo, nllO concordando em que alguma coisa se fizesse em bem de
servidores que tanto merecem. Tanto nll.o está fóra da idéa do nobre Sena
dor a razll.O do projecto, que S. Ex. declara que si se quer a gratificação
addicional como incentivo paTa melhor serviço, então se augmente o soldo
dos officiaes. Eu não me presto a essa idéa, apezar de julgar boa a intenção
dos que assim pensam j porque si a causa da opposiÇão é a deficiencia de
meios, a despeza proveniente da addicional ao soldo só traz para o futuro
= pequeno accrescimo de despeza, ao passo que o augmento do soldo o
occasiona desde logo. Ora, senhores, um Capitão tem 10 de addicional : si
vem a faIlecer e fica a familia com o meio soldo, maximo a que póde ter di
reito fazendo parte do mesmo o addicional, obtem o grande augmento de
5 . Para o ThesoUl"o e para o paiz a quantia é insignificante; mas, para um
orphão faminto, para uma viuva é muito dinheiro. O official quando se re
forma só póde ficar com o soldo inteiro, quando conta mais de 25 annos de
serviço, acha-se alquebrado e invalido por doenças; e esse pequeno augmen
to, por certo, não viria eDipobrecer o Estado. Senbores, o que empobrece a
Nação Brasileim são outras coisas que todos nós sabemos. Neste recinto o
nobre Senador pela Bahia falando de praticos que têm altos serviços e dimi
nuto pagamento, e estão no Rio da Prata soffrendo miserias, um ferido e
outro enfermo, disse; «A Nação Brasileira não deve ser ingrata a quem a
serve.» Quando o nobre Senador apresenta uma idéa desta ordem, a que eu
me curvo pela justiça, e pelo respeito que me merece o estadista que sabe
bem avaliar os sacrificios dos servidores do paiz, parece que a minha pro
posta deve ser aceita pelo Senado. Parece uma grande coisa: mas, nãO é
exacto. Os officiaes que estãO em serviço diario têm addicional, os que são
reformados ou adoecem têm de diminuiT a barriga (1-iso), porque adoeceram
ou porque são reformados. O que morre deixa a mulher l.obre e meia duzia,
sinão mais, de filhos na ponm·ia. Senbores, houve um tempo em que um
alferes recebia 15 de soldo j mas esse tempo nãO é como o presente. An
tes, uma sobrecasaca custava 40$ ao official que deve estar fardado desde o
toque da alvorada até á noite, em serviço do sou quartel. Em um lugar coo
mo a Côrte e nas capitaes de algumas Provinf'ia., uma sobrecasaca nãO du
ra muitos mezes, e custa mais de 90$. Ainda se dá l1lai~. Todos sabemos
que ao soldado tem sido preciso augmentar a etapa paTa comprar generos
que se oompravam por metade do preço que hoje valem. Mas, ao oflicial na
da se augmentou ; eIle tem de viver oom os seus dez tostões diarios. E'
preciso que se proveja de comida onde estiver de guarda, ou em diligencia,
e isso ba de ClU tar muito pouco. No Brasil, quando se manda fazer um
quartel, não se aUende aos commodos necessarios paTa os officiaes. Esque
ce-se que a disciplina exige, e isto agrada tanto ao nobre senador, como a
mim, que os officiaes sejam testemunhas constantes do procedimento dos
soldados. No Brasil estão os soldados entregues a si mesmos; e os officiae~
se agazalham nas ca as mais baratas que encontram, ainda que esteJam a
grande distanoia, porque lbes faltam esses commodos nos quarteis. O nobre
senador pela Bama, o Sr. Junqueira, sendo Ministro da Guerra, Teconheceu
que os officiaes não podiam pagar casa, por não terem meios sufficientes de
vida. Isto posso áflirmar, porque conbeço os recursos dos meus camaradas.
Quem sabe si ainda hoje ao sarur de casa mandei abonar, por adiantamen
to, dinbeiro a um deUes para enterrar uma filha que faIlecera, visto que
lhe faltavam meios para levaI-a ao cemiterio ? Como dizia, o nobre senador
o Sr. Junqueira, por isso mandou abonar aos officiaes uma quantia par.a
alugarem ca as. Esse acto de S. Ex. nãO chegou a ser estabelecido em leI,
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• foi posteriormente revogado, o que é lamentavel, porque era um grande
beneficio, e seu autor digno de elogios e gratidão. Estimarei que os nobres
senadores, muito mais habilitados do que eu e tão amigos da justiça como
le mosham, defendam os direitos daquelIes que servem o paiz com toda a
dedicação. Tendo ofIerecido algumas emendas ao parecer em diSCUSSãO, o
meu nobre amigo, o Sr. Junqueira, justificou-as. Escuso-me, portanto, de
dizer sobre essas emendas qualquer coisa, pois nada poderia dizer além do
que o nobre senador explicou, o que muito lhe agradeço. Tratou-se, Sr.
presidente, da suppressão da gratificaçãO dos conselheiros de guerra: é as
sumpto que será resolvido, creio, na 3a discussãO. Mas, eu peço aos meus
nobres collegas que attendam que é uma suppressãO inconveniente; porque
em qualquer outra parte um General dispõe de ordenança e ajudante;
mas, no Brasil o General no dia em que nãO commanda não tem ajudante
nem ordenança, nem etapa; já. não se precisa delle. Sendo pesado o ser
viço que tem elle de desempenhar, não é justo que lhe reduzam a 100 a
gratificação de 200$, que ora percebem . .Acho que não, porque elIes não
têm casa tambem. Si pretende-se fazer esta diminuição, porque trata-se de
velhos, semelhante argumento nllO póde ser adduzido por quem já tem a ca
beça branca. Entendo, pois, que n1l0 podemos nem devemos supprimu' es
tas gratificações a estes Genoraes.

O 81'. Dantas : - .Apoiado, não sllO essas as economias que deve
mos fazer.

O 8,'. Correia: - E podemos tomar alguma medida para o futuro.
O 8,'. Barros Bm-reto : - Foi ecoDQmia inieiada pelo ministerio

aetual, começou pela marinha.
O 8,'. Ma"quex do He"val (Ministro da Guerra) : - Si foi o minis

terio actual que errou, os ministerios passados tambem têm errado, mas
com erros nàO se argumenta (,·isadas).

O 8,'. Dantas : - Muito bem.
O 8,'. Mm'que-x, do Bm'val (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,

a nossa lei de forças fixou o numero de 13.000 praças de pret para o Exer
cito, mas comprehendendo- e neste numero 400 prar,l1S que são e tudantes
durante muitos annos nas Escolas Mllitares, de que sem duvida resulta
grande desfalque naquelle numero de 13.000, pelo que eu peço ao Senado
e á nobre commis ão de marinha e guona que, tratando das forças de terra,
exclua da 13.000 praças essas 400 que estudam e que nenhum erviço
prestam.

O 8,'. Jaguaribe : - .Apoiado,
08,'. lrlm'que-x, do Hm'val (Ministro da Guerra) : - Como, aeciden

talmente, se tem falado aqui dos additivos que foram destacados da lei de
Jixação de forças, para formarem projecto separado, additivos quo tinham
por fim fazer alguma modificação na. organisação do nosso Exercito, direi
ao Senado, que, em Françn, pouco depois, tambem se tratava de questãO
identica, e resultando muita divergencia nas medida apresentadas, lembrou
o Ministro da Gllerrn a conveniencia de sor uma commissão de officiaes
competentes do Exercito, incumbida de dar parecer ou apresentar um plano
de roorganisação o foi osto alvitro aceito. Creio que, i em occasiãO oppor
tuna fôr tomada resoluç!lO igual, não se praticará um desacerto. Não se
incluiu nu lei do orçamento verba para pagamento de professores de prepa
ratorios para a E cola Milit.ar do Rio Grande, o quo eu entendo SOl' de
grande necessidade. O regulamento daqnella escola não dá essas cadeiras,
o quo obriga a vÍTOIll os alumnos d'alli aprender os preparatorios na Escola
Militar da Côrte, Ora, a viagem de cada um deUes custa de ida e volta 240~,
de sorte que sondo elies em numero de 80, 100 e até 120 por anno, a des-
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pesa avulta muito, ao passo que havendo lá as aulas de preparatorios, o
Estado gastará com isso apenas 2 ou 3:000$ por anno, e além disso os ofli
ciaes scientificos, que os nobres Senadores desejam ver occupados, podem
ir reger essas cadeiras e assim ainda a despeza mais se reduzirá. E' este o
pedido que faço aos meus nobres collegas, accrescentando que si o governo
não ficar autorisado a completar por esta fórma os estudos da Escola Mili.
tar do Rio Grande do Sul, aquelle estabelecimento pelo menos precisará de
um ou dois amanuenses de escripta que o regulamento não dá, sendo todo o
serviço feito pelo secretario. Sr. presidente, solicitei o restabolecimento do
quantitativo que era destinado para criados dos officiaes arregimentados,
visto como a lei existente não permitte que as praças em tempo de paz se
jam empregadas como camaradas, mesmo porque os soldados não são tantos·
que se possam dispensar ; 1.200 praças para camaradas convem e pedi que
fosse restabelecida esta verba. E' o que tinha a dizer. (Muito bem).

Sessão de 3 de Setembro de 1879 :

Q Sr. Marquex do Berval (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,
o nobre Senador que acaba de falar deu-me a voz de - alerta! ...

O S1·. Barão de Gotegipe : - V. Ex. nãO precisa.
O Sr. Marquex do Herva,l (Ministro da Guerra) : - ... para algum

reparo que possa á Gamara dos Srs. deputados causal' o ter o Ministro da
Guerra aceitado uma ou outra emenda do Senado sobre leis que alli já pas
saram. Já é escusado repetir o que os mestres dizem, isto é, que ambas as
Gamaras têm iguaes direitos, salvos os dois pontos que o nobre Senador fez
notar. Por conseguinte nãO póde existir direito de enfado quando cada
uma faz o seu dever (apoiados.) Tenho a maior gratidãO pela Gamara dos
Srs: deputados; tenho toda confiança nos seus membros, feitas raras exce
pções (1·iso.)

O Sl'. Silveira da Motta : - E' cautela resaLvar.
O Sr. Marquex do Herval (Ministro da Guena) : - Nisto nllO ha

offensa, porque eu falo da maioria. Os Srs. deputados organizaram o orça
mento em que combinamos; porém, o correr das discussões e o tempo que
não é pouco vieram trazer luz, e se reconbeceu que é preciso emendar al
guma coisa. De facto, o Senado emendou, e a lei tem de voltar, modificada
em alguns artigos (apoiados.) Por consequencia, senbores, não podem os
nobres deputados, llJeus dignos amigos e correligionarios, se inconunodar
com o Ministro quo por seu interesse ou por egoismo não foi pedir ao S~
nado nada, nem contra, nem a favor delles, unicamente em bem do serVI
ço. Isto posto, espero que os nobres deputados não se incommodarlío com
as emendas que para lá forem, visto que as emendas que o Senado adoptar
têm por !im o serviço publico, e a necessidade de se aproveitar a despeza
que se tem feito. O nobre senador quiz que soubessemos que a commissão
de orçamento tinha-me feito a honra de consultar em uma sessãO dos seus
trabalhos pam se haver com a precisa consciencia, e talvez mesmo por uma
deferencia immerecida para commigo. (Não apoiados.) A nobre commissãO
recusou a suppresslío do Arsenal de guerra...

Alguns Srs. Senadores: - Da Intendencia.
O Sr. Marquex do Hm'vaZ (Ministro da Guerra): - .. , e então

resolveu fazer algumas econoDÚas com a suppressão de certos empregados
no Arsenal e Intendencia. Eu que sempre achei de mais tanta gente no
Arsenal em tempo de paz, não puz duvida; isto nliO podia offender .os. re
presentantes do paiz na oub'a Gamara; era conveniente reduzir, acel~el as
reducções que a nobre commissão propoz. Pedi, porém, que se desh?ass~
a importancia dessas reducções para se levantar um quartel que, haVIa lo
dias, oomeçava a querer desabar em cima dos soldad08.
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1 O Sr. Leitão da Cunha .. - E' exacto; e demos fi V. Ex. mais
80:000$000.

O Sr. Ma,rqt~ex do Hm'val (Ministro da Guerra): - E tal era a
urgencia, que já mandei fazer a obra. Por consequencia, reconbecendo que
meus collegas nesta casa me têm tolerado com pacieneia ..•

Voxes : - Têm feito justiça.
O S1·. Ma1'quex do Berval (Ministro da Guerra) : - .. _ e que a Ca

mara dos Srs. deputados me tem tratado com uma consideração extraordi
naria, não tenho medo de quese zangue commigo. (Muito bem! Muito bem.)

O S1·. Leitão da Cunha: - V. Ex. obteve tudo quanto desejou no
orçamento do seu ministerio.

SessãO de 23 de Sotembro de 1879 :
O S1·. Marqt~ex do Hm'val (Ministro da Guerra) : - Sr. presidente,

pouco tenho de explicar ao nobre Senador que acaba de sentar-se. S. Ex.
referiu os factos, e tambem referiu as causas, e portanto está o Ministro
dispensado de respondor. Ninguem ignora qne a subordinaçãO de um Exer
oito não póde existi! sinão em corpo Cl'eados, organi ados, reunidos em
serviço, com seus officiaes. No Brasil fala- e em Exercito bem organisado
bem disciplinado,bom snbordinado e bem commandado,maR, não ha meios para
se conseguir nada disto; porque cada companhia e tá onde é preciso policiar,
onde é preci o guardar o proso, ou em quarteis sem as condições necessarias
para estar fechada nas boras do descanço, porque em poucas partes ba qUal'tei
oonvenientes e nesses mesmos não ficam os officiaes, que moram por fóra na
distancia que lhes convém, para poderem pagar o aluguel de suas casas. Â
nossa tropa não é ainda formada de ses santos que o meu digno collega qui
zern trazer para o Exorcito (l'iso), com a lei da conscripçlíO. Eu tenho a
relaçãO de mais de 00 homens incorrigíveis; mas, para crear companhias
onde elles sejam castigados, são precisos officiaes e dinheiro para e faze
rem os quarteio apropriados, e por consequenoia é uma lei feita paJ:a não se
poder oumprir, e que só traz por consequencia motivos paJ'a accusações ao
MinistTo. O soldado quo está de sentinella ou está de patrulha, si tem má
oonduota, porque não se escolhEI pela conducta CJ.uem ba do ir patTulhar,
vae aquelIe a quem toca pela esoala, commettendo um crime, o que lhe suc
oedo? Ir pam a cadêa (riso) e sujeitar-so a proce soo E que póde fazer o
Ministro? O castigo da chibata, meus senbores, é com e!Ieito repugnante j

poróm, é nocessario não conhecer o que é Exercito, o que ão oldados para
pen ar que possa valer alguma coisa o castigo do jejum de pão e agua e o
da reprohensão de la 2a e 3a vez. (Riso). Â' opinião publica repugna o
castigo da chibata e o legislador fez um rasgo de humanidade acabando com
esse castigo, que muitas vezes era applicado talvez a algum innocente que
o não merecia. Molhorou-se o regulamento, o que muito applaudi, mas, pri
meiramente devia-so ter melhorado o pessoal. Tenham, pois, os nollres se
nadores paciencia, que só com vagar poderemos chegar ao resultado deseja
do - a boa disoiplina e subordinaçãO. Pedi 13.000 soldados para fazer o
serviço, porque não ha com que pagar maior força, e si não ha dinheiro eu
não posso conservar soldados, aos quaes tenha de pagar é minba custa.
(Riso). Deram-me 13.000 soldados para fazer o serviço, mas, neste numero
não podem entrar 400 ostudantes, que não o vãO fazer. f as escolas matri
cularam-se o anno passado 420 j diminuiram 30, mas, entraram outros na
turalmente segundo a lei. Em toda a parte faltam qUi;lrteis, mas, não cbega
o dinheiro para fazeI-os de uma vez; vamos pouco a pouco trabalbando.
E' pouco satisfactorio o estado de disoiplina do Exercito; ma , eu supponho
que mesmo assim é melbor do que se devia esperar, porque é uma raridade
apparecer um crime da ordem dos que se oitaram, quando temos uma offi
cialidade muito nova, que nem mora no quartel, para impôr o necessario
respeito aos soldados. NãO póde tambem haver exercicio, o soldado que sae
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de guarda hoje vae apromptar-se para enh'ar no outro dia; e ha comman
dante do batalhão no Brasil que só vê a secretaria, o secretario, e a guarda
que está no quartel, e mais nada, Os soldados andam pelas matas destaca
dos pelas Provincias como policia, Eu não sou dos que pensam que o Exer
cito não deve cuidar da ordem publica, porque a Nação é quem paga o sol
do, e não é seguramente para estar só no quartel aprendendo o manejo.

O S1', Ribei1'o da Lux : - Isso por,excepção,
O SI', Marqt~ex do He1'val (Ministro da Guerra) : - E' por exce

pção ; mas si nós não podemos fazer essa excepção?, , , No Brazil não ha
Exercito; o Exercito é a policia, E não é a primeira vez que isto sllccede,
porque, quando eu estive reunindo forças brasileiras na costa do Uruguay
para um Exercito, ha alguns annos, ia recebendo os sub-delegados e dele
gados de policia, que vinham de toda a parte com as suas ordenanças,
Essas ordenanças eram soldados de batalhões do Exercito, e os taes delega
dos eram ordinariamente um Capitão, um Tenente, quo sabiam muito de
delegacia, mas que de milicia não sabiam nada, Nestas condições, Sr. pre
sidente, para se h'atar de disciplina do Exercito é preciso procurarem-se
bons quarteis, campos de instrucção de manobras, e fazer com que os che
fes, os Generaes e officiaes vivam juntos com os soldados, De outra manei
ra, não 'fazemos mais do que falar naquillo em que muita gente fala sem
saber como o ba de conseguir..

O Sr, Fernando Os01'io : - .A.lém destes discursos ouh'os contam
os annaes da Camara e do Senado, e todos referentes a variados assumptoB.
Si mais não fez em prol da classe militar, foi porque faUeceu,

O S1', Viriato de Medeiros: - Prestou relevantes serviços,

O S1', F1'eitas Oot~tinho: - Como muito poucos tem prestado,
(Apoiados) ,

O S1', Fernando Osorio : - NãO satisfeito de haver dedicado as
suas attenções ao serviço militar, o General Osorio lançou as vistas para
outro lado, No parlamento, e fóra do parlamento, cooperou para as conces
sões das esb'adas de ferro e para a tarifa especial de minha Provincia.
(Apoiados) . .A.presentarei agora um resumo demonstrativo de economias fei
tas pelo Ministerio da Guerra, Si exceptuarmos algumas que foram feitas
pelo Sr. .A.ndrade Pinto, Ministro da Guerra interino nos primeiros dias do
gabinete 5 de Janeiro, todas as mais foram realisadas pelo General Osorio
no anno de 1878, melhorando o serviço, acabando com illegalidades, paga
mentos indevidos e esbanjamentos dos dinheiros publicas,

São as seguintes: Importancia annual (lê): Secretaria de Estado,
9:120$ ; Repartição de ajudante generaL, 40:128$; Repartição de quarte~
mestre general, 5:496$ ; Repartição fiscal, 48:384$; Conselho Supremo Mi
litar, 6:600$ ; Pagadoria das tropas, 8:851$800; Escola Militar, 840$ ; Com
missão de melhoramentos, 34:968$; f;ommissão de modalhas, 4:488$ ; In
tendencia da Guerra, 29:124$; Â.rsenal de Guerra da Côrte, 157:613$400 ;
.A.rsenal de Guerra das Provincias, 135:390$; Hospital Militar da Côrte,
5:085$600 ; Hospital Militar do .A.ndarahy, 2:040$ ; Hospitaes Militares das
Provincias, 38:059$992 ; Conselho de Guerra, 35:856$; Estado-Maior de
artilharia, 1:320$ ; Obras militares na Côrte, 15:352$; Fabrica de polvo~a
da Esb'ella, 31:780$488 ; .A.rchivo Militar, 7:092$; Laboratorio do Campl
nho, 32:241$ ; Laboratorio de S. Pedro do Sul, 21.288$; Laboratorio de
outras Provincias, 19:491$480; Fortalezas, 2:880$; Corpo de Sau~e,
91:372$800 ; Deposito de aprendizes artilheiros, 7:344$ ; Invalidas na Cor
te, 90:294$ ; Invalidas nas Provincias, 7:515$996 ; Escaleres, 23:064$996 ;
Depositas da artigos bellicos, 2:325$ ; Companhias de deposito, 5:002$999 j
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Legações na Europa, 7:200$ ; Sal~ de ordens, 240$; lfinisterio da Agricul
tura (2 officiaes ahi empregados), 5:376$; Guarda Nacional destacada,
45:384 240; Capellães contractados, 6:239$952; Invernadas, 102:000$ ;
Commissões de promoções, 7:200 ; Alugueis de casas, 2:940$; Colo
nias, 17:942$400; Presidios, 336$; Fardamento, 23:719$800. Somma :
1.138:989$52!:!. E ainda não é tudo. O General Osorio fez mais economias
posteriormente. O resumo que apresento vae até Setembro de 1878. A'
vista disto quanto exp~dido, se verá que não foi esteril a administração do
Marquez do Herval na pasta da guerra. (Muitos apoiados). Quando deixou
a pasta por fallecimento, deixou sobras no orçamento de 400 contos de réis.

Voxes : - Muito bem, muito bem.
O Sl". Frederico Rego: - Trabalhou como Ministro com o mesmo

patriotismo com que se bateu nos campos de batalha. (Muitos apoiados).

O Sr. Fernando Osorio : - Srs., vou concluir; eu abusei da atten
çãO dos meus coUogas. (Não apoiados).

O Sr. Mal"Colino Moul'a : - Falou muito bem.

O Sr. Fel'nando Oso/'io : - Peço-vos desculpas. Ma os motivos
que. tive foram justos.

O Sr. Vil'iato de Medei1'os : - Nobilissimos.

O S". Fernando Osodo : - E ao sentar-me appellarei para o pa
triotismo do nobre Ministro da Guerra c do Parlamento lembrando-lhes que
é chogada a occasião de empenharmos todos os nos os e forços pela prospe
ridade e engrandecimento do Exercito Nacional.

Voxes : - Muito bem. (O orador é cumprimentado). (24)

-José Bonifacio em appello aos Ministros de E tado, «verdadeira invo
caçM do patriotismo aos deposital'ios do poder publico», assim, so expressou:

•.Ao nobl'e Ministro da Guerra: Eu sou a gloria, venho do Paraguay;
pousei um instante no campo da batalha de 24 de Maio; atravessei o ba
nhados; dormi na barranca em que primeiro cravastes a vossa gloriosa lan
ça ; sentei-me sonhando ao vosso lado sobre o mm'os de Humaytá' ainda
hoje julguei descobri-vos entre os nevoeiro que de ciam do cabeço dos mon
te , e ouvir a vo sa voz nas ventania que atraves aro o rio' já não achei
flere na solidllO da morte para tecer-vos uma corôa; trago-vos um rosario
de lagrimas ; guardai-o para enfeitar a vossa espada; porém, olhae, a banda
que vos cinge não é cadeia de escravos, é flamDlula de homens livres ...»

Osorio, exerceu o cargo de Ministro da Guerra até morrer (4 de Ou
tubro de 1879). Nesse periodo produziu-se serio incidente provocado pela

(4) Osorio multo se interessou por uma coudelaria no R. G. do Sul, para
centro de fornecimentos e melhoramentos da raça cavaUar ; e por desejo delle foi
o Sr. Visconde de Pelo tas em 1878 examinar a eslancia chamada Pavão, perlo de
Pelolas, a ver si e prestava para uma coudelaria, afim de mais tarde o Governo
entrar em negociação. .

- Tinha as melhores ldéas a respeito de nossas fronteiras: mas, não poude
reallzal-as pelo pouco tempo em que esteve no Ministerio. <As nossas fronteiras, as
do Norte, principalmente, estão quasi abandonadas; as do Sul não estão sufficiente
mente guarnecidas> - dizia.

- Não conseguiu realizar todas as aspirações pelos obslaculos que encontrou
n:l penuria do Thesollro.
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sabida do Ministerio - de Silveira Mal·tins e Villa Bella, a qual foi objecto
do memorav~l discmso do Dr. Fernando Osorio: (2õ)

... O Sr. Fe9'nando OS01'io :-Sr. presidente, o anno 'passado deu-se
no seio do Ministerio a divergencia em virtude da qual sabiram do Gabine
te os Srs. Silveira Martins e Barão da VilIa BelIa, fazendo questão da ele
gibilidade dos acatholicos. (26) Sabem os nobres dflputados o que houve,
quando o Sr. Silveira Martins deixou o Ministerio? Fez-se em 21 de Feve
reiro de 18'79 o mesmo que se fez, ha pouco, dopois da minha intdrpella
ção : expediu-se o seguinte telegramma, choio de pompa ~ de falsidade,
que foi distribuido pelo Diario de Pelotas. Felizmente tonho aqui um dos
impressos que passo a lêr: <Boletim do Diario. Noticia importante. Um
illustre cavalheiro desta cidade l'ocebeu hojc do Rio Grande um telcgramma
com importantissimas noticias da Côrte, as quaes nos apressamos a h'ans
mittir ao publico. Eis o telegramma: <... Criso mini terial. Ga par Mar
tins e 38 companheiros na oppOSiÇãO. Falava-se em abdicação. Povo en
thusiasmado pelo Gaspar Martins. (Hila9·idade.). Ora todos sabem que,
quando o Sr. Silveira Martins sahiu, o Min.isterio ficou fo:t:te e a oppOSiÇãO
diminuiu tanto que quasi desappareceu. Havia oppo icioni tas, como o Sr.
José Mariano que voltou a apoiar o Gabinete, logo que o Sr. Martins delle
sabiu, e quando a sessão terminou, só havia um opposicionista, o Sr. Gal
dino das Neves.

O SI'. Diana: - Mas quem ligou apreço a esse telegramma ?
O Sr. Fernando Osorio : - Liguei eu, mas, só para mostrar, hoje,

como se zomba do povo e da sua credulidade. Mas, vamos á grande ques
tão da elegibilidade. Falei nella para re ponder ao Sr. Silveira Martins,
que não é verdade que a Provincia do Rio Grande do uI e suas influencias
tivessem condemnado o Gabinete õ de Janeiro e a pormanencia nel1e do
General Osorio, com a retirada dello. E' certo qUEl de varias localidades
vieram manifestações ao Sr. ex-Minish'o da Fazenda, mas, é tambem certo
q.ue, da quasi totalidade das iniluencias locaes, essas manifestações não que
nam dizer negaçãO de apoio ao Gabinete o ao General Osorio. Poderia pro
v!1r o que digo, si me fosse dado trazer para aqui todo o seu archivo. V~
Tllicar-se-ia, então, que muitas influencias reprovaram a retirada do Sr. SIl
veira Martins. Quando' o Sr. Silveim Martins se retirou do Gabinete, o ex
Minish'o da Guerra achou acertado dirigir a seguinte earta ao Sr. Visconde

(5) Discw'so na sessão de 11 de Junbo de 1880, Camara dos Deputados. V.
General OSOI'lO, (Pela verdade histol'ica. Rebatendo per/idt'as) por Joaquim Luis 050'

rio e Fernando Luis Osorio (filho), Rio 1914.

(6) ... -O nosso bom amigo e patriota Silveira Martins, em divergencia com o
Mioisterio, teimou em querer na reforma eleitoral consagrar o priocipio, contra a
Constituição, de que os Brasileiros protestantes pudessem ser eleitores. O Ministerio
não podia aceitar a idéa pela certeza de que não passaria no Senado e o Martins pe·
diu a sua exoneração, por este facto s6mente, e não consta que tivesse outro motivo.
Aposar de sermos amigos, como sabes, entendi que nã.o devia retirar·me, temendo a.
quéda da situação. antes de termos introduzido no Senado o numerO de senadores
que alll precizamos para emprehender qualquer idéa conveniente aO partido e á
Nação. Não qulz abandonar o patriota e bom amigo Sinumbú, apezar do grande
desejo que tenho de cuidar de vida mais pacifica e commoda. Esta occorrencia
espero que não influirá na politica dessa Provincia, porque continuarão as boas re·
lações entre os amigos, apesar do desgosto que este facto 1l0S dett>. (Carta de
Osorio á sua filha Manoela, quando Gaspar Martins deL'<ou o Gabinete. A carta.
foi ditada; as palavras gryphadas, que eram as ultimas, estão com a letra de 050'

rio. Tobias MO>lteiro. -Remlniscencias>. Jornat do Commercio. Rio, 1908).
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de Pelotas, dando as razões pelas quaes ha.via permanecido no Ministerio.
Isto fez, porque era preciso destruir algumas intrigas. Eis a carta (lê) :

< Oopia.-Exmo. Sr. Tenente General "Visconde de Pelotas.-.A.pro
veito um momento de folga e um poueo de serenidade de espirita para con
versar com o meu amigo sobre a politica de nossa terra. .A. retirada dos Mi
nistros da Fazenda e Extrangeiros tem dado lugar a opiniões diversas sobre
tão importante acontecimento. Isso não é de extranbar pois em politica
mais do que em outra materia é natural essa divergencia de vistas, guiada
por impressões, interesses e paixões, que nem sempre deixam ao espirita a
conveniente isenção para formar um juizo iRlpareial. "Vejo que na nossa
Provincia es e facto tem sido encarado de um modo di.fferente daqueUe pelo
qual se tem formado a opinião do Partido Liberal aqui e em outras partes
do ImIJerio, já pela attitude que tem to:nado a sua impressão, já pelos sen
timentos conhecidos e manifestado na Camara dos Deputados. ~e tas cir
cumnstancias, eu me julgo no dever de dar algumas explicações ao meu
amigo, afim de habilital-o a julgar com conhecimento mais detalhado das con
dições em que aqueJla crise sc deu. Desde que se organisou o Gabinete ac
tual, e nos seus trabalhos tomei parte, conversava-se na reformas a realisar.
E do estudo qlle se fez sobre tãO espinhoso assumpto tendo-se em conta,
como é natural, a opinião da Corôa, que acredito achar-se sincera e
lealmente com a situação liberal, chegou-se á convicção de que a reforma
eleitoral abrangia em si todas as outras reformas, pois considerava- e que,
não sendo representada com verdade a Nação pelo systema eleitoral de dois
gráos, experimentado até hoje por diversos processos, o que era e sencial,
e antes de tudo urgente, era tomar verdadeim a representação nacional,
para que ella assim deplll'ada viesse dizer quaes as outras reforma que
contam com uma maioria de opiniãO no paiz. Neste presupposto foi redigi
da a fala do throno. Quando e approximava a época de apresentar ás Ca
maras o projecto de reforma, e se tratou de organisar este, fomos orpre
bendidos com a exigencia dos dois Ministros dis identes que, alterando o
pensamento capital da reforma que constitllia o programma do ministerio,
pretendiam que fo em nelle incluido.' o. paragrapho que tratam da natu
rali ação, tornando mais amplos os direitos dos naturalisados, e a admiSSãO
dos acatholico na Camara tem pararia. Do primeiro ponto desistiram aquel
les Ministros, mas ontenderam nãO proceder do me mo modo emquanto a
este ultimo. lnfructiferoc foram os e forças el1llrcgado. pelo presidente do
Consolho e por mim para dissuadu' o ex-Ministro da Fazenda ao seu propo
sito. _.> O Sr. Silveira Martins contestou isso, dizendo que o Ministro da
Guerra não havia ompregado esforços para que eIle permanecesse no poder.
E' inexacto. Meu Pae foi á caSf, do Sr. Silveira Martins in tar com e11e, e
á sahida, encontrando-se com o Sr. Dr. Flores, perguntou-lhe este: «- en
tão, o homem decide-se a ficar? - NãO respondeu meu Pao, nãO me quiz
attender.> (OontinlÍa lendo.) ... em tal emergencía, eu entendi que não
devia acompanhaI-os. E n sim entendi, depois de ter maduramonte reflecti
do sobre os in teresses gemes do paiz e do partido a que pertencemos e
sobre os interes es especialmenta do partido na Província. E1Iectivamen
te, de um lado, eu via o principio justissimo de equiparar os aeatholicos aos
demais cidadãOS no direito de entrar na Camara, mas, via tambem que, sen
do tãO diminuto o numero delles nesse caso a medida teria um valor mais
de theoria que de pratica. Faltava-lhe o caracter de urgente e indeclinavel.
Do outro lado, eu via a maioria do ministerio oppondo- e á realisaçãO im
mediata desta reforma, contra a qual esperava-se a oPPOSiÇàO do Senado e
a do clero eatholico. Aecrescendo que os homens mais influentes do nosso
partido nas duas Camaras, entre elJes Saraiva, Dantas e outros bem como
a maioria da CamRl'a tem pararia, préviamente consultada opinavam pela
idéa aceita pela maioria do Gabinete .. _~ O Sr. Silveira MRl-tins contestou
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que os Srs. Dantas e Saraiva, em discursos pronunciados no Senado, appro-
vassem a politica do Gabinete de 5 de Janeiro. Vou dar a prova. O Sr.
Saraiva, na sessão de 10 de Fevereiro, disse (lê): .Si tudo pudesse passar
com o apoio do outro ramo do poder legislativo, do Senado, muito bem;
porém, fazer passar muitas reformas em sentido todo liberal, por um Senado
conservador, é a im possibilidade maior que se conhece. Logo,o ministerio ado
ptouo unico programma possivel nas actuas circumstancias,reservando-se para,
em momento mais opportuno, fazer adoptar as suas idéas. Quando o Partido
Liberal tiver a maioria no Senado, e houver demonstrado, depois da reforma
eleitoral, que tem no paiz grande maioria, estará no seu direito de realisar
não só o programma eleitoral, mas aind,\ outras aspirações, porque as aspi-
rações do Partido são immensas e pedem tempo, annos talvez Sou, pois
de opinião que o nobre presidente do Conselho, longe de ter dado explica
ções que repugnam ao bom senso, muito pelo conh"lll'io expendeu aqueUas
que não podia deixar de dar, quando nãO admittiu as reformas aventadas
pelos seus dois co11egas, porque não podiam ser impostas ao partido contra-
rio. O que o ministerio quiz foi não offerecer ao Senado, sinão as idéa.
aceitas pela maioria das duas Camaras. Apóio o ministerio, apezar da sua
modificaçãO, e o apóio, apezar da restricçàO de seu programma, porque essa
restricção é a consequencia forçada da situação politica actual. Nas circums
tancias do honrado presidente do Conselho, eu apoiaria ainda a qualquer
membro do PIll-tido Conservador que trouxesse, como progrllmma restricto, a
reforma eleitoral. A necessidade urgonte do paiz é que se abram com liber
dade comicios eleitoraes : só depois disto poder-se-á verificar quaes as re
formas que o paiz hoje reclama e que se hão de votar. (Muito bem, muito
bem). Na sessão de 14 de Fevereiro, o Sr. conselheiJ:o Dantas, a quem nós
todos respeitamos, porque é um liberal verdadeiro (apoiados), disse:

.0 S1'. Danta-s : - Ora, si o nobre presidente do conselho e seus
conegas tomassem sobre seus hornbros, além da reforma eleitoral, realisar
ao mesmo tempo outras, as difficuldades se tornariam invenciveis. Ora,
como o governo deve sempre pertencer ao mais sensato, entendo que o Ga
binote procedeu muito prudentemente, restringindo o terreno das suas as
pirações, actualmente, á reforma eleitoral, que não é reforma rachitica,
mas, pelo contrario, deve trazer grandes resultados, deve ser o ponto de
partida para regeneração no nosso systema parlamentar. (Apoiados). Assim,
digo eu : si as refol'mas não se podem fazer todas ao mesmo tempo, a re
forma eleitoral deve occupar o primeiro lugar. . NãO espero que e11a saia do
corpo legislativo logo perfeita; a perfeição é apenas um desejo vão da hu
manidade, mas, escoimada de muitos erros, não de todos, pode sabir. Esta
reforma poderá com o tempo, com a maior pratilJa, com a lealdade dos re
presentantes da nação, ser melhorada.

O Sr. Fe1'nando OS01'io : - (eontinua lendo a carta do Sr. Marquez
do JIerval) : .Nestas circumstancias, si eu deixo o ministerio, a situação
ou se enfraqueeeria ou não. No primeiro caso, eu faria um deservíço grave
ao meu partido, e entendo que ao proprio paiz ; no segundo caso, eu em
coisa nenhuma teria feito adiantar a causa dos acatholicos e, o que era
para mim muito sério, teria deixado a nossa Provincia sem representante no
governo, que não podia ver com bons olhos esta retirada de tres Ministros,
pondo em duvida a sua cohesão e a sua força, compromettendo o seu pr~s

tigio. Estas razões me determinaram a ficar, convencido de que me teria ~ldo
mais commodo e proyei toso sahir, pois, como abe, este posto só traz sacrificlO~,
desgosto e perda da minba já tão alquebrada saude. TIa quem possa persuadir
ahi, na Província, que a minha retirada do Ministerio poderia influir sobre a
marcha dos acontecimentos e sobre a direcção do governo, forte com a co~

fiança da Corôa e com uma quasi unanimidade na Camara ? Si a minha reti
l'Ilda em cousa alguma poderia modificar a opiniãO do Imperador e da. Ca-
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màm, qual teria sido o resultado pratico da minha retirada? O unico que
eu posso enxergar na minha despretenciosa previsão e experiencia é a má
POSiÇãO em que ficaria coUocada a Provincia, sem uma voz no governo para
attendor aos seus interesses, sem força na Camara dos Deputados para fazer
valer os votos da sua deputação. A' vista di to, eu só confessarei que errei,
si me provarem que a minha retirada daria ganho de causa aos acatholi
coso Emquanto disso não me convencerem, eu continuarei a acreditar que
me inspirei, em detrimento dos mells, nos interesses reaes e sérios do paiz
e do meu partido. Convém ponderar ainda que a retirada possivel do mi
nisterio, podendo ter por consequencia o afastamento dos liberaes do po
der, no teria inhibido, por um longo periodo difficil do calcular, de con
correI' com o nosso '}ontingente para engro sar as nossas fileiras no Sena
do, incorrendo nós por esta forma na censura de que foi alvo o ministerio
Zaccarias, dei.'Cando 11 vagas por preoncher, e assim nãO consegniriamos
formar uma maioria naquolla Camara, a qual pelo predominio que alli tem
o adversarios é hoje o maior e mais sério obstaculo ás reforma pela
quaes está o Partido Liboral obrigado peranto a opinião publica do paiz.
Dadas esta explicaçlles, eu espero que meu amigo fará justiça ás minhas
intenções, endo para mim de muito valor o , eu juizo e o de todos os com
panheiros politicos da no sa Pronncia. Côrte, 21 de Abril de 1879. De
V. Ex.a Camarada e amigo. - Marquex. do Herval.» (27)

(7) .Politica ~o SI<l - o General 050rio. A verdade triumpha. Não ba
embustes que a destruam. A justiça da bL,tcria resplandece vigorosa, e aquelies
que procuram affrontal-a cobrem o rosto envergonhados. Eis a prova : (Transcri
ção.) Pela memoria de 11111 bel1eJl1erito da Pat1'ia. Foi-nos dirigida pelo ilIustre de
putado por esta Provincla o Sr. Dr. Fernando Luis Osorio, a carta circular que
abaixo publicamos, e que expressa os sentimentos da mais elevada veneração filial
do ignatario desse importante documento, que é in truido com a copia de urna ou
tra carta, que em 21 de Abril do corrente anno dirigiu O finado Marquez do Herval
ao seu companheiro de iornadas gloriosas, cllmarada, amigo e currellgionarlo politi
tlco Visconde de Pelotas, copia essa a que tambem damos publicidade. A carta di·
rlgida pelo legendario General Osorio ao Visconue de Pelotas, que adheriu áq ex
plicações contidas nessa carta, sen'e a cunfundir aquelies que, especulando com a
polillca, dominados por desenfreada ambição, zombando da credulidade do povo rio
grandense e llludindo essa credulidade, pretenderam marear a reputação i=acula
da do mais bravo dos guerreiros, emprestando-lbe sentimentos de fascinação pelo
brUho falso de urn poder epbemero ; quando se conservava de pos e desse poder
a victima da sanha dos falsos apostolos do liberalismo, das areng-as dos Dantons
das massas, levado pelo interesse da causa do partido em cujas fileiras militava,
Como chefe prestigioso, arrastado pela idéa de palrlotismo, inspirando-se nOS verda
deiros principios liberaes, e por esses principios dedicando-se alé ao en:remo do sa
crificio I Na posição do finado lI1arquez do Herval, nada mais tendo a aspirar, ele
vado ás ultimas grandezas, iroposslvel de conter mais um Ilorão o seu diadema de
glorias; por que, quando podia descançar á sombra do louros coibidos. no declinar
da exislencia, olvidar esse descanço, atirar-se ao labor ingrato da politica, aceitar
e conservar-se na gerencia de uma pasta de Ministro? O legendario General Osorio
pertencia a urn parlido, e no triumpho das Idéas desse partido, via a felicidade da
Patria, e a essa felicidade consagrava os ultimos anDOS de sna gloriosa existencia !
O caminheiro politico, cahiu prostrado no meio da estrada a percorrer ; não asso·
berbado pela fadiga da jornada, mas, trucidado e ferido pelos seus proprlos compa·
nheiros de caravana, que Cyrineus de nova especle, tomaram mais pezada a jã pe
zada cruz, e antes do Calvario, fizeram-lhe sentir as dores dos espinhos da ingrati
dão. Assoberbava ao Marquez do Herval, o desejo de ver o Partido Liberal dominar
todas as posições do palz, não encontrar obstaculos ao desenvolvimento e aceitação
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o Sr. Silveir~ Martins affirmou que esta cm:ta não era destinada· á
publicidade, e que eu a publiquei sem o consentimanto de meu Pae, mas eu
tenho aqui a prova do contrario: é o recibo da typographia cm que elia
foi impressa ainda em vida de meu Pae (lê): <Typographia e Iithographia
a vapor e estamparia de Almeida Marques & Comp. á rua Nova do Ouvidor

de suas idéas; e a esse desejo, oppunha-se a maioria conservadora do Senado
Corporação de velhos, aCamara vitalicia era invadida diariamente pela acção des
truidora e inl:lexivel da morte, e cada um dos venerandos anciãos, combatenles po
liticos que cahiam na arena conservadora, era substituido no dominio de um go
verno liberal, por um esforçado paladino dns idéas democraticas. Manter-se a situa
ção, importava em conseguir-se, talvez em breve futuro, vencer-se o obstaculo que
ao triumpho das idéas democraticas olferecia o Senado. O lI1arquez do Herval do
minado pelos desejos que deixamos exteroados, um dos sustentaculos da situação
politica, não podia concorrer para deemoralisar ou enfraquecer eSSa mesma situação
reUrando-se do poder, pela questão de uma reforma prematura, e que sem inconve
nientes podia ser adiada. Extinguir.se a religião do Estado e eslabelecer-se por
essa extincção o direiro de elegibilidade de acalhoJicos brasileiros à representação
nacional, podh ser, e de facto é uma grande idéa liberal, sinão nacional, aceila pela
maioria de um e outro partido, em que se divide a sociedade brasileira. E' hybrido
e contrario às idéas do scculo o consorcio do Estado COm a Igreja, tendo echoado em
todas as sociedades o brado do estadista italiano Cavour : Igreja livre no Est"do livre·
Essa reforma, porém, que devia ser amadurecida, que a sua realisação oppunbam
se obstaculos necessarios a destruirem·se e vencerem-se, podendo isso consegulr-se
com algum espaço, não devia por con equencia ser precipitada, e o seu adiamento,
era uma medida de aita prudencia. As im o comprehendeu o legendario Osorio e
seus companheiros, represenlando a maioria do ministerio, em opposição aOs ex-mi
nistros da fazenda e estrangei.ros, que deixaram de fazer parte do Gabinete de 5 de
Janeiro. Foi por isso accuzado o l\Iarquez do Herval, por seus correligionarios d'es
ta Provincia de trahlr as idéas liberaes, tornando-se polilico aulico; condemnado o
seu proceder conservando-se no governo, arrancando'se-lhe o bastão de chefe do
partido, sendo unicamente reconhecido como tal, o ex-ministro da fazenda do Gabi'
nete de 5 de Janeiro. O enthl,lsiasmo dos brasileiros de origem allemã, pelo conse
lheiro Silveira Martins, fazendo coro com os partidistas deste, foi despertado nesta
Provincia, e elevado ao auge de bradar-se ou I) direito de elegibilidade dos acathoJi
cos ou a revolução! O que consegui.r-se com esse brado, inão difficullar-se e talvez
meSmo tornar impossivel, uma reforma, qee em breve tempo, encontraria opporru
nidade de ser levada a effeito? A reforma constllucional no sentido de extinguir,
se a religião do Estado tomou o caracter de imposição formulada por esta Provincia
a todas as outros do Imperio, nas quaes uão houve pronunciamento a respeito. Cur
var-se-hão as outras Provincias a essa imposição? E' provavel que não, ainda
mesmo que se convençam ou estejam convencidas da neces idade de semelhante re
forma, porque a nalureza humana revolta-se á idéia de imposição, sempre odiosa e,
repulsiva. A consequencia necessaria é, que uma reforma, que ganhava terreno no
espirito publico, que se podia conse!!;uir COm pequena delonga, perdeu todo o terre
no ganho I As vistas do Marquez do Herval descortinavam mais largos horizontes
feL"avam-se mais longe, que aquellas que for.!lIll causa da amargura dos ultimos
dias de existencla do inclyto soldado do Impel'io. Conheça o Partino Liberal rio
grandense, a carta dirigirIa pelo Marquez do Herval ao Visconde de Pelotas, lnedite
nos pensamentos exlernados nessa carta, e lamente o que perdeu, o vacuo insupri
vel em Suas fileiras produzido pela morte do chefe repellido tão injustamente da di
recção do mesmo partido. Eis a carta circular do Dr. Fernando Osorio, digno
legatario de um nome glorioso, que deve e saberà necessariamente honl'3r: - C6r
te, 18 de Outllbro de 1879. -- Tenho o mais profundo desgosto de communicar a
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n~ 33 (Rio de Janeiro) - Recebemos 30 importe de 300 impresso, có
pias de uma circular dirigida pelo Sr. Marquez do Herval ao Exm. Sr. Te
nente General Visconde de Pelotas, com data de 21 do corrente. Rio, 21
de Maio de 1879. Por Â1rneida Marques & Comp., J. A. Marques .•
Ora, meu Pae faUeceu cinco mezes depois, e certamente lião mandou im
primir taes circulares para que ficassem gual'dadas toda a vida. Eu distri
bui-as. Chamo agora a attenção da Camara. O Sr. Silveira Martins
assegurou que a Província do Rio Grande do Sul, por intermedio de
suas influencias, condemnou a politica do General Osorio. Não é exa
to. Quem o diz é o proprio Sr. Visconde de Pelotas. Eis a sua car
ta escripta de Porto Alegre, a 18 de Maio de 1879: .llimo. e ExUlo.
Sr. Marechal do Exercito Marquez de Herval. - Em meu regresso a
esta capital, deram-me a carta de V. Ex. de 21 do passado mez, que apres
so-me em responder, aproveitando a partida do 10 vapor que sae depois que
a recebi. Começo por agradecer-lhe a prova de confiança e con idcração
que dá-me, com a explicação do procedimento que teve V. Ex. em relaçãO
aos motivos que levaram-n 'o a con ervar-se no ministerio, e as razões que
tiveram para retirar-se os dois coUega de V. Ex., e corresponderei a elia,
falado-lhe com toda a franquesa. E' certo que na Pl:ovincill se deu impor
tancia, que não tem, em minha humilde opinião, a retirada dos dois Mini 
tros. Si, por ventill'a, fez bem em deixar o honroso posto quo occupa o Sr.
Silveira Martins, por não poder realisar a sua idéa ácerca da natUl'aliSaçãO
e admissão dos aoatholicos na Camara temporaria, para não er incoheren
te, bem fez V. Ex. em conservar-se no Mini terio, pelas l'azões que dá e

V. S, que no cI1a 4 do corrente falleceu nesta COrte meu Pae, o Sr. Marquez do Her
vaI. Dando a V. S. esta triste noticia, aproveIto a opportuntdade para enviar-lhe co
pia de uma carta que elle dirigiu ao Exmo. Sr. Visconde de Pelotas, que a cootes
tou em data de 19 de Maio, manifestando a sua honrosa adhesão ás e.."plicações neUa
contidas; essa carta meil Pae mandou imprimir para cI1stribuil·a em forma de cir
cular aos seus amigos, quando deL"asse o ministerio. Para ella chamo a attenção de
V. S., que poderá formar opinião sobre o procecl1mento daquelles que pretenderam
marear a reputação de meu Pae, accusando-o de tratdor ás [déas Iiberaes, das quae
V. S. sabe, foi firme. decicl1do sustentaculo... e martyr. Meu Pac, que para prestar
serviço. á Patria, ao seu partido e á Provineia do Rio Grande do Sul, da qual iá
mais se olvidou, até mesmo na sua hora extrema, tinha-se conservado no poder, era
um caracter notoriamente atreito á lealdade, ~ patriotismo, ã abnegação, e tranquiUo
acariclava a e5perallça de que a verdade e ° tempo aconsel1mriam melhor áq1lelle5
que leviauamellte ° cOlidemilaram. Victima de exprobações injustas e de ingrati
dões acerbas, ainda assim não experimentou outrOS sentimentos que não fossem os
da resignação e da generosidade. Cumprindo hoje com o seu desejo, remetlo-lhe a
inclusa circular, e ao mesmo tempo appello para o espirita desapaixanado e crite
rioso de V. S. Nas virtudes grandiosas do povo rio-granden e, nas lições da afanosa
e longa vida publica de meu Pae, apreodi'a amar a Patria, a venerar a llberdade,
a dedicar-me aos amigos, inspirando-me nos santos principios da honra e do dever.
Ambiciono honrar a sua memoria e sustentar agora, como no futuro, a posição em
que eslou collocado pelo partido que tem-me viSto combatendo, embora fraco, na
vanguarda e as lado dos mais dedicados, em prol dos direitos dos meus compatrio
tas. Assim, pois, sl V. S. entender que posso conlinuar a merecer a sua valiosa
confiança e dos correligionarios sobre os quaes exerça a sua reconhocida influencia,
rogo-lhe o obseguio de responder-me, dirigindo a sna carla para a cidade de Pelo tas,
onde demorar-me-hei durante o mez de Dezembro do corrente anuo. Sou com a
maior estima e consideração de V. S. patricia e amigo.-Ferualldo L1<is 0501'10.'
(Da Gazeta fllercalltt'l do Rio Grande).
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em que eu abundo,. e si V. Ex. nllO bavia t-omado tal compromisso i si es~a

reforma não é uma grande necessidade do Paiz i si ella não tem a impor
tancia que se lhe dá, porque havia V. Ex. de abandonar o honroso lugar
em que estfl.? Quando é certo, e está na consciencia de todos, que só ahi
,se conserva por amor á Patria, com sacrificios maiores talvez do que os que
fez, quando marchou para a campanha do Paraguay seriamente doente, e
mais tarde voltou com os seus ferimentos ainda sangrando! V. Ex. mos
tra-se, pois, como foi sempre, e seu procedimento é um exemplo edificante.
que nos enche de admiração e de respeito, etc .. etc., e etc ... - Visconde
de Pelotas .•

O S1·. F1'ancisco Sodrê : - E' de plena approvaçliO a carta.
'0 S1". Fernctndo OS01'io : - O Sr. Visconde de Pelotas approvou a

politica do Marquez do Herval e por consequencia a politica do Gabinete 5
do Janeiro. (Muito bem, apoiados).

O Sr. Zama : -- O documento é authentico e importantissimo.

O S1·. Fe1'nando OS01'io : - Para mais confirmação tenho do actual
presidente do Rio Grande do Sul a seguinte carta, datada de 6 de Agosto
do mesmo anno (lê) : «Exmo. Sr. Marquez. Satisfazendo ao desejo de V.

'. Ex. dar-lhe-ei noticia da attitude que guarda esta nossa Provincia em pre
sença dos importantes acontecimentos politicos que tem se dado nessa Côr
te. Nesta Provincia não ha opposição ao governo por parte do Partido Li
beral, e nem mesmo o presidente Flôres (Carlos) é mais amigo do governo
do que era o Dr. Felisberto. Essas desconfianças de opposiÇãO fazem mal,
quando não assentam na realidade. O Partido Liberal rio-grandense é ami
go da situação actual, que tan tos e tão grandes saorificios lhe custou, e
amigo do governo actual, ainda que discorde de alguns de seus mais impor
tantes actos, etc., etc. De V. Ex. etc. - Bem'ique d' Avila.. Sr. presi
dente, si a politica do gabinete 5 de Janeiro estivesse condemnada pela
Provincia, como disse o Sr. Silveil'a Martins, eu, que a apoiava, não podia
mais merecer a confiança de certas influencias. No entretanto, entre in
numeras adhesões, eu tenho a do Sr. Visconde de Pelotas. Depois da
morte de meu Pae, foi movida conh'a mim guerra de exterminio pelos 8rs.
Silveira Martins, Florencio e Camargo. (Apa1·tes dos Srs. Ft01'encio e Ca
margo). Vi então que meu Pae acertou, quando, antes de morrer, disse
me : deixa a palitica ,. pode1'ás servir a tt~a Pat1'ia de outro modo. Acre
dita qt~e todas essas sympathias de que eltes me 1'odeiam são fi;ngidas ,.
depois da minha m01·te eltas se converte1'ão em odio contra ti. (Sensação).

O S1', Mm'colina Mou1'a : - Que bello conselho!

O Sr. Fe-rnando Osorio : - O Sr. Silveira Martins já percorreu a
Provincia, hostilisando-me, mas, para honra minha, soffreu impugnação,
em muitas localidades. (Apa1·tes da deputação 1·io-grandense). Tenham pa
cienoia de ouvir-me. Os senhores confundimm por algum tempo as coisas.
Pensa.ram que a minha moderaçãO era medo 'e a minha abnegação partida
ria, que ás vezes impunha-me silencio, julgavam que era servilismo. Enga
naram-se. (Muito bem). A prudencia tem limite, quando a honra offendida
exige um desabafo. (Muito bem). A indignação me anima e faz-me forte,
porque a minha causa é a da verdade. (Muito bem). Sr. presidente, si eu
merecesse a condemnação do meu Partido, porque apoiei o Gabinete 5 de Ja-'
neiro, não teria recebido do Sr. Visconde de Pelotas, actual Ministro da
Guerra, esta carta, de 10 de Dezembro de 1879 (lê): «Illmo. e EXl1lo. 8r.
Dr. Fernando Luis Osorio, Respondo á circular de V. Ex. de 18 do mez
passado: devo dizer-lhe que julgo ser para o Partido Liberal da Provincia
um dever a re-eleição de V. Ex., e que assim procedendo terá dado uma
prova mais de alta considernçlío á memoria do seu chorado chefe, e de apre-
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ço aos serviços de V. Ex. etc., etc. - Visconde de Pelotas.» Da mesma for
ma não teria outra carta do actual presidente da Promcia ao Commenda
dor Barbosa, em que diz o seguinte: «O Fernando é o nosso candidato do
peito. Em falta de outra homenagem ao bom chefe que perdemos, esse servi
rá para demonstrar a nossa gratidãO eterna aos bons serviços que prestou á
causa liberal. - Hervrique d' Avila.•

O Sr. Flrancisco Sodré : - E' ainda o reconhecimento de chefe de
pois de morto.

O Sr. Fenw,ndo Osorio : - Que eu não tinha decahido na Provin
cia da consideraçliO dos proprios acatholicos apezar de. haver julgado inop
portuna na sessão passada a sua elegibilidade, provo com a seguinte felici
taÇão que elles me dirigiram, em 10 de Julho de 1879, quando o Sr. Silveira
Martins já se tinha retimdo do Minist"lrio (lê): «rumo. e Exmo. Sr. Dr.
Fernando Luis Osorio: Os abaixo-assignados, acatholicos e membros das
communidades evangelicas da cidade de S. Leopoldo e Lomea Grande, Pro
vincia do Rio Grande do Sul, gratos ao empenho com que V. Ex. no Parla
mento tem advogado a approvaçãO dos estatutos das mesma communida
des, a cujo decreto provincial fôra negada sancção pelo presidente da Pro
vincia, confessam-se gratos á V. Ex. e adherem aos principios que expen
deu, com o fim de provar que as leis brasileiras respeitam a liberdade de
consciencia e se harmonisam á tolerancia religiosa. Queira, pois, V. Ex.
aceitar estes protestos de reconhecimento ao ,erviço prestado por V. Ex. e
de adhesão á idéa que enunciou da tribuna, e confiam que V. Ex. conse
guirá serem os alludido estatutos approvados. S. Leopoldo, 10 de Julho de
1879. (Seguem-se a assignatu.ras). E. Piegel, Luiz Bier, F. Kenfert, .A,
Giinther, L. L. Mimer, F. J. Schilleng, H. Bier, C. Schneler, G. Raman,
Luiz Naivertz, P. K.rauve, Frederico Dessener, G. Schneider, M. Frederi
chus, .A. Schoy, J. D. Krieger, L F. Schilling, H. Bier, C. Schuler, G.
Hafman. Luiz aivertz, P. K.raune, Frederico Dessoner G. Schneider, M.
F.rederick·, A. Scholy, J. E. K.rieger, L F. K.rieger, J. Fornger, G. .A si
nus, Martim C. F. Krobbi, L Nebel, P. Ho se, L Schimidth G. Matte, J.
Nillman, G. Gerhardt, A. Hosman, F. Bieri J. Dreher, C. Gahertt, P. Hof
man, H. Rie 1 D. Doernte, C. Bukil, I. F. Feldman, Daniel F. Rutt, L L
Sperb, A. Renb'e, G. Hantel, F. KJenn, C. Haertel, C. F. Sternhanz J.
Doerntz, J. Rahn, A. HoJIman, G. Lang, G. Doernte, L. J. Hofman, F.
Renle, L. Reicgard, C. Lang, A. Stockel, L. Dauber, F. Spert G. Hoch, J.
Gerhutt, A. Vahinger, N. Stempf, F. CEetter H. Blll'ger, H. Moyer, J.
Müller, J. H. Bugre, L. Bender, J. abinger, C. Saar, C. chimidt, S.
Baechel, M. Baechel, L Baechel, R. Beichman, eto., etc. Sr. presidente
ainda adduzi.rei mais uma prova de que o gabinete de 5 de Janeu'o não
havia sido condemnado pela Provincia : aqui e tão as Cama.ras Municipaes
felicitando o eu delegado, o r. Dr. Carlos Flore, pela ua nomeação para
a presidencia, depois mesmo da sabida do Sr. Ga par do ministerio (mos
t?'ando wm maço de papeis). Não lerei tae felicitaçoe . limito-me apenas
a citar as suas datas e os nomes das Camaras : S. João do Monte Negro, 22
de A~osto, Triumpho, 11 de Agosto, Taquary, 1 de .Agosto, Pelotas 10 de
.Agosto, .Alegrete, 18 de Agosto, Santa Maria, idem Lagôa Vermelha, 16
de Agosto S. José do Norte, 18 do Agosto, Torre 4 de .Agosto, Soledade,
30 de Agosto, Encruzilhada, 13. de Agosto, Quarahim, 23 de Setembro, Pa
trulha, 4 de Agosto, S. Borja, 7 de Outubro Rio Pai'do, 16 de Agosto, Li
vI'amento, idem, Cachoeira, 25 de Agosto, ltaquy, 9 de Outubro, Passo
Fundo, 3 de Fevereiro de 1880, S. João de Camaquam, 10 de Setembro de
1879, Cacimbinhas, 29 de Agosto, idem, Ro ario, 8 de Setembro, idem, S.
Sepé, 26 de Agosto, idem, São Leopoldo, 12 idem, Caçapava, 11 idem .Ar
roio Grande, 30 de Setembro idem Santa Cruz, 5 de .Agosto idem, . Se-
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bastião do Ca-hy, 22 de Julho idem, D. Pedrito, 6 de Agosto idem, R[o
Grande, 30 de Julho de 1879. Sr. presidente, antes de passar adiante, con
vem destmir-se uma idéa que tem-se querido firmar de que o Marquez do
Rerval, em 1879, conservou-se no poder por amor ao poder. (Apa1·tes).
Senhores, é preciso que a Camara inteira o saiba que meu Pae foi sor
prehendido com o com o convite do Sr. Sinimbú para vir occupar a pasta
da guerra. Jámais pensou em ser Ministro, muito menos na sua já avança
da idade, doente, sem habito das lides parlamentares.

O Sr. Zama : - Provou o contrario.
O SI'. Fe1'1~ando OSO'l'io : - A sua entrada para o Ministerio foi o

ultimo sacrificio que podia fazer ao seu partido, foi a demonstração de afIe
cto que podia dar á causa publica. Nao o seduziam nem o poder, nem as

. grandezes. No ultimo quartel da vida, como antes, seus costumes militares
nlío o faziam lembrar sinão do cumprimento do seu dever. Era patriota e
era partidario. Chamado pelo Sr. Sinimbú, que lhe falou em nome da ami
zade e do correllgionarismo, entendeu que nãO tinha o direito nem de fal
tar ao amigo, nem de negar serviços ao seu partido. Mas, depois que o Mi
nisterio se reuniu, depois que a situação se firmou e já se desenvolvia mais
desassombrada, meu Pae quiz abandonar o poder: muitos o sabem (apoia
dos). Uma vez adoeceu gravemente, quiz retinr-se, dizendo ao Sr. Silveira
Martins : a sit~6ação está C1'eada, já os ajudei no que pude, nada mais
posso faxer ,. si tenho de morreI', qUe/'O ir mOr?'el' onde nasci . .. O Sr. Sil
veira Martins respondeu-lhe - que o soldado deveria morrer no seu posto,
que a questão era de patriotismo e dedicação ao partido. Ficou. Teve receio
que o julgassem menos patriota e menos dedicado. Mas, que contraste! O
Sr. Silveira Martins, que gozava saude, que tinha dito que o grande obje
ctivo do Gabinete era a reorganisaçãO das finanças e que o Ministro da Fa
zenda que as reorganisasse teria um nome immorredouro na historia, um
bello dia faz uma questão, menos importante que a da reorganisação de fi
nanças, c retira-se, pondo em difficuldades o Gabinete, menosprezando os
seus collegas e bradando que levava cemsige a bandeira liberal, como si
essa bandeim não houvesse ficado com e Sr. Sinimbú, que a havia levan
tado do ostracismo, a 5 de Janeiro de 1878 ! Mas, porque retirou-se S. Ex. ?

Um SI'. Deputado; - E' porque viu que não podia organisar as
finanças.

O 81'. Fe1'1wndo OSO?'Ío : - E' preciso que o Paiz o saiba e que ha
ja um deputado que tenha a franqueza de dizei-o. Sahiu por amor á. grande
idéa liberal da elegibilidade? NãO, senhores; ella serviu apenas de pretcx
to. (8) (Apal'tes da deputação rio-gmndense). Retirou-se porque nliO
podia sustedar-se no poder, porque tinha attrahido innumeras odiosidades.
Suas asperezas o haviam tornado antipathico aos empregados publicos su
balternos. Brigou com a imprensa, tendo perdido o apoio de toda elia, e

(8) .Foi chamado ao governo em 1878, e é sabido que o tribuno Rio·
grandense, convidado para Ministro de Fazen.da, apenas pOde operar uma passa·
gem raplda pelo Conselho da CorOa, regressando logo á opposição, tendo perdido
evidentemente, si não em gloria ao menos em popularidade, uma boa parte do
capital adquirido. D'elle meSlllO ouvi, del annos depois, em momentos de intima
expansão, fazendo·me sentir a inanidade do prestigio popular 00 nosso paiz, que a
questão da elegibilidade dos acathollcos, a que se abraçou para cablr do governo,
lhe apparecera como iaboa de salvação, para não ser demittido a bem do serviço
publico, como foram antes e depois outros Ministros. (Assis Brasil, Discurso pro·
onnclado no Congresso do Partido Republicano Democratico, aberto a 20 de Se·
tembro de 1908, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pags. 89 - 40).
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principalmente do importante orgam de publicidade Jornal do Gomme:rcio,
nesta Côrte, ao qual diffamou, accusando-o de viver á custa de entrelinha
dos pagos pelo thesouro, o que nunca provou. O Gabinete não tinha opposi
ÇAo na Camara, elie teve a habilidade de creal-a, attentando contra a inde
pendencia dos deputados, amesquinhando-a, querendo converter aCamara
em chancelia do governo. Tornou critica a posiÇãO do Ministerio, no dia
em que se apresentou, pela primeira vez, á Camara, porque, contra todos
os estylos, falou para completar o programma do Gabinete, parecendo que
rer deixar provado que havia dois presidentes do Conselho I Formou a op
posiÇãO de Minas nos insultos ao Sr. conselheiro Silveira Lobo recebeu cen
suras do Sr. Martinho Campos, hoje chefe da maioria. Creou a opposiÇãO de
Sergipe na pessoa do Sr. Monte, a do Rio Grande do Norte no Sr. Bezerra,
a de Pernambuco, no Sr. José Mariano; finalmente, em breve tempo sentia
se fraco e era obrigado a pedir uma moçãO de confiança pessoal. .A.ttentou con
tra o principio liberal do Babeas-G01-PuS. Fez contracto de fazendas do Esta
do, despresando o principio da concurrencia, sabendo que cxistiam concur
rentes. E, nãO contcnte com isso, voltou-se para o Senado e começou a insul
tar os Srs. senadores, de cujos votos o Gabinete precisava para fazer passar
o projecto da reforma eleitoral. Foi eUe quem creou as maiores difliculdades
ao Ministerio em 5 de Janeiro, pregando as doutrinas do poder é o poder,
do direito de violal' a lei e outras do mais puro absoluti mo.

O 81'. Flo1'enaio de Abreu: - Mas eUe sabiu e o Senado votou con
tra o projecto do Gabinete.

081'. ·Fernando Osorio : - Porque votou? porque o Sr. SilveiTa
Mal'tins já tinha feito convergir os adias do Senado sobre o Gabinete, por
que os senadores nãO podiam ser mais sympathicos ao ministerio que ha
via, em nome da união dos ministros e força do partido, se tornado solida
ria com todos os actos de S. Ex. E este foi o erro do ministerio. Eis pOI'
que o Sr. ex-ministro da fazenda retirou-se: retirou-se assustado de sua
propria obra e receioso de apparecer no Senado, que o esperava na brecba,
para discutir seus actos. Homem intelligente, porém, teve a idéa de estu
dar um meio de snhir bem, e lembrou-se da elegibilidade dos acatholicos
devendo-se, no emtanto, notar que o seu amor por esta idéa é tanto que
declarou agora apoiar o Gabinete do Sr. Saraiva que não faz questão della I
(Apoiados da opposição). Mas não é verdade que o Sr. Silveira Martins
sabisse do poder levando comsigo a bandeira liberal, e trazendo sobre o Ga
binete Sinimbú e o General Osorio a condemnaçãO do Rie Grande do Sul.
Já o deixei provado. (Apoiados). E neste ponto devo pedil' ao Sr. Camar
go que não se esqueça da carta que li do Sr. General Camara, em que se
verifica que, até a ultima hora, prestou-lhes a sua adhesliO, ao ponto de ter
aceitado dois cargos de confiança :-0 de 10 vice-presidente da Província ...

O 81'. Diana: - Como condição para manter a harmonia.

O 81'. Fe1'1~ando Oso'rio : - Mas aceitou ... e o 20 de inspector dos
corpos.

O 81'. Oamargo: - NãO é cargo de confiança.
081'. Fernwndo OSO/'io : - E' de extrema confiança. Mas, pa se

mos a outro ponto. O Sr. Silveira Martins contou-nos aqui uma historia
de ua sahida do ministerio e de visitas á casa do General Osorio. E' pre
ciso que se explique tudo. O Sr. Silveira Martins, que no lim da sessão
havia chamado esta Camara de servil, andou aqui cabisbaixo, porque não
encontrava adhesões nem amisades dos senhores deputados, que nem po
diam mostml-as, depois do insulto que offreram, sob pena de serem ho
mens indignos. Deixou de frequentar a Camara e a tribuna com a assidui
dade de outr·ora. .A.contece, porém, que morreu o Sr. .A..raujo Ribeiro e li-
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cava uma vaga de Senador. Então o que fez o Sr. Martins? Era preciso
ser Senador. EUe que não visitava o Dr. Flores que estava doente, foi
visitai-o na rua dos Voluntarios da Patria e disse-lhe: .Vae-se proceder
á eleição de Senador na Provincia do Rio Grande? Respondeu o Sr.
Flores: .E' verdade .• Pensaram nos candidatos? - Sim. - Quaes sªo
eUes ? - Um é V. Ex., outro sou eu, a questão é sobre o 30 • - » Quanto
ao 30 candidato tratava-se de saber si o Sr. Visconde de Pelotas, nomeado
vice-presidente da Provincia, teria ou não prestado juramento, não faria
parte da chapa, no caso contrario - faria. Por isso dizia o Dr. Flores:
.A questão é sobre o 30 .» - Então disse o Sr. Gaspar: «Então contam
commigo ? - Sem duvida. - E qual é a opinião do Marquez? - O Mar
quez foi o primeiro a dar-me a idéa de que o Sr. continuava a ser condida
to. - Apezar de ser opposicionista? - Sim, apezar de opposicionista,
porque entende que não se deve alimentar a divcrgencia, que é uma des
graça para o Partido Liberal da Provincia. - Bem.» respondeu o Sr. Mar
tins. Dias depois é annunciada a visita do Sr. Martins na casa do General
Osorio. De entrada disse-lhe o Sr. Silveira Martins: - «Retiro-me para o
Rio Grande do Sul e venbo receber as suas ordens.» Larga conferencia ti
veram ambos. Mostrou-se o Sr. Martins de accôrdo em acabar com as di
vergencias. InterpeUado por meu Pae porque não tinha posto um paradei
ro a eUas, declarou que já tinha dito ao Sr. Dr. Floreneio de Abreu que
eUe havia feito mal em açular os deputados Provinciaes em Porto Alegre,
fazendo com que elles se manifestassem a seu favor, alimentando assim a
divergencia, mas que breve iria para o Rio Grande e lá aconselharia ao
povo que não se manifestasse contra o governo nem contra Osorio, que ti
nha feito bem em ficar no ministerio. Repetiu meu Pae por mais de uma
vez: - «Sempre fomos anúgos, Sr. Martins, e uma divergencia na Pro
vincia do Rio Grande poderia ser desastrosa não para mim, quc estou ve
lho e pouco hei de viver, mas para V. Ex. que é moço e tem aspil'ações, e
para o Partido Liberal.» Mas, quando mesmo a conciliação fosse impossivel,
dizia meu Pae :-«Póde o Sr. MaJ'tins ficar eerto de que não ha hypothese
alguma de eu apresentar-me na Provincia do Rio Grande lutando contra
a sua candidatura, porque desde o anno de 1862 existem, em quasi todos
os cantos da Pl'ovincia, cartas minhas, recommendando-o, considerando-o,
um grande patriota liberal, e eu nãO costumo retratar-me daquillo que digo
ou escrevo.» (Muito bem.) (9) O Sr. Martins exultou de contentamento, e
disse: «Pode V. Ex. contar com a minha adbesãO, porque eu tambem de
sejo a conciliaçãO, e o restabelecimento da paz nas fileiras liberaes.' Quan
do o Sr. Martins sahiu de nossa casu, ell disse a meu Pae que não acredi
tasse nos seus protestos e que se lem brasse de que elle, !la dias na Camara
havia dem,)Dst1'ado que nãO era seu amigo siocero, pelo modo despresivel
com qne o tratou, declarando que paI' genm'osidade não discutia com sua
pessoa. Fiz-lhe outras considerações, porém, a todas ellas meu Pae resp?n
deu: «Vamos esperar. Pode ser Ilue eUe tenha sido sincero. O Martllls
quer ser senador. Não ha. de faltar á sua palavra. Eu vou já oscrever para
o Rio Grande e recollllllendar a sua candidatura.. Assim pronunciando-se,
convidou ao Sr. Franoisco de Assis Paula e Assumpção, que esva de bos-

(9) A franqueza de Osorio era alliada á uma grande lealdade, a uma
profunda generosidade para o adversario. Quando Silveira Martios se retirou do
Ministerio de 5 de Janeiro, sem dizer uma palavra a Osorio, Sioimbú chegou a
pensar em hostilisal-o [.0 Rio Grande. Osorio oppOz-se, e aos seus amigos, que o
animavam a lutar, respondia sempre: cEu levei toda a vida a dizer que o Mar
tins era um serni-deus. Como irei agora dizer que elle é um diabo?> [Tobias MOII
tei1'o, cReminiscencias> Rio, J01'nal do COIn'lllel'cio, 10 de Maio de 1908).
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{Jede em nossa casa, para escrever uma carta nesse sentido, a qual meu
Pae dictou, e deIla fez extrahir cópias em fórma de ch'cular, que mandou
para a Província. Foi a essa circular que o Sr. Silveira Martins fez allu
são, dizendo que não precisava de 1'ecom'flwndação (1'iso), mas, a verdade é
que ella desarmou a muitos que na Provincia estavam desgostosos do Sr.
Silveira Martins.

O S1'. Diana: - Consulte a sua consciencia e veja si elle precisa
de recommendações.

O S1·. Fernando OS01'io : - Ultimamente não precisa porque meu
Pae gastou seu tempo enchendo-o de prestigio e cobrindo-o com a sua pro
tecção desde o anno de 1862.

O S1·. José Mariano: - Em todo o caso, a circular do nobre Mar
quez era uma prova de conciliação e uma fineza que o Sr. ex-Ministro da
Fazenda não tinha o dil'eito de desconhecer. (Apoiados).

O SI'. Fel'nando Osol'io: - Senhores, para mostrar os bons desejos
de conciliação da parte do Ministro da Guerra, eu não preciso h' mais lon
ge, appello para o Sr. Martinho Campos.

O SI'. Martinho Oampos : - Encontrei sempre os melhores desejos
e sentimentos por parte do Sr. General Osorio, mas devo accrescentar que
os mesmos desejos e sentimentos encontrei sempre por parte do Sr. Dr.
Gaspar.

O S1·. Fernando Osol'io: - Perdôe-me V. Ex. si o Sr. Martins
mostrou es es desejos, não tratou de realisal-os, porque, indo para a Pl'O
vincia, e desde que desembarcou na cidade do Rio Grande, começou a des
prestigiar o Gabinete de 5 de Janeiro e aos seus defensores. Para justificar
sua retirada, censUl'OU a J.lermanencia neUe do General Osorio, e, não satis
feito com isso, encetou a sua propaganda contra a minha futura candida
tura, e até chegou a insultar a meu Pae, em discursos que dh'igiu ao povo,
acontecendo que mn.is de uma vez muita gente retirou-se indignada de tan
ta ingratidão. Em S. Leopoldo teve a occasião de encontrar-se com a gene
rosidade do Marquez do Rerval, porCJ.ue, segundo me revelou certa pessoa,
pretendendo deprimil-o diante do Sr. Coronel Francisco Alves dos Santos,
este lhe disse: .V. Ex. não tem raZão, porque o Marquez do Herval é seu
amigo e ainda o recommendou por este vapor em que o Sr. veiu.» E mos
trou-lhe a dita circular.

Uma VO% : - Com effeito !
O Sr. Fernando Osol'io: - Os nobres deputados sabem que nestas

questões nós falamos mais especialmente para nossa Provincia (apoiados),
e quem comJ:iate, como eu, nesta tribuna, sem ter considerações com nin
guem, para defender apenas a memoria de meu Pae, devo estar muito se
guro no que digo.

O Sr. Oamm'go : - Infelizmente eu hei de ter considerações com
alguem.

O Sr. Fernando OsoTio : - Oh ! peço-lhe quo nãO tenha. Seja ine
xoravel. Não lhe supplico misericordia. NãO a quero, não a preciso. E, para
provocaI-o dir-lhe-hei : - V. Ex. nãO é capaz de deslustrar nem as glorias
militares de Osorio, nem a sua influencia politica.

O Sr. Oama1'go: - NãO, de certo.

O S1·. Fernando Osorio : - Desde que o Sr. deputado o confessa,
tenho obtido o mais esplendido triumpho.

O S1'. Oesario Alvim :-NãO teria coragem de fazeI-o nesta Camara.

O S1·. Oamargo : - De certo que não.
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o SI'. Fernalndo Osorio : - Porque saiba o Sr. Deputado, Osorio"é
o que é, nom eu posso fazeI-o maior, nem V. Ex. póde fazeI-o menor I
(.illttito bem).

O Sr. Cama;rgo : - Ninguem fez-lha maiores apologias.

O Sr. Fernando Osario : - E é por isso que tenho admirado sua
grande ingratidão. (Sensação). O Sr. Martins afiançou que nM deu desgos
tos ao Marquez do Herval e que só pequenas intrigas podiam propalar isso.
Senhores, nlíO sei que prazer poderia ter dado aquelie que fez promessas em
nome da amizade, e faltou com elias ! (Apoiados). Quanto a desgostos, ap
pelio para aquelJes que rodeavam a meu Pae.

O St·. Camargo: - Mas não tinha razão.
-O Sr. Fen~ando Osorio : - .Appello para aquelie que o ouviram,

ante de morrer, citar até as palanas de Lavalie. Não tinha razão! Mas
então o que tinha elie, quando viu seus protegidos voltarem-lhe as costas
e o insultarem ?

O SI'. Camal'go : - Mostre um artigo, um discurso.
O Sr. Zama : - .Aqui mesmo o Marquez do Herval teve necessida

de de defender-se.
O SI', fl'e1'nando Osorio : - E' muito sabido. .Ahi estão os artigos

da Refonna, de Porto .Alegre, e os annaes do Parlamento. (Apoiados),
Quando esta Camara, que o amava (apoiados), era com elie generosa, até
ao extremo de não discutir os seus actos, os Srs, deputados do Rio Grande
do Sul, que sompre dependoram delle, eram os que vinham censuraI-o e
accusal-o! (A1Joiados da C(l;1nat'a e não apoiados da deptttação 1·io-gran..
dense) , Tanto que elie não poude suffocar uma queixa e disse, uma vez, da
tribuna o seguinte: - E' ext1'anhavel qtte sejam os metts a1nígos, que se
jam os deputados do Rio (l1'ande do Sul justamente aquelles que se levan
tem pa1'a cenSU1'ar-11~e !

O S1', Camargo : - Cumpri com o meu dever.
O 81', Fernando Osorio (com fm'ça): - Todos podiam censuraI-o,

menos os senhores. E' notavel que o Sr. deputado e seus companheiros
tratassem de cumpru' deveres contra o ex-Ministro da Guerra, quando esta
Camara em peso que tambem sabia cumprir os seus, honrava-o com a sua
limitada confiança!

O Sr, Ignacio .illa1,tins : - Era uma homenagem que nós prestava
mos áquelle grande vulto, (Apoiados),

O S1', Fernando Osol'io : - Disse o Sr. Mal'tins, no celebre libelio
a que respondo, que o General O orio commetteu afinal um grande erro
contra a uniãO do partido, manifestando-se em opposiÇãO á reeleiçãO do
Srs. Camargo e Florencio. Ma, como não manifestar-se assim, si os e
nhores deputados tinham-se coliocado em POSiÇãO tal que não podiam ,er
mais applaudidos pelo Partido Liberal. (Contestações da deputação no
g1'andense) , Não sou eu quem o diz, é o presidente actual do Rio Grande
do Sul j é o homem justo, por quem hoje se batem, e que em carta, de 6
de .Agosto de 1879, assim se exprimia, falando da questãO da elegibilidade
(lê): «Exmo. amigo Sr. Marquez do Herval - Satisfazendo ao desejo de
V, Ex., dal'..lhe..ei noticias da attitude que guarda esta nossa Provincia em
presença dos importantes acontecimentos politicos que tem-se dado nessa
CÔl'te. .Até hoje têm sido infructiferos os manejos empregados por Camargo
e Florencio e outros especuladores politieos para dividil'em a familia liberal
rio-grandense, __ (Sussurro) . .Aqui ha, sem duvida alguma, aspereza de
apreciação (continua lendo) : .Em todos os pontos é desejo, aspiração e ~e"

SOlUÇãO firme impedir por todos os meios a diviSãO do Pal-tido Liberal no-
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grandense. NãO ha motivos para essa divisãO sinão para aquelles que têm
necessidade de turvar as aguas para melhor pescar, etc. - De V. Ex.. ,
Hem'ique d' Avila,»

O S1'. Flm'encio de Ab1'eu : - Eu nãO desço a defender-me dessas
imputações, (Vivas 1'eclamações da deputação rio-g1'andense),

O Sr, Fernanao OS01'io : - Pois não desça, suba, Ah I agora doe
lhes a ferida? E não se lembravam que feridas maiores e profundas fize
ram na honra do Marquez do Rerval accusando-o de traidor ao seu partido
e á Patria I E não se lembravam dos soffrimentos que causariam a seus
filhos, esses golpes impiedosos que a nossa dignidade devia repellir I

O Sr. José Mariano e Out1'OS senhores deputados: - Apoiado,
O S1'. Fe1'1~ando Osario : .- E eu lhes contesto com as vo sas ar

mas, com os vossos documentos. Ficais magoados? Sois vós que vos ma
goais uns aos outros. Arranjem-se lá ... lá se avenham. (Riso),

O S1', Diallla : - O DI'. Avila não está em discuSSão.
O Sr. Fernando Oso1'io : - Todo. estamos em discuSSão.
O SI'. Florencio de Abreu: - Mas a vida privada nãO o deve estar.

O Sr. Fe1'1wndo Oso1'io : - Como é admil'avel a vossa col1erencia I
O SI'. Silveira Martins discute a vida privada das pessoas e vós applaudis,
lê as cartas privadas do Dr. Flores e vós ainda applaudis. Mas, si eu sou
obrigado a levantar a luva, vós censurais. Que idéa fazeis vós do bom senso?
Demais, não fosteis vós que aqtu estabelecestes o principio de que a histo
ria tem o direito ue se apoderar dos homens politicos, para pronunciar seu
juizo sobre os actos deHes? NãO fostes vós que dissestes que n vida dos
grandes homens pertence á historia? Pois bem, eu sou a historia; estes
papeis (most1'ando-os) são a vida do Marquez do Rerva!. Eu vol-os oliere
ço. (Mttitos apoiados. Muito bem.)

O S1'. José Ma1'iano : - E é vida muito gloriosa,
O Sr, Fernando Osorio : - E dizei-me depois i um filho extre

mo~o não tem o dever de defender a memoria de eu Pae! (Apoiados.
Mttito bem),

O S1'. Olega1'io : - E' muito nobre o seu procedimento.
O S1'. Fe1'1lando Osorio : - Felizmente parece que toda aCamara

me dá razão. (Apoiados).
O Sr. José Ma1'iano : - Todo o paiz.
O S1', Gama1'go: - Essas cartas não valem nada,
O 81'. Zama: - Com estas cartas é que se ha de escrever maís tar

de a historia politica da Província do Rio Grande do Sul. (Apoiados).

O 81'. Fen~ando Oso1'io : - Fiquei mais pasmo, quando vi os Sr .
Deputados da oUnhfl Provincia applandirem ao Sr. Martins, que, chamando
todas as glorias dos melhoramentos a si, desconhecia as de SS. Exs" que
tambem por elles trabalharam! Quanto ás estradas de ferro, devo dizer á
Camara que o Sr. Martins, no empenho de chamar todos os applausos para
si, esquece-se do que viu e do que sabe. Quem assignou o decreto da estrada
de ferro do Sul foi o Sr, Sinimbú, ex-Ministro da Agricultura: não foi
Ex. Quem mais apressou o Sr., Sinimbú para a signal-o foi meu Pae e nãO
S, Ex. Quem, no ostracismo do Partido Liberal, veiu ao Senado pedir essa
estrada do Sul, foi o General Osorio, e eu, na Camara. Fomos nós que a
conseguimos, como se prova pelas respostas que nos deu no Parlamento o
Sr, Thomaz Coelho, ex-Ministro da Agricultura, conservador. Nossos dis
CUl'SOS ahi estãO nos annaes, Agora, quanto á esu'ada de ferro do Norte,
lerei um trecho da seguinte carta, que o Sr, Conselheiro Brusque, na qua-
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lidade de deputado geral, escreveu da Côrte a meu Pae, em data de lo de
Setembro (lê): .Exmo. amigo e Sr. Marquez do Rerval. - Passou no Se
nado a estrada de ferro. Parabens ou antes congratulo-me com V. Ex. por
que, em parte o trecho de uma carta, sua lhe deu a vida, quando na Ca
mara esteve para ser retirada da discus ãO. A sua opiniao de que a linha
do Sul era estrategica, fez impressãO no Alto, e de lá veiu a vida.. _ ete.,
etc. De V. Ex, amigo e patricio obrigado. - Fmnciseo Carlos de A. Brus
que.~ Como é então que o Sr. Silveira Martins diz que a Província lhe deve
tudo e se quer destacar de todos comparando-se ao frondoso §equitivá, qtte
ha de tau1' dentes no maehado que tenta1' abatel-o ? (Riso).

O 81'. Zama . - E V. Ex. tem sido um bom machado.
O Sr. Fernando Oso1'1'o: - O Sr, deputado, voltando-se para mim,

disse que não fazia caso da guerra dos ratos. l'em razao! Assim como eu
tenho, dizendo que nãO faço caso da gueJTa dos ratões, que mordem nas
grandes reputaçoes. Senhores, cheguei a um ponto que nãO devo passar por
alto. Disse S, Ex" que meu Pae condemnado pela Provincia lhe confessára
que, quando voltasse para a sua estancia, iria por Montevidéo. Não é verdade,
Como podia elle confessar isso, quando eu mostrei que a Provincia não con
demnou sua politica? Pois não li eu, ha pouco, as adhesões do Sr. General
Camara, as adhesOes do Sr. Dr. Avila, hoje prosidente da Provincia, as
adbesocs das Camaras Municipaes? NãO está se vendo n'isso a falsidade
palpitante? Disse mais S. Ex. que a familia do General tanto roceiava que
os restos mortaes fossem mal recebidos no Rio Grande do Sul, que os dei
xou ficar aqui. Senhores, isto é uma vilania. (Apoiados.) O paiz inteiro o
sabe que, quando falleceu meu Pae, nós tratamos de embalsamaI-o,
COlll tenção de o fazer transportar para o Rio Grande.

O SI'. Zama: - O cadaver de O.orio honraria a qualquer ponto do
paiz. (Muitos apoiados.)

O S1·. Fen~ando OS01'io: - A Camara dos Sr.. deputados chegou a
nomear uma commi .·ão \Jara acompauhar o cadaver, c o Sr. Ministro da
Marinha já tinha posto á disposiçãO da familia um navio para levai-o. Mas,
porque não foí o cadaver ? Não foi porque eu o meus irmãos nàO podomo~

resistir á exigencias do generoso povo f1uminen e. (jj{~tito bem.) E, I

não foí, bem sabe esta Cama.ra, do seio da qual sahiu um abaixo assignado
de muitos deputados, pedindo para que o corpo aqui ficasse, (apoiados)
que o motivo do no so a sentimento foram lJublicado na imprensa. Se
gundo tenho de memoria, a declaração que eu e meus irmãos publicamos,
foi e ta: .Esta\-a em nosso intento conduzirmos os rcstos mOI'taes de nos
so finado Pae, o r. Marqnez do Rerval, para o Rio Grande do Sul, onde
nasceu, quando recebemos pedidos do seio da representação nacional no
parlamento, da imprensa, da camara municipal, dos militares, dos opcra
rios, de professores, de associaçoes e commis~ões populares, para deixal-o
depositado na capital do Imperio. Vencidos por tantas manife. tações gene
rosa, e em homenag-em ás incessantc' provas de consideração com que
este povo, nacional e extrangciro, tem honrado a nosso Pao, na vida e na
morte, resolvemos, não só como filhos mas até como rio-grandensos grato,
accecIer a taes pedidos, que penhoraram nossos coraçoes. (M~tito bem.).
E osta declaraçãO a signei com os meus u·m!íos. Onde se descobre o recelO
n'eUa? E:n que se offendeu o amor á Provincia? enhores, o Brasil n.àO
é só o Rio Grande do Sul (muitos apoiados): o general Osorio era no
granden e, mas era tambem brasileiro, e o ora com toda a força de sua de
di?açlIO, (M~titos apoiados.) Quando percorria os campos das batalh.as. ~e
tl'Jumphos em triumphos, com os estandartes vencedores, não seg~a,so
mente á frente de rio-grandenses, mas de brasileiros de todas as ProvlDCla~.
(Mttito bem, apoiados.) Quando viveu, nunca pode avaliar quaes os brasl-
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leiros que mais o distinguiram e o applaudiram, si os do Sul, si os do Nor
te (muito bem) e, quando morreu, si pensou na sua Provincia, não se efj
queceu da Patria. (Muito bem.) Conhecem todos as suas ultimas palavras.
Elie recommendava ao presidente do conselho - Ouidado com as frontei
ras do Imperio. Sr, presidente, (com força) eu não poderia ter receio, que
o Rio Grande do Sul recebesse maIos restos mortaes do General Osorio,
porque nunca o suppuz capaz de commetter essa infamia! (Muitos apoia
dos, muito bem.) Si o Sr. deputado Silveira Martins teve essa idéa eu sou
mais rio-grandense do que eUe, porque nem a pos ibilidade deUa admitti.
(Muito bem.)

O Sr. Gamal'go .. - Estavam até preparadas as commissoes para re
ceber,

O S1', lJ'e1'1w,luio Osorio .. - Pois então! Como é que se vem aqui
falar em condemnaçoes, em receios? Como é que se vem dar a entender
que a Provincia foi ingrata? Poi os Srs. mesmos não assistiram a solem
nes exequias na Provincia? (Signaes affinnativos dos senhores deputa
dos do Rio Gmnde, presentes.) NãO sabem que até na fronteil'll e em ou
tros pontos remotos houve manifestações de pezar as mais pronunciadas?
Sr. presidente, o Sr. Silveira Martins, com um angue frio admirave!, re
cOI'dou aqui os eus triumphos, dizendo que, emquanto a Provincia con
demnava a politica do Marquez do Herval, eUe caminhava sobre uma estra
da de flores! Si isto prova contra alguem, é contra S. Ex. e porque, em
quanto o Brasil chorava o passamento do General O orio, emquanto o povo
se lamentava, emquanto o Exercito se cobria de luto (m~âto bem) emquan
to o seu ataude se conservava em capeUa ardente por mais de um mez no
arsenal de gnerra, e o povo, em sentida romaria, o vi itava para ir nelie
depo itar algumas audades, o Sr. Silveira Martins ria-se e folgava nos
banquete. (Sensação). Depoi andou de localidade em localidade desafian
do as festas. Agora veja a Camara o contraste: quando o Dr. Flores vol
ton á Provincia, chegando á cidade do Rio Grande, teve a noticia de que se
lhe proparava uma festiva recepçãO em Porto Alegre, mas elie telegraphou
sem demora, dizendo: «NãO quero festa. Quando a Patria perde Osorio,
todos devemos chorar.. (lJ[~tito bem, muito bem,) Sr. presidente Pausa
nias - o traidor, foi o typo da historia antiga que mais agradou ao Sr.
Silveira Martins, para comparai-o a Osorio, mas, esqueceu de um outro, e
é de Junius Brutus - o ingrato. Si é feliz a comparação, nãO acho outro
typo mais adequado para comparai-o a S. Ex. Sr. pre idente, e tudando
a marcha da politica actual, o que eu vejo é que se trata de exterminar a
memoria de Osorio no Rio Grande do Sul, para formar-se obre os seu
destroço um novo partido, o partido pes oal do Sr. Silveira Martins. Dou
vos a prova: Eis aqui um telegramma, que as folhas da minha Provincia
já publicaram e é do Sr. Martins, dirigido ao Sr. Guilherme Herculano de
Medeiros, em Caçapava (lé): «NãO trato de mim, quero orgauisar o meu
pal·tido para vencer, quando fôr oPPOSiÇãO.. E, mais adiante, diz (lendo) :
- O general Portinho, patriota que só no Dr. Pio acha igual, apresenta
Meirelies para seu. uccessor até do commando superior.. E, mais adiante,
diz : - cDe mim não cuido. Sem Caçapava continuaria vencer, tenho a
Província por mim e amanhã será novamente meu o governo, que hoje de
mim já depende pela assembléa provincia!.» Pondo de parte o excessivo
amor proprio que transpira desse telegramma, ou perguntarei CO!ll que di
reito S. Ex. passa o diploma de patriotas do Rio Grande do Sul sómente ao
Dr. Pio e General Portinho? O que são então o general Camara, Bento Mar
ttns, Francisco Martins, Diniz Dias, Rodrigues de Lima, Vasco Alves. De
metrio Pereira, Antonio Jacyntho, Hippolyto, Mercio, Lucas de Lima José
}Iartins, JOãO Francisco, Francisco de Mattos, Penna, Israel, Sezefredo,
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Valença e tantos outros que seria longo enumerar? O que são entllo os
Srs. deputados rio-g:randenses e que figura fazem applaudindo ao Sr.
Martins?

O 8,'. José Ma"iano : - Serão patriotas de segundo plano?
O Sr. Femando OS01'io : - Si o General Osorio foi traidor como

Pausanias, (não, não), appello para o Sr. Ministro do Imperio Homem de
Mello que escreveu a sua biographia, para que nos diga si encont1'ou um
só acto na sua vida que provasse traição. Appello para todo paiz, que elIe
defendeu com dedicação. AppelIo para o povo do Rio de Janeiro, que nas
suas agitações exceptuava Osorio e o respeitava j appelIo para as Provincias
do Imperio, que elle visitou e onde foi recebido com as mais sinceras ova
ções (muitos apoiados), appello para as Nações extrangeiras, que o conhe"
ceram, appelIo para o Exercito para que diga si, algum dia, o viu na recta
guarda, appelIo para o Sr. General Camara, seu companheiro constante de
fadigas e de glorias.

O 8,·. Mareotino Mowra . - A imprensa platina disse, quando Oso
rio morreu - que não foi só uma Nação, mas tres nações que se cobriram
de luto.» (10)

(10) <Falo, Srs .• da minha heroica, da minha infeliz Provincia (muitos apoia
dos) ,. si alguma duvida nos resta, ahi está o General conservador, o Sr. Duque de
Caxias (riso) que não pode COm o peso das honras recebidas ne ta desastrosa cam
panha. (Muito bem, muitos apoiados e signaes de desapprovação).

Uma vos : - E' um grande General.
as,·. Sitveira ilfartins : - Longe de mim negar ou contestar os serviços

relevantes que em tão avançada idade acaba de pr"star ao nosso paiz o nobre Ge
neral, e é por isso mesmo que invoco o seu testemunho: elle que responda quem
foi que escreveu com a ponta da lança essa epopéa de glorias da campaoha do
Paraguay ! (1tI1la estrepitosa e protongada salva de palmas interrompe por algum
tempo o o,'ador)... Quem, á frente dos heroicos Voluntarios, transpaz o Passo da
Patria, e quebrou o orgulho inimigo na mais esplendida batalha que jamais se feriu
nesta America do Sul? (Repetidos bravos, 'lntlito bem I) Quem, senhores, era o
gigante que, ao clarão da metralha que illuminava a atmosphera, foi visto de pé so
bre as muralhas do Humaytá, escopeta na mão, apontando aos seus soldados o
caminho da gloria? (Bravos). Quem foi o Achyles dessa portentosa ilHada? Foi o
General Osorio I [Bravos,. muilo bem ! lrfut'ta bem, repetidos vivas a asorio.] Os
vo 'sos applausos, senhores, e as vozes da policia suffocadas [hilm·t·dade} me dizem
que não ha poder que no dia das explosões possa suffocar e abater o grande cora
ção brasileiro ! [Voses de vt'va o orador.] Pois bem, senhores, os serviços publicos
não merecem nadu nos governos que passam de nacionaes e pessoaes. Alli vae o
amigo de porta em porta, guiado pelo vaqueano, como um pobre cégo, e como tal
é s6 quem recebe a esmola [muito bem] ,. acolá jazem o irmão e o pae do solda
do, o servidor do ESlado, o herOe e a gloria da Patria, invalido, no leito da dor,
abandonado, sem meios para corar as gloriosas cicatrizes que recebeu nos comba
tes, onde lavou em sangue a aifronta nacional I (Mmto bem 1 Milito bem!) Mas,
porque admirar coisa lão commum nos systemas de governo como é actualmente
o nosso? Já não vimos quão semelhante é a nossa historia á da ultima phase do
imperio rOmano ? ..... Falei-vos accidental e involuntariamente levado peja tor
rente da p~lavra, naquelle grandioso nome que personifica na ?atria e f6ra deUa a
gloria militaI' do nosso triste Brasil, no General Osorio. (Bravos.. 1",tttO bem,
muito bem!) Contei-vos o estado de abandono em que o deL"aram em retribuição
dos seus heroicos serviços (muito apoiados),. no entanto, senhores, apezar de in
valido, especulam com o seu nome e nomeiam-n'o para commandar o primeiro
corpo de Exercito. Como se explIca semelhente procedimento da parte dos que go-
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- Em sesslio solemne do Club Militar, (Rio de Janeiro, 11 de Dezem
bro de 1902) effectuou-se a inauguraç!íO dos retratos de Osorio e Caxias, o d'a
quelle offertado pelos netos do General, filhos do Dr. Fernando Luis Osorio,
h'abalho do notavel pintor Aurelio de Figueiredo. A sessãO que foi presi·
dida pelo General Arthur Oscar, teve como orador official o capitlio Tasso
Fragoso que produziu brilhante bistorico da vida dos dois heróes. Dada a

vernam? Pois desmoralisa-se primeiro o hOmem a quem se quer dar um comman
do ? O segredo, senhores, está em que os nossos soldados hoje não fazem mais
CasO de recompensas que não são confelidas ao merlto, sinão aos amigos: com·
batem s6 por amor da Patria e da gloria, e por isso não avançam s!não tendo á
frente aqueUes que lhes não dem vergonha (muito bem). O General Osorio, senho·
res, apezar da grande patenle que actualmente tem, conquistada nestes ultimas
annos, jogando os lançaços com o inimigo, porque sempre se lhe regatearam o;
postos anteriores a que subiu quasi exc1usivalliente por antiguidade (muitos apoia
dos .. muito bem) "inda hoje, depois destes feitos homcricos, que o fizeram a pri
meira reputação militar do Imperio, tem patente inferior e inferiores ordenados aos
eunuchos do palacio. (Risadas .. muito bem). O Governo, senhores, que pOr leis es
peciaes faz extraordin"rlamente Marechal de Exercito e AlmIrante a jovens princi
pes, que podem ser grandes coisas, mas que por ora ainda não são nada (tlmito
bem l) porque motivo regatêa a maior patente militar àquelJe qne é a primeira
gloria do Exerctto' e da Nação? (Repetidos bravos l MIlito bem l Muito bem l
Quem pode comparar oS feitos de Inhaúma aos de Herval? E si ha um quadro
extraordluario para fazer aquel1e Almirante, porque não ha de ser este Marechal
de Exercito? (Apoiados). Esta é a justiça do Governo J - (Silveira Martins, famo·
sa conferencia da Pliem'x, no Rio de Janeiro, em 16 de Maio de 1869, intitulada O
Radicalismo).

- Pelotas, 3t de Agosto de 1866. -Confidencial. Illm. Sr. Coronel Antonio
José de Oliveira Nico. - As instituições do nos o paiz dão-nos o direito de eleger
os que cevem representar-nos n"s Camaras legislativas e cumpre aos qne sincera
mente nos interessamos pela prosperidade da nossa Provincia, empregar o maior
empenho no acert" da escolha, afim de podermos ser dignamente representados.
Para chegarmos a este benelico resultado é indispensavel que combinemos, não s6
nos candidatos que devemos apresentar ao corpo eleitoral deste districto, preferindo
os que pJr suas habilitações e precedentes nOS dem garantias de bem servir, como
tambem nos melas de lhes dar o triumpho nas proximas eleições. Estas combina·
ções, porém, s6 produzirão o desejado e/felto, creando-se em cada municipio um
centro para onde convirjam os esforços de todas as suas legitimas in1luencias, e que
ao mesmo tempo sirva de intermediaria entre estas e as in.fluenclas dos outros mu
nicipios. Attendendo a estas considerações, tomo a liberdade de propor a V. S. para
servir de cenlro nesse municipio o Sr. Commendador Manoel José Gomes de Frei·
tas, que me parece digno de nossa conliança, por sua intelligencla, civismo e pra·
tlca de lutas politicas, e an mesmo tempo peço que V. S. concorra com
sua prestigiosa coadjuvação e a de seus amigos para o fim que temos em
vista. Si por falta de relações ou por qual'tUer outro motivo que eu igno
re mas que respeito, V. S. não se poder entender com o Commendador
Freitas, espero que terá a franqueza de m'o dizer. E' urgente que a Provincia se
levante do abatimento em que está pro trada, e islo s6mente se consegnirá si re
presentantes dignos della empenharem todos os seus esforços em tão patrlotica em·
preza, o que não nos é dado esperar daquelles que durante os ultimas quatro an
nos náda tem podido ou sabido fazer de bom. No nOSSO systema de governo nada
pOde influir mais malelicamente do que a má escolha dos que devem representar o
Paiz, e nem de ontra causa tem provindo as difficuldades em que se tem visto a
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palavTa ao Dr. Sampaio Ferraz, pronunciou S. Ex. formosa oração na q;al
relembrou o seguinte episodio de grande valor historico «quanto a ser o ines.
quecivel e eminente Brasileiro General Osorio - entlío Ministro da Guerra
do 10 Gabinete Liberal -- victoriado em face da Camara dos Deputados por
grande multidão que ahi se apinhava em movimento hostil ao Governo do
Conselheiro Sinimbú : Quando um por um dos Ministros recebia á entrada
da Camara apupos e doestos da grande massa de povo que se apinhava em
face do edificio, - chegando um individuo a dar violento golpe de mão so
bre o chapéo alto do Presidente do Conselho, que com um gesto de supremo
desdem· respondeu á aggressão, - uma excepçlío, porém e essa extraordi
naria e emocionante fazia o Povo á chegada do General Osorio, Ministro da
Guerra! A multidão recebia-o sob accamações estrepitosas que enternece
ram o coração de ouro do bravo Brasileiro.~

O Dr. Sampaio Ferraz, testemunha presente do grave evento politico,
reproduziu gentilmente o facto, em carta de 11 de Abril de 1915, a um dos
autores desta obra, Dr. Joaquim Luis Osorio.

«Quando os Ministros foram apupados em frente á Camara e a multi
dão nlío respeitou nem a velhice de Sinimbú, informado de tudo, em casa,
Osorio começou por d'alli mesmo dar ordens ao ultimo General Mallet ácer
ca das posições em que se devia coliocar a força que mandau marchar. Ao
avistar-lhe o carro, a multidlío prorompeu em vivas, que se repetiam em
quanto elie entrava na Camara e chegava á saccada. D'ahi lançou o olhar
desde junto do edificio ás distancias mais longas e deu em voz alta ordem
da preparar pam fogo, depois de feitas as intimações da lei. A multidãO
ainda o acclamava, apezar da sua indifl'erença e da sua firmeza. - Tobias
Monteü'o, «Reminiscencias., J01'1u/'l do Gommel'vio, Rio, 1908.•

CorOa para a organisação dos ultimas ministerios. Sejamos, pois, multo escrupulo
sos na eleição dos futUros deputados, e faça cada lun de nóS quanlo poder para
collocar na Camara os que sejam mais dignos de representar os brios, defender
os direitos e promover os Interesses de nossa bella Provincia. E' o que peço e es·
pera conseguir de V. S, a quem apresento os meus affectuosos cumprimentos por
ser de V. S' patricia, amigo obrigado. - Em'fio do Herval.>



CAPITULO LXVI

SUl\IMARJO: - Osorio adoece (26 de Setembro de 1879). - Seu estado aggrava-se. 
Pleno conhecimento do mal. - Eplsodlos durante a enfermidade. - Recom
mendações finaes. - Derradeiras palavras : cTranqulllo ... Independente ..•
Patria ... sacrlficlo ! infelizmente O ultimo! - Fallecimento de Osorlo (4 de
Outubro de 1879). - Consternação popular. - O embalsamamento do cadaver
- ExtraorJlnarias manifestações de pezar. - Um incidente, que caracteris;
o amor e a admiração que elle soube inspirar aos seus ~oldados. - Partida
do férelro para o Arsenal de Guerra. - Homenagens do Poder Legislativo.
Discursos. - A repercussão do triste acontecimento no Palz e no Rio da
Prata. - Carta de S. A. o Sr. Conde d'Eu, de condolenclas á família. - Res
posta. - Reliquias dei.."'<adas. - Transporte do cadaver, á 16 de Novembro,
do Arsenal de Guerra para o Asylo dos Invalidos da Patria, na ilha do Bom
Jesus, e dabl para a Cruz dos MUitares (3 de Dezembro de 1887), - Trans
ladação, á 21 de Julho de 1892, dos re tos morlaes de Osorio para a crypla
do monumenlo em execução, á praça hoje 15 de Novembro.. - O monumento
de Bernardelli. - Sua inauguração á 12 de Novembro de 1894. - Homena
gens anlluaes em torno da estatua. - Projecto renovadn de um monumento
em Pelotas, Rio Grande do Sul. - A ofltcialidade ullanime do 170 Regimen
to de Cavallaria resolve fazer patrono de um de seus esquadrões o General
OsorJo. .

A 26 de Setembro de 1879 foi Usaria preso de uma peneumonia agu
da. Alguns dias antes de enfermar disse a seus filhos: .Estou para ado~

cer gravemente.. Tinha Osorio pleno conhecimento de seu estado; via a
marche marche avançar a mm'te e .impavido [L esperou com essa tranquilli
dade que em taes transes só pode inspirar a paz da consciencia». Quando
os professores Torres Homem e Sou a Costa procuravam convencel-o de que
a sciencia poderia cUl'al-o, Osorio respondeu-lhes: .A soienoia cura o que
é curave).. Ao ver seu antigo medico e amigo Dr. Gustavo Camera disse·
lhe : «Venha Dl'., é sempre bem vindo; eus remedias já me fizeram muito
bem outr'ora». Ao Dr. Flores que lhe perguntara: .Como vae Marquez ?»
Respondeu: «.A.guas abaixo. _. para a eternidade•. .A.o Presidente do Con
selho, Conselheiro Sinimbú que lhe indagara: «Que é isto'? O valente
está fraco 7. Retorquiu: «Estou muito mal. O soldado cáe, mas o Gene
l!al em chefe ahi fica. (disse, cerrando a mão do presidente do Conselho).
«lIa de levantar-se», tornou o Sr. Sinimbú, ao que replicou: .Quem sabe
para onde? E, depois accrescentou : .0 que me é mais sensivel é a falta ao
meu serviço». Ao Tenente-Coronel Agostinho .Almeida que lhe interrogara:
.Que tem meu General? Manifestou: .E' uma aza negra». D'outra fei
ta, ao Dr. Flores que o saudara: .Bons dias, Sr. Marquez?» respondou:
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.Os bons dias já se foram», Horas antes de expirar observou diante do tll"
CYllriano Mascarenhas (seu genro) e Tenente-Coronel Frota: .Ha seis me
zes que o meu moral soffre decadencia .. _ O General Lavalle cemmetteu um
grande erro envolvendo-se em politica; dizia-se até infeliz, tendo sacrificado
a sua tortuna __ . Eu tambem fui uma victima». (1).

Durante o dia 3 de Outubro foi Osorio visitado por todos os col
cegas de Gabinete. Cerca das 4 horas da tarde fez o Tenente-Coronel Frota,
seu official de gabinete, escrever uma carta ao Presidente do Conselho, Se
nador Sinimbú, exonerando-se do cargo de Ministro da Guerra em conse
quencia de sua edade e moles tia e na qual pedia que não "fossem interrom
pidas as obras militares, nem abandonada a contrucção da estrada de ferro

-do Rio Grande do Sul. entre o littoral e Bagé. Ouvindo sua leitul'a, achou-a
conforme. Chegando em visita ao seu colJega de ministerio, approximou-se
'de seu leito, o Conselheiro Sinimbú, escutando Osorio repetir-lhe aquelJe pe
dido, recommendando-Ihe não só a sua attençâo para o Rio Grande do Sul, es
pecialmente para Pelotas, como tambem a conveniente constmcçâo daqueUa
via ferrea e da de S. Paulo a MaUo-Grosso, que considerava indispensaveis,
como estrategicas, á defesa do paiz. Nos ultimos momentos fumava um
charuto. Sentindo approximal'-se a morte, atirou-o ao chãO. (2) Despediu-se
de toda a familia, chamando por seu filho .Adolpho, estudante em S. Paulo,
que estava ausente e chegou duas horas depois do seu falJecimento . .Ao seu
filho mais moço, Francisco, disse: .Os rapazes que escrevem devem traba
lhaI' pela Patria». Chamando o Dr. Fernando, filho mais velho, disse-lhe:
•.Agradece a esses medicos, aos homens de letras e da imprensa a maneira

(l) Osorio soffreu depressão moral cam a retirada do Dr. Silveira Mar
tins do Gabinete e com as hostilidades que este lhe movia. Certa vez o Sr. Galfré
desejando animal-o disse-lhe á mesa de jantar, .Sr. i\Iarquez, porque V. E:'C. não
desabafa contra esses que intenlam desprestlgial-o?> A isto respondeu: .Teria de
lutar com o Martins que sempre considerei meu filho. Dei-lhe posição. Por roda
parte existem cartas que asignei em que disse aos meus amigos e con'eligionarios
que elte era um ralento, um leal amigo, um patriota, uma garantia para a vida do
Partido Liberal e, como, em faltar ao meu passado, á minha palavra, posso eu rc
tratar-me? Não.-E' um papel que eu não faço. Eile insultou-me, lUas eu collo
co os Interesses do meu Partido, acima dos meus indlviduaes.> Nos ultimas dias
em que appareceu á mesa, ã per~ta do Capitão Assis de Azambuja porque não
reagia contra os que o atraiçoavam, respondeu Osorio ,- -Si assim procedesse, seria
obrigado a condemnar o Martins, a quem sempre considerei como filho e a quem
dei posição. E, como Fazei-o, si ainda ha pouco recommendei-o para o Sul aos meus
amigos? Seria isro retratar-me e não faço tal papel.. As ultimas noticias que vie
ram do Sul de que o Dr. Martins continuava em hostilidade franca ã sua pessoa e
Gabinete, muito o impressionaram. Mandou chamar a seu Iilbo Fernanda para per
&"Untar-lhe si os Liberaes em Porto Alegre tinham formado Caixa para trabalhar
na eleição.

(2) Fl)i este charulo carinhosamente conservado dUl"ante annos pelo Dr. Ce
sario Alvim, que, de uma feita, retlrou-o da v i trine em que o guardava para offer
tal-o ao Dr. Fernandn Osorio. Oistrahindo-se o Dr. Alvim, um Famulo deitou fOra,
para nãn mais ser achada, a velha ponta de charuto que julgãra imprestaveI ...
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attenoioBa por que me trataram. Morro e perdôo as ingratidoes. Adeus•. Ao
exhalar o ultimo alento teve estas palavras: cTranquillo. " Independen
te... Patria ... Sacrificio ... ultimo infelizmente., registradas pelo Dr.
Cesario Alvim, que logo as esoreveu. Eram 6 horas e 10 minutos da tarde,
de 4 de Outubro de 1879. Cercavam o leito do General seus filhos Drs. Fer
nando e Francisco Luis Osorio, seu genro Dr. Cypriano da França Masca
renhas e varios amigos, entre os quaes os citados Drs. Cesario .Alvim e Te
nente-Coronel Falcão da Frota e o tambem Tenente-Coronel JOãO Nepomu
ceno de Medeiros Mallet.

Logo depois do desenlace compareceu o Presidente do Conselho de
Ministros, o qual, como demonstração de sincero pezar, descobriu o rosto
do finado, beijando-o na testa.

Apenas se espalhou a triste nova, começou a aflluir grande massa de
amigos, politicos e de povo á casa da rua Riachuelo n. 117, onde habitava
o General Osorio, (3) conservando-se nas immediaçoes enorme multidão até
alta hora da noite, lamentando a perda do amado brasileiro que, desappa
recia aos 71 annos de idade, 56 dos quaes consagrados, sem descanso, á
gloria do Brasil. (4)

(3) Actualmente essa casa tem o n. 157.
(4) Eis a conhecida poesia de Mucio Teixeira inspirada ao poeta na mesmfl

tarde da morte de Osorio.
OSORIO

(AO povo FLUMINENSE)

- Todos choram a morte do guerreiro I...
Como é beBo, meu Deus, um povo inteiro

Chorando um homem s6 !

MUCIO-Violetas. Ao Conde de Porto Alegre.)

Eu vi o nosso heróe nos transes derradeiros
Do derradeiro instante!

Forte Coma um leão, grande como um gigante:
Parecia passar nos campos das batalhas,

A' frente dos guerreiros,
Por entre um temporal desfeito de meiralhas !

Não é mais bello o sol, comu um Tltão sangrento,
No occaso avermelhado 1...

Eu vi (Sonho, ou Visão? - Febril deslumbramento I)
Nos olhos seus profundos,

Com tristezas de morte e audaeias de soldado,
- Vivas radiações
De explendorosos mundos

No sombrio estendal das amplas vastidões I

Ha não sei" quê de forte
Na maneira de olhar dos velhos legendarios !

Parece até que a morte.
Varrida pelo espaço

Na eterna repulsão dos vultos planetarios,
Já talvez na suprema angustia da impotencia,
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Nessa noite foi o corpo do General Osorio embalsamado, oonforme
se vê do auto abaixo:

cAuto do embalsamamento do cadaver do Marquez do Rerval. .Ad
I!erpetuam rei memoriam. Aos quatro dias do mez de Outubro do anno do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil. oitocentos e setenta e

Aos ceus levanta o braço,
Feito de musc'los d'aço,

Fundido na bigorna azul dos arreb6es ...

Bradando: .0' Providencia
.0' Deus das tradições
.Da tragedia sagrada!

-Dá-me impetos de mar e furlas de tufões
.Para poder lançar á solidão do nada.
-Nn poente da morte... o vivo sol dos sóes 1...

E eu vt que o legendarlo
Era de certo assim ; beUo, sereno e forte,

Nas horas em que a morte
Debcava-o solitario

Na vasia extensão dos campos da batalha...

Quanta vez, encostado a uns restos de muralha,
Não sclsmava na Patria o lutador valente I
O' Dante I as tuas visões passavam-lhe na mente
Envollas em trophéus e envoltas em mortalha I

Depois... quando soavam
Clangorosos clarins metallcos, vibrantes,
Ao rufo atroador de innumeros tambores...
E as bandeiras então - como azas de condores

Nos ares fluctuavam !...
E longe, muito ao longe,
Extensas Iegi6es,

Escuras como a cOr do habito de um monge,
Tomavam posições,
Emquanto que as espadas

Scintillavam ao sol, vivas, desembainhadas

Como que se operava a transfiguração
Dos cimos do Tbabor I

Osorio, aureolado em ondas de um clarão,
Era o genlo da guerra - assombro do valor

No confuso vai-vem
Dos inquieios corceis das bravas cav'larlas,
Que mascavam o freio em choleras sombrias,

Varador, pelas balas
Que voavam d'além...

Abriam-se de chofre os pelolões em alas
Para passar algnem;
Então, n'esse momento.

Ao dorso de um corsel de crina solta ao vento,
N'um galope febrU, phantastlco, infernal,
Forte, como o exemplo eterno do Calvarlo,

Passava o General. ..
O General Osorlo, - o nosso legendarlo I
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nove, na rua do Riachuelo n. 117, da cidade de S. Sebastiao do Rio de Ja
neiro, residencia do Exmo. Sr. Manoel Luis Osorio, Marechal de Exercito
graduado, Grande do Imperio, Marquez do Rervai, Senador do Imperio.
Conselheiro, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,

Ia colher mais louros,
Si mais louros houvesse ainda por colher...
Bradava então a Morte : .Eu posso te soster

.Com meus pulsos fataes I.
Respondia o heróe: .Eu vou para os vindouros I.

E galopava mais.

E galopava mais 1 e mals... e tanto, e tanto,
Que os primeiros heróes perdiam-n'o de vista
Viam sOmente, ao longe, attonltos de espanto,
Um vulto indefinido,.. o anjo da conquista I

Procuravam em vão seguir de Osorio os rastros
Os bravos Generaes :

Assim, tamhem na esphera esplcndida dos astros,
Estão longe do sol planetas immortaes !

. Foi assim que o heroe nos campos da batalha
Glorificou a vida - exposto sempre á morte.

Como é que vem a sorte
Envolver seus trophéos nas dobras da mortalha? I...

Palria 1não ves que chora uma nação inteira
Aos pés de um homem sO ?

(O presente não sonha em mystica cegueira
A escada de Jacob).

E' mister levantar um monumento a Osorio.
- O maior General dos nossos Generaes -
Um monumento enorme, assim - como o zimborio

Das amplas cathedraes :
Bem o podes talhar ao molde do seu nome,

Que O tempo não consome.

E se faltar material bastante
Para nas praças erigir-lhe estatuas,
Se essas vaidades transitorias, fatuas,
Perdem-se á sombra desse herOe gigante :
Não vás grinaldas ennastrar de fiores,
Nem ás eslrc11as mendigar fulgores...
- Temos na terra o que não ha nO céo
Apanha as armaS que a seus pés cahiram,
E ajunta as balas que as canhões cuspiram
Lá na Provinda onde esse herOe nasceu 1...
Curva-te, O Patria sobre o chão do Pampa,
Recolhe os ossos dos lilães sold.ados,
E então de sabres e canhões e balas,
Lanças partidas, pavilhões rasgados,
Levanta o alto pedestal da estatua,
Que irá nas brumas se perder no espaço...
E assim aos astros erguerás sen craneo
E ao mundo inteiro estenderás ~eu braço.

Rio, Outubro, 4, 79. Muczo Tetxetra.
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Gran-Cruz das Ordens de S. Bento de Am, Cruzeiro e Nosso tlenhol'
Jesus Cbristo, Commendador da Imperial Ordem da Rosa, condecorado
com a medalha de auto pendente da batalha de Monte Caseros e do Uru
guay, a de ouro da campanha geral do Paraguay, e a de merito militar e
e ahi chegando ás 8 horas da noite, acompanhado dos Srs. Tenente
Coronel João Nepomuceno de Medeiros Maliet, Dr. Car os re eTI='
co dos Santos Xavier de Âzevedo, Agostinho Pereira da Cun'ha Junior,
Frederico José dos Santos Rodrigues, encontrei sobre uma cama rodeado
de peus amigos, e presente seu medico assistente o Dr. Gustavo Balduino
de Moura e Camera, o Corpo do Marquez do Rerval, que reconheci ser o
proprio e foi confirmado pelas pessoas presentes, tendo se finado desta vida
em consequencia de uma pneumonia gangrenosa, na sua residencia, á men
cionada' rua, verificando que estava morto, e constava do attestado do me
dico assistente o Dr. Camera, na idade 71 annos, viuvo, natural da Provin
cia do Rio Grande do Sul. Auctorisado pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Luis
Osorio, filho do finado Marquez, procedi ao embalsamamento do cadaver,
pelo processo que pratico de injecção carotidiana com liquidos por mim
preparados, sendo ajudado na operação pelos Drs. Cirurgião-mór da armada
Carlos Frederico dos Santos Xavier de Azevedo, Gustavo Balduino de ~ou

ra e Camara, Agostinho Pereira da Cunha J unior e Frederico José dos San
tos Rodrigues. Concluida a operação á 1 hora da noite, deixei o cadaver
embalsamado, vestido com o primeiro uniforme de marechal do Exercito.
No dia seguinte, cinco, achando-se o cadaver em perfeito estado de conser
vaçãO o fiz transforir para o caixãO de chumbo, hermeticamente cerrado,
forrado de damasco de seda carmezim bordado a ouro, e envolvido em ou
tro de raiz de nogueira envernisado, fechado com fechadlll'as, e cujas cha
ves entreguei ao Exmo. Sr. Dr. Fernando Luis Osorio, e assim ser trans
portado no dia 6 do mesmo mez ás la horas da manhã para a Igreja da
Santa Cruz dos Militares, e depois de celebrado o officio funebre e prestadas
as honras militares devidas á sua grandeza e elevado po to, . er depositado
na Capelia do .d.rsenal de Guerra da Côrte, até ser transportado para a
Provincia do Rio Grande do Sul, sua terra natal, e serom cumpridos os
desejos de sua familia. E, para constar a todo o tompo, lavrei o presente
auto e assigno com as pessoas prosentes. Rio de Janeiro, em 5 de Outu
bro de 1879. Dr. Fernando F1'ancisco da Gosta Ferra?:, e outros.»

Sabedora do fallecimento de Osorio-á 1 hora da tarde, de 5, reuniu
se a Mesa do Senado, achando-so presentes os Srs. Senadores membros da
Mesa: Visconde de Jagual'Y, presidente; José Pedl'o Dias de Carvalho, l°
secretal'io, Antonio Candido da Cruz Machado 20, Barão de Mamanguape
3°, Joaquim Floriano de Godoy 40. Disse o Sr. Visconde de Jaguary que,
consternado pela perda de um cidadão tão eminente, expunha a Mesa para
que elia deliberasse, visto não poder fazer a exposiçãO ao Senado por ser
dia feriado. A Mesa unanimemento resolveu:

l0 - Que se lançasse na acta a declaração de que a noticia do fal
lecimento do Sr. Sonador Marquez do Rerval fora recebida com O mais pro
fundo pezar; 20 - que se nomeasse uma deputação de seis senadores
para acompanhar o feretro e assistir ao oflicio funebre; 30 - que se con
~dasse os Srs. senadores para interromperem os trabalhos legislativos n.o
dia. seguinte, publicado este convite no jornal da casa; 40 - que na pn
meu'a sessão o Sr. Secretario daria conhecimento ao Senado dessas delibe
raçlles. Foram nomeados para a deputaçliO os srs. senadores : Barão da
Laguna, Manoel Francisuo COl'l'êa, José Bonifacio de Andrade e Silv~:.Je
ronymo José Teixeira Junior, Visconde de Abaeté e Visconde de Muntlba.

..
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No IJiario Olficial de 5, trazendo a columna taljada de negl'o,
lia-se

.Já nlIo existe o Marquez do Herval! A's 6 horas da tarde de hon
tem, 4 do corrente, deu a alma ao Creador. Nós assistimos, junto ao seu
leito de dôr, á sua derradeira despedida deste mundo, que encheu com a
immensa -gloria de seus feitos peregrinos e inimitaveis. Esse heróe a quem
os perigos excitavam a affrontal-os, e que desafiou a morte em tantas bata
lhas e lances arriscados, succumbiu victima de uma rebelde pneumonja du
pla, e que não houve debellar nom esforços scientificos, nem desvellos in
cessantes da fanillia e dos amigos, e succumbiu ainda prestando, como Mi
nistro da Guerra, serviços relevantes a e te paiz, que extremecia, e pelo
qual derramou o seu sangue generoso, e barateou por muitas vezes a vida
na renhida e difficultosa campanba do Paraguay. a nome do Marquez do
Herval synthetisa, e traz á memoria de todos o valor imperterrito e deste
mido, o patriotismo extreme e PUI'O, todas as virtudes civicas e domesticas
de um Baya1'd sans petw et sans 1'êp1'OChe, aureoladas pelos esplendores dos
triumpbos e de uma gloria immorredoim e railiante. Com o espirito sorpre
so e conturbado pela dôr que nos punge, como a todo Brasileiro, não nos é
permittido outro preito de admiração e de saudades, sinão prantear a cala
midade, que ora magôa e enluta a nossa Patria.•

A imprensa, unanime, exprimiu a funda magoa da Nação com o
desapparecimento de asorio, relembrando seu serviços, seus triumphos, em
sentidos e brilhantes necrologios, impossiveis de reproducção nesta obra,
p':lla extensãO que tomaria.

A's la 1/2 horas da manhã, de 6, realisou-se a trasladação do féretro
para a Capella do Arsenal de Guerm. Desde muito cedo começou a afflrur
ás ruas por onde tinba de passar o prestito funebro grande multidão, que
dessa sorte prestava a dermdeim homenagem de gratidão áquelle que tantas
vezes, com um desprendimento inegualavel al'J'iscou a vida em pról da bon
ra de sua Patl'ia. S. M. o Imporador, querendo manifestar o seu profundo
sentimento pela morte do velho servidor da Nação, e dar-lhe um distingui
do testemunho do quanto o prezara om vida, mandou cerrar as janellas do
Paço Imperial, e ordenou li mordomia que envia se para o sahimento o co
cbe funebre em que foram conduzidos o Príncipes. Pouco depoi das 10
horas da manhã, o caixãO que encerrava os preciosos rastos de asorio foi
posto no côche Imporial, pegando nos cordões que delle pendiam os Srs.
Cl>nselheiros Sinimbú, Sodré, Lafayette, Moreira de Barros, José Bonifaoio,
AfI'onso Celso e Moura, gentil-homem Miranda Rêgo, representante de S .
.M. o Imperador; veador Beaurepaire Rohan, representante de S. M. a Im
peratriz ; presidentes das duas Casas do Parlamento, Valverde de Miranda,
presidente da Sociedade Beneficente Rio-Grandense, e Tenente-Coronel Me
deiros Mallet, oflicial de Gabinete do Ministerio da Guerra, presidente da
Camara Municipal. Atraz do coche funerario seguiam a Família do morto, a
deputaçãO do Senado, a cominissão da Camara dos Deputados estudantes
das Escolas, com missões, e depois immenso concurso de povo, fechando
o prestito um carro da casa imperial com um membro do clero, um coche
conduzindo a corôa de Marquez, um rico carro da empreza funeraria, e por
ultimo o l0 Regimento de Cavallaria COI:à a respectiva banda de mu-
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sica. o prestito seguiu pela rua do Rezende, Invalidos, Campo da Acclama:
9110, onde a força fez as devidas continencias e houve uma salva; dahi to
mou pela rua da Constituição, Largo do Rocio, Rua do Theatro, Largo de
S. Francisco, rua do Ouvidor. Pelas igrejas por onde passou dobraram es
tas a finados. Em frente á igreja de Santa Cruz dos Militares estava posta
da uma força, que deu as competentes descargas, ao chegar aUi o sahimen
to, ás 11 1/2 horas. A igreja da Santa Cruz dos MilitlJ.res estava ricamente
transformada em Camara ardente. Posto o cadaver sobre a eça que estava
preparada, teve começo o acto religioso. Terminado este, meia hora depois
do meio dia, foi levado o féretro, na mesma ordem do sequito, para o Msenal de
GuelTa, seguindo pela rua lo de Março, Largo do Paço, rua de D. Manoel,
Largo do Moura, onde houve descarga do parque de artilharia a!li formado.
Foi recebido o féretro na porta do Arsenal da Guerra pelos menores arti
lheiros e aprendizes artífices e por elIes conduzido á capelIa do mesmo Ar
senal, de onde devia ser transportado para bordo do navio, que o havia de
conduzir para o R. G. do Sul. Sua Magestade o Imperador fez-se representar
pelo seu mordomo Barão de Nogueira da Gama. Ahi na capelIa do Arsenal
de Guerra foi celebrado officio funebre. Houve discursos sentidos. (5) Gran
de foi a invaSão de povo em visita ao esquife do venerando morto.

Sobre o caixliO viam-se innumeras corôas. (6)

(5) - -Um incidente, que caracterisa O amor e a admiração que elJe sou
be inspirar aos seus soldados : Quando o seu corpo estava em exposIção no Rio
de Janeiro e era alvo das maiores maniteSlações de pesar que eu jámals vi por
parte de uma população consternada, um velho soldado rompendo a multidão que
se apinhava em torno do cadaver do herOe, chegou-se ao pé do corpo, contemplou-o
aroicto e cabiu soluçando a seus pés. Eu estava aill, e senti com elJe essa saudade
indefinivel por aque!le que foi o chefe glorioso do nosso Exercito.. (Marcolillo
Moura, carta ao Dr. Fernando Osorio, l0 voI. -Historia do General Osorio.).

(6) N'uma dellas !la-se a seguinte poesia de Octaviano Hudson

AO HEROE DA PATRIA.
,>1' m~mol'ia do General Osorio.

Armas em funeral, povo, curvai-vos
Ante o busto do heroe,

Foi o maior guerreiro americano
O coração leal mais soberano

Que o lempo não corrOc.

Exemplo de bravura nUDca vista,
Guerreiro sem igual

Nos campos de batalha a maIs horrcnle
Foi a alma da luta, alma potente

Que não tinha rival.

Passava laureado pelas balas
De inimigas fileiras ;

Mas, ao passar bradava radlanle :;
Nunca minha alma viu-se vacillante

Com armas brasileiras.
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Todas as homena~ens foram prestadas a Osorio; de todo ponto do
Paiz irromperam as demonstraçoes de pezar, qual certificam os jornaes da
época. No Rio Grande do Sul, Provincia natal de Osorio, a dôr foi viva j

em nome desse Estado, testemunhou á familia a magua profunda que
a invadiu o Visconde de Pelotas, então presidente. O luto foi geral. O pe
zar indedcriptivel em todos os recantos da Patria .

•EUe agonisava e ninguem queria acreditar ... O povo é assim: vi
vazes as suas crenças e tenacissimas as suas esperanças, tenazes como as
raizes daquellas plantas alpestres que se apegam aos penhascos, de onde
não ha separai-as. Para o povo era Osorio uma especie de gigante, um co
losso, um Titan que só pudera abater-se fulminado pelo raio, e repugnava
admittir que o roble secular tão depressa se estiolasse quanto a plantinha
posta á sombra. Como! pois atirar-se, e tão repetidas vezes, €L mais renhida
das pugnas; viver largos annos respirando a plenos haustos a atmosphera
da epopéa, que é o ambiente dos heróes j sorru' ao perigo como quem reco
nhece um velho companheiro, e contestar aos bramidos rouquejantes da ar
tilharia com os lampojos de uma espada cavalheirosa j fazer tudo isso, re
sistir, passar, sabir incolume, e vir depois fenecer dolorosamente, mal fe
rido pelo bote de uma enfermidade traiçoeira, - certo que ninguem o pen
sára, e bem fazia o povo duvidando ... Quando afinal espalhou-se a lugu
bre noticia, e os que primeiro correram a verificaI-a confu'maram, entriste
cidos, que nM mais se levantaria o gigantesco batalhador, entãO pela cida
de derramou-se um luto immenso, e, divulgada pelo tolegrapho a tristissima
nova, a Nação comprehendeu que acabava de perder o I:;eu primeiro soldado.
Tudo que parte do coração do povo é nobre e é grande. Reproduzir em
nanativa de noticiario a grandeza imponente desse pezar profundo e ver
dadeiro que não se traduz por plu'a es, fora baldada tarara, e da qual desde já
desisto. Dois dias e duas noites quem velou junto ao cadaver do General não
foi só a desolada familia, não foram os amigos conternados, nem os dedicados
companheiros ... Eram todos e mais alguem - a Patria viuva do seu
grande honiem e orgulhosa ao saber que lhe tinham sido consagrados os
ultimos anhelos daquelle verdadeiro patriota. 'uma velha lenda scandina
va fala-se de um certo guerreiro lJ.ue, prestes a morrer no campo de bata
lha, envia á esposa os seus derradeiros adeuses e ancioso espera pelo men
sageiro que despedira. Volta este e o moribundo soffregamente o intorroga :
- Trouxeste-a comtigo, a esposa idolatrada? - Exhausta a deixei em
meio do caminho. - E notaste si em prantos e carpidos exbalavll a sua
dôr ? - Serena parecia: - baixou a cabeça, e caminhava sem dizer pala
vra. - Mais não profiras, atalha o guerreiro agonisante: ella morrerá
cODlmigo... Pau'ia, a tua tristeza era dessas que matam, mas, tu não
I1orrerás. NãO morrerás, porque no esquife do maior gigante não cabem

E tombou no sepulchro. A sua fronte,
Fronte de tanta luz,

Onde havia con51ante o pensamento
De ser até ao funebre momento

Fiel .li sua cruz I

Ninguem, como elle, extremeceu ardente
A Brasilea Nação:

E tantos louros conquistou á espada,
Que servirão de exemplo e nomeada

A' nova geração I
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os destinos do minimo fragmento da humanidade. Nilo morrerás, porqué,
si as Naçlles, como as deusas do olympo homerico, podem transportar ás
regilles estrelladas os mortaes a quem amam, não lhes é com tudo licito
morrerem oom elles... NlíD morrerás j mas, si a segurança da tua dôr
oruoiante fosse lenitivo ao lidador que se finava, tranquillo poderia ter
morrido, que jamais houve heróe tão lamentado.

,. ",. A justiça da historia nllo oomeça sinãO muito 'além do
tumulo. Em vida, os homens como Osorio nM são de ordinario bem
apreciados; e, logo depois de mortos, contemplados nessa primeira
phase da saudade dos contemporaneos, que bem se pode dizer o cre
pusculo da posteridade, nós os vemos aureolados, esplendentes, mas
nlío podemos calcular-lhes as proporçlles, assim como as não pode me
dir o astronomo ao disco do astro-rei, quando o deformam as nuvens
purpureas do occidente. Entretanto, ha alguma coisa que precede os jui
zos da historia. Esta segunda vista do futuro, si é que assim posso ex
primir-me, raramente é concedida, mas concede-se. Madame de Sevigné
narrou a morte de Turenne. «NãO acrediteis, escreveu elia, que tão depres
sa se extinga n 'este paiz a memoria do valente j não ha de levai-a já
aquelie rio que tudo arrasta; está consagrada á immortalidade.... Faço
minhas as palavras da elegan te estylista franceza : para Osorio, como para
Turenne, a immortalidade começou no mesmo dia de sua morte. Duas en
tidades distinctas desdobra a analyse historica no eminente vulto que a
nossos olhos ainda ba pouco esvaeceu-se: o militar e o ministro. Militar,
foi Osorio a mais alta personificação de todo o heroismo que prodigalisa
mos em terras do Paraguay, A guerra, que era na infancia da humanidade
um mero assomo de fUTor, tanto se tem modificado com o volver dos secu
los que é já hoje uma sciencia j longe vae, bem o sei, de Achilles, o impe
tuoso, a Moltke, o estrategico. A guerl'a do Paraguay, porém, diga-se a
verdade, travada em territorio desconhecidos, accidentados, impervio
quasi, nlío foi uma campa::lha soientifica, e fez antes lembrar as tremendas
lutas de Teucros com Argivos do que as calculadas carnificinas dos enge
nheiros prussianos. Em taes condições verdadeiro triumpbador devera ser
acclamado o chefe pelejador por exceliencia - e Osorio o foi, incontesta
velmente. Nelia concorriam todos os dotes physicos e mornes que entbu-
iasmam os Exercitos no phrenesi dos combutes : o porte altaneiro, a phy

sionomia marcial, a intrepidez tocando ás raias da temeridade, e uma jo
vialidade que de chofre abatia os contrangimentos officiaes, sem comtudo
aliuir as ba es da severa disciplina. A corll.J5em é a virtude comlllum dos
militares, e, pois, elogiai-a é banalissimo. Mas, é que ha diversa sortes de
coragem, tantas pelo menos quantos os estylos. Nessa mesma campanha
parag-uaya tivemos a imperterrita effigie de Caxias, e o denodo fidalgo de
Porto Alegre, para não falar em tan tos outros. Mas, Porto Alegre era UL"l

gentil homem, e o grosso do nosso Exercito, no qual ha um q~t,é da rudeza
indigena, admirava aquelie esplendido official, sem poder comprehendel-o.:.
Mas Caxias é Weliington, calmo, prudente, correto de mais para ser poetI
sado... E Osorio era Kleber, era Massena, era Murat. Sabia bater-se, sof
freI' e gracejar como um soldado raso: a soldadesca o adorava. Dá-se n'um
dos cimos do Harz singularissimo phenomeno, O viajante que alli ascende
divisa nas fronteiras nevoas á sua imagem, amplificada, cingida de iriados
l'esplendores, - e grata emoção é para o caminbeiro fi contemplaçãa da
propria apotheose. No mundo moral o mesmo acontece. Os homens que o
merito colioca acima das multidlles com quem se identificam, são as im~
gen agigantadas em que elias se miram. Quereis popularisar-vos? FazeI
vo povo: é este o segredo da popularidade. E com Osorio era assim: n~
Marechal e no Marquez viam o oldados brasileiros uma apotbeose de s\
mesmos ... '
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.A. apreciação transcripta, extrahimol-a da brilhante chronica sema
nal .Miorocosmo. do Jornal do Oommercio, Rio, 12 de Outubro de 1879
por Carlos de Laet.

- Na sesslio de 7, do Senado, o Sr. Dia de Carvalho, lo Secretario,
proferiu as seguintes palavras, com voz conunovida :

.A • Mesa do Senado iucumbiu-me de traZeI' ao conhecimeuto desta
augusta Camara a deliberação tomada por elIa uo dia 6 do coneute mez.
Recebendo o Sr. presideute a iufausta uoticia do passameuto do nosso sau
doso collega, o Sr. Marquez do Rerval, esse cidadão distincto e por tantos
titulos digno da saudade de todos os Brasileiros (apoiados gemes), a Mesa
reuniu-so e adoptou, na forma do estylo, as doliberações que submette !lO
conhecimento do Senado .•

Em eguida pronunciou o Sr, Silveil'fl da Motta a seguinte allo-
enção

.81'. presidente (pausa), vejo que a Mesa do Senado cumpriu religio
samente o seu dever, logo que recebeu a participação da fatal noticia do
passamento do nosso illustre collega, o meu General, o Sr. Marquez do
Henal. Som duvida que a Mesa cumpriu religiosamente o seu dever
(apoiados) i mas, senhores, quando se trata de dar uma demonstraçãO so
lemne em nome do uma corporação tão elevada como esta, e onde tão pro
fundamento foi sentida a dor desta perda (apoiados gemes), reconhecendo
que a Mesa fez o eu dover, devemo nós, senhores, fazer o nosso. r ão é
esta a occasião de regatear demonstrações, nem segul'amente a de fazer de
masias de manifestações em uma corporação que tem perdido homens dos
mais notaveis do paiz ; mas, é hoje que o Senado, reunido, recebe a parti
oipaçM da morte do nosso grande coHega o Marquez do Herval. Penso,
portanto, que o Senado não preencheria cumpridamente o seu dever si se
contentasse com a interrupçãO da sessão de hontem, que não foi determi
nada por elie, embora acertadamente o fosse pelo nobre presidente e pela
mesa, visto que era impossivel haver essão quando mesmo a mesa as. im
não houvesse resolvido.

O ,cl1". Dantas: - Apoiado.

O Silveira da Motta : - Eu, pois, Sr. pre idente, cumpro um de
ver muito doloroso pedindo que o Senado dê a demonstração unica, que
pode dar hoje, suspendendo os seus trabalhos. Não podemos de certo dar
demonstraçãO, que alcance toda a profundidade de nossa dôr : esta é a uni
ca, demol-a !

.' Os Srs. Paranag'uá, Dantas e muitos outros St·s. senado1'es : -
Apoiado.

Consultado o Senado, é unanimemente approvada a moção do Sr.
Senador Silveira da Motta.»

N'esse dia, 7, reuniu-se em sessão, a Camara dos Deputados, sob a
presider:ci do Sr. Visconde de Prados. (7)

(7) Na vespera não houve sessão por Calta de nwnero. Disse Sr. o Viscoode
de Prados: <Srs. Em vista do infausto acontecimento que eoluctou o palz, a maior par
te dos nobre' deputados não compareceram á sessão, mas era de meu dever apresen
tar-me, por isso, que havia ordem do dia marcada para hoje. Não tenho necessida
de de dizer que todo o palz iamenta a morte de um dos maiores cidadãos deste lmpe
rio (apoiados geraes) e declara.' ao mesmo tempo que hoje não ha sessão.>
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Disse o 81'. Alves de A1'aujo .. (20 Secretario) : - .Srs. Â commi 
são incumbida de representar a augusta Camara dos Srs. ,leputlldos nos so
lemnes funeraes do bravo general Osorio, o nobre Marquez do Renal, cum
priu o seu dever. Dever piedoso e santo, dever do mais entranbado reco
nbecimento o de profunda veneraçãO nacional por parte dos representantes
da NaçliO. (Apoiados). Cobria-o a bandeira da Pah·ia. .!.s emoções
patriotieas e contrictas da Capital do Imperio congregaram a sua
população que, atonita, abatida pela dôr, e pela saudade, encontrou
o vacuo que deixava no espaço a grandeza das glorias e do genio.
(Apo'iados). Osorio, o beróe sem mancha, logou a este paiz exemplos de
inexcedivel patriotismo. (Apoiados ge'l'ae.~). Â sua memoria não acompa
nhará o aniquilamento do corpo. ELle, que pa 'sou no mundo da immorta
lidade, obedecendo o seu corpo â estrella do OCCllSO, verá. jllDtO aos seus ca
maradas nn manslío dos justos a historia recolher a sua memoria em uma
atmosphera cheia de serviços indeleveis, de uma existencia de longos
sacrificios, atmosphera luminosa, cheia de glorias. (Apo'iados). 'ru
do legou-nos. Patria e dever eram os bnlzM da sua nobreza. Os sig
naes distinct~vos do seu merito jámais se apagarão do roconhecimento nacio
nal. Mesmo expirando, occupava-se do destino da Patria. Encarou a mor
te como já a hnvia affrontado em cem combnte.. Sorprehendeu-a Illesmo
tendo tempo de assignar decretos para velhos eamaradas, cujos direito não
quiz que fossem postergados p'lla agonia da dôr! Sonhores o bravo Gene
ral Osorio reunia. todas as aptidões complexas dos grandes homen . Tinha
tambem a doçura e amenidade dos sentimentos elevados. Comprehendo. 'e
nhores, a dôr que n 'este momento abate a Camara dos Srs. Depntado. O
golpe foi immonso violento! Mas, foi seu exemplo a calma nos dias diffi
ceis, imitemol-o resignados. Vós o conhecestes grando como homem de
guerra; vós o conhecestes eminente no tempo da paz, e ultimôLmente o
grande bravo, chorado Ministro da Guerra, ai nela se occupava em consti
tuir o poder nas largas bases da soberania nacional. Correspondeu empre
á confiança na.' Rreluas responsabilidade que sobre elie fez pezar II Nação
(apoiados),. elominava-o a palpitRçãO elo coração brasileiro. General o Mi·
nistro, eIle não tinha adversarios, nem o orgulho jámais se apoderou ele seu
vivor - quando os applausos, as acclamações da mais justa popularidade o
proclamavam defensor da integridade nacional, cimentado)' da indopenden
cia e da paz do Imperio. Â. liberdade nãO temeu de sua espada, sempre
prompta para a defesa ela honra e dignidade da bandeira que cobl'e a tanto
milhões de Brasileiros. Senbore, foi sua von tade que os seus 1estos mor
taes descansas cm na sun terra natal. Reunimo-nos hoje no meio ria cons
ternação de todo o paiz, e anto n illlll1ens~ dor dR beroica Provincia ele S.
Pedro do Rio Grande do Sul; e "stou convencido de que neste momento
interpreto os sen timen tos gerae de. ta Â.ugusta Camara, propondo que, o
nobre presidente, em homenagem do inoxcedivel respeito e profunda grati
dãO ú benemerita memoria do inclyto general O orio, e Ministro da Guerra,
nomeie uma commissão de cinco deputados que acompanhe o seu corpo até
ser entregue á heroica Provincia de S. Pedro do Rie Grande do Snl. Ol.{~6~
to bem 1n2tito bem). Vem li. Mesa, é lida, apoiada, entra em di cu. são e é
unanimemente npprovada R seguinte moção: .Proponho que o nobre pre
sidente desta Â.ugusta Camara em homonagem do inexcedivel respeito e
profunda gratidão á bencmerita memorifl do inclyto General Osorio, Mar
quez do Renal, e ex-Ministro da Guorra, nomeie uma commisslío de cinco
deputado que acompanhe seu corpo á heroica ProvinciR de S. Pedro do
Rio Grande do Sul. - Alves A1'a~~jo .•

Disse o 81-. Oesa1'io Alvim (lO ecretario): - De empenhei, s~

nhores, a honrosissima tarefa de que fui encarregado, depondo sobre o Cal
xlto mortuario que guardava os rosto.' do in-clyto Bl'llsileiro, Marechal ~a-
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noel Luis Osorio, Marquez do Herval, a cOl'ôa de saudades e perpetnas
mandada por esta Augusta Camara, onde saudades perpetuas deixou o smi-

, nente cidadão (apoiados geraes, muito bem, muito bem) que com tanta
lealdade, esforço e abnegação comnosco collaborou na grande obra do en
grandecimento patrio, elie que já tinha adquirido direito pleno a um repou
so honrado e venerando, direito que comprára a preço do mais precioso de
seu sangrle, como de um sem numero de heroicidados de seu braço indoma
vel e do seu coração imperterrito. (Apoiados gemes. Muito bem), Senho
r~s, um do mais respeitaveis orgãos de publicidade de nossa imprensa re
gIstrou algllmas palavras, talvez as derradeiras do preclaro varãO. Consta
to-as desta tribuna para que em sua, em nossa honra, as recolha a historia
com a possivel authenticidade, Comparecido diariamente em casa do illus
tre morto, como todos vós, que nos acotove11avamos a1li com aqueIJa enor
me massa de visitantes que corriam á porfia em busca de noticias de tlio
preciosa saude, sem distincção de cores politicas o nacionalidades (muitos
apoiados) fui admittido na hora derradeira junto do seu leito que era tambem
o leito das nossas dores (muito bem, muito bem) das supremas dores lI11cio
nues. (Apoiadosgeraes). Despedira-se e11e, antes, da familia, rapido, mas cm
pre carinhoso, como quem quizera aproveitar os ultimos alentos de um e pi
rito que fugia em serviços de mais monta e valia. Assim era e o dizom as
recommendações passadas ao presidente do Conselho por intermedio do seu
official de gabinete, recommendações, não em prol dos filhos que deixava,
mas referentes todas á sua, á nossa mãe commum - á Patria. (Apoiados,
'muito bem). Foi depois que se vira desempenhado de deveres sam'atis 'imos,
que soluçou agonisante: «Tranquillo ... independente ... Patria ... sacrific;io !
infelizmente o ultimo I. (Sensação prolongada) palavras estas, senhores,
que partidas daque11a mente elevada, onde, na phrase do poeta do .Inter
mezzo. as aguias da inspiração fizeram seu ninho, sem que entrelaças em
lhe o coração as serpentes do calculo, são em synthese, a mais eloquente
épopéa daque11a vida votada inteil'll. ao serviço da Plltria, que, debruçada
lacrimosa sobre o seu tumulo, chora o grande desastJ:e com que a feriu o
destino. (Apoiados gemes, muito bem). O resto ... vós sabeis tão dolorosa
mente oomo eu ! Um corpo inanimado restituido á terra, um espirito justo
que voou aos céos, e uma memoria, como não temos nem teremos mais il
lustre, gravada, que ha de ficar, indelevelmente no coração desta Patria que
nM morrerá, (Apoiados gemes, muito bem, muito bem).

Disse o S1'. Flores: - Minhas primeiras palavras serão de reconhe
cimento o mais sinúero pelas manifestações que acabo de receber POI' parte
dos Srs. 20 e lo Secretarios em relação aos serviços glorio os pI'estados pclo
meu mais dilecto e digno comprovinciano, digno representante do Hio Gran
de do Sul na Camara vitalícia. Sr, presidente, V. Ex. hontem, ao declarar
qü'e não havia sessão, por fulta dos Srs. Deputados, que não haviam com
parecido em vil'tude do infausto acontecimento que enllltuva o paiz, decla
rou tambem que não tinha necessidade de dizer que todos lamentavam u
morte de um dos maiores cidadãos do Imperio. (Muitos apoiados). Foi V.
Ex. nosso fiel e verdadeiro interprete (apoiados geraesJ porque não ha quem
não sinta a perda irreparavel que acabamos de soffrer. (Apoiados). ~Ias, ha
hoje sessão e devo fazer um pedido j não que eu tema que a acção do tempo
apague da memoria dos Brasileiros os immensos serviços que por mais de
meio seculo prestou á Patria o bravo General Osorio j sei que a tradicQãO
os passará de geração em geração como um inestimavel thesouro de nossas
glorias. Porém, esta Camara, immediata representante dos entimentos da
Nação, obedecerá a seus proprios impulsos consignando na acta de hoje a
expressão do seu profundo pezar por tão lamentavel pas amento. (Apoia
dos). Esta Camara dará assim um solemne testemunho de sua gratidão pe
los heroicos feitos do inclyto General Marquez do Herval{Apoiados); é o
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que peço. (Muito be1n, muito bem.) Vem á Mesa., é lido. apoiado e app;o
vado unanimemente sem debate, o seguinte requerimento: .Peço li Camara
dos Deputados, dolorosamente impressionada pelo passamento do General
Osorio, Marquez do Rerval, consigne um voto de pezar na acta de sua ses
sliO de hoje, e em nome da Patria agradecida preste assim homenagem aO,s
serviços, pa.ra sempre lembrados, do illu tre finado. Sala das. essOes, em 7
de Outubro de 1879. - Flores .•

Disse o S,·. }'iarcolino Mou1'(/ : - Âtravéz desse immenso e posado
luto que, desde a tarde de 4 do corrente envolve esta cidade, e li esta hora
o paiz inteiro, porque o telegrapho terá levado á ultima extremidade a in
fausta noticia; no meio desse lamento prolongado e ,entido de um povo,
vendo desapparecer o seu primoiro concidadão, a sua maior gloria (apoia
dos) ; e diante, ainda, destas bandeiJ:as que eu vejo tl\O esmorecidas e pon
didas ao longo de suas hastes em signal de profundo dó na ausencia desse
sopro poderoso que tanto as animava nos grande perigos da Pab'ia; ou
venho, interpl'otando os sentimentos patl'ioticos de&ta Âugusb Camara, pe
dir que não se lance sómente na acta um voto de pezar pela morte d-lquolio
que l'euniu em torno de si, nos ultimos tempos, as sympathias populares, o
que foi a mais viva e patriotica imaginaçi10 deste povo, que varias vezos o
applandiu, e que hoje o pranteia, mas pedir tambem que a esta manifesta
ção, que deve ficar consignada na acta de hoje como um monumento do
nossa pl'ofu nda admiração e saudade pelo heróe que acaba de expirar nos bra
ços da immortaüdade,' - que se levante a sessão de hoje em signal de pro
fundo pezar por tão lamentave! acontecimento. (Muito bem, muito bem).

O Sr. Presidente.' - Vou submetter á Cumara li proposta do sus
pensão da sessão. (Alguns Srs. Deputados pedem a palavra).

Disso o Sr. Joaquinn Nabuco (peta. Q1'dem) : - Desde que todos
estamos animados do mosmo sentimento e queremos consagrar a presento
sessM exclusivamente á manifestação de pezar llela perda que o paiz acaba
de sof[l'er, não ha inconveniente, Sr. prcsidente, em que o requerimento
do nobre deputado pela Bahia seja votado depois de terem falado todos os
que querem a palavra. (Apoiados gemes).

081'. P,'esidente : - E' contra o regimento; Illa:; attendo ao pedi
do, por dar-se ncste 'aso uma circllmstancia extr:lOrdinaria. Tem a pala
vra o Sr. deputado Diana.

O Sr. Diana: - Pedi a palavI'a e por ella in tei, Sr. presidente,
porque considero um dever, como represontante da Provincia do Rio Gran
de do Sul vir prestar hoje, ne ta Âugusta Camara, a homenagem que todo
Brasileiro deve tributar á memoria do inc!yto marechal Marquez do Horva!.
(Apoiados gemes). Toda as manifc taçlles de sentimento pela perda de
tãO eminente cidadão não sãO por corto demai para honrar a memoria 'lie
quem, como elle, con agrou uma vida inteira de sacrificios em prol da Pu
tria. (Mu'ito bem). Portanto, ha de V. Ex. permittir e ha de permittir a
Gamara que, especialmente em nome da Provincia do Rio Grande do Sul,
de que era o finado dilecto filho e iIlusb'e representan te no Senado, eu ju~
te minhas palavras de sentimento profundo ás que acabam de ser profen
das pelos iIlustres oradores, que me precederam na tribuna. .Ainda nos
achamos todos sob a impressão profunda desse acontecimento, que ha tres
dias enlutou a nossa Patria ; ainda sentimos o coração dilacerado pela ma
goa e o espirito conhuhado por patrioticas angustias; e não sem jus~ cau
sa, senhores, porque, si ha cidadãO que mais tenha merecido da Patrla .em
nosso paiz, é sem duvida alguma o legendario Marquez do Rarva!. (Mu~t~$
apoiados). Desde 1823, ainda adolescente, o filho predestinado das campI
nas do Rio Grande do Sul, ao alvorecer da nossa emancipaçllo politica" se.n
tiu- e cidadão de uma Patria livre e foi prestar o concurso de seu patrJOt1B-
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-;no na obra da consolidação nacional: alistou-se nas fileiras do Exercito 9

desde entl10 a sua vida foi uma serie nunca interrompida de feitos assom
brosos como guerreiro, e de actos de exemplar civismo e inexcedivel de
dicaçllO ~ causa publica, como cidadãO. Os serviços por elle prestados na
paz e na guerra, durante mais de meio seculo, são bem conhecidos em nos
so paiz, para que eu tenha necessidade de recordai-os' o Geneml Osorio
teve a gforia de ser o mais popular dos filho~ desta terra. (Apoiados). To
do. quc com elle servil'llm na memoravel campanha do Paraguay, essa. 10
gioes de voluntario , que acudiram aos reclamos da Pau'ia, desdo o soldado
obscuro até o official mais graduado, filhos de todas aI) Provincias, regres
sando aos seu lares, levavam a toda parte o nome e os feitos immortaes
do guerrciro, que tinha para cIles a grandeza das epopeias o o prestigio das
lendas da.' edades heroica. Enorme é a perda que o paiz l>offreu com a
morte do grande cidadão. Quando ainda a Patria e :lo liberdade Gxigiam os
seus serviços, o lutador incansavel tombou para 'empre esmoI'ecido no
chão da morte; e os seus ultimos momentos cOlTesponderam á sua gloriosa
vida, Viveu para a Patria, e morreu lembrando· se dena. Mesmo no leito
do soffril11ento, o il1ustre General só tinha uma preoccupação : - o serviço
publico. Até a vespera do dia de sou fal1ecimento o General Osorio procu
rou preencher os seus deveres de Ministro de Estado; e foi só quando já
sentia o gelo da morte coar-lhe nas veias que elle fez formular por seu se
cretario o pedido de demiSSãO. As suas derradeiras palavras revelam toda a
abnegação e heroismo daqueJll'l grande alma: <•• _ o ultimo sacrificio in
felizmente ...» Mas, senhores, o illustre moribundo enganava-se: não cra
o ultimo seniço quo a Patria delle r cebia, porque homens como o Goneral
Osorio, sel'vem durante a ,ida e continuam a servil' depois da morte, com
o exemplos que deixam de pau'iotismo e abnegação aos sous concidadãOs,
flue procuram segLlir-lhes o rastro lumino o e imitaI-OH, tanto quanto pas
siveI, no civismo e dcdicação á causa da Patria. PI'oponho qne, em home
nagem á memoria do grande General e benemerito cidadãO, e como mais
uma LT~anife. tação de pezttr, o,' membros desta Camara tomem luto por tro
dias associando-se assim ao sentimento nacional, que 'leplom tamanhu per
da em nome ela Patria reconhecida e afflicta. (M~tito bem, muito). A Ca
mara resolve unanimemente pela affirm,üiva.

O Sr. Joaquim Nabuco : - Cedo da pltlavra. Eu a tinha lJl:'dido pa
ra fazer a me 'ma proposta que foi motivada pelo nobre deputado pela Bahia.
Por consequencia, não me resta sinão de istir ela palavra. En não vinha
falar em nome de nenhum grupo. ];' evidente que perante li dõl' 'lue nos
opprime neste momento não ha nenhum grupo, nem oPPOSiÇão, nem maio
ria, nem ha mesmo um partido uesta Camara, O que ha é sómente a reper
cursão da c1ôr que soifre o paiz intairo. (Numerosos apoiados; mu.ito bem).
'" O Sr. Galdino das Neves: - E nós sempre conooamo,' o 'I'. Gene-
ral Osorio acima dessa politica partidnria; para nós olle ra uma legenda
uma gloria nacional. (Apoiados).

O Sr. Joaquim Nabueo .' - O paiz não aecu a aos partido' que ti
l'llram vantagem da gloria dos homens eminentes que possue que . e ufa
nem das grandes reputaçoes nacionaes, que possam conter no seu seio j

mas, o paiz nãO perdoaria a nenhum partido qne sobretudo deante do tu
mulo de um homom emÍll6nte, que serviu no campo da batalha, quizesse
apoderar-se de uma gloria que é nacional, de uma morte que é um luto pu
blico, para fins politicas de qualquer ordem. (Muitos apoia,dos). Nao ba
aqui, senhores, sinão um sentimento, é o pezal' pntriotico; não ha sinão
um luto, que ó o que cobre as nossas bandeiras; não ha sinão uma dôr
que é a do nosso Exercito, a dôr da nossa Patria, a dôr da nossa historia.
Por isso não era em nome de nenhum grupo politico que eu vinha falar;
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Tinha em nome da Camara toda propôr que se levantasse li. sessão. (Muit~
bem, muito bem:.

O Sr. Zarna : - Sr. presidente, quando a Patria soffre um golpe
como o que soffreu o Brasil no dia 4 de Outubro (apoiados), nãO resta ao
cidadão sinão chorar a perda immensa com que a Providencia houve por
bem atIligil-a. A morte do General Osorio é, sem duvida nenhuma, um de
sastre nacional. (Apoiados). O seu nome adquiriu uma reputação"tal entre
nós, que inutil é dizor no recinto da representação nacional qualquer pala
vra sobre o que foi esse distincto cidadão. (Muitos apoiados). Só podemos
dizer: morreu o General Osorio! E, dito isto, temos resumido nessas pou
cas palavras tudo quanto houve de gencroso e nobre naquella gloriosa vida.
(Muito bem, 'l'nuito bem). Quando fallecem homens dessa ordem, nãO po
dem ser muito restridamente observados os estylos seguido por esta Ca
mara. Não sei, SI'. presidente, o que se costuma fazer em circumstancias
semelhantes; o que sei é que nunca serão de mais as manifestações feitas
em honra do General Osorio por parte da representação nacional. (M!6itOS
c6poiados). O Illt:lU nobre collega, deputado pelo Paraná, propoz que uma
commissão de cinco membros acompanhasse os restos mortaes do illustre
General Osorio até a sua Provincia natal. Votei, como devia, por esta mo
çãO. O meu nobre collt>ga, deputado pela Bahia, propoz que se suspendesse
a sessão. NãO podia ser mais just.a a proposta do meu nobre amigo. O meu
nobre collega deputado pelo Rio Grande do Sul propoz que esta Camara to
masse ·luto por tro dias. Mas, para mim, tudo isto não basta, e, se pudesse
imaginar um mcio pelo qual plldessemos provar ás nações das outras partes
do mundo quão profundamente nos achamos feridos pelo golpe desfechado a
4 de Outubro, de certo o proporia á Camara ; mas, na obscuridade da mi
nha intelligencia (não apoiados), na deficencia de recursos, vou propor só
mente que a Camal"a dos Srs. Deputados envie uma com missão de tres mem
bros á fami1ía do illust]'e morto, para significar o pezar de que se acha pos
suida, apezar que não é sinão o reflexo da grande dôr que hoje enluta o
paiz inteiro. (Apoiados, muito be'l'n, m1âto bem). Consultada a Camara, é
unanimemente appl'ovada a moção do Sr. Zama.

O S1·. P1'esidente : - Senhores, antes de submetter á votaÇãO a mo
Ção do Sr. Maroolino Mama, nomeio para a commissiíO que tem do acompa
nhar os l'estos mOl'taes do inclyto General Osorio até o l'?io Crande do Sul
os Srs. Alves de Araujo, Carlos Affonso, Barão Homem de Mello, Joaquim
Nabuco e Rodolpho Dantas ; e para a commissão de pezames os S]'s. Zama,
BeltrãO e Fiaeiis Botolho. J!jm seguida, é unanimemente approvada a moção
do Sr. Marcolino Moura, e o Sr. presidente declara que a ordem do rua para
8 do corrente é a mesma designada para o dia 7, e levanta a sessão tres
quartos depois do meio rua.

- O Quartel Goneral expediu 11 seguinte Ordem do Dia:
.0 mais extraordinario e funesto dos acontecimentos para um Exer

cito que sabe prezar a sua gloria teve hontolll lagar ás ti 1/4 horas da tar
de, em que dentre os vivos desappareceu o Exmo. Sr. Marechal de Exerci
to graduado Marquez do Herval Manoel Luis Osorio, que exercia o cargo
de Ministro e secretario de Estado dos negocias da guerra. Uma das mais
brilhantes glorias do Exercito, qlle se ufanava de o ter por chefe, e que
tantas quantas vezes o conduziu ao combate escreveu com a ponta de sua
espada brilhantes e immorredoluas paginas na historia da Patria; o iIlus
tre General, qno dedicou toda a Sua longa vida militar, pouoo mais de
moia seoulo, em defender com o mais acrysolado amor as nossas institui
çOes ; o bravo General Osorio, cujo nome tOI'nou-se tão popular, vae bai
xar ao hunulo, oercado da maior veneração de todo o Exercito, que o con
sidel'llva por muitos titulas uma gloria nacional. E eu, como seu velho
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aemigo e camarada, que tão de perto conheci a nobreza de seus sentimentos
e a magnanimidade de seu coração, sinto profunda e particularmente trans
mittir esta triste nova aos corpos da guarniçãO, a quem, como interprote
dos nobres sentimentos do Exercito, convido para, em signal de sincera
dôr, tomar luto por oito dias .•

As folhas do Rio da Prata consignaram em eloquentes paginas o
passameh .0 do General. La. Nacion, de Buenos Aires, em artigo editoria.l
enlutado publieou o necrologia de Osorio, traçado por Bartholomeu Mitre,
relel]1brando haver sido o batalhador em Caseros e primeiro General em
chefe do Exercito imperial na guerra do Paraguay, um homem popular na
Republica Argentina, havendo seus serviços empenhado a gratidão naoio
nal; que á frente de um regimento de lanceiro. rio-grandense, mereoeu
em Buenos Aires a hOllJ'a do triumpho depois da quéda da tyrannia rle
Rosas, para a qual contribuiu como soldado j que mai tarde foi saudado
no desembarque do porto de Buenos Airos quando se promulgou o b'atado
da Triplice Alliança e se soube que era elle que devia levar aos 'ombate a
bandeira brasileira em união com os estandartes das republica do Prata j
que os boletins da campanba do Paraguay consig-naram centenas de \'ezeS
com bonra e gloria o nome de n.orio, na. fama a passagem do Paraná na
batalha de 18 24 de Maio e no Tayi, em que, como General e como ho
róe, combateu ao Jado do.' .'oldados Orientaes e .ÂJ.'gentino, , merecendo por
isso UDla corôa de louros e um titulo de nobreza, quo não póde fazer esque
cer o nomo historico e popular com que passará á posteridado; que quan
do depois da batalha de 24 de Maio, conbecida sob o nome de Tuyuty, o
General em chefe do Exereito J.lJjado lhe deu a notieia de que hana 'ido
agraciado com o titulo ào barão do Herval (Yerbal) djs 'e gracejando quo
provavelmente o Imperadol' lhe havia dado esse titulo 'abendo o quanto era
apreciador da herva matte ; 'lue era um gl1erreil'o tão modesto como heroi
00, um verdadoiro amigo elo povo argentino o l1ID admimdor enthllsia. ta do
valor do seus soldado, j fluO a ultima voz qne esteve na Republica Argon
tina o povo fez-Ih luna O\'açiio e"p!cndida, quantlo veiu com o ro.-;to L'spe
daçado pelas baJas, a celobrar a \'ict01'ia ah:ançada em uniãO cem os
J.rgentinos, dando graça a DelIS no templo adornado com as bandeira..
que attestavam JJ[L Argentina glorias antigas j flue lovado ao goveJ'llo pelo
Partido Liberal do Brasil. morreu OOCulJilnrlo o ministerio da g'uel'l'a
do Imporio. e por sI/a /IIo/'te de7'em restil' luto tres Kacões: que 0'0
110 era um beroc de tempera antiga em toda a exten, ão tia palana, e
no combatl3 era o numen do soldado da ua Pania; onde e apre. untam
no meio do rogo, todo.. o soguiam ;Í victoria ou á morte, e nOl< momentos
supremos tinha inspirações beroicas, iIl11minações ardente como as cham
ma do~ o:mhõe quo decidiam da jornada' que "orio era a gloria militar,
a.,maior 13 mui pUTa do Imporio do Bra il, e era para nó, outro um il'mM
ele arma" cujo nome ficará ~nou\;ldo em no' a b..i toria; qu o Imperio
fará honraria' ofliciae. ao Marquez tio Herval, dourando uma corôa heraldi
ca obre sou feretro e a. R lJublicas do P:rata honrarão ua memoria, reoor
dando suas façanba. em Ca 'oro e na campanha do Pr.raguay, in erevendo
no oirculo luminoso de immortal lanrel o nom modesto e popular de Lui .
Osorio ; em nome da Repuelioa tio Prata, - onclúe - aloria eterna ao
bom amigo e ao irmão cahido "obro eu 'cudo na batalha da vida.

De Pari,' ao 'aber dainfal1llta noticia da mone de Osorio, '. J.. o
flIl'. Conde d'Ell escreveu ao Dr. Fernando Lui. Osorio:

.Pari l0 de Novembro de 1 79. - lllmo. r. Dr. Fernuntlo Oso
rio. - Pernútta-me \ir dizer-lhe qullO profundo sentimento me cau ou o
!allecimento de ~eu venerando Pae, o Sr. Mar'luez do Herval. Echoou profun
damente em meu coraçi1o a dor 'lue peroorreu toda a. regiõe do Bra. iI,
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oom a noticia de t.ão ímmensa perda; e duplo é o motivo de meu pozar.· ..
Por um lado a socio-me intimamente ao luto que opprime a todos os Brasi
leiros ao verem desapparecer aqueUe que era, por seu inexcedivel valor e
altos dotes militares, uma gloria da Patria e um de seus mais extremosos·
defensores, e que depois de lhe ter conquistado tantas victorias no campo
de batalhas com perigo de sua vida, continuava a prestar-lhe com sua vasta
intelligencia importantes serviços nos conselhos do governo, sncc.umbindo
aos trabalhos do posto em que o mantinha seu amor ao paiz. Si, porém,
choro com o Brasil inteiro um dos filhos mais eminentes do paiz e de seus
servidores maiR prestimosos, tambem perdi no General Osorio um amigo e
companheil'o de armas por muitos titulos presado, de cuja dedicada coope
ração recordava-me sempre com gratidão, lembrando-me quo coberto de
glorias edo forimentos nãO duvidou vir prestar-me, em occasião bem criti
ca, com sacrificio de sua saude já abalada pelas fadigas da guerra, o inapre
ciavel concUl'so de seus conselhos e de seu braço. A perda de tão presado
amigo e companheiro deixa-me, pois, immerso em profunda saudade. Ao
exprimir estes sentimentos lJue me causa a morte do General Osorio, sou
tambem orgão da princeza imperial que tanto apreciava o merecimento e os
serviços do illnstre General, e encarregou-me de manifestar-lhe, Sr. Dr.,
quanto a allligiu a perda de um Brasileiro tãO cheio de glorias e de tão
prestimoso 'servidor do Estado. Queira, pois, receber em nome deIla e no
meu, os mais entidos pezames e transmittil-os a seus irmãos e primos (H)
aceitando a expreSRltO de minha cordial estima. - Gastão de 01'leans .•

O Dr. Fernando Osorio deu a seguinte respost<t :

.Pelotas, 19 de Dezembro de 1879. - Serenissimo Sr. Conde d'Eu.
- Tive a houra de receber a carta que Vossa Alteza dirigiu-me, manifes
tando o profundo sentimonto de pezar que Vossa Alteza e a Princeza Im
perial D. Izabel experimentaram pelo fal1ecimento de meu Pao. Sincera
mento commovido ante as expressões de consideração que Vossas Altezas
se dignaram dispensar-me e aos meu. irmãOS e primos, dos quaes tambem
sou orgão, peço que aceitem os nossos protestos de gratidão. Meu Pae, Sr.
Conde, era leal amigo e constante admimdor de Vossa Alteza. Quando, obe
decendo aos impulsos do seu dever, voltou DO Pamguay, para compartilhar
de novo as fadigas da guerra com o glorioso Exercito do qual era Vossa .Al
teza digno chefe, proclamou aos seus soldadOS, terminando a sua ordem do
dia, com as seguintes palavras lJ.ue a historia registra: - cUm ultimo es
< forço, camaradas, c teremos concluido o nos. o sacrificio de honra. Nunca
e auspicios mais favoravei no presagiaram o termo glorioso da luta. Com
e manda-nos um Principe, tão patriota, tão devotado á causa do Brasil,
• como o melhor Brasileiro; illustre por Slla a cendencia, e ainda mais íl
e lustI'e por suas virtudes. Confiae, como eu, em seus magnanimos senti;
c mentos, e eu me orgulharei de conduzir-vos á voz do nosso General em
e chofe, a esses campos de combates, onde tantas vezes tendes plantado,
c com heroica bravura, o estandarte da Patria.» Senhor Conde, as lutas
depois travadas, e as victorias successivas confirmaram as palavras do meu
Pae que avivára no animo dos heroes a flamm!l do enthusiasmo despertado
pela presença de Vossa Alteza no theatro da gnerra. Na hora em lJue desce
á sepultura o corpo de meu Pae, que succnmbiu em um posto de sacrifi
cios, deixando a familia eutregue ao luto e á dôr, as expressões benevolas
com que Vossa Alteza honra a sua memoria, nos trazem lenitivo. Deseja~
do eu e lUÉlUS irml10s manifestar o nosso reconhecimento, resolvemos pedIr

(8) O Major Mauoel Luis da Rocha Osorlo e o Capitão João Carlos d'l
Rocha Osorlo, que se disllngulram na guerra do Paraguay.
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p"ennissao para offerecer á Vossa Alteza o relogio que p'Htencen a meu Pae,
com o qual, segundo nos repetiu elle muitas vezes, m~f'(:ou a bora do as
salto memoravel de Peribl'bl1Y sob o com mando de Vossa Alte7.a. Em vossas
maos, pois, depositamos essa reliquia paterna, certos de qUI' "ossa Altllza
lhe dará a significação que tem, porque assignalou o começo dr. uma victo
ria esplendida, e lembrará ao mesmo tempo o fiel amigo e companheiro de
armas. rminando, faço votos pela prosperidade de Vossa Alteza e da Se
renissima Princeza Imperial. - Fernando l/uis Osorio.>

D. Manoela Usaria Mascarenhas, guarda em scu poder as seg'lintes
reUquias, patrimonio da familia do General: (9)

Espada de hon7'a, effercciua pelo Exercito, em Porto Alegre,
em 1871, cuja descripção e solemne entrega se encontram l'cfNir1as
á pg. 665 desta obra; - lança, doada pelo Povo, por oecasião dlls
extraordinarias festas quando esteve no Rio de .Janciro pela primeira
vez depois da guerra, em 1877 : com gl1arniçoes, a lamina ·de fino aço
domina a ornamontação de ouro, re:Jresentados - uma corôa de louros,
uma aguia, um tambor, corneta, uma peça e balas de artilharia; sob esses
symbolos, n'um lindo annelde omo lê-se: .Osorio.; presa por um boual de
ouro á haste de bella e forte madeira uma bandeirola enl'urflada uontp/11 "er
sos épicos; -lançadecampanha usada porOsorio: a bllste é de um pão /11ui
resistenteepossúo bocaesde prata junto á lamina e no côto; - 2 binoculos de
campanha;- 2 ca.1,teoi7'as paracscrever;-lguampinha, da susadaspaJ'a beber

(9) Serão em breve confiadas á Nação e transferidas p"r.. o seu p"tri
monio ; com" o archivo particular de Osorio já se acha reco hitio ,fi fn"liluto
Hisl..rico e Geographico Brdsileiro, (olferrado ao In~tituto em 10 d,' Junh" de 1911,
pelos filhos do Ur. Fernando Luis 0';01'10).

- Testamento do Afarqltes do Herval. - Eu o Mor'luez do II"I',,~I, Tenen
te-General do Exercito Nacional, a. h"ndo-me em meu perfeilO juizo. claro e são
entendimento, resolvi fazer o meu testamento, que quero seja obse,v••do c cumpri
do pela m~neira se~uinte : DeClaro que .ou Brasileiro, nasciclo e bapt' :.do n. villa
da Conceição do Arroio, nesta Provlncia, filho legitimo d.. Tenen.e-C., onel "IAnoel
Luis da Silva BorgeR e O. Anna Joaquina Lu'za O orio. Declaro 'lu,' f i ca- do
c<l'tn O. Ftandsca Fagundes Osorio. jã fallecida, de cujo conso cio h"u\'c lO- lilhos
seguintes: Dr. Fernando Luis Osn1'io, Adulpho Luis 0501'10, n. Manoel" I)·"ri .. Mas
carenhas, casada com o Dr. 'ypriano dA França Ma,carenJ,a, e F,nn 'i_co Luis
Osario, os quaes sãu os meus unicos berdeir·ls. Declaro mais ,",ue. cm cOlIscquC'ncia
das despezaR que fiz c"m a educação de meus filhos varões e oão t.ndo d'>Iado a
mloha filha, julgo de justiça legar-lhe, como por esta verba le~", á .. , nna 1l h", n.
Manoela Osorio Mascarenhas, c·'sada com o Dr. Cypriano da Franc.l M.lscare ,has,
a terça de meus bens: e si por acaso, eila não sobreViver. pa';'llrã enlào e te le
gado aos meus netos e netas seus filhos. Declaro finalmente que oomeio por meus
testamentelros na ordem que vão escriptos, meu filho Dr. Fero ,nd.. Lui' OR.. rio,
meu genro Dr. Cyprlano da Franç" Ma.carenhas e meu filho Adolpho Luis Osorlo.
E sendo estas minhas ultimas v"ntades que a..; mandei eScrever pro)" Fran,-=Í:-,co An·
tunes Guimarães, que lendo-m'as e por as achar conforme,; '0 que havi" dItado
asslgnel de meu punho e que quero que e cumpram tão Inteiramente como nellas
se contém. Pelotas, 5 de Janeiro de 187i. - MarqueI do Herval.
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agua na campanha gaúcha; - macete de páo pura fincar no chM as estac:s
com que armava a barraca ; - 1 pincet de barba, ; -1 ?'etog'io de campanha
offerecido pelo General Mi tre i - cuiade matta ;-satvc, de prata Clfferecida por
S. A, o Sr. Principe Conde D'Eu, a qual pertenceu a Lopez i - fina bengala,
usada ruras vezes; -album offcrecido pela Sociedade Rio-Grandense em1872;
-cU?·tei'rade tecido de palha com osultimos charutosdeOsorio i -rcsistdnte
bengala, que usava depois das feridas na perna esquerda i-chicote ornamen
tado de ouro; -est7'ibos de prata; -badana, ; -sob7'e-cincha de casemira
encarnada com bordaduras de retroz preto i-bonet, fu?'du, fiadm' de p'rata,
du espada; -poncho de bictmhu usado na campanha, E. se é o famoso poncho
dos com'bates, cesfrangalhado pela metralha. no reconhecimento de Humaytá,
como referem os documentos citados nesta obra á pago 452 i-CU?·tão de O'U?·O
offerecido pelos academicos de Pernambuco em 1877 i -quad?'o contcndo a
Carta Imperial conferindo o Brazão de Armas com Grandeza, Medalhas:
Commendas do Cruzeiro, da Rosa, de CbJ'isto, de Aviz, medalha da Cam
panha do Uruguay e Buenos Aires (de ouro) com um circulo de folhas de
louros e no centro os numeros da forma seguinte
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os quaes indicam a batalha de Caseros ; medalba de honra, com o seguinte
letreiro: Decreto de 25 de Março de 1868 e no centro: Recompensa á bra
vura militar (ê de cobre com fivel1a de ouro) i medalha de ouro, entre 2
palmas de louros, com o dístico: Campanha do Urllguay, 1865.

Da CapelIa do Arsenal de Guena foi o cadaver embalsamado de Oso
rio trallsportal1o, a 16 de Novembro, para o Asylo dos Invalidos da Patria,
na Ilha do Bom Jesus, assistindo o Imperador a ceremonia. D'abi foi trasla
dado para a Igreja da Cruz dos .Militares em 3 de Dezembro de ]887 (10)
com grandes homenagens ao morto amado. Compareceram ao acto, além
da tropa de linha, S. A, Imperial o conde d'Eu, officiaes Generaes, ' llperio-

(10) A Mesa Administrativa da Imperial Irmandade da Santa Cruz dos Mi
litares, cm ses-ã., de l° de Outubro de 1887, acolheu favoravelmente o pedido cfa
familia do General Osorlo da trasladação para a rererida igreja do alaúde com
o corpo embalsamado do pranteado General 'devida homenagem á uma das mala
res glorias da clnsse mllltar da Nação Brasileira., Em 17 de Novembro do mesmo
aono, requerida ao Inspector da Hygiene Publica da CÔrte a necessaria licençn para
a trasladação, o Dr. Barão de Ibituruna, Inspector Geral da Hyg ene Publica, deu
este de-pRcho : 'Estando bem conservado o cadaver do sempre lembrado General
Marquez do Herval, como re onbeci, não prejudicando á saúde publica a ua per
maneocia no interior da Igreja da Cruz dos Militares, para onde sua família deseja-o
remover, e não existindo disposição alguma de lei ou re~lamentar que o vede,
concedo a licença pedida.> Em 30 de Novembro (1887) o Ministerio elo Imperio di·
riglu ao Provedor da Santa Ca a de Miserlcordin o seguinte aviso: .Tendo-"e re
conhecido que o edificio do A ylo dos Invalidas da Patrla, pela sua iluação na
ilha do Bom ]e..us, sujeita a frequentes variações atmosphericas, é improprio para
a perpetuidade da conservação do corpo embalsamado do General Marquez do Her-
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l' S e subalternos de terra e mar. Na Igreja houve exequias solemnes, com
maxima imponencia.

" ~ A 21 de Julho de 1892 eram os restos mortae de Usaria solemne-
mente transportados, da Igreja da Santa Cruz dos Militares para a crypta
especialmente construida na base do projectado monumento, por erigh no
antigo lid'J:go do Paço, hoje Praça da Republica. Toda a iJr.prensa descreveu
esse acto. A 19, o Sr. Ministro da Guerra expedira ao Sr. Ajudante Gene
ral do Exercito, o seguinte aviso :

«Devendo trasladar-se no dia 21 do corrente o corpo do immortal
General Osorio, da igreja da Cruz dos Militares para a crypta construida na
base do monumento que vai elevar-se em sua memoria, na praça Quinze
de Novemb:-o, manda~eis postal'-se á rua Primeiro de Março, ás 10 1/2 ho
ras desse dia uma bJ'lgada composta de tres batalhões de infantaria, e na

vaI, resolveu f, governo pennittir, conforme requereram os filhos e genro do Ulus-
. tre linado, a trasladação provisoria do mesmo corpo para a igreja da Saota Cruz

dos Militares, onde ficará depositado alé ulterior deliberação. O que communico a
V. Ex. para seu conhecimento.' A solemne ceremonia da trasladação realisou.se
Cm 3 de Dezembro, conforme o seguinte: -Aula de recepção do corpo embalsama
do do Marechal do Exe"cilo Marques do Herual. Aos tres dias do mez de Dezem
bro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1887, foi nesla igreja
da Imperial ll'mandade da Santa Cruz dos Militares, da cidade do Rio de Jàneiro.
recebido ° ataúde contendo o corpo embalsamado do Marechal do Exercito Mar
quez do Herval, para n'esta igreja ser depositado como foi solicitado por seus des- .
cendentes e permittido pela mesa administrativa da mesma Irmandade, de accordo
com a deliberação tomada em 10 de Outubro ultimo e de conformidade com as con
dições estipuladas em escriptura publica, lançada naS notas do tabellião Francisco
Perelra Ramos. E para lodo tempo constar se lavrou este auto que vae assignado
pela Exma. Filha e pelo genro do mesmo illuslre finado, como representames de
seus de'cendentes, pelos irmãos da Irmandade presentes, e por outras pessoas qne a
esta assistiram. E eu Major Antor,io Vicenle Ribeiro Guimarães, escrivão da lr
mandade fiz e assignei este auto., Assignol1 o aulo o Sr. Conde D'Eu.

- O Dr. Fernando Osorio, dirigiu ao Sr. General PêgO Junior u seguinte
officio, por si e em nome dos seus irmãos: Rio de Janeiro, (O de A~osto de 1892. 
Exmo. Sr:- }>'ntes de ser trasladado o corpo do Marechal Manoel Luis Osorio,
Marquez do Herval, meu finado Pai, para a crypta constrnida na base do monumento
que vai ser erigido á praça Quinze de Novembro desta cidade, esteve depositado na
Igreja da Cruz do ~ruitares, onde exerce V. Ex. o cargo de proveuor; e agora que
foi elle repousar em perpetuo jazigo, cumpro o sagrado dever de, por mim
e autorisado por meu irmãos ausentes, manifestar a gratidão que devemos a
V. Ex. pelo intere se que tomou na sua guarda; a gratidão que ue"emos lambem
aos empregados da igreja que velaram pela sua boa conservação; e o profundis
slmo re~onhecimento, ernfim. que lrlbutamo. á respeitavel e patrlotica Irmandade
da Cruz em geral, que até á ultima hora não cessou de honrai-o com provas de
elevada consideração. Nós, ruhos do Marechal O orio, não nos olvidaremos nunca ~

de V. Ex., lIlustre provedor e General distinclo, a quem neste momento nos diri-
gimos pedindo o favor de fazer á Irmandade da Sanla Cruz dos Militares conheee-
dora dos nossoS sentimentos, que por este oflicio e>:ternamos. Digne-se V Ex. acei-
tar os prote tos de nossa estima e consideração. rum. e Exm. Sr. Provedor da
Irmandade da Santa Cruz dos M.ilitare , General Antonio José Maria Pego Junior.
Fernando L1tis Osorio.>
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praça uma bateria de artilharia com oito boccas de foO'o e um regimento te
cavallaria, afim de prestarem as dovidas honras por occasiao de se recolhe
rem ao seu ultimo jazigo os restos mortaes do legendario soldado. A todos
os militares desta guamição dareis conhecimento do que fica exposto .•

Nesse mosmo dia 19, o Sr. .Ajudante General expediu ordem para que

ás 9 1/2 noras da mannã de 21, se acnassem em 20 uniforme, em fI' te á So
cretaria da Guerra, o lo regimento de cavallaria ligeira, uma bateJia do 20 regi
mento de artilharia de campanha com oito boccas de fogo, e os 220 e 230 ba
talhões de infantaria, para, formando uma brigada sob o com mando do General

de brigada Lima o Silva, seguirem para a Igreja da Cruz dos Militares, afim de
prestar aS honras militares. Nodia 20, toda a imprensa se OCCllpoudo as umpto.

Disse o Jon~al do BTasil :
Effectua-se amanba, ás 11 horas do dia, a tra. ladnção do corpo do legen

dario General Osorio da igreja de Santa Cruz dos Militares para a crypta cons
truida na base do monumento, consagrado á sua glorio. a memoria. Assistirá
á solel11ni lade o Sr. l\larechal Floriano Poixoto, Vice-Presidente da Repu
blica, que nos campo inimigos, com o grande Cabo de Guerra e á frente
dos nossos bravos soldados, tantas vezes levou tambem á vietoria a bandei
ra da Patria. A data escolhida para a trasladaçãu de tM preciosos restos, é
as. ignalada por um feito de extraordinario valor, repetição de outro mais
estrondoso de no a valente Marinha de Guerra, forçando uma pas agem
que até entM "e julgava inexpugnavel, e colhendo uma victoria, quo á pro
pria E.~lJ.nacl.ra Ingleza se antolhava impos. ivel: a pa sagem do Humay
tá. Assim se congraçam na piedosa e patriotica solenlllidatle a. dilas gran
des e disti nctas corporações, a q uem deve a Historia Patria as mais glorio
sas das suas pagillas . .A. sistiremos ii. tra. ladação gr'ltos ao convite que nos
foi dirigido pela patriotiea com missão do monumentu, composta dos Srs. C.
Gaffré, presiJente, Ed. P. Guiulc, lo secretario, João E. Vianna, 20 e\Jre
tario, Manoel V. Lisboa, thesoureiro, Capitão de Mar e Guerra Frederico G.
Loreua, Coronel Hibiano S. M. da F. Costalat, Manoel F. Ferreira Dutra e
Antonio da Silva Lisboa. A commissão do monumento havia, é certo, espa
lhado convites; mas, a grande massa popular acudiu pre llrosa para assis
tir á ceremonia, sem esperar qlle a convidassem. Maior numero de fOlças
não aS'i ·tiu a sol mnidade, porque o local não pel'lnittia. E' sabirlo que o
Presidonte da Republica di .e: .Sinto não podor reunir todo o Exercito
em torno do e quif" do General O.orio pura lhe prestar a honras devidas.
Tudo (tue so fizesse em sua honra, seria pouco•. Ainda no dia 2Q, o corpo
embalsamado do Genoral foi collocado sobre uma rica éça, no centro da
Igreja da Cruz. Sendo aberto o caiXãO, verificou-se que esta va. em bom estR
dO,de consen-ação. Abi apinhava-se o povo, para vê\-o pela ultima vez. Mais dtl
11111 eidadãO, foi visto ajoelhado e orando, aos pés do atalíde do finado General.

No dia 21, appareceu a Oidade do Rio, folha de que é redac
tor-chefe José do Patrocinio, estampando na pagina, da frente o retrato
do General OSOTio, acompanhou-o destas palavras: .Todas as Patrias

têm o seu vulto lep;endario, o heróe das suas campauhas, e deus trium
phal das sua. guerra.. Nós possuimos o General Osorio - nome que
re oou no Paraguay, mais vibrante, mais intrepido do que as tromp.as
metaUica de outr'ora, pondo em desfiladas terrivcis, EXAreitos formidavols.
Quando o nosso extraordinario General se collocava fi frente das tropaS,
estas mai do que á sugge. tllO de um hymno gucneiro marchavam de
cabel10s eriçados para o inimigo, sentindo dentl'o da couraça do peito os
corações rufarem aos tambores da victoria! O legendurio Osorio 1 Quem
de nós não conserva bom inteiram"ente a lembrança orgulliosa desse solda-

..
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do, que ergueu ao mais alto possivel a bandeira da honra e da heroicidade
da P\ltria Brusilei-a? Quem de nós não sentiu o frisson das batalhas, a

, gloria soluçante de ser Brasileiro, quando o nome ctt> asorio salta em nossa
memoria? Povo! Mocidado! Reeordar esse grando guerreiro, veneraI-o,
é mostrar que em nós ainda ha um gmnde enthusia mo pelo futuro e pela
Patria. a nomo de aso rio é para nós um toque de clarim - chamado vi
brante para a Coragem, para o Patriotismo, para a Victoria.>

Muito antes de effoctuar-se a tra~ladação, a enorme onda popular
enehia a Igreja da Cruz, e toda a porte da rua lo de Março até a pmça 15 de
Novembro, que tambem se achavam repleta: as janellas e portas das casas,
por onde devia passar Oferetro, estr,vam literalmente occupadas. ~ionsenhor

Abreu e Lima, foi quem rezou o officio divino por determinação da Irmandade
da Cruz. Cidadãos do povo, operarios civis e militares, quizoram disputar o
carre/{amento do caixão, mas ficou resolvido que soldados do Exercito e da
Marinha r,U'iam etise serviço. Consa imponento e commovedoum ! Quando o
esquife sahiu para a rua, a massa popular inteira dcscobriu- e, e, no meio
do mai'lr silelluio o respeito, acompanhou-o sempre as imo aproprio Pre
sit.lcllte da Republica, de chapéo na mão, confundia-se com os populares.
APonaS, durante o acompanhamento, o sileneio era illtel"J'ompido pelo som
das cornetas e ularins, ou das bandas de musica dos eOJ'pos militare. Atrás
do esquife segui'l o Marechal Floriano Peixoto, e, ao seu lado, o Dr. Fer
nando Luis asorio, filho do Genoml, que expre.·samente fôra do Sul. para
a. sistir á ceremonia da trasladação. Após seguia uma padiola conduzida
por militares, subre a qual estavam innumeras e riqui imo, corrIa e gri
naldas de louro., perpetuas, sauc\ades e sempre-vivas. Uma band ÍJ·(t do 70
batalhiiO de infantaria, tot.la furada [JeJas balas paraguaya, e tava estendi
da sobre a grinaldas.

Di 'se o JOl'na.l do Commel'eío do dia 22 :
-A' s lcmuidade compareceram o SI'. "Vice-Presidente da Rrpublica

com o S'Jll estado-maior, o ministerio, ajudante-g0neral do ElCercito, offi
ciaes Generaes, superiores e sllbalternos do mar e terra, a commarll.hnt su
p,'rior la GlUlrda N'lcional, chefe do corpo de saude e commandante de
brigada c!:\ mesma com o seu estado-maior, commi ão do enado, presi
dente e commissão da Camara dos Deputadus, presidente e membros da
Intendencia Muuicipal, a mesa admini. trativa e grande numero de irmãos
dn Cruz dos Militares, presidentrs de Bancos, capitalistas, negociantes e
illdustriaes nacionaes 11 estrangeiro.. , repre entante de todas a~ la. es
soeiaes e da impren a. Estfwe tambem presente o Sr. Dr. F rnando Lui
asorio, filho do illustre finado. Depoi da ehegada do SI'. "Vie -Presidento
da Republiua, que foi recebido á porta pela commissão executiva do mOllll
mento, o Monsenhor Abreu e Lima, capellão da Irmandade, celebrou mi . a.
Fint.la a cerf'monia religiosa foi retirado o feretro que estava eoJlocado . o
bre uma eça no centro da Igreja, para er conduzido para a crypta do mo
nUlllento. Cinco marinheiros nacionaes e cinco .oldados de linha reve
sant.lo-~e, onduziram o fereho, se/{ul'ando os cordOes que pendiam do mes
mo o. rs. Vice-Presidente da Republica j Contra-almirante Custodio de
lIello j General Moura j Dr. Bernardino de Campos, Presidente da Camara
dos Deputados; DI'. Barata Ribeiro, Presidente d~ Inten~encia;.Senador
Ramiro Barcellos, do Rio Grande do Sul; e CandJdo Gafiree, presJdente da
commissi'lO do monumento. a feretro passou pela frente das forças, que
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estavam formada. da igreja á praça Quinze de Novembro, e por entre co~
paeta multidão, que enchia a rua e o largo do Paço. Ao chegar ao local
em que está o monumento, o 20 secretario da commissão, 8r. João GO'hçal
ves Vianna, leu o seguinte auto do entelTamento do cadaver do General
Manoel Luis Osorio, Marquez do Rerval :

<Aos 21 dias do mez de Julho, éra cllristã de 1892 e 40 da Republica
dos Estados Unidos do Brasil, presentes os 81'S. Marechal Floriano Peixoto,
Vice-Presidente da Republica, e Ministros Contra-AlmÍl'ante Custodio José
de Mello, General de Brig-ada Fl'aneisco Antonio de Moura, Tenente-Coronel
Dr. Innocencio Serzedello Corrêa Drs. Francisco de Paula Rodrignes Alves
e Fernando Lobo Leite Pereira, o Dr. Fernando Luis Osorio, membros da
commissào do monumento: Candido Gaffré, presidente; Eduardo P. Guinle,
10 secretario; JOãO Evangelista Vianna, 20 dito; Manoel Vicente Lisboa,
thesoureiro; CapitãO de Mar e Guerra Frederico Guilherme Lorena, Coronel
do Estado-Maior de la cla se Bibiano S. M. da Fontoura Costalat, Manoel
J. Ferreira Dutra e Antonio da Silva Lisboa, commissàO do Senado, presi
dente e commissão da Camara dos Deputados, pre identes e membros da
Intendencia .Municipal, mais pessoas gradas e representantes da imprensa,
foi trasladado da Igreja de Santa Cruz dos Militares o corpo embalsamado
do Marechal do Exercito Manoel Luis Osorio, Marquez do Rerval, nascido
na freguezia de Nossa Senhom da ConceiçãO do Arroio, ex-Provincia, hoje
Estado do Rio Grande do Sul, e:n 10 de Maio de 1808 e fallecido em 4 de
Outuhro de 1879 nesta Capital do Rio de Janeiro e transladado para a crypta
do monumento que, por subscripçãO publica, está fundado na praça Quinze
de Novembro \.Jara perpetuar os gloriosos feitos militares e relevantes ser
viços á Patria deste memoravel Brasileiro. E eu JOão Evangelista Vianna,
20 se retario o escrevi e assignei.>

Assignamill este auto as pessoas acima mencionadas, e Contra-.àlmi
mnte Carneiro da Rocha: o General Carlos Justiniano da Rocha, o Coronel
Antonio Cal'neiro da Rocha, o o reprcsentanto do J01'1wt do CO?n111ereio e
algumas pessoas mais. A penna com quc foi assignado o termo foi pola
com missão gentilmente offerecida ao JorncLl do Commereio. O termo estava
lavrado em finissimo pergaminho, tendo sido desenhado pelo distincto pro
fessor Henrique Bernardelli um estandarte com o meio corpo do legendari
Goneral e a figura da Victoria, a corôa de Marl]uez e embaixo um leão,
symbolo da força. O Sr. Candido Gaffreo, presidente da CommissãO Execu
tiva do Monumento, depois da leitura do termo pelo 20 ccretario, pronun
ciou o seguinte discUl' o :

<Depositamos nesta crypta os rostos Illortae do heróe, c,l1ja gloria.
transpoz a fronteiras da Patria e desafia a voracidade do tempo. Nem o
granito, nem o bronze deste monumento poderãO resistir á memoria do
vencedor de 24 de Maio, guardada pela tradição e consagrada pela historitl.
.A.. humanidade lhe deve a libel'taçàO de um povo opprimido ; a America a
quéda do dictador cuja crueldade a assombrava, e o Brasil a defesa de sua
integridade. O Paraguay redimido, a America desaffrontada e o Brasil uni
do, pre tarão empre ao Geneml Osorio, Marquez do Herval, sincero culto
de admiraçãO e reconhecimento. Por tão anta causa, elle del'l'amou o seu
sangue, juntando assim á virtude o sacrificio. Os trabalhos da guerra nãO o
escusaram dos da paz: morreu no erviço do Estado. Por seu valor, lealda
ue e patriotismo, sobre todas a. grandezas, l'J.ue lhe eram devidas, alcançou
a de incOl'porar á historia nacional os seus feitos glorioso. Os seculos, lon
ge do desbotar o seu nome, lhe darão mais brilho e vigor. As futuras ge
rações, como nó , virão neste lugar sagrado pelo corpo do immortal Bra i
leiro, continuar o culto civico, hoje inaugurado, e ellas, melhor do que
as contempo:raneas . aberão venerar a preciosa reliquia que lhe trans
míttimos.>



807

- O féretro foi coUocado uentro de um tumulo de marmore e ne1l0
guar~ados o termo, o discurso do Presidente, moedas correntes e jornaes

"I do dia. No acto da descida do caixão a artilharia salvou. Depois do dis
curso do P]'esidente da commissão o Sr. Mucio Teixoira pronunciou uma
allocuçlíO e recitou uma poesia. A força que prestou as, honTas funebre
sob o commando do General Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, por ter
adoecido 'o general JOãO Manoel de Lima e Silva que estava designado.
Compunha-se do lo regimento de caval1al'ia, 20 de artilharia, Collegio Mi
litu, 220 e 230 batalboes de infantaria. Toda a força marchou em conti
nencia em volta á pTaça Quinze de Novembro, tocando marchas funebres.
Em uma padiola, atraz do fereb'o eram conduzidas muitas grinaldas e
outros emblemas Ilue foram offerecidos por occasião do enterro C' das oxe
quias do bravo soldado Tio-grandense. A ceremonia, que começou á'
11 horas, acabou á 1/2 hora depois do meio dia. Dentro de algum tem
po, o monnmento erguido na Praça Quinze de Novembro, attestarÍl a gra
tidão dos Brazileiros ao heróe que tantos e tão assignalados erviços pres
tou fi Patria.

O Pai,. descreveu as ceremonias da . eguinte fórma

.A data de hontom é celebre nos annues da historia patria. Em 1863
a Esquadra brasileira forçou o passo de flumaytá; e as fogueira, à margem
direita do Paraguay, il1uminaram a marcha triumphal dos couraçados por
sob abobadas do balas e de granadas, p]'otestando contra a invaSão da força
de um povo liberal, que abria a ultima porta á libertação de americanos
e cravi ado ao despotismo. A essa data memoravel não era eshanho o he
roe rio-grandense, General guerreiro, que empunhava a lança e defonqia os
seus soldados, levando de vencida o inimigo atorrado com a destreza o co
ragem. Os fo os de sa formidavcl praça de guelTa transpoz eUe um dia
com a sua força, executando um reconhecimento. Os oldados lembravam
se da sna legenda e interpretavam todos o t0'lues de com mando como
ordem de avançar: C as /llllralha estavam lJrestes a soffrer o a alto,
dependendo apenas de roforço, 'lue lhe foi /legado por quem julgára temeri
dado apoiar o arrojo lJ.ue ultrapas ava os limites da po. sibilidado na guerra.
O quo lhe foi impedido em torra foi executado pelo lado do rio, o rr fortale
za inutilisada p la forca cujas bandoiras tlelllula\'am em caminho do As
sumpção. Foi, poi. , no anniversario des u memoravel data que o seu corpo
foi trasladado plua a base do monumento lluO vrr perpetuar lia memoria do
povo o ou nome reconhecido pela Pab'ia. A pragmatica militar e tendeu
forças em funeral formando ala', por enb'e as qu,ws de filou o IU'é tito ao
som de marchas funebres. Na Igreja da Cl'l1Z dos Militue colebraram-. e
oflicios funeb]'C's, o o feretro, ustentado por sei' .oldados o sois marinhei
]'0'8, foi conduzido até á porta do templo pela irmandade de cruz alçada e
dahi seguiu para a praça Quinze de ov"mbro, acompanhando-o. egurau
do nos cordoe de seda preta pendente do ataude, os Srs. Vice-prosidente
da Republica, Mini tro da Agricultura, Marinha, Guerra, Justiça e pre:;i
dente da Intendencia Municipal. Na crypta abobadada á baso do monumen
to em construcçãO, havia um tumulo de marmore que recebeu os despojo
do iOustre General; e quando a lapido com a data de 4 de Outubro de 1879
cobriu para sempre o corpo do hpróe do 24 de Maio, a artilharia vibrou 21
vezes. Estava efl'ectuado o enterramcnto civil. E no entanto o Genoral
Osorio vive no coração do bi'asiJeiro, vive nas pnginas da historia e viverá
eternamente no bronze transformado ao sopro do genio arti tico de Rorlol
pho Bernardolli. Fóra da crypta foi encerrada uma caixa contendo o jor
naes do dia, as moedas em circulaçãO e um pergaminho desenhado por Hen
rique Be1'llardelli, em que so lavrou a seguinte acta: (Já transcrevemos).
Além do Sr. Gafl'rée, orou tambem o Sr. Mucio Teixeira, terminando o . eu
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discurso, muito applaudjdo, com uma poesia de lavra sua e já pnblicadft.
Além da pes oa já t:itadas acima, fizeram parte do prestito os Srs. Dr.
JoHo Se,'eriauo da Fon~eca, representando o Sr. Marechal Deodoro da"Fúu- •
seca, Generaes Rio A]Ja, Tado > eiva, Rocha, Teixeira, Telles, Cantuaria,
Estevão Ferraz e grande concurso de pes"oas gradas. A brigada foi COI11

mandada pelo Sr. General Solon, e compunba-se de uma bateria do 20 n·gi
men to de artiJ harill. lo regimento de cavallaria ligeira, batalhHo db ColIl'gio
Militar e os 220 e 230 de infantaria.>

Di 'se o Tempo :
.Descansa omfim o corpo do grande Osorio na crypta do monumonto

que lhe perpetuará Il\olla materi:l a memoria, que a historia guarda para ~pm

pro nos. mais glorio. us fasto da nacionalidade brasileira. Assim os roma
nos consonavam o corpo de Trajano sub apropria columna que attL'sta"a á
postcridade o sous fitos e lhe trausmittia o vulto e a imagem. l\c/lhuma
Nação olvida ou abandoua a gloria que os sens benemeritos lhe transmitt, 111

e si a ingratidão deprime o homem a g-ratidãO é a mais COll1mum qualidade
do POyo. Dizem-n 'u inconstante e t1l1l:tuante como as vagas do oceano com
que bem se compara, ma. eS'a critka deriva de apparencias e nãO de reali
dade. Nflo é o povo que muda e so cO/ltradiz, sãu os homens que se trans
viam e aberram da IJrimeira benemerencia. A Osorio, que nunca sahiu da
trilha om qlle lJisava primeiro na vida peblica, nunca faltou a consagnlção
do enthusiaSlllo o do respeito popular. Não eram os seus soldadus, us ca
mal'adas dos dia. de pcrigo, os compallhniros da gloria e da morte, 'lU o
admiravam, o amavam, o idolatravam; todo o povo brasileiro o envolvia na
veneração lJl'ofunda do mais fratertlal, ou antes, do mais filial respeito.
Soldapo, era sempr o primeiro dos combates; cidadãO, era o patriota pru
donte nos Consl·lhos da Nação. Foi Osorio a encarnação da guerra para
guaya com todas as suas pbases do paradas e de heroismo. Elle fez- e li len
da htlroica do arranco nacional d0 coLera e de repuLa, quando a noticia da
invaSão de Matto Gru so o da tomada do Forte de Coimbra, em que outro
beróe, Porto Carrero colheu a primicias da guerra, levantou unanime o povo
do Brasil no mesmo pensamento rei,-indicador da honra nacional. E COlll0
ante o monumento romano que L vantará guardando os preciosissimos res
tos, rocorda o povo rei, e o seu civismo, lombro-me tambem daqulJlle Capi
tM a que Tito Livio chanHl.va a Espada de Roma, Osorio foi a Espada do
Brasil. A França c Portugal tiveram em outros tempos condestavcis nos
seus lIli.l.i· .,-alentcs I~uorreirus e o. condestaveis empunhavam a espada da
mOlHucbia, e nesses tempos a monarchia era a representação da Patria.
Houve ainda esse cargo symboLico da força do Paiz animada em \Y.l1 só ho
mem, e Osorio seria, com a mais ab. oluta verdáde, o nosso condestavel. O
povo fel-o seu e o Exercito confundia-se com elle. •*** Ne sas grandes commoçoes nacionaes que se cbamam a guorras
e que a maldade e a cubiça de certos homens inflingem aos seus concidadãOS,
o entimento publico é despertado pelo juizo de todos e levantado IJdu~ 110

bres intuitos da abnegaçãO, do altruislllo, qne nunca se apagou em povo ne
nhum. E' no azares das batalhas e na anciedade de lutas pertinazes e
incertas, na angustia da vergonha criminante e da sujeiçãO possivel que se
talham beróes e se tecem as lendas em volta dos mais iIlustrcs. Osorio é o
boroe da Lenda popular da Guerra Paraguaya e a figuTa marcial qlle sobre
sahe no <cyclo. das famosas campanhas que vão da tomada de Corripntes
pelas forças de Paunero á. lançada do Aquidaban, que poz termo á vida do
rlietador. Da nova geração talvez muitos não conheçam os episodios dessa
luta sangrenta, ma nenhum Brasileiro deixou de ouvir o nome de Osoria.
A tradição guardou-o nos contos dos soLdados egressos da pampanha e o
povo engrundeceu-o com a vista de outros e grandes serviços. Quem con-
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êretou-ae na imaginação grata foi o poeta que deolinou em vida ao hero.
este ,hemiatichio que a posteridade consagrará:

• Glor.ia que o mundo applaude e o tempo não consome
Povo, acolama o he.róe que eternisou teu nome!.

O 'oompromisso tomado pelo povo de perpetuar em bronze o vulto
de Osorio, teve emfim, sua realisação, a 1 hora da tarde em 12 de Novem
bro de 1894, inaugurado oom uma das maiores festas que se tem visto no
Rio de Janeiro.

« En esa fiesta el entusiasmo de los de Rio Janeiro llegó hasta la
locura. Masas inmensas de pueblo ahogaban el espaciosisimo local. Cuan
do se descubrió la estátua, los clamores aonaron más poderosos que las sal
vas. Los elocuentes discursos que se pronunciaron reflejaban de una ma,.
nera vigorosa el.ardiente entusiasmo popuhr. EI General Vazquez, por
encargo de nuestro gobierno, depositó una hermosa corona aI pié deI busto
diceindo tambien su discurso. Por último, las escuelas de la ciudad desfi~
laron ante el monumento depositando á sus piés preciosos recuerdos.» (11)

Trabalho de Rodolpho Bernardelli, o monumento assenta em uma
base polida em granito dos Alpes, onde foram collocados os baixos relevos,
representando: o brilhante feito do Passo da Pat"ia na face sul j o 24
de Maio na do norte j uma corôa de carvalho circumdando o distico 
A Osol'io - O povo - na anterior, e a data e lugar do seu nascimento
(Rio Grande do Sul - 10 de Março de 1808) na posterior. '

Mede o monumento 8 metros de altura e está com a frente para o
mar: representa Osorio a cavallo, de bonet e sobrecasaca militar, um pou
ce inclinado para a direita, de espada desembanhada. Parece pelo gesto
que vae dar alguma ordem, tendo em vista o inimigo. (12)

(11) General Vasquez, Et Dia, Montevidéo, 13 de Dezembro de 1894.

(12) A Idéa de um monumento ao General Osorio surgiu logo após a sua
morte. A Sociedade Rio-Grandense Beneficente (fundada na COrte em 1858), em
sessão de Directoria a la de Outubro de 1879, resolveu tomar a Iniciativa de pro
mover. por"melo de subscrlpção popular, - o levantamento, na Capital da Repu
bUca, de uma estalna equestre ao heroe. Eis a copia da Acta n. 121 dessa sessão:
- .Presidencia do Sr. João Valverde de Miranda. A's 4 1/2 horas do dia dez de
OUtubro de mil oltocentvs setenta e nove, reunidos, no sobrado do predlo da rua
da Candelaria n. 47 os 51'S. João Valverde de Miranda, Bernardino de AvUa e Sou
za, Manoel Joaquim Ferreira Dutra, Manoel Vicente Lisboa e Faustino Vlanna, o
Sr. presidente declarou que o fim da presente reunião era para communicar que tendo
diversos membros da Directoria e outros consocios aventado a Idéa de levantar-se
nesta COrte um monumento que perpetue a memoria do grande cidadão, do Inclyto
General Osorlo, e que de accordo com o que prescreve o art. 34 § 9" dos Estatu
tos, achava-se constltulda uma commissão para esse fim, composta dos seguIntes·
consocios : Presidente, Barão do Andarahy; Vice-presidente, João Valverde de MI
randa ; 10 Secretario, Bernardino de Avila e Souza; 2° Secretario, Candld~Gaffrée ;
Thesourelro, ManoeJ Vicente Lisboa; Adjuntos: Domingos José de Campos Porto..
Manoel Joaquim Ferreira Dutra, Fausllno Alves Vianna, Antonio da Silva Lisboa.
Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. presidente levantou a sessão, do que, para.
constar, lavrou-se esta acta, que asslgno. - - JoíJ.o Valverde de M.ral1da, presiden
te, Faustino A. Viam,a, lo secretario.> - Na mesma data, em sessão da Camara
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.Ao acto solemne da inauguração, além da enorme IDassa popular e

do corpo de Exercito formado pelo Collegio Militar e forças da Guarda Na
eional, tropa de linha e Brigada Policial, sob o commando do Goneral Ro
berto Ferreira, compareceram os membros do Governo, Commisslío militar
da Republica Oriental do Uruguay, Ministro da Republica AJ'gentina,
o .Almirante Barão da Passagam, os Drs. Fernando Luis Osorio, Fran
cisco Luis Osorio, Cypriano Mascarenhas e familias, e representante

dos Deputados, o Sr. Cesar Zama apresentava o seguinte projecto: -Art. 10 - Fica
O Governo autorisado a despender a quantia que fOr necessaria para er il!;ir-se uma
estatua equestre ao Marechal ~larquez do Herval, lla Praça D. Pedro H. Ar!. 2'
- Revogam-se as disposições em contrario, - S. R. Sala das sessões, em 10 de
Outubro de 1879. - Cesar Zama.> Justificando-o, disse o Sr. Zama: -Estando os
dias de sabbado suppressos do calendario parlamentar. tenho necessidade de apro
veitar o dia de hoje para apresentar A Camara um projecto> que e-pel'o merecerA
a sua approvação, e sobre o qual direi apenas duas palavras. Trata-se ainda do
sempre cho, ado Marquez do Herval. Quando ha dias me levantei aqui para propOr
que uma commlssão do seio da Camara fosse manifestar á famili., do illuslre finado
O pezar de que nos achavamos pos uldos, quando disse que tudo quanto 'e fizesse
para commemorar a memnria do iIIustre cidadão não era de mais, fui calorosamen
te applaudido por toda a Camara dos Srs. Deputado<. Isto anima'me a vir apre
sentar o p.ojecto de que falei. Bem sei que as circumstancias financeiras do nosso
paiz são pessimas; bem sei que aqueUes que razem parte da representação nacio
nal delem por todos os meios procurar re_tringir as despezas publicas; ma<, quan
do se trata de CommemOrar a memoria de um cidadão desta ordem, questõcs de
dinheiro desapparecem completamente. Por mais pobre que esteja o Thesonro Pu
blico, por mais onerado que estejam os povos, sempre haverA um obulo que sirva
para esculpir no bronze o vulto h,'merico do grande cidadão que tanto se distin
guiu servindo sua Patda por mais de 5u annoS com toda a dedicação. Creio que a
Camara não deixará de prestar apoio a e-te projeclO, creio que o governo não ha
de sentir o menOr pezar em despender essa quantia para esta ub, a. creio que o povo
brasllei'o não hesita, A por um moment·. em concorn-r para quc o poder publico
por sua parte possa commemora,· no bronze a m"rnoria do homem que a historia
tambem pur sua vez ha de tornar eterna. Quando uma Nação conla homens dcsta
ordem, é preciso que atle-tcm a existencia deRles homens por todos "5 meios, afim
de que o cidadão em toda a parte se lembre del1e". ~i a França se orgulha de um
Bayard, si a Hespanha se orgulha de um Cid, <) Brasil não pode deixa~ de se or
gulhar de um General Osorio, que é sem duvida a incarnação do heroismo militar
assim como foi a incarnação da probidade privada e da probidade politica.> (Apoia-
dos. Jl!lmto bem ! Muito bem!) •

- A Ct mmissão da Sociedade Rio-(;Yandellse Belleficellte, iniciadora do
monumento, compoz·se dos Srs. Candido Gaffrée, Presiclente; Eduardo Guinle, Se
cretario, Fau tino Vianna; Manoel V. Lisboa, Thesoureiro, Manoel Joaquim Ferrei
ra Du:ra, General Bibiano Sergio da Fontoura Costallat. João Valverde de Miran'
da, Antonlo da Silva Lisboa e llodulpho Bernardelli. O monumento orçou em 240
conlos.

- O Dr. Fernando Luis Osorio (Filho) como demonstração de reconheci-
mento aos carinhos e homenagens da benemerila Sociedade para com seu antepas
sado, mandou razer, pelo conhecido pintor Aurelio de Figueiredo (irmão de Pedro
Amelico) um grande retruto a oleo representando o General a cavaUo, em campos

-do Pa,raguay, e offereceu-o á Sociedade. [ntitula·se o bello quadro: -Na vespera do
lriumpho> e se refere á ve<pera de Tuyuty, lendo sido inaugurado no dia 24 de
Maio de 1914, em magnifica sessão civica. lendo Alcides Maia brilhante conferencia
apreciativa em largos traços da vida de Osorio. (V. Relatorio da Sociedade R'o
Gralldeuse, RIo de Janeiro, 1914).

•
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;> 2e muitas commissões, dirigindo-se todos depois, das manifestações popula
res para a base da estatua, onde pronunciaram brilhantes discursos, rece
bidos com applausos e vivas á memoria do legendario guerreiro, terminan
do este acto com a seguinte mensagem, que foi lida pelo fallecido General
Dr. Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat, Ministro da viaçlio e
obras puMicas e interinamente da gllel'l'a :

.Senhores ! - Em nome do Sr. Marechal vice-presideate da Repu
Mica, que bem a seu pezar e por doente deixa de assistir a esta grande 80
lemnidade a que une-se de todo o coração j e em nome da classe a que per
tenço, constituida pela Armada e Exercito nacionaes, pois não ha distin
tingwr entre o marinheiro e o soldado brasileiro, entre os repre entantes
dos heróes de Riachuelo e de 24 de Maio, ontre Osorio e Barro o venho
dirigir-vos algumas palavras .

•Senhores! Eis-nos diante desse monumento formado de bronze e
de granito, a desafiar o perpassar do tempo, erguido pelo povo para per
petaar a lembrança de um heróe brasileiro, cuja vida foi uma conquista
constante de louros que engrinaldam a fronte da Patria I Abre-se o peito
do Brasil, e do seu coraçãO emerge o vulto grandioso do legendario guer
reiro! Osorio! __ . Teu nome só, compõe uma sublime epopéa do pab'io
Brasil I Nós vimos, jovens então, tua espada invicta brilhar no meio de
nuvens de fumo e de pó. Vimos tua lança fulgurar na frente de hostes
aguerridas que te seguiam arrastadas por teu valor' Ouvimos tua voz po
derosa dominando o troar dos canhões, chamar a victoria! A tua voz de
commando era uma faisca que electrisava os peitos de teus compan3eiros
de armas! Nó te vimos, condor brasileiro, re pirar a largos sorvos o ar
dos combates, como se fõra teu elemento vital j tua alma de heróo illumi
nar-se e mostrar-se pharol a guiar tuas hostes enthusiasmadas! Tu eras
digno do Exercito que guiavas e o tornastes digno de ti! Tl'iumphador em
mil combates, teu nobre sangue derramado cobriu de purpura preciosa o
manto da Patria j mas __ . quando nas ruas, nas praças, nas cidado , o po
vo, que te idolatrava, ainda proclamava os teu gloriosos feitos, a mão da
morte rasgou o seio do Brasil para receber teu oorpo inanimado. Não se
ouviu mais o ruido do lellO victorioso. O cedro altissimo cedeu ao golpe do
raio possante contra o qual nãO valem forças. A Patria cobriu-sede crepe j
mas, corações generosos emprehenderam a tarefa de consolaI-a, e mostram
lbe hoje aos olhos ainda não enxutos do pranto esse monumento que ao
menos lbe abrandará a dôr! A essa commisslíO patriotica, que tão bem
representa o sentimento do povo brasileiro, devemos o pagamento da divi
da que contrahimos para comtigo, Osorio! A esses illustres cidadãos e ás
dlstinctas corporações que vieram depositar corôas junto á estatua, quo
sobreleva-se aos restos mortaes do immortal Brasileiro, nossos sin
ceros agradecimentos ; e aos nossos fieis Alliados que com tanta
gentileza por sna vez vieram render um preito de homenagem ao gran
de heróe que os amava como irmão: a profunda gratidão do governo
da Republica, da classe que represento, do Brasil inteiro. Osorio! aqui
estão teus filhos, aqui estão teus amigos, aqui estão tens irmãos d'armas,
dentre os quaes destacam-se os vultos gloriosos da Patria, aqui está o povo
Brasileiro que vem saudar-te. O troar do canhãO que enthusiasmava tua
alma de heróe annuncia ao mundo que não morreste para o ten Brasil !
O Exercito, qne de tanta gloria cobriste, passa em continenoia d1ante do,
teu tumulo e sente ainda o fogo do teu olhar eleotrisal-o. A Republica do
Brasil passa reverente diante de tua estatua e entôa tua apotheose: Salve,
beróe! Salve, Osorio I.
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Entre a grande quantidade de floros e grinaldas que foram deposita~ •
da,s no pedestal da estatua, notava-se uma corôa de bronze de be!lo effeito,
llfferecida pelo Governo da Republica Oriental com a seguinte inscl'ipçll.o:- ,.
Oampeão da liberdade Sul-Americana - Montev'idéo - Novembro de
l894; e bem assim outra do mesmo metal com a inscripçll.O : - Campanha
Paraguay - 1865 a 1869 - Republica Argentina - á memoria, do Ge
neral Osorio, collocada pelo Sr. Garcia Merou, Ministro dessa Republica,
que nessa occasião pronunciou o seguinto discurso:

.Exm. Sefior! Seiíores I Ante la efigie gloriosa dei intrepido soldado
que recibe en este momento la esprcsion ardiente de nuestras homenages
revivenem mi monte los versos del poeta latino que cierran con !lave de
oro las paginas de una gran historia, y sintetizan, en una esclamacion 1310
cuente, la mission sublimo de los heróes sobre la tierra: JiJgregios aniõ
mos qui sangttine nobis-hanc Pat1"iam pepe1'e1'O suo .. , Egregios corazones
que con su sangre nos han formado la Patria !... Hélo abi, destacándo-se
con lineas annoniosas, sobre el fondo de este ciclo incomparabele I... Hélo
ahi, I\vocado por el mágico poder del arte, adherido á su corcel fogoso, como
un ccntaUl'O do la libertad, senalando á sus legiones 131 camifiO deI honor J
dei peligro, empunando la espada C}uo resplandeceo tantas veces en los cam
pos deI Paraguay, la Durandal invecible do este generoso Rolando, la mas
fiel campanem de sus lutas, en una larga vida de agitacion y de glorias 1. ..
Jamás, on una org'Lnisacion mas rica, se encerraron cualidades mas simpa
th:as y elevadas... Cobejaba un alma infantil en la ferrea envoltura de su
cuerpo de guel'l'ero ... Todo lo habia sacado de su propia naturaleza, como
de unrvenero de inagotables tesoros. .. Poseia, como pocos grandes hom
bres de nuestro continente, la .fuerza risuena ...• Impetuoso y terrible eo
la hora deI ataC}ue, era familiar y sensillo en la intimidad... Mirá sielU
pre a sus soldados como a camaradas con quieoes clebia compartir todos los
trabajos y los peligros de la guerra ... Habia algo primitivo, uo vago reflejo
de los paladines homericos en las lUodalidades de este luchador esforzado ...
Y he aC}ui, senores, la Illas clam esplicacion de su prestigio; he aqui la
levadnra nativa C}ue ha servido para modelar ante las generaciont:\s venide
ms su figura le~tlndaria! Para la imaginacion popular, el General Osorio
ha perdido los contornos definidos deI bombre, convirtiendo-. e en una glo
!iosa abstraeion, en an mito simbolico de las virtllCles que forman la trama
IntIma deI alma de los grande capitanes! Sus heuhos gloriosos, sus accio
nes valientes, el ardor de su elllpage en 01 combate, la fria sorenidacl con
que dominaba los accidentes de la batalla, su bi.'alTa sill1etá' erguien
do.se entre el humo de la polvora, en lo Illas rudo de la rofrega, con los
pliegues flotantcs de su pO:lCho campesino, - son imagines que perfeni
cen ai ciclo de la epopeya popular! Su nombre solo, invocado en la hora
trájina del encuentro,-bastaba para electrisar los batallones j porC}ue en el
s~ porsonitioaban todos los grand s ideales C}ue enpujan á los martyres ano
nJJ11aS á la lucha y aI saorificio ; porque el era la incarnacion viviente. deI
alma de la Patria, anciosa por rehabiUtar su honor y vengar los insultos deI
enemigo !.,. En su marcha hacia el porvenir, las Naciones necessitan el
concurso de esos seres providenciales. Son el10s quienes las conclucen el
~omonto dei desfallecimiento y la duda j son ellos quiencs les inspiran la
fe en las promesas de U futuro destino ... Las nuevas genoraciones apren
den con Sll ejemplo, como se defiende el hogar en la bora de la agresion
f1stranjera. _. Se llaman La Pour d' Auvergne y nbarcan en si proprios toda
lu grandeza de una epoca caballoresca. ,. Se Ilaman el cPetit-Caporal>, y
pasean sus tropas á través de todo nn continente devorado por el rayo de
la guerra I... En nuestras grandes y amadas Patrias americanas se Ilaman
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b'uarez, y su lanza deja SUl'COS rojizos en las filas de los contrarios j se
llaman Ricaurts, y edifiuan un pedestal inacesible con las rocas calcinadas
por ia explosion de San Mateo j se llaman Pringles, y van á buscar en las
ondias deI mar amargo un asilo contra las torturas de la derrota j se I1aman
Lavalle, y sus cargas famosas como las de Murat, como un ciclon barren
liI campo dei combate; se I1aman Necochea, y cubiertos de heridas en el
llano de' Junin para alzarse inmortalisados por eI canto de Olmedo j se
llaman Osorio, y se lanzan 11.1 territorio enemigo y pisan BUS arenas abra
sadas, tan soIamente con doce compafieros, l'enovando en nuestro dias la
ecena inolvidablo de la isla deI GaIlo, reproduciendo ante la mirada atonita
de los contemporaneos una do las mas épicas azanas de Pizarro ! Recorred
la historia de las visicitudes militares de esta gran Nacion, desde los albores de
su independencia hasta los accidentes modernos de su ultima guerra es
trangera, y haIlareis por todas partes la huella indeleble deI mariscai Oso
rio! Abnegado y modesto, desde 01 dia em que recibe su bautismo de
fuego, se dedica por entero ii la defensa deI suelo de su nascimiento, y
como los antiguos paladines, 11.1 velar sus armas, consagra su espada á la
Deidad patriotica que lhena su corazon ! Asi sigue hasta el dia de su
muerte su carrera triumphante, amparado por esse gran amor que lo sos
fiene en los momentos do prueba. No hay fatiga que doble su cuerpo vi
goroso, como no hay contraste que nuble la intrepidez de su alma. Su
actitud soberba en el Paso de la Patria demuestra cuanto podia confiar-se á
su valol' y li. su talento militar; y esas grandes condiuiones se revelaron
aun mps en las tel'ribles. jOl'Oadas deI 2 y dei 24 de Mayo, en que supo ar
rancaI' ii la fortuna, con inspiraciones geniales, el secreto de la vi
ctoria, como mas tarde debia coronala con los esfnerzos de su in
domito corago, regando con su sangre los campos dei Avahy !_..
Conoceis de sobra los perfiles dei hombre de guel'l'a para que deba de
tenerme mayor tiempo em su exámen. No cabe tampoco en el cuadro se
vero de esta solemne ceremonia el analisis seductor dei hombre intimo, el
estudio deI caracter deI patriota eminento, doI politiuo penetrante, dei ciu
dadano modesto, albergado laJ'gos afios en su retiro campestre, dondo prodi
gaba su húspitalidad patriarchal, y donde su alma, tem pIada ai fuego de
las bata lias, se dejaba arrullar dulcemente por los bellos paisages de su
Provincia nata!. Las interioridades de su vida en esas époeas sombroan
los rusgos elo su fisionomia con una pincolada simpatica ... Amaba la musi
sa e la poesia j trovador instinctivo, vaciaba em el molde ritmico las efuzio
nes ingénuas de su corazon siempre juvenil! ... Y este detal1e nimio espli
011. e cOJl1~leta el esboso de sua caracter, e batia la historia de sua vida,
para usar una espresion feliz, con suave reflejo que produceria .111. sourisa
de un nino en el labio altivo (le llDa victoria !. Exm, Senor! Senores : 
F,u nomble uol puebro Argentino, e interpretando lo deseo. de su gobierno
tengo el hOllor de depositar, ai pié de la llugusta iOlag"en deI mariscai Oso
rio, como un homena[:,e debido 11.1 heroismo y a Ia virtud, una corona, de
laurol, CJ.ue rocuerda y simbolisa todos los esfuel'zos, todos los saorificios,
todas las glorias de la a. pera campana, Que ella sirva pam perpetuar en eI
oorazoo de las geoeraciooes que nasuen a la vida, junto con la hozanas deI
guenero, la amistad que liga ii las Naciones que un dia formaram en los
filos dela Triple Aliaoza ! Que 11.1 calor de los sontimieotos generosos CJ.ue á
todos nos animao, ostrechemos los vinculos CJ.ue nos uoeo basta dal'les la
oonsistencia deI noble motaI de CJ.ue está formada! I aI separamos de este
bello monumento, erigido por la gratitud nacional á la memoria de un pa
trinta sio tacha, 00 olvidemos el camino que conduce hasta el, para oncon
traI' em Sll sombra inspiraciones generosas; como ai salir de las trajedias
de Esquilo los atenienses hacien vibrar con golpes sonoros el bronce de
sus escudos, - y arrojaban 11.1 viento, en Ialjas aclamaciones, esta paIabra
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immortal que concentra todos los entusiasmos y todas las grandezas dqol·
alma: .Patria! Patria...• Re diche.'

Commemorando a data da inauguração do monumento a Osorto o •
Governo Brasileiro fez baixar um decreto concedendo as honras do posto
immediato a todos os officiaes reformados e honorarios e praças de pret com
serviços na campanha do Paraguay. E, desde essa época, no <ij;L 24 de
Maio, por determinação governamental, homenagens tem sido prestadas á
estatua do .legendario., por contingentes dos corpos da guarniçãO da Capi-
tal Federal, de accordo com a tabella de continencias.

A 24 de Maio de 1914, anniversario da batalha de Tuyuty, foi reno
vada na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, a idéa, acolhida
com enthusiasmo, de levantar-se uma estatua a Osorio. Simões Lopes Netto,
da Academia de Letras Rio-Grandense, como interprete da iniciativa, fez
sentir que, si era certo já ter dado a Nação um testemunho de afi'ecto a
Osorio com um monumento que lhe dedicou na capital do paiz, faltava ain
da á terra rio-grandense cobrir o berço de seu grande filho com uma eupola
de bronze, reverencia votiva á sua gloria. Lombrava, pois, ao Rio Grande
do Sul o convite para, de irmaos a irmãos, se esforçarem afim de que o
monumento ao heróe de Tuyuty fosse em breve uma realidade no Rio Gran
de do Sul.

A idéa de mll monumento á Osorio, em Pelotas, foi lançada por oe
casiãO'" de sua morte pela Camara Munici paI dessa cidade, conforme propos
ta em 8 de Outubro de 1879. Â resoluçao da Camara Municipal, foi adoptada
por indicação dos vereadores Junius Brutus Cassio de .á.lmeida e Bernardo
José de Souza, devendo o monumento, em bl'onze, ser el'guido na então
Praça D. Pedro II, actualmente da Republica, em cujo local fica o predio
onde residiu o Marquez do Rerval e sua família, hoje sob n. 55.

- Em carta de 6 de Ago to de 1914, datada do .Quartel em Ponta
Parã» (Matto Grosso) - o Coronel Ândrade Neves communicava ao Dr.
Joaquinl Lui Osorio, a resoluçãO da officialidade do 170 Regimento de Oa
valiaria, por votação unanimo, de fazer patrono do um de seus esquadrões
o General Osorio. Âo digno Regimento, os filhos do Dr. Fel'llapdo Luis •
Osorio resolveram offerecer o retrato do homenageado, em busto, tamanho
natural, fardado, (45x55) afim de se enquadrar na moldura já prompta.,
consoante a uuifornúdade regulamentarmente obrigada.

FIM DO 20 E ULTIMO VOLUME
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APPENDICE

Primeiro centenario natalicio de Osorio (10 de Maio de 1908).
Imponentes manifestações officiaes e populares na Capital da Re

publica (dlas 10, 11, 23 e 24 de Maio). - A commissão glorificado
ra. - Em torno á estatua de Osorio. - CorOas e palmas cobrem
o seu pedestal. - Embellezamento da praça 15 de Novembro e da
estatua. - Guarda de honra. - As ·alvoradas.. - Salvam as for
talezas e os navios de guerra - Parada militar. - O povo asso
cia-se ás homenagens. - Presença de altas autoridades. - O Pre
sidente Manso Penna. - Affectuosa attitude para cam a familia
Osorio. - Nos Estados. - Louvores de La Nacioll, de Buenos Ai
reS. - Ordens do Dia do Exercito e Armada. - Apreciações da
imprensa. - Osorio, '0 carinhoso amigo dos proletarios fardados., O

.typo do guerreiro alllado ao do cavalheiro amigo da pas•. - Seu
exemplo exaltado pel Vice-Director da Igreja e Apostolado Positi
vista do Brasil. - Brilhantes juiLOs de Oiavo Bilac, Barbosa Lima,
Llberato Biltencourt, Gomes de Castro, Tobias Monteiro, Ariliar
Azevedo e Alcindo Guanabara. - Os Veteranos do Paraguay e ln
validos da Patria. - Cortejo civico das Escolas. - Marche aux
flambeaux dos academicos de Direito- - O Barão do Rio Branco e
a famllia Osorio: demonstrações de mutua estima. - Conferencia
do Ooronei Albuquerque. - Homenagens em Conceição do Arroio,
villa natal de Osorio. - Iniciativa do Marechal Mallet: o .Orphana
to Osorio'.

,
Para a commemoração condigna do 10 centenario natalicio do Gene

ral Osorio, constante das imponentes homenagens officiaes e populares que na
Capital da Republica foram prestadas á sua memoria nos dias 10, 11, 23 e 24
de Maio (1908) congregam-se em memoravel sessão, a 4 de Janeiro do referi
do anno em uma das salas do 90 regimento de inspecção, a grande commissllo
patriotica que, sob a presidencia do General Luiz Mendes de Moraes e vice
presidencia do General Antonio Geraldo de Souza Aguiar, appprovou defi
nitivamente o programma dos respectivos festejos, durante os quaes func
cionaram commissões parciaes constituidas dos SI·S. Tenente-Coronel Jona
thas de Melio Baneto, Capitão Lobo Vianna, Tenente-Coronel Dias de Oli
veim, Dr~'Julio Benedicto Ottoni, Ernesto Senna, Candido Gaffrée, Com
mendador Julio Cesar de Oliveira, Major Cruz obrinho, Dr. Fernando
Mendes de Almeida, Tenente-Coronel Figueiredo Rocha, Capitão Luiz Fur
tado, 10 Tenente Arnaldo BrandãO, Alferes Bandeira de Mello, Capitllo de
Mar e Guerra Marques da Rocha, Coroneis Vicente Martins e Silva Porto,
Dr. Emílio Emiliano Gomes, Dr. Julio Furtado, Tenente Vieira Feneira,
Antonio Pereira Bacellar, Figueiredo Pimentel, Joaquim Rodrigues e Ar
thur Soares.

Despertados os sentimentos da grande alma da Patria, cgm o passa
mento do centenario de seu leal servidor, a cidade do Rio de Janeiro acor
dou no dia 10 de Maio, quando ainda toda elia estava envolta no véo da,
noite: eram 4 horas da manhã e a praça 15 de Novembro, onde se eleva a
estatua equestre do General Osorio, apresentava um aspecto nunca visto
alli. Em toda a sua enorme extensão, estava elIa profusamente ornamenta-
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da. o espaço em direcçãO á estatua pendiam cordas com bandeiras, festoe~
e galhardetes, attrahindo a attençao publica a ornamentação capricho~ do
edificio dos Telegraphos e da Estatistica, adornados de escudos com as ar- ..
mas dos Estados da Republica .

.A'o embellezamento da estatua de asaria, executado pela casa Rosen
vald e cujas d6spezas tomára a si o Sr. Candido Gafl'rée, presidiu tverdadei
ro gosto artistico: circumdavam-n'a esplendentes grinaldas de crysanthe
mos, orchydéas, camelias brancas, lyrios, angelicas, rosas e outras flores
naturaes. Os gradis de bronze dos canhOes que troaram nos campos do
Paraguli-Y, estavam abertos de rosas entremeadas de festoes de avencas, ca
melias baancas e vermelhas.

Rodeando a estatua sobresahiam lampadas electricas representanto
sóes e estrellas em profusão, de cores azul e branca. Pela grande extensão
da pmça o povo affiuia pressuroso, tomando lugar para assistir as bomena
gens. .As bandas de clarins e tambores do Exercito e da .Armada formaram
nos seus postos. .As de Marinha. e do BatalhãO Naval occupavam o grande
estrado armado em frente á estatua. E o dia, despontando, vinha illuminar
a scena, - resaltando della a figura do glorificado.

Chegavam os membros da familia asaria (1) que, recebidos pela Com
miSSãO commemoradora, permaneceram junto á estatua, depositando em
seu p~destal corôas e flores. Os seguintes veteranos do Paraguay vieram
dar guarda de honra ao monumento: 20 Tenente Carneiro da Fontoura,
Foniel da Força Policial José .Alves da Silva., Capitães José Dias de .Almei
da e .Antonio da Silva Coutinho e asylado Franklin Ferreira de Moraes .

.A's 6 horas teve inicio a alvO/"ada, vibrando no ar as notas dos cla
rins da .Armada como vozes da guerra. Resoaram as cornetas e os tambo
res, terminando a alvorada pelas bandas de musica, clarins, tambores e
cornetas dos corpos da .AI·mada e do Exercito - com o tóque de victoria
por todas as bandas reunidas, que, em seguida romperam, ao mesmo tempo
que o carrilhãO da igreja de S. José - o Hymno Nacional.

Salvaram, entãO, as fortalezas, uavios de guerra e a bateria do 50
Regimento de .Artilharia, postada no Cáes Pbaroux. .-

O troar dos canhões confundindo-se com as ultimas vibrações dos
clarins e os applausos da multidãO, produziu espectaculo enthusiastico"e
olemne, áquella hora matinal. NãO só os descendentes de asaria, mas

pessoas do povo tiveram tambem como os veteranos, lagrimas de ardor pa
triotico, de saudades, de satisfação, de enthusiasmo. .Ainda como que favo
recendo a commemoraçãO o sol veiu nesse momento illuminar mais brilhan
temente a scena, banhando em ouro a estatua do General e destacando as
sim os dois bronzes que o tenta no seu pedestal e representam duas

(1í A filha do General D. Manoela Osorla Mascarenhas, acompanhada de
seus filhos Drs. Gabriel e Carlos Osorio Mascarenhas e senhorinha Francisca Oso
rio Mascarenhas e os filhos do Dr. Fernando Luis Osorio, Ors. Manoel Luis
Osorio, Pedro Luis Osorio, acompanhados de uas senhoras, O. Francisca Osorio
Ribeirn, seu esposo Dr. Mario Ribeiro e o Dr. Fero.ndo Luis Osorio (filho).
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Jas maiores acções por elie veI;.cidas. Varias bandas de musica do Exerci
to, 4-rmada, Policia e Bombeiros haviam, mais, tooado alvorada: no pala
cio do Cattete, residencias dos Srs. Ministros da Guerra, Marinha e Exterior;
chefes dos estados-maiores do Exercito e da Armada, commandante do 40

districto e nas residencias da irmã, filha e netos de Osorio. No numero
avultadis imo de corôas e palmas que, desde ás 8 h. da mauha. começaram
a chegar á estatua, de forma a oobriTem seu pedestal, salientaram os jor
naes as depositadas pelo estado-maior do Exercito, carta geral da Republi
ca, 50 districto militar, 30 districto militar, Marinha acional, Asylo dos
Invalidas da Patria, 40 districto militar, 60 Batalhão de artilharia, villa mi
litar Deodoro, Corpo de Marinheiros Naoionaes, Club Naval, Club Militar,
Pessoal civil e militar da Carta Maritima, Sociedade Rio Grandense, Corpo
de infantaria de marinha, 240 de infantaria, 90 de cavaliaria, lo dessa ar
ma, lo de engenheiros, 70 de infantaria Força Policial, Corpo de Bombei
ros, AssociaçãO dos Veteranos do Paraguay, Direcções de artilharia e en
genharia, 220 de infantaria, 20 Regimento de artilharia, Collegio Militar
lo Batalhão de artilharia, 50 Regimento de artilharia, Escola de Engenha
ria e Artilharia, Escola de Guel'l'a e Applicação e AI'senal de Guel'l'a de Por
to Alegre, 80 de cava11aria, Intendencia Geral da Guerra, filhos, netos,
bisnetos e irmã de Osorio.

A's 10 1/2 chegou um contingente de alumno da Escola Nav~l tra
zendo todos os moços nas mãos pequenos ramos de flores, que atiraram so
bre a estatua, em torno á qual postaram-se, dando guarda de honra. Pouco
depois formava em linha de columna, e marchava para o jardim, a guarda
de hOnTa do Coliegio Militar, com banda de musica e bandeira. A's 11 h. e
35 minutos, entrou pela direita da Praça 15 de Novembro, contornando-a
em continencia á estatua, a luzida diviSãO militar, conunandada pelo Gene
ral Caetano de Faria, com o seu Estado-Maior, delegados do Estado-Maior
do Corpo de Saude, da Armada e da Força Policial. Salvou nesse momento
a bateria do 50 Regimento, no que foi acompanhada pelos navios e fortale
zas. Jámais teve a Praça 15 de Novembro igual conomrencia. O movimento
que alli sà notava accusava a anormalidade de um grande acontecimento.
E o foi de facto a festa do centenario de Osorio. Attrahia a attenção publi
cll. o edificio da Repartição Geral dos Telegraphos caprichosamente orna
mentado sob a dil'ecção do Dr. Julio Furtado, director das mattas e j:U'dins
com verdes festões de folhagens e variegadas floros, transformada a entrada
do edificio em um verdadeiro bosque, destacando-se para o interior no ama
re110 das paredes, escudos com os nomes dos Estados da Repllblica. Numa
das sacadas, apinhadas de famílias e cavalheiros, havia um lindo escudo
com as armas nacionaes della assistindo, S. Ex. o Sr. Dr . .A.ffonso P~nna

á desfilada das tropas, acompanhado de sua filha Dóra, dos membros de sua
casa civil e militar, das mais altas autoridades, dos membros di!. famili~

Osorio, notando-se enh'e os presentes: o Barão do Rio Branco, Ministro
das Relações Exteriores:; Senador Ruy Barbosa, vice-presidente do Senado;
Almirante Barão de Jaceguay, chefe da Carta Maritlma; Almirante Ale-
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xandrino de Alencar, Ministro da Marinha; Marechal Hermes da Fonseca;
Ministro da Guerra; Dr. Miguel Calmon, Ministro da Viação; Dr. Tav~res

de Lyra, Ministro da Justiça; Marechal Xavier da Cnmara, chefe do Esta
do-Maior do Exercito; Almirante Cordovil Maurity, chefe do Estado-~aior

da Armada; General Francisco Marcellino de Souza Aguiar, Prefeito do
Districto Federal; Deputados Serzedello Corrêa, José Carlos de dhrvalho,
Barbosa Lima e Figueu'edo Rocha, Senador Pinhciro Machado, Generaes
Modestino Martins, Salustiano dos Reis, Thaumaturgo de Azevedo, Pires
Ferreira e Carlos Eugenio; Capitão JOãO Chrysostomo, representando o Sr.
Presidente do Estado do Rio de Janeiro; CapitliD de Fragata Marques da
Rocha, Coronel Luiz Cardoso, Dr. Justo de Moraes, Dr. Prudente de Mo
raes Filho, DI'. Leopoldo J. Weiss, Dr. Gustavo da Silveira, Coroneis Mar
tins de Mello, Thompson, Olympio da Fonseca, Souza Aguiar e Alexandre
Barreto, Dr. Araujo Jorge, Marochal Teixeira Junior e as mais altas paten
tes do Exercito e Armada,

Foi a família Osorio corcada das mais significativas provas de apre
ço, cobrindo-a de flores os presentes. S. Ex. o Sr. Presidente da Republi
ca, antes de retirar-se, visitou a estatua de Osorio, examinando com inte
resse as innumeras corôas que a ornamentavam.

Por occasião do luneh servido aos convidados na Repartição dos Te
legraphos trocaram-se enthusiasticos brindes, saudada a CommissãO promo
tora d; glorificação, na pessoa do General Mendes de Moraes, pelo orgão
do Dr, Fernando Mendes de Almeida. Respondendo a essa saudação o Com
mandante do 40 districto militar, reconhecia-se continuador do finado Ma
rechal Mallet, á quem fora de justiça attribuir a iniciativa da glorificação
de Osorio na data do seu nascimento.

Usou da palavra o oflicial veterano, ainda bastante forte e loquaz,
Tenonte honorario do Exercito José Dias de Almeida, narrando varias in
cidentes da vida de campanha de Osorio, pondo em relevo a sua heroicida
de, o seu estoicismo e a affectuosidade com que tratava seus subordinados,
pelos quaes era adorado.

A. 1 hora da tarde um landau descoberto rodeou a estatua. J!Jssa car
ruagem conduzia D. Eupbrasia Osorio de Figueiredo, unica irmã então so
brevivente de Osorio e a senhora do Dr. Anizio de Castro Peixoto. O lan!
dau fez esse trajecto a passo, ladeadas as suas portinholas pelos membros
da commissão, Tenente-Coronel Jonathas de Mello Barreto e CapitãO Lobo
Vianna.

Seguiam-no muitos outros oflicides, e grande massa popular, que
guardou sempre a mais afi'ectuosa attihlde. A' passagem do carro, os po
pulares descobriam-se, prestando homenagem, á veneranda irmã do glorifi
oado, commovida até ás lagrimas.

" A's' 51/2 horas da tarde, salvaram as fortalezas, os navios de guer-
ra, embandeirados em arco, e a bateria destacada no cáes Pharoux. A's
6 1/2, realizou-se o grande concerto pelas bandas de musica da Força Poli
cial em conjuncto, á praça 15 de Novembro, havendo retreta na residencia
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d3 D. Euphrasi~ Osorio de Figueiredo . .A' noite, imprimia lindo aspeoto fee
rioo ~ bahia, a ilJuminação dos oOUl'açados Riachttelo e Deodm'o, a for
taleza Willegaignon e ilha Fisoal. .A praça 15 de Novembro, banhada
pelo OlaI'líO dos holophotes dos navio da Esquadra, oll'ereoia, aos olhares do
publioo, aspecto deslumbrante, adornada de milhares de balões venezianos.
O povo a sociou-se dignamente á glorificaçãO, sendo enorme a massa popu
lar que alli estaoionou, só á meia-noite oessando as festas no antigo Largo
do Paço. O Barão do Rio Branco visitou á noite a familia Osorio tendo
nessa visita oooa ião de vêr os presentes offertados em vida ao Marquez do
Herval e que passaram a ser expostos á rua do Ouvidor, casa Luiz de Re
zende. Despaohos telegraphicos de Buenos .Airos notioiavam que «La Na
oión., assooiando-se á oelebração do oen tenario do General Osorio, rendera á
sua memoria os maiores louvores relembrando as homenagens que o Gene
ral Mitre prestara ao graude militar. Dos Estados, referiram despaohos-en
thusiastioas commemorações do oentenario de Osorio. Em Porto .Alegre, na
Esoola de Guerra fez-se a inauguração festiva do retrato do General. Na
Bahia, o com mandante interino do distrioto, publicou honrosa ordem do dia
e mandou considerar feriado; as fortalezas de S. Maroello e Barbalho dé
ram salvas de 19 tiros; os estabelecimentos militares tiveram as bandeiras
hasteadas; as bandas tocaram alvorada nos quarteis, cnjas fachadas foram
á noite illuminadas.

- Ordem do dia do Exercito:
«.As homenagens quo nesta data, l0 centenario do nasoimento de

um dos mais dileotos filhos da Tcrra de Santa CnlZ - o Marechal Manoel
Luis Osorio, lhe vão ser tributadas, são muitissimo dignas dc applansos,
pois, a um tempo, ollas affirmar a gratidão dos ooevos e serviJão para dis
pertar o sentimento do dever e o amor patrio nos vindonros. Foram gran
des, é verdade, as provas de carinho com que o povo brasileiro acolheu
sem pro o extraordinario guerreiro nos dias subsequentes aos feitos que o
sagrarllm - «!loróe entre os heróes. - e não meno grandiosas têm sido
as demon trações de sempiterna admiração depois flue esse grande vulto
desappareoeu d'entre os vivos paTa penetrar no Pantheon do' Immortaes,
illuminando as paginas de nossa historia oom as fulgurações dos seus feitos
inexcedivPjs. NãO bastaram, porém, es a manifestaçõe do nosso enthusias
mo para re. gatar a divida de honra que o presente tem contrabido para
oom o passado, o assim ó poderemos dar mostras da comprehensão de tão
délicado dever, procurando sempre e oada vez 0001 mais ardor, fazer oom
qúe no coração de oada filho deste abençoado torrão - o amoI' a tão digno
servidor da Patria tonha um oulto tão sincero, como mereoe quem tãO alto
levantou o nome do Brasil no Pa so da Patria, Estero Bellaco ou Tuyuber
ré, em Tuyuty, em .Avahy, em Peribebuhy !! .Aoompanhando, pois, com
abundanoia de ooração, as homenagens que a patriotica oo=i lia glorifi
cadora lhe promove, nós, os representantes deste Exeroito que elle tantas
vezes conduziu ás mais porfiadas pugnas oobrindo-o de glorias - cumpri
mos um dever que nos é imposto pela grande veneração que tributamos a
esse valoroso soldado que, morto embora, oontinuará a guiar-nos sempre,
porque sua vida e seus feitos oon tituem um codigo sublime de en tnamen
tos que devemos religiosamente observar. Como veterano da guerra do Pa
raguay, sinto-me verdadeiramente emocionado relembrando boje os feitos
de tão glonoso soldado. - l1fQ.l·echal Gamam, Chefe do Estado-Maior do
Exeroito. Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1908.•
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Ordem do dia da Armada :
eA Marinha de Guerra Nacional, mais do que nunca inseparavel

companheira do glorioso Exercito, comparticipa do sentimento de proftnda •
veneração e das cerimonias publicas extraordinarias e solemnes, 'lue todos
nós Brasileiros devemos prestar, com animo patriotico e saudoso, á memo
ria do inclyto guerreiro, enaltecido em vida pela fama popular com o titulo
de legendario asaria. Assim nol-o intima o amor altruistico e o oogulho da
nossa propria nacionalidade da qual é este nome um dos mais brilhantes
ornamentos. Roje, com efIeito, 10 de Maio de 1908, festeja-se o centenario
do celebrado cabo de guerra Manoel Luis asaria, o Marechal Marquez do
Rerval, o illustre rio-grandense, cujo esculptUl'al e imponente perfil resur-
ge como marco milliario o secular na plena unidade e na perenidade da
grande Patria, que eUe defendeu e honrou, e illumina-se como um symbolo
de bravura militar, de dedicação e de civismo inexcediveis. General! O
glorioso prestigio do teu nome foi empre um signo de victoria nos campos
de batalha, a lança faiscante que empunhavas excitava o ardor bellico e
attraia como um talisman as gaJ:ridas tropas do teu commando, e o vertigi
noso galopar do teu ginete aterrorisava e dispersava as hostes inimigas,
como outr'ora os elephantes de Pyrrho faziam recuar espavoridas, em con
fuSãO e debandada, as phalanges romanas de Heracléa e Asculum. Mare
chal! A' semelhança de Washington, tiveste o sobrehumano poder de
multiplicar as legiões que capitaneaste, multiplicando-te a ti mesmo, em
toda a parte onde a fm'ia do combate recrescia empolgante, á tua simples
presença, como apparição admiravel, que in:f1ammava o animo dos mais ru
des soldados, na certeza do triumpho ou da morte gloriosa. Nem do indi
toso Ney, nem do afortunado Wellington, nem dos mais brilhantes com
batentes da Idade ~édia, o valor e os arnezes poderao jámais, em con
fronto respectivo, esmaecer o terrivcl esplendor da arma predilecta que
sabias resolutamente com a dextm brandir, ou que afagavas com louçania
nas franjas do poncho escm'o, redemoinhando, guapo no montar, pela van
guarda das batalhas por entre tUl'bilhões de pó e filmo, até que, com a si
nistra, solemne, já a victoria assignala,as. Generalissimo! Paysandú,
Montevidéo, Cerro Oriental, S. Francisco, Dayman, as passagens do Uru
guay, do Juquery-grande e do Riachuelo, Entre-Rios, Corrientes, a passa
gem do Paraná, Itapirú, Passo da Patria, Estero-Bellaco, Tuyuty, Sauce,
Tuyú-Cué, S. Solano, Espinilla, Ensnada, o famigerado Quadrilatero, CUl'U
paity, Passo Pocú, Angulo, Paré-Cuú, Passo Benitcs, Estabcléeimento,
Rumaytá, Tebiquary, Jacaré, ASSUlllpÇlio, Surnby-hy, PequeceTY, Itororó,
Passo-Mala, Villeta, Pirayú, Paraguary, Caacupé, Ascuna, Peribebuy e
quantos feitos mais de guerra das Cordilbeiras, da longa e hm'Oica cam
panha do Paraguay são outras tantas aUl'i-verdes grinaldas da tua estu
penda apotheose. Por eUas se ha de aferir hoje e no infindo correr dos teor
pos o valor e a grandeza da tua Patria, como pelo ésto conquistador de
Alexandre Magno se aferiu o antigo poder da Grecia, como pelo genio mar
cial de Julio Cesar se pautou a soberania incontestavel de Roma e como
pela audacia e tino guerreiro do ~ande Napoleão se perpetuou a proverbial
bizarria e a intemerata bravura do povo francez. asaria! O caracter lhano
e i=aculado e as inauditas façanhas que fizeram do teu nome aureolado uma
-legenda nacional-consagram melhor do que nenhum titulo a nobrezada tua
raça, e a figlll'a luminosa que deixaste gravada a ouro e fogo nas paginas da
nossa historia militar é a mais bella;e a mais justa personificação da nossa na
cionalida<J-e. Chovam bençãos da Patria sobre esse nome ines-quecivel. Ave
Qsorio! A Marinha Brasileira rende hoje continencias á tua immortalidade
historica.-Almirante Oordovil Mawrity, Chefe do Estado-Maior da Armada.•

Liberato BittencoUl't, pelas columnas d'.A Imprensa, iniciava o seu
aCUl'ado estudo sobre a ePsycbologia de asaria. por esta fórma :
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,) .Contam-se hoje cem annos que nasceu Osol'io, oitenta e cinco que
elle se fez soldado, oitenta e tres que foi sagrado heróe em Sarandy, qua-

\ rentil e quatro que se immortalisou nos campos do Paraguay e vinte e -nove
que passou á eternidade, nesta capital, em meio á commoção de um povo
inteiro agradecido, Foi um incans<lvel lidador, na accepção technica do ter
mo, corno podia ter sido um grande estadista, um notavel parlamentar ou
ainda u brilhante homem do letras, si, como eUe queria quando menino,
lhe houvessem deixado trocar a vida das armas pela politica, pela tribuna
parlamentar ou então pela palavra escripta. E quando se lhe fizer a psy
chologia militar, observando cuidadosa e scientificamente todas as exigen
cias da arte, elle se apresentará então, não como o bravo de mil reencon
tros e pelojas, sinão como um dos mais esforçados obreiros na obra ingente
da feitura da nacionalidade Patria. . ..Si o physico lhe era forte e a intel
ligellcia lucida, o caracter lhe era devéras admiravel. Como Willars bravo,
como Caxias circumspecto, energico e ousado como Frederico, astuto e au
daz como Annibal, com o patriotismo de NapoleãO, o golpe de vista de
Massena, a prudencia de Cesar, a firmeza e vontade de Wellingtou ou de
Blücher j como Gustavo Adolpho afl'eito á luta, fidalgo e nobre como Condé,
estimado da tropa como Sherman Tm'enne, o príncipe Eugenio ou r apo
leão, Osorio se apresenta aos olhos da critica militar uma organisaçiio intei
ramente excepcional•.

Olavo Bilac, o primoroso poeta e scintiL1allte jomalista, escrevia pela
Gax,eta de Notieias :

• _... Seria imperdoavell).ue, neste glorioso domingo nós w'ontas
semos a belleza do céo, a doçura do ar, o esplendor do sol, fazendo li-. apo
theose do estrago e da morte. .. Mas não. Esta festa não é a glorilicação
da guerra. Não ha hoje um só homem, verdadeiramente digno do nome de
homem, que se atreva a dizer que a guerra é boa e beila, Essa calami
dade já recebeu por unanime ';onsenso, um rotulo, que si não a define
bem nem a justifica plenamente, ao menos basta para lhe diminuir o hor
ror: a guerra é hoje um .«mal necessario.. Só em um seculo, no seculo
XIX, os conflictos armado entre os homens custaram o sacrifieio de
quinze milhões de vidas. Só as campanhas de NapoleãO devoraram tres
milbões de francezes e cinco milhões de oub'os em'opeu ! Só as lutas
eoloniaes om que se empenharam a Inglaterra, a França, a !talla para
manter o seu dominio extraterritorial, consumiram tres milhões de exis
tencias! Quem b\'er presente ao espírito esta honível estati tica de
sangue, nJio poderá jamai dizer que ama a guerra. Só amam a luta, unica
mente pelo gozo que acham na contemplação do sangue dorramado, os
homens desiquilibrados, monstros moraes, organismos devastados pela epi
lClpsia larvada : porque até as féras u,conscientes apenas matam por fome
ou por ira, quando vém conb'ariado o . eu instincto de conservação ou de
reproducçao. Mas, é iUlltil insistir. A' festa de hoje podcm associar-so sem
contradicçao os melhores amigos da paz. Osorio foi um grande guerreiro,
porque era um grande Brasileiro. Na epocha em que a sua e pada brilhou
a guerra era inevítavel. Não digo nem penso que fosse inevitavel desde o
começo, desde o momento em que ainda a pendencia da diplomacia poderia
tel-a conjurado: mas, no estado a que as coisas ohegaram em 1865, a su 
pensão do confiicto seria uma vergonha, uma ruína moral.. .. O mais pie
doso, o mais terno, o mais .humano. dos homens póde ser um vencedor
de batalhas, - o que quer dizer: um exterminador de homens. fia inte
resses co!lectivos, que influem sobre o individuo como uma atmosphera es:'
piritual. . __ Submettida a este cri teria a figura de O orio resalta com um
relevo de vivíssima gloria. Dizem que, em combate, a sua face era como a
de um deus, irradiando valer e fé. A sua presença galvanisava, excitava,
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alIucinava os soldados, impeliindo-os a deJi.rios de teme.ridades e arrojo. ~.
morte .respeitava-o e elle afl'rontava-a. E, terminado o combate, falando ao~

vencidos prisioneiros, e olhando-os, a sua voz se abrandava, ameigavfP-se o ~

seu olhar - e o heróe era homem outra vez. homem compassivo e bom,
que mil'ava com tristcza o campo de batalha' revolvido pelo roldão dos in
fantes e dos cavalieiros, " E apraz-me lembrar, neste dia, que o grande he
róe do Brasil, - tão bravo, tãO ter.rivel, tão disciplinador, tão tOOlido nas
bata1Jlas, - era, nos dias de paz um homem bom e alegre, de franqueza
.mde, um belIo gaúcho sem papas na lingua, e com o coração cheio de to
lerancia, e mais amigo, nas horas de conversaçãO intima, das anecdotas
engraçadas do que da narração de episodios bellicos. Assim era o .legenda
rio>. A aureola de legenda, que o cercava, não lhe tirava a simplicidade
humana. E' o que dizem quantos o conheceram. E é bom lembrar sempre,
na commemoraç!ia dos heróes, como na dos grandes poetas, os .homeus>
que foram esses heróes e esses poetas, quando se póde affirmar que, despi
dos do seu prestigio de pró-homens, elies não ficam diminuidos aos olhos
dos que os veneram. "_ NãO! a festa de hoje nãO é uma glorificação da
guerra. E' a glorificaçãO de um grande Brasileiro, que guerreou por dever,
e soube defender a sua terra na luta, como sou13e amaI-a e engradecel-a na
paz.•

Raymundo Teixeira Mendes, o illustre Brasileiro, vice-director da
Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, terminava o .Retrospecto sobre
o militarismo perante a politica moderna» recordando a seguinte passa
gem do 10 vaI. da .Historia do GeneralOsorio. escripto por seu filho Fer
nando Osorio, passagem que Teixeira Mendes, por vezes havendo repro
duzidó da publicação n. 326, da Igreja Positivista do Brasil, considerou
que devia ter sido esculpida em bl'onxe e collocada no pedestal da estatua
do legenda?'io hel'óe, como o mais glO1'ioso dos seus se'l'viços: .Seu maior
desgosto (affirmava Osorio) era vêr sua Patria em luta, e achar-se n'um
campo de batalha; e a sua data mais feliz sel'ia aquelia em que lhe dés
sem a noticia que os povos - os civilisados pelo menos - festejavam a
sua confraternisaçllO, queimando os seus al.'senaes.>

'" .dizia o intemerato Bayard gaúcho. O' inlmortal Osorio, coração
de leão, genio dos Pampas bemfasejo e sabio ; aguia das cochilbas, que tão
alto subiste a desvendar no mais longinquo porvir a realidade que te arrou
bou, transfigurando-te por sobre os cam pos de batalha; ó cal'inhoso amigo
dos proletarios fardados, predilecto do'! humildes na paz e na guerra, dá que
a utopia sublime que o coração te ensinou possa invocar-se como significati
va homenagem ás melhores tradições e ás supremas aspirações da Patria
Brasileira! - Ba?'bosa Lima.• (Discurso no Intituto Historico). •

.Ao venerando Osorio, o intemerato guerreiro a Henrique IV em
cuja alma cavalheiresca se aninhava o nobre sentinlento da fraternidade
universal, o lel5endario militar cuja .data mais feliz seria aquella em que
lhe déssem a noticia que os povos,-os civilisados pelo menos-festejavam a
sua confraternisação, queimando os seus arsenaes.' - Major Gomes de
Gast?·o. (Dedicatoria de um Hymno á Paz).

, , , .Glorioso passado de um Exercito que produziu, com Osorio, o
typo do guerreiro alliado ao typo do cavalheiro, o typo da bravura mili~ar
irmanado ao typo do amigo da paz I", - Major Gomes de Cast?·o.. (DIS
~tu'so no'tumulo de Floriano Peixoto).

São do fulgurante jornalista Alcindo Guanabara estes conceitos:
.0 que nós honramos no dia de hoje, sãO as virtudcs militares - as

mais nobres que um povo possa ter. O que veneramos hoje, é o amor da
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F.ltria, posto acima do amor da familia e do amor á vida. O preito que ren
d~mos é á coragem, ao desprendimento, á abnegação, tanto oomo lÍ. pruden-

. Ola e'lÍ. resistencia, viltudes que dão aos individuos um relevo excepcional
I e que dãO aos povos aquelIas imprescindiveis condições para a victoria na

luta da vida. Sendo, como sou, um dedicado amigo das forças militares,
nlíO cansa.nd.o na propaganda que visa enb'eter no espirito e no coração do
povo bra erro o amor pelas armas, eu não sou, cortamente, um arauto da
guerra, nem aspiro a ver afogada em sangue esta. parte do continente ame
ricano. VãO longe os tempos em que os povos se deixavam seduzir pelas
aventuras da guerra e o fumo das vietorias militares. Nós banimos a guerra
de conquista; nós estabelecemos que só recorreriamos ás armas, esgotado
o recurso do arbitmmnnto ; e eu me desvaneço de, membro da Constituin
te, ter conJorrido com o meu voto para que essas disposições ficassem es
criptas na ConstituiçãO da Republica. Mas, nãO vivo dentro do sonho, sinão
na triste realidade deste baixo mundo. Sei bem que a paz universal é unIa
utopia e que o perigo da guerra não está em poder de ninguem afastar de
cisivamente. Em torno de nós, oub'os povo ba que se nlíO querem confor
mar com a situação m'eada pelos factos, que se obstinam em pretender cor
rigir a bistoria, repetindo a proeza de NapoleãO, que «com a ponta da es
pada traçava o mappa das nações•. Si amanbã a guerra, que não queremos,
a guerra que não provocamos, a guerra que não nos convem, nos fôr impos
ta, ou pela necessidade indeclinavel da propria defesa, ou pelo inilludivel
dever moral de resalvannos a propria dignidade, é bem preciso que encontre
o povo brasileiro não instigado no seu patriotismo que ninguem o tem
mai exaltado! - mas, educado na escola da guerra, isto é, na escola da
_quellas vü·tudes que, todas, se compendia1n na figu1'a excelso, do gUe1'rei-
1'0 ill~bst1'e cujo centena1'io C01n1nem01·al1WS. Os mortos governam os .
vivos", E' na contemplação do exemplo que nos legam os nossos mor
tos queridos, que no lar ou na Patria os caracteres se aprimoram. Uma
nação que não soubesse venerar aquelIes que á sua grandeza, á sua eleva
ção, á sua prosperidade dedicaram toda uma oxistencia e afIrontaram tan
tas vezes a morte no campo de batalha, não seria digna de se nome, pois o
que constitue uma nação é o prolongamento e o aformoseamento dos no
bros sentimentos que a conservam e a perpetúam ab-avéz das gerações . .A.
força mais podero a e mais fecunda que pode existir no seio de um povo
nasce do culto do antepassados. O povo japonez, que sorprobende o mun
do civilisado pela sua bravura, pela sua energia, pela sua resistencia, pelo
seu vigor, não tem outro culto sinM esse. Não ha, efIectivamente, para as
almas nobres, estimulo mais forte do que o que pode dar a meditação no
exemplo ~gado pelos que se foram e a alta preocoupação de o imittir e de
o prolongar pela geração que de nó, preoede. Vene1'ando o heróe se1n pa1'
(j'l{.p, inspü'ado pelo 1nais PU1'0 patriotis1no, tantas vexes lev~b ao sol
off~bscante da vict01'ia a bandeü'a da sua Patria, os Brasileiros querem
attestar que a geração actual não desmereoe das virtude. guerreira e oivi
cas que illustraram a geração que a precedeu; e que si por desgraça de
todos sobreviver o dia sombrio em que seja nooessario defender a terra ou a
bonrd elIes saberão te1' nos olhos e no coração a imagem de OS01'io e, C01n
o mes~o heroismo, a mesma abnegação, a mesma resistencía, desfraldar
ao sol da victoria o aug~bsto pavilhão, mais amado do que a vida.•

Tobias Monteiro inioiava, por" esta forma, o beIlo artigo .Reminis
oencias. no Jomal do COl1Mnercío de 10 de Maio 1908 :

.Todos nós, que eramos meninos, nos annos que seguiram após'
.A.quidaban, fomos Ql'eados ouvind~ falar de Osorio como ?~ uma especie de'
semi-Deus. Raros não terlío assistido nas tardes de famllia, parentes ou
amigos, ofliciaes ou voluntarios, horas e boras, a descrever peripeoias de
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oinco e seis annos de marchas e combates. Os moninos sabiam prinoiptl-
mente dois nomes, o de Lopez e o de Osorio. Ouviam falar de bravos e de
heróes ; mas, nenhum fioára na imaginação de todos. Nunca ninguen' pôde"
ter, no Brasil, em plena vida, tãO extensa popularidade nem gloria tão ful
gente. Trinta e oito auuos depois do Paraguay, oem annos depois do nas
cimento de Osorio, essa gloria explende tão pura oomo nos dias da nossa
exaltação guerreira. Para o povo foi eUe quem incarnou toda ue. coragem,
toda a resignação, toda a portinaoia, todo o patriotismo dos nossos solda
dos, e para os soldados a viotoria andava com elle e ao sou lado só se podia
vencer. Dá prazer ainda hoje conversar oom aquelles qUfl o seguiram na
guerra. Todos falam a seu respeito como de um homem que nuncr. viJam
igual. Descrevem-lhe a figura, os o'estos, imitam-lhe a voz, reforem-lhe as
anedoctas, e quando falam dos combates que dirigiu, das batalhas que ven
ceu, inflammam-se e parecem reviver toda a tragedia em que elle fulgurou.
NãO são elles os unicos que participam, até hoje, dessa fascinação que Oso
rio exerceu sobre o seu tempo. Out.ros amigos, que o conheceram na paz,
na vida privada ou no governo, e mais que todos a irmã e a filha, têm a
memoria povoada da funda impressão que elle deixava ... »

«Osorio. -Osorio, simplesmente Osorio, ora como o chamava e ainda
o chama a bocca popular. E quando um homem do valor e da estatura oi
vica do heróe de Avaby, designado por esse grande anonymo que so chama
o p'tvo, perde, na referencia nominal feita á sua individualidade, os titulos
de attenção ceremoniosa que antecedem geralmente os vulgaros, é porque elle
penetrou e domina a alma nacional que assim, intimamente, o ama e vene
ra. Diz-se o General tal, o Barão tal, o Mal'CIUeZ tal, mas, a Osorio jámai~

se dirá, nos achegados lares, na tribuna dos oradores Oll nas meras pales
tms' de rua: o MaJ'quez do Herval ou o General Osorio ; diz-se natnral,
in tinctiva e simplesmente: Osorio. E eUe é, na realidade, um lendario
para o coração brasileiro. Vemol-o, todos, atravéz da gaze tenuemente azul
do filmo do combate, ao galope de um pingo fogoso, o poncho pála aberto
ao vento deslocado pelo impeto da carga, á cabeça o chapéo largo e desaba·
do, a lança em riste, no olhar o brilho da confiança e da certoza e com o
coração generoso a palpitar, a estuar, a bater intrepido pelo Brasil, varan
do quadrados, atravessando columnas, transpondo obstaculos, onfrentando
a melralha e envolvendo-se na fumarada e, por fim, venceudo, ao desfral
dar das bandeu:as cravadas uo ' ólo e nas trincheiras, ao clangor das corne
tas, ao rufaI' continuo dos tambores e ao bater metallico, aturdidor, ol)tbu
siastico e triumpbal dos hymno, ! E' assim que sentimos e que vemos
Osorio, como é as im que toda a Nação o sente e o vê, porque foi assim
que elle se destacou aos olhos do histol'iador em Tuyuty, em 'Itororó, no
Cbaco e em todos os grandes combates e batallias em que sompre se distiu
guiu. A mão popular, consagrando-o, lhe substitue o chapéo agaloadól e
arminhoso do l0 uniforme e kepi de guerra, pelo somb7'e7'o do gaúcho e :>0
bre os seus largos, os seus robustos hombros deitou-lbe o poncho amplo e
listrado dos campesinos do sul, dos cavallerianos dos pCtmpas; montou-o,
depois, sobre um alazão ou um tordilho, pec]ueno e trefego, de cannas finas
e orelhas curtas erguidas, arreiado todl) de COlHO novo chapeado de prata
e... ahi está Osorio, como o povo o ama, como elle era e como a tradição
o conserva. E elle, com effeito, foi isso; pulso de forte e bravo, alma de
bom e digno e bocca franca e singella. Coisa curiosa: qUAm tão bravo era,
quem tão talhado pam a intrepidez da guoJ'l'a nasceu, quem uella tão nobre
e elevailamente se destacon : odiava a guerra. ElIe só a admittia em extre
mo, e só a consentia nobre, sem a cbaeina, sem os saques, sem as infamias,

• {.,\uanto á calma com que enfrontava os IJerigos e como caracteristico da sua
jleuma nas acções, conta-se que, em certo dia que a sua columna em mar
oba, seguia por ullIa das estradas paraguayas, um dos seus ajudantes de

•
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orjens, tocando, aos galões, o animal o se approximando de Osorio, avisou,
mais ou menos assustadiço, e apontando uma outra estrada que, encoberta
por arvores, ladeava longe a encosta de uma montanba: - General. Vai
alli uma grande força inimiga acompanbando a nossa. E Osorio, calmo e
baixando a voz, como quem fazia uma séria confidencia, ao seu ajudante:
- Olhe. E aqui vai outra, acompanhando aquella. Gloria ao seu nome I
Honra á s:m memoria I. (Revista illustJ:ada .Fon-Fon.) .

•Creio não ofl'ender ninguem dizendo que Osorio é o nosso cabo de
guerra mais sympatbico e mais popular. TãO popular, que o seu titulo bo
norifico não pegou.. (Palestra, Artbur Azevedo, .0 Pa.iz., 10 Maio 1908.)

.E' expressamente este o momento mais inten amente opportuno
para commemorarmos o centenario natalicio do bravo GeneralOsorio. Este
centenario vem lembrar-nos tradições gloriosas, evocar paginas brilhantes,
reviver pugnas em que o valor do nos os beroicos soldados levados pela
voz ardente do gI·unde General brasileiro se intensificava, explodindo em
feitos de renome. A revivescencia do nosso passado bellico n 'uma occasião
em que se prolongam os primeiros Eremitos de graves acontecimentos futu
ros, põe em torno da figura do heroe a aureola de um exemplo. A festa
que se vae reali ar amanbã, além do que elia em si significa, é como o
volver de paginas antigas, ebeias de lições que precisamos recordar. E nes
se recordar, e nesse reviver, ba de se retemperar a nossa fibra, para as fo
gosas cargas em que faziam desbaratos violentos, pam os embates cbeios de
enthusiasmo. Diante da estatua imponente do beróe, dennte do seu gesto
êm com mando, lá estarao amanbã, como em grande revista, todos os mo
ços, todos os patriotas, como a responder a esse impeto que é a attitude do
beróe, stratificada no branze :-Prompto ,. (A lIribuna, 9 de Maio de 1~08)._

.A 10 de Maio de 1808 nascia um dos mais valorosos soldados bra
sileiros - Osorio. Este nome, sem os titulos nobiliarchicos com que o agra
ciou a imperial gratidão e admiração do D. Pedro 11, este nome, assim sim
ples, plebeu, inexpressivo, é comtudo o mais popular, o mais querido o o
mais venerado em todo o paiz. Bem poucas vozes tem sido tão justa a po
pularidade e a veneração de um nomo. E o beróe, Osorio, mesmo sem o ti
tulo de Marquez, sem as bonras de miUtar, TIve boje no coração de todos
os Brasileiros como a personificação perfeita do valor, da bravura, da be
roicidade da nossa raça. Tudo que possamos dizer aqui de Osorio é pouco e
os leitores encontmrao noutro lugar d' O Rio a nossa bomenagem ao gran
do, ao legendario vencedor da guerra do Paraguay. (Revista O Rio) .•

•Quando, ba quarenta e quatro annos, a Republica do Paraguay nos
arrastou, inopinadamente, a essa tremenda luta que com elie sustentamos,
com indizivel ardor, durante cinco longos annos, OBrasil era um paiz en
fH}quecido por uma série de luta intestinas, sem Exercito, sem Armada,
sem elementos de defesa de especie alguma. A affronta que nos fora feita
tinba sido, porém, tãO grave e tao brutal e de tal modo ferira o coração da
Patria, que mistér se tornava a realização de todos os sacrificios para vin
gaI-a. Os Paraguayos baviam detido, em plena paz, corno urna presa de
guerra, o vapor nacional Mm·que::. de Olinda, a cujo bordo viajava o gover
nador da Provincia de Matto Grosso e, ao mesmo tempo em que o faziam,
em aguas do Paraná, uma DiviSãO do seu Exercito transpunha a nossa fron
teira e invadia o territorio nacional para só se deter diante do denodo he
roico com que a reduzida guarnição do forte de Coimbra lbe ofl'ereceu resis
tencia. Deante do ultrage feito á Patria, os Brasileiros levantaTamolle como
um só homem e deTam ao mundo o mais belio exemplo de patriotismo e de"
bravura, não hesitando um só momento no cumprimento do seu dever. Em~
um instante, apresentou-se organizado, sob o comn;ando do General Osorio,
um Corpo de Exercito, o primeiro que pisou o sólo inimigo levando a hon-
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rosa incumbencia de dar começo á desa:f!ronta dos brios nacionaes i á des6e
Corpo, seguiu-se a organização dos demais; os voluntarios surgiram de to
dos o recantos do paiz e iam occupar os seus lugares nas fileiras do Exer- _
cito com a calma e li serenidade de quem cumpre um dever sagrado, e em
pouco tempo as legiões brasileiras se movimentavam no sólo inimigo,'
fazendo rutilar ao sol, que deveria ser a testemunha de seus triumphos,
as armas que a Nação lhes confiara para punir a audaeia d~ invasor.
Depois ... quem o não sabe? o patriotismo e a valentia dos Brasileiros
não tiveram limites e, assim corno essas legiões haviam sahido, de uma
maneira assás mpida, doseio do paiz, assim tambem surgiram do seu pro
prio seio innumeros bravos que escreveram com a ponta de suas espadas
essa epopéa memoravel, a cujo inicio e a cujo desenvolvimento assistiram
as aguas.volumosas de um grande rio e cujo termo só foi observado pela
c:ornlllte éno:aquecida de insignificante riacho. Esses bravos, nós os conhe
cemos admiravelmente, e, pela altura a que se elevaram, pclo anojo extra-o
ordinario com que se bateram em pról da Patria ulhajada, conservamos os
seus nomes indelevel e carinhosamente gravados no coração e na alma.
Elles chamaram-se Mallet, Pinheiro, Caxias, Andrade Neves ... elies foram
todos os que pisaram o campo da honra... elies foram o EXOl'cito brasilei
ro. Acima, porém, do todos esses bravos, - por sua prudencia como por
sua braVUl'u, paI' sua extraordinaria dedicação á Patria, como por seu in
cõmparavel talento militar, paira o vulto legendario do guelTeiro, cujo cen
tenario passa hoje entre festejos que representam as bençãos e a gratidão
da Pau-ia á sua sagrada memoria. Nessa luta da haura contra a usurpação,
da liberdade e da ju. tlça contra o fanati mo e a tyrannia, asaria a sumiu
verdadeiras proporções de um gigante e foi nos campos de batalha, !]ue illu
..nino!. tantas vezes com o sol de suas victorias, o arrojo indomito, a abne
gação, o sacrificio, o anjo tutelar que estendeu suas azas protectoras sobre
o sYlllbolo nacional, o alvo constante dos olbal'es de admiraçãO dos Allia
dos o terror do inimigo e o exemplo dos bravos. A passagem do Passo da
Pau'ia, a tomada de Humaytá e as gloriosas jornadas de Tuyuty e Avahy
attestam claramente o seu valor como guerreiro, - e boje, que comrnemo
ramos o seu centenario, e que o . eu corpo descansa na base do bronze que
perpetua o seu vulto extremecido, a sua memoria permanece imperecível
no coração de todos os Brasileil'Os e o seu nome brota a cada instan te de
todos o labias com o amor, o respeito" a admJraçãO e o carinho a que nin
guem mais do que elle fez jús neste paiz. .A Imprensa associa- e de cora
ção aos fe tejos eom que se commemora hojc o centenario de Osorio, e o
faz dando esta edição espccial, que representa não sómente um Ereito de
saudade e admiraçãO á memoria do inolvidavel heróe, sinão tambem a mais
alta e mais o'anca homenagem que lhe é passivei prestar neste dia ao valo
roso Exercito Nacional, de que elie foi, não sómente um membro d.istinct~·
mas o maior orgulho e a mais brilhante gloria.»

«O Brasil inteiro rende hoje a mais justa das homenagens da sua ve
neração ao Grande General em cujo peito o brio da Nação encontrou sem
pre o enthusiasmo necessUl'io para fazer do fraco um resoluto e do forte um
destemido. ão ha mesmo memoria de Brasileiro que não guarde a recor
daçM dos feitos de asaria, cujo nome ligado á ingente obra da consolidaçãO
da integridade nacional ficou gravado na historia do maiores feitos milita
res do Brasil, cómo um symbolo da coragem' indomita o a synthese de uma
ep.opéa sublime, illuminando com a legenda que aure~la. esse audaz ~uer
rena e c~m o fulgor do grande exemplo do seu patrIotIsmo, os caromhos

ue devemos trilhar no dia em que porventura tivermos ainda de responder
90m a vida e com a honra pela defesa e pela dignifica9ão de nossa Pa~ri~.

Creado na dura escola dos combates homericos em que as espadas braSIleI
ras durante muitos annos andal'am desembainhadas, asaria soube pelos seus

•
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.'iltissimos serviços e pela sua bravura sem par, impor- e á veneração dos
Brasileiros. ]J emquanto memoria houver deste paiz, a sua figlua imponente

... e o deu inexcedivel valor militar serão contemplados com o respeito e a
admiraçM com que neste dia a alma patriotica brasileira glorifica esse que
foi um dos maiores guerreiros que a America Latina tem produzido.» (J01'
nal do Bt'asil, 10 de Maio de 1908).

~~s homenagens civicas que o Governo, as classes armadas e povo
prestaram hontem e hoje ainda prestarão á memoria querida de Osorio, sig
nificam, antes de tudo, uma justiça para com aquelle que dedicou a sua
vida á defesa da integridade nacional e que muitas vezes salvou a dignidade
da Pau·ia. Nenhum nome mais que o desse heroe, e bem poucos como o
d'elle, encontram na alma grata do nosso povo um tão acendrado carinho e
um tão severo respeito; é que raros têm sido os que como elle puderam
servir os interesses superiores e sagrados da Patria com a Dlesma bravura, o
mesmo denodo, a mesma abnegação heroica, que o sagraram immortal e que
deram a sua figura desalinhada de gucrrciro a aurcola immorredoura que o
cerca e que projecta. sobre a nossa historia um clarão fulgenti simo de gloria.
Para o inimigo elle assumia talvez, as proporções aterradoras daquelle
sinistro 40 cavalleiro apocalyptico, que cm a morte; para a Patria elle
corporificou sempre o heroismo e a lealdade. O perigo, com todos os aspe
dos de que se reveste, exercia sobre a sua tempera rija de guerreiro uma
forte fascinaçM ; e aos soldados, que muita vez se podiam ter desolado,
sem a prcsença confortadora do vulto querido que os guiava, communicava
essa estranha fascina9ão e essa inexcedível coragem. O seu arrojo, porém,
não era um desequilibro de bravura incon ciente e temeraria; era a se
gmança do seu rapido golpe de vista, era o enthusiasmo sagrado de );ealç~

o nome da Patria, era a confiança na resistcncia disciplinada e decidida de
suas forças. E sempre que no ardor da refTega á boca da morte, nos maio
res riscos de uma luta encarniçada, o seu porte varonil de beróe guiava ,\
acção dos nossos batalhões, sempre que a sua figura formada de dedicação
e heroismo, emergia radiosa de esperança e serena de coragem do atropello
das batalhas sanguinolentas, surgia com eUa para os nossos soldado a con
sciencia de uma nova e indomavel força, que é o dever. Foi essa figura,
nimbada de gloria, que todos nó. Brasileiros cvocamos hontem ; foi á sua
memoria que se dirigiram todas as nossas bomenagens, toda a vencrnçãO
de um povo. A expressão que e se sentimentos civicos tiveram Dontem
com as fe tas do centenario do heróe, foi a mais completa e a mais justa:
a mais completa, porque as bomenagens de aontem desviaram-se muito da
norma seguida geralmente em nosso paiz, tendo nellas entrado com uma
larga e espontanea collaboração. a alma do povo; e a mais ju ta porque
nenhum b.eróe, de todos cujos nomos a nossa historia registra, merece mais
que o legendario Marqutlz do Rerval a gratidão inteira da Patria. A' illus
tre familia do glorioso guerreiro coube o quinhãO de saudade na commemo
ração de honte01 ; não era propriamente o vencedor de batalhas que lhe
apparecia bontem, na attitude marcial em que o vê o olhar do povo era o
coração generoso e amantissimo que lhes surgia na intimidade de suas re
cOI'dações j para o Exercito era o estimulo, o exemplo a liçãO; para a
Patria inteiTa era o beróe que lhe sacrificára uma existencin com a mais
inabalavol das dedicações e o mais ardente patriotismo. Unindo-se todos
em homenagens - o tributo afi'ectivo e intimo da familia, a veneração da
classe mi li tar e a gratidão do povo - o Brasil pôde prestar á memoria sagrada
de Osorio, no dia do seu centenario, n. justiça que lhe devia ... Ul1la ve da
deira apotheose, em summa, as festas do honte01 ; uma como consagraçãO na·
cional, a sanccionar, pelas commernorações ruidosas o alacro , a glorificaçãõ
silenciosa, mas eloquente e immarcessivel, quo do nome do legendario Osorio
já fez a historia, em suas inextinguiveis pagi nas.» -D' O Pai?;, 11 de Maio.
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.A gloria do heróe que em Tuyuty sa"Jvou a causa da liberdade ame-e ..
ricana, detendo e rechassando a victoria da tymnnia, que Já esvoaçava so
bre os destroços dos batalhões argentinos, reviveu hontem na alma do fla
va, que veiu na sua totalidade, abandonando os palacios e os tugurios, de -
de os mais longinquos arrabaldes e das localidades que fica:n a algumas
horas da capital, participar das solemnes festividades organisadas para re
lembrar a memoria querida. Sentia-se no aspecto da multidão a c~scjen-

cia do dever civico que estava cumprindo, ao celebrar aquelIe que não foi
maior na guerra do que na paz e deixou á posteridade o modelo de um ci
dadão perfeito e integral, cujas qualidades e virtudes desabrochavam em
qualquer meio onde se encontrasse. O espirita civico da nossa nacionali
dade expandiu-se numa imponente adaptação !ts imagens evocadas pelo dia,

< e em todo o itinerario por ando as forças passaram, em todos os pontos em
que tiveram de demorar por toda parte em que a bandeira nacional e seus
immediatos servidores desfilaram, vibra,a a população no mesmo diapasão
de culto á ma. cula energias guerreiras, que ainda por muito tempo hão
de exprimiJ: o apice das mais extraordinarias prerogativas do patriota. O
tempo favoreceu a cerimonia abrindo-se num dia soberbo de temperatura
igual, ameno e seductor, convidando á um passeio ou a uma festa, prom
pto ti conceder a doçUl'as dos nosssos melhores dias á quantos qui
zessem envolvel'-se na esplendida jornada da consagração. asaria, o
legendario, teve os adventos todos que convinham ao realce de um
cfos vultos culminantes da nacionalidade. Na época em que veio ao Rio
de Janeiro, de volta da campanha, a recepção que lhe fizeram, deixou um
sulco inolvidavel nos annaes e na chronica dos acontecimentos da nossa
vida social. Os que a elIa assistiram, os mais creanças mesmo, consel'vam
n~memQria como fulgor de uma apotheose, no vibrar de todo um povo que
seguira com emoçãO as pel'ipecias da valentia do seu braço e da galhal'dia
do seu commando nas mais cruentas e temcrosas pelejas da guerra intermi
navel. A impressão de hontem é de outra ordem. Estamos acostumados ao
espectaculo da paz. Ea muito não retalham o nosso horisonte os relampa
gos do furor marcial. J uma cidade reedificada, cle existencia mais sã e mais
alegre, o ambiente moral não podia ser o mesmo dos annos immediatos ás
lutas sanguinolentas e isso havia do influir sobre o sentimento collectivo.
Si não foi, pois, bellicoso, foi perfeitamente consciente, banhado numa in
teha communbão de ideaes, o ai aio com que a cidade concorreu á comme
moração, .A Imp1·ensa. foi a interprete bem inspirada dos ponsamentos ge
mes, quando trouxe a opiniãO publica, que rcpresenta genuinamente, em
sua feição de orgão independente, sem ligações de nenhuma especie, a jun
tar a sua voz ás manifestações do Exercito e da Armllda. NãO tom<r.l pala
vms com que agradecer o conforto que recebemos, vendo as nossas edições
procul'adas com excepcional interesse. O povo brasileiro - dizemol-o com ...
orgulho - esteve comnosco e ratificou com effusãO, nas suas expansões, o
que esperavamos e vaticinámos, confiados no conhecimento que possuiamos
das uas grandes virtudes. [D'.A Imprensa] .•

No dia 11, á 6 horas da manhã recomeçaram os festejos, tocando
alvorada em frente á estatua de asaria as bandas de clarins, cornetas e
tambores da Força Policial e as bandas de musica dos Corpos do Exercito,
com a presença dos Srs. Prefeito, Generaes Mendes de Moraes e Geraldo
Souza Aguial', Com mandante do Corpo de Bombeiros Coronel Souza Aguiar,
Dr. Julio ~:rtado, familia Osorio e muitas pessoas gradas.

" A grande massa popular que, apezar da hora matinal) enchia a pra-
ça'1arga e extensa, applaudia freneticamente, levantando vivas calorosos Íl

Patria Brasile~a, aos heróe do Paraguay e á memoria de asaria.
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A'!! 10 horas da manhã realisou-se na Matriz da Candelaria II missa
ma.pdada rezar pela familia Osorio, officiando o padre Ramiro Vieira de
Mello coadjuvado pelos acolytos Francisco Lobo e Accacio Ribeiro, fazendo
se ouvir ao orgão o padre Anneto o a orchestra do Corpo de Marinheiros
Nacionaes. A concorrencia ao vasto templo foi extraordinaria.

~'uma hella e tocante iniciativa, a commissão do Centenário reuniu
em um «Iunch. ás 2 horas da tarde os Veteranos do Paraguay e Invalidos
da Patria, no pateo da Repartição dos Telegraphos.

A' chegada dos heroicos velhinhos, na praça 15 de Novembro, foraJl1
lhe lançadas muitas flores.

Precedia-os a banda de musica de Infantaria de Marinha, empunhan
do a bandeira nacional o Tenente Jasé Vieira da Costa e o estandarte dos
Invalidos o 20 Cadete Pompilio Bacellar.

Acompanhados da familia Osdrio, contornaram a e ·tatua do General,
realisando-se em seglúda o .luneh. servido em duas mesas, lendo-se nos
cantos do eardapio: «1808 - Itororó - Avahy - Passo da Patria -
Tuyut~ - 1908.•

Tomaram parte os seguintes voluntarios: Coronel Silvll Porto, Co
ronel Dr. Lino de Andrade, Capitão Demetrio José de Oliveira, Major An
tonio Pedro Dionyzio, Capitão Pedro José da Costa Pai\'a, Coronel Alfredo
Vicente Martins, Tenente-Coronel JOãO Baptista Carrilho, A.lfores Jvvino"'\le
Souza Caml eilo, Tenente Dr. Ernesto Frederico da Cunha, Coronel Anenio
Delcm'pio Vello o da Silveira, Major Augusto Hodrigues da Silva Chaves,
Tenente .lo é Vioira da Costa, Capitães Luiz da Costa Firme, JOãO dos San
tos TeL'Coira, Francisco Pereira da ilva Barbo a e Francisco Gomes da
Silva; Alferes Manoel Cameiro da Fontoura, 20 Cadete Pompilio Bacellar e
os inferiores Desidorio Autunos Moreira, Manoel da Silva Palhares, Isidro
Pereira de Aguiar, .lo é JOãO Antonio Ferreira, Pedro José da Co ta, Flo
riano Martins do E pirito Santo, José Alves da Sil,a, Theodoro Gomes de
Azevedo, Jesu'ino de Souza Carvalho, Manoel Franeisco Bernardino A.nto
nio Pod~'o Alve. , José DamiãO, Lino Ribeiro de Novaes, Antouio Ferreira
Lima, Cordolino Gonçalves de Mello, José Joaquim Gonçalves, Manoel Pe

,dro dos Santos, José Francisco de Sousa Silvestre Pereira, Geminiano Ta
vares de Sousa, João de Deus ConceiçãO, Joaquim Felippe de Carvalho An
tonio Pinto Gomes Junior, Felizardo Jose Ferreira, Manoel Rodrigues de
Sousa, Porfirio da Silva, Justino Campos, Manoel Joaquim da Costa, Feli
ciano José dos Santos, Henrique de Mcllo, Lydio Ribeiro Porto, Marcelino
Soares, José Antonio Francisco e .lo é Antonio Moreira. Tambem compar
tilhou do .Iunch. uma velhinhn. que dizia ter sido vivandeira na guerra do
Paraguay.

Ao champagne proferiu sentido cliscQl'so, em 'nome dos .oluntarios
da Patria o illustrado veterano Coronel Dr. Lino de Andrade que estudotl a
personalidade de Osolio como homem e como militar. Falou de Barroso
lembrando que os sentimentos do marinheiro e do soldado se confundem
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nos momentos de alegria ou de dôr, de gloria ou de lutas da Patria Brasi~'

leira. Referiu-se ao heroismo da mulher Brasileira e terminou assim o seu
brilhante discurso: ,

.Saudemos a esses benemeritos, qne ha quasi quarenta annos, sup_·
portam dia por dia, hora por hora, minuto por minuto, instante por instan
te, com pacioncia e resignação evangelicas, as dôres e os tormento causa
dos pelas mutilações e cicatrizes, que lhes transfiguram e deformam os cor
pos, e hoje aqui se apresentam para receber o preito de nossas homenagens,
de nós que neste momento representamos a Nação inteira, em seus nomes,
em nome dos camaradas allsentes, e mesmo em nome daquelles, que, não
tendo mai forças nem coragem para resistir aos soffrimentos e as dôres,
foram buscar o ropouso em outro mundo, ondo reinam sómente doce paz,
placida hlumonia, serena tranquillidade, onde se não vêm as miserias, vil
lanias e baixezas que tan to caracterizam a vida material EI terrena; onde
imperam sómente a RazãO, a Justiça e a Verdade: - Raxão, que nada
mais é do que a l~~x, que produz no bomem os principios incontestaveis de
justiça e verdade; - Jt~stiça, que é a fórma suprema da dignidade e do aper
feiçoamento humano j - Verdade, que, sendo a immensa trajectoria que o
espirito humano percono do estado embryonario da ignorancia até a com
prehensão dos conhecimentos completos e perfeitos, póde ser tambem con
siderada um caminbo juncado de flôres, que nos leva ao zenith, ondo, no
'dizer do Evangelho, gozam de bemaventurança eterna os flue na tena pade
ceram fome e sêde de justiça. Senhores I O amor da Palria dá forças á
alma. Nenhuma distincção ou differença façamos entre os heróes, que tantas
vezes, e a um só tempo se cobriram de tanta honra, quo bem difficil se tor
J::'.va cUstinguil-os ou separaI-os: confundamos em um só preito de home
nagem os benemeritos, que tambem se confundiram, sem distincção ou
differença de classe, quando deram á Patria tantos e tão !5randes momentos
de glorias e, saudando a memoria do legendurio Osorio, levantemos um brin
de aos Invalidos da, Pat1'ia, seus companheiros no campo da honra e da
gloria.»

Em seguida falou o Sr. Dr. Francisco Luis Osorio. Manifestou a jus
ta conunoção que naquelle momento sentia a sua alma de filho ao ver alli
l'eunidos aquelles velhos servidores da Patria que haviam pelejado ao lado
de seu progenitor pela honra do Brasil. NãO fôra o concurso valoroso e for
te não só daquelles braços como dos que haviam perecido na luta, e seu
Pae nãO estaria naquelle momento recebendo as homenagens de 1ftm povo
inteÍl·o. Era por isso que terminava levantando lun viva aos Veteranos do
Paraguay, que seu Pae tivera a honra de commandar.

Os descendentes de Osorio retiraram-se como foram recebidos ao som
do Hymno Naoional pela banda de Infantaria de Marinha, e cobertos de flo
res pelos presentes.

O Veteranos voltaram a contornar a estatua do GeneraIOsorio ..
A's 4 boras da tarde realisou-se o cortejo civico das escolas. Entre

as homenagens prestadas á memoria de Osorio, avultou esta pelo brilho e
imponencia, dando á commemoração a nota popular por excellencia. Diri
gÍl'am-n'a.p Coronel Dr. Dias d.e Oliveira, Capitão Lobo Vianna e Dr. Leon
c!'1l Corrêa, director da instrucçãO. Desfilou na seguinte ordem o enorme
pi'"estito, ás 5 horas menos 20, pela praça 15 de Novembro: Bandas de
clarins e musica do l0 Regimento de cavallaria i Corpo de Bombeiros, con-
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d.lzindo O seu estandarte, com a respectiva banda de musica á frente, le
vando as praças ramalhetes de flores naturaes e no peito medalhas com a
effigi~ de Osorio ; Instihlto Profissional Feminino; Escolas Rodrigues Al-
es, Affonso Penna e la feminina do 40 districto j Externato Hermes, mas

culino e feminino; Collegio Militar, formando disciplinada brigada das 3
armas, sc.b o commando do director Coronel Alexandre Barreto; Collegios
Alfredo Gomes e Paula Freitas j Externato do Gymnasio Nacional com
bandeiras e bouquets ; Lyceu de Artes e Officios; Instituto Profissional
Masculino, trazendo os pequenos soldados as carabinas enfeitadas com flo
res ; além de outras muitas corporações. Uma grande massa popular acom
panhou o prestito, cujo aspecto era imponente, realçando, em meio ás cor
porações militarmente uniformisadas, as vestes brancas das meninas das
escolas, trazendo fitas de cores patrioticas á timcollo e ramos de flores nas
mãos. Ruas e janellas achavam-se repletas de pessoas, que applaudiam, com
as mais vivas demonstrações de enthusiasmo. Na praça 15 de Novembro era
enorme a multidão, regogitando as janellas de senhoras e cavalheiros, prin
cipalmente as da Repartição dos Telegraphos onde se achava o presidente
da Republica, casa civil e militar e ministros. O cortejo circulou a estatua,
e ao mesmo tempo que os grupos militares faziam as continencias, o Insti
tuto Profissional feminino, tomando lugar junto ao monumento de Osorio,
cantava, com acompanhamento da banda de musica do Instituto Profissio
nal Masculino, o seguinte hymno especialmente escripto para essa ceremo:
nia pelo Dr. Leoncio Corrêa e posto em musica pelo maestro Francisco
Braga;

, ...

.'

.Bravo filho da Intrepida terra
Que ao lyranno não corva a cerviz,
Foste grande na paz e na guerra,
Gloria eterna de um nobre paiz.

O Infortunio por leu nome
Descança a pesada cruz,
Tem pão os que sentem fome.
Roupa os que eram quasi nós•

Os teus feitos, recolhe-os a historia
Com carinho de amor maternal;
Filho augusto e querido da gloria
Na saudade da Patria, lmmorlal I

C(JyO

Eras como um tufão, si passavas
Com a espada lerrivel na mão;
E nO peito de pomba abrigavas
Que bondade no teu coração.

C6yo

As creanças nO teu cenlenario
Dão-le os hymnos de amor juvenll,
Typo austero de her6e iegendario,
Honra, orgulho do amado Brasil ,.

-'
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Reboando pOI' toda a praça UD1a salva de palmas, seguiu-se a es~ .. •
bellissima ceremonia outra não menos encantadora! todos os grupos de
creanças das escolas civis e miJitares desfilaram em continencia li e tâtua, _
depositando junto ao pedestal as flores de que eram portadoras.

O alumno do Collegio Paula Freitas - Francisco de Oliveira Ri
beiro assim perorou o discurso que proferiu :

•• o .0 orio, foi um grande homem do povo amado dos soldados que
o aceno da Patrla na bora suprema da defesa da bandeira convocou de toda
a parte: da choupana sertaneja, da enxada agricola, da vastidão dos pam
pas, da ferramenta operaria. Foi desta materia prima do patriotismo he
roico, que eUe improvisou um Exercito e com elle conquistou a victoria.
Accessivel Chão, despreoceupado de outra hierarchia, sinão a do valor, 
Marechal, Soldado, Marquez do Povo, - eUe, a valentia lendaria, cuja ful
gurancia ainda hoje nos deslumbra, foi a exaltação heroica dos pequenos.
Fal-o-ia sorrir, seu riso de leão carinhoso, a voz da mocidade, vindo falar
lhe dos seus feitos, ainda com a verde voz da candura que não sabe mentir.
Heróe ! esta voz quasi da puericia, vem dizer-te em nome dos seus coUegas,
do ninho da educaçao, intellectual e civica, que o Collegio Paula Freitas é :
Quando aconteça despontaI'em os dias da honra nacional em perigo, quando
a bandeira acenaI' vibrante a chamada, á fronteira da Patria ; nós iremos

~praticar nos campos da batalha, as lições de denodo que nos ensinaram de
tua historia, e até lã, quando passarmos, junto da tua estatua de bronze,
repetiremos corno um juramento: o valor legendario, inexcedivelmente
épico, nasceu ha um seculo com Osorio ; ma., não póde morrer, oh I He-

J...óe I nas veias dos teus patricia !.
o .. Assim terminou a homenagem das e colas, ás 6 h. da tarde, hora
em que salvaram todos os navios da Esquadra e fortalezas. A's 6 1/2
horas as bandas de musica do corpo de infantaria de marinha e ma
rinheiros nacionaes que, reunidos fOI'mavam 150 musicas, deram co
meço a bem escolhido concerto, executado com brilho e applausos do
publico. Quér no interior do jardim da praça 15 de Novembro, quer ao
redor, por toda parte, á noite, lampadas electricas do feitio de estrellas e
sóes davam ao local com' a profusão de baloes venezianos um aspecto ori
ginal, de magnifico effeito que o publico se não cansava de admirar, como
já o fizera no dia antcrier, Á. projecção dos holophotes dos navios de guer
ra para a e tatua de Osorio foi a mais intensa e linda passiveI. A custo
,e podia ah'avessar de um lado para outro a praça 15 de Novembro, que
mm'uagens e automoveis conduzindo famiJas, de balde tentavam voltea1':
Os bonds, desde cêdo, baviam começado a transportar para os festejos na
cidade, moradores de todos os arrabaldes e da zona suburbana. O corpo
de bombeiros, victoriado pela multidão, fez jorrar urna fonte luminosa de
effeito sorprehendente, preparada em um batelão desse corpo, que se acha
va atracado ao vapor Aquaria, em frente á ilha das Cobras.

A marche aux flambea'ux das Escolas superiores, organisada pelos
academicos da Faculdade de Sciencias Juridicas e Sociaes do Rio de .Ianei
ro, não podia ser nfais imponente. Ruidosamente alegres, empunhando
nnternas venezianas mlllticores, os dignos moços entraram, com bandas •
~ilitares, na praça 15, contornando a estatua, em cujo pedestal deposita
ram flores, aoz vivas á Republica e á Osorio. O prestito deteve-se alguns
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minutos e então orou o estudante de Direito Alfredo Maciel Moreira oom
entb\lsiasmo e patriotismo, affirmando que Osorio no campo de batálha re-

~ presentava a integridade de nossa Patria. Seguiram-se demais oradores,
1lté que, movendo-se outra vez o prostito, entre vivas á Osorio, correspon-

" didos pelo povo,-deteve-se em face á uma das janellas da fachada da Repar
tiÇão dos'"'Telegrapbos, onde se acbavam os descendentes de Osorio. Sem
pre por en tre expansões de en thusiasmo proseguiu o cortej o ci vico das ec
colas superiores, atravessando a cidade, em direcção ao largo de S. Fran
cisco, onde dispersou.

As emprezas cinematographicas .Pathé., .Cinema Polace. apanha
ram films que na Capital da Republica e Estados exhibimm com snccesso,
das phases principaes das festas do Centenario.

- O preclaro chanceller BarãO do Rio Branco cumulou a família
Osorio, de carinhosas homenagens, no almoço que á mesma expressamente
offereceu em sua rcsidencia em Petropolis, retribuido pela filha e netos do
General no palacete Osorio, á rua Marquez de Abrantes, n. 23 antigo, em
I!leio as provas de sincera estima que unem as duas famílias Osorio e Rio
l:lranco e o altíssimo apreço ao grande Brasileiro historiador das glorias do ~

nosso Exercito .
•Continuaram hontem (11), com o mesmo brilhanti. mo, os grandes

festejos organisados em bonra á Osorio. Foi um grande consolo, essa demons
tração exbuborante de patriotismo, essa grande manifestação de cultll' civi:'
co, prestada, nestes dois dias, ao soldado heroe, que fizera da sua vida o
symbolo da defesa da Patria, que transformára o seu corpo robusto no
ariete formidavel que á frente das divisões brasileiras abria largo caminho
atravez das compactas hostes inimigas. Foram um grande revigoramento do
valor nacional, todas essas grandes bomenagens civicas dedicadas ao legen
dario General, cujo nome bastava ao inimigo para fazeI-o recuar atemori
sado, cuja figura lembrava aos nossos batalhões o toque de victoria. Um paiz
que não esquece os seus beroes, é um paiz forto ; um povo que rende, en
thusiasmado e convicto do seu valor civico, commemorações, como esta que
vimos de assistir, em que a alma nacional vibrou sempre no mais justo
motivo de orgulho, na mais carinhosa veneravão, é um povo que sabe ven
cer. E o bravo Osorio, que hontem era no campo da guerra, no ardor da
refrega, o')symbolo sagrado da Patria, arrastando atraz de si, conduzindo-os
á victoria, os seus valen tes soldados, é hoje, passados muitos annos, o pro
to.typo da bravura, da abnegação patriotica.» (O Pai~, 12 de Maio de 1908.)

«Os01'io - As festas commemorativas do oentenario de Osorio, ante
hontem iniciadas, terminaram hontem com igual intensidade e brilbo. Os
Brasileiros de hoje, educados em lares onde os velhos guel'1'eiros do Para
guay, nos serões' familiares, serenamente, recordando os grandes feitos da
grande campanha, exaltavam a fama de seus chefe predilectos - recebe
ram, como uma herança transmissivel atravéz das gerações, o af1'ectuoso en
thusiasmo que Osorio, o mais popular dos nossos heróes, inspirava aos seus
contemporaneos. A patriotica vibração que sacudiu a alma brasileira, quan
do do theatro das operações bellicosas chegou a grata noticia da victoria
formidavel de Tuyuty, ainda hoje, mortos já quasi tOMS 08 que a recebe-

,rarn, perdum repercutindo nos coravões novos. NãO só os militares de terra·
e mar, mais direotos herdeiros da gloria do heróe gaÍlcho, mas todo o povd'
brasileiro, gente de todas as profissões e idades, foi á Praça 15 de Novem
bro oontemplar o monumento do Legendario e celebrar a bravura ardente

•

."
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do General que outr'ora, em inhospitos campos estrangeiros, venceu os i~i-
migas da Patria. D'A Rua.. •

«O enthusiasmo popular rodeou do mesmo esplendor o dia de hon-
tem, enaltecendo sempre o vulto que mais sobresae entre os que merecem
a consagração da idolatria das multidOes. Nem um momento arrefeceu o ar
roubo com que a memoria adorada rocebia acclamaçoes. O nome àe Osorio, •
Dome simples e luminoso, feito para as bençãos da popularidade, florescia
em todos os labias, vindo dos corações enthusiasmados.. (Da Imprensa).

«MARQUEZ DO HERVAL.

(.ti. seu I/eto Fel'11alldo Luis Osol'io)

Cahiu na arena o archanjo da batalha
Mas não pereclitou sua memoria
Envolvida nas dobras da mortalha
- Que amortalhou seu corpo, ungido em gloria I

Taotas vezes zombara da metralha,
Os laureis conquistando d. victoria,
Que esta Patria nilo tem lenda que valha
Uma pagina só da sua historia! ...

E é por Isso que ° povo brasileiro
No proprio coração, tem magesloso
Altar de culto pelo seu guerreiro.

Rio, 908

O marechal gaácho, temerarlo
- O grande vulto do heróe glorioso
AppeIJidado - Osorio, o legendal'Zo !

F. Jacitltlto.

No dia 23 de Maio, ás 8 horas da noite o Tenente-Coronel do corpo
de engenheiros Caetano José de Faria e Albuquerque proferiu, no salãO no
bre da Associação dos Empregados no Commercio, bem elaborada conferen
cia sobre a personalidade de Osorio, presidida pelo Sr. Miuistro da Guerra
e á que seguiu-se o concerto das bandas de musica da Armada em conjuncto.

A data de 24 de Maio foi commemorada do seguinte modo:

«A'S 5 boras da manhã, houve alvorada junto á estatua do general
Osorio, pela banda de clarins do 70 regimento e pela banda de musica dll
um dos corpos da 7a brigada. Desfilaram depois em continencia á estattla
oontingentes do 70 , 20°, 220 , 230 e 240 batalhOes de infantaria. Bandas de
musica tocaram alvorada na residencia da irmã, filha e netos de Osorio.
A Assooiaçll.O dos Veteranos do Paraguay, incorporada, foi depositar na es
tatua floros naturaes. Os membros do Gremio Veteranos do Paraguay fo
ram até á estatua e am depositaram llma pedra commemorativa. Essa pe
dra foi conduzida numa padiola, ofl'erecida pelo voluntario Acelyno de Mat
tos, a qual foi depois entregue á familia do General Osorio. O Gremio rea
lisou depois, em sua séde, uma sessão solemne, falando o academico Mario
Alvares, que dissertou sobre o thema : «A vida de Osorio e os seus brilhan
tes feites na campanha do Paraguay.. Â sessM esteve muito concorrida,

"tendo a eUa assistido a familia do GeneralOsorio. O Dr. Francisco Luis.
<"Üsorio, filho do General Osorio, falou junto á estatua, agradecendo aos Vo
Juntarios do Paraguay a homenagem que faziam á familia Osorio, convidan
do-a para a sistir áqueUa prova de apreço que eUes testemunhavam á me-



837

'moria do General Osorio, assim como agradecia as provas de consideraçao
que esses Voluntarios lhe tributavam pessoalmente. - A' tarde houve re
tretà pela banda de musica do lo de engenharia, no lindo coreto em frente
á e~tação Deodoro. - Foi empolgante a modesta commemoração que fez
o coronel Mililer de Campos, com mandante do lo batalhão de engenha
ria, pela passarsem da data gloriosa da batalha de Tuyuty. .A's 10 horas da
manhã,'" formado o batalhão na praça fronteira ao quartel, em Sapopemba,
foi feita uma parada geral, sob o commando do capitão Campos Cm'ado, aju
dante do batalhão, e depois de ligeiras evoluções, tomou a formatura de co
lumna cerrada de pelotões, dando o flanco clireito ao quartel, onde tremu
lava o pavilhão nacional. O coronel Müller de Campos, assomando á fren-
te da columna, mandou fazer o toque do officiaes e, no seu circulo, pro
nunciou ligeu:as palavras repassadas de magua em referencia ao accidente •
desastroso que roubou ao Exercito e ÍL Patria o joven e esperanço o lo te
nente Juventino da Fonseca, mas accrescentou que era dever patriotico a
oommemoração das grandes datas nacionaes e que a de 24 de Maio nunca
deverá passar despercebida no seio da familia militar, embora, pelo motivo
justo a que allucliu, não a podesse mais alegremente festejar, como
era seu pensamento. Ditas estas palavras, foi feita pelo 20 tenente Moroira
Junior, secretario do batalhão, a leitura da seguinte ordem do clia regi
mental:

cCommando do lo batalhãO de Engenharia, em Sapopemba, 24 d~
Maio de 1908. Para conhecimento do batalhão e devida execução, publico o
seguinte: Batalha de Tuyuty. - Commemorando a gloriosa data da san
guinolenta batalha de 2'1 de Maio, a maior que se tem ferido na America
do Sul, e onde o beroismo dos nossos chefes e soldados clisputou á·... ferrG""'3
fogo os lomos da victoria j relembrando essa epopéa gigantesca, escripta em
caracteres indeleveis nos verde campos de Tuyuty, onde baquearam exan
gues tantos de nossos irmãos, cumprimos um dover pao'iotico em prestar
neste dia as homenagens de nossa grata admiração á bravura e heroicidade
daquelles que nos precederam legando-nos essa gloriosa tradição tão cheia
de ensinamentos e exemplos a imitar. O batalhão que tenho a honra de
commandar, tambem compartilhou dessa jornada de martyrio na guerra do
Paraguay, e inscreveu seu nomo nas paginas mais brilhantes da sua histo
ria. E ' justo, pois, que unidos em torno do pavilhão sacrosanto da Patria,
ergamos ainda hosannas ao Omnipotente pela grande victoria alcançada e
preces fervorosas pelos que succumbiram. Entrega de medalha - lia pou
cos dias tive a grata opportnnidnde de fazer entrega da medalha militar de
bronze ':lo 20 tenente Gnilherme Luiz de Araujo e Sousa, que a ella fez jús
pelos bon serviços prestados em mais de 10 annos consecutivos sem nota

• em contrario. Maior é hoje a minha satisfação ao fazer-lhe entrega da me
dalha de la elas e, com que o eminente Sr. Pro idente da Republica vem
agracial-o pelo acto de abnegaçãO e coragem que praticou o mesmo official,
salvando com risco da sua propria as vidas de uma humilde família prestes
a soccumbu' em pavoroso incenclio. Esse acto de benemerencia e altrutsmo
foi devidamente apreciado por todos, o a Providencia Divina, que os assiste
sempre, tambem quiz recompensaI-o pela voz fulminadora do raio, em tarde
serena e calma - subito fel-o tombar e presentir a morte; mas con ervou
lhe singularmente a existencia precio a a maior de todas as recompensas
ante a grandeza moral do commettimento j e nos signaes indeleveis que lhe
deixou no corpo perpetual'á a sua memoria. Faço, pois, entregaJlll medalha
symbolica de «Amor r Fraternidade», que atte tará sempre o valor o ipi;re-'
pider do agraciado a quem felicito com grande eJfusãO. RelevaçãO de ca ti
gos correcionaes. - Em homenagem á grande data de hoje, relevo dos restos
dos castigos oorreccionaes iJnpostos por minha ordem a todas as praças .•



838 • •
.. .
•

Terminada a leitura o coronel Müller, ao som de uma harmonios:
maI'cha militar col1ocou ao peito do Tenente Guilherme de .Araujo a mjda-
lha de OUI'O que lhe foi conferida pelo Sr. Presidente da Repnblica. -

O 10 tenente Othon Braga, Ajudante de Ordens do Chefe do Estado-·
Maior do Exercito, visitou e cumpl'imentou, em nome deste, a Exma. Sra.
D. Manoela Osorio MascllJ:enhas, o Dr. Francisco Luis Osorio e del'riais ne
tos do legendaI'io Osorio, pela data de 24. - D' O Paix.>

«A commemoraçM de 24 de Maio percorreu successivamente as tres
phases de odio, de culto e de incitamento ao dever. Elia foi, de comoço,
quando era ainda recente a luta em que essa data se immoI'talizara, quan-

r do a evocação das glorias dasse dia despertava a I'ecordaçao da affronta, do
choque, do sangue, da desolação que era a guerra, - um grito raivoso de
triumpho, um brado de victorioso cujo corpo ainda sangra das feridas do
combate, um clamor de povo rovolto que affirma no exaltamento das suas
armas a orgulhosa desforra das injurias da anciedade, dos sofIrimentos que
entrecortaram um periodo da sua vida nacional. Ahi, o que se celebrava
na commemoração do 24 de Maio era directamente o osmagamento do ini
migo que nos surgira em face, a quéda humilhada das armas que nos af
frontaram, o odio da vespera que se traduzia em acclamações á victoria.
;Era o Paraguay. Com o decorrer dos annos, esse impulso violento passou,
como devi:l passar, o sentimenio de revolta victoriosa desfez-se, o rancor
que a luta gerara transmudou-se naturalmente na amizade que uma nuvem
turbllra e que voltava de novo sob uma nova luz: os combatentes de outI"O
ra apertaram-se as mãOs. E a commemoração de 24 de Maio deixou de ser
Utll gri o de odio e de desforra, para se consubstanciar na homenagem ab
stracta ao soldado, no culto dos batalhadores magnanimos que doram o
sangue e a vida pela communbão nacional, que exalçaram com a sua bra
vura indomavol o doce nome da Patria, que se impuzeram ao rbconhocimen
to e á admiraçãO do Brasil, e que ficaram pairando no sentimento e na
imaginaçãO popular, envoltos em uma poeira lumino a, como os cavalleiros
lendarios. Ficou a reminiscencia da luta, dos enb'evellos formidaveis, das
audacias cavalheiresca, das bravuras e dos desprondimentos magnificos,
das victorias estupendas j mas, as figuras perderam a feição particular, os
inimigos se desfizeram da sua pbysionomia nacional, á guerra se desporso
nalizou. Ficou agenas a gloI'ia dos batalhadores, o orgulho da proprill ca
pacidade militar de povo, o de. vanecimento do qno podemos fazoI' e do que
fizemos de facto. O Paraguay desappareceu; ficaram os heróes. Esta foi
a feiçlíO commemorativa da rude e sangrenta jornada de Tnyuty quG perdu
rou mais tempo, foi o sentimento legitimo que veiu até hoje vibrando nas
homenagens aos triumphadores des. e dia. EUa permaneceu ab'avés do so......
nho pacifi ta dos nossos primeiros annos de Republica e, máo grado a illu
são de tormos entrado definitivamente na era dosejada da paz e da sinceri
dade univer aI, esse culto continuou a falar-nos agradavelmente ao co
ração, tanto mais ensivelmente quanto esses queridos heróes recuavam,
cada vez mais, esbatidos pela lenda, para UI11 passado que não podia voltar.
A phase contemporanea da nossa vida de povo f\stabeleceu o terceiro
estadio para a commemoração desta data, imprimiu ao culto, as homena
gens, ao exalçamen to dos heroes que souberam batalliar pela Patria a sua
derradeiI'a e necessaI'ia significação. Passou a colora, do mesmo modo que
so transfOJ;(II1l o cultocseI'eno dos batalhadores lendarios: o que nos fica
coomo legado maior dessa resistente e abnegada coragem que hoje nos exal
t~ faz vibrar de emoçlíO a geração destes tempos, é o exemplo do deveI',
é o ensinamento de como pode uma nacionalidade ser livre, forte, prospera,
consciente de si e orgulhosa dos seus destinos, é o appello aos mesmos sa-
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0rifiaios, quando precisos, é a liÇãO proveitosa das glorias e das sombras, ~

Oincitamento a quo sejamos bravos, como o foram os masculos legionarios
que'Doje glorificamos, e previdentes como nom sempre souberam ser os que
confiaram apenas, como pOVO, na indomita bravura. A homenagem aos sol
dados de Tuyuty tem hoje para a nacionalidade o valor de um symbolo: é
a defesa nacional revendo-se nos heróes dI) passado, o sen timento de vigi
lancia e esistencia militar exalçando, nos typos admiraveis que esta data
concretisa, as qualidades que é mistér manter no presente e as glorias que
não podemos transmittir desmerecidas ao futUl·O. E' a Patria. O ~u!to ma
ximo de Osorio, cortando como um traço de fogo a multidão entrellada dos
combatentes de Tuyuty, onde o mais singelo dos soldados dourou-se nom
um farrapo brilhante de lenda, tem hoje esta significação forte, esta expres
s1\o generosamente nacional. Elle vale para a mocidade, para a geração de
agora não sómente como um semi-Deus que se glorifica, mas como Ulll
exemplo que é preciso seguir. A pro peridade é a paz e a paz é a transmu
taÇão da força consciente e vigilante. Esto derradeiro estadio da commemo
ração de 24 dc Maio resume todas a phases do culto aos heróes : bradamos
com elle o mesmo clamor de triumpho, vivemos a sua gloria o a sua lenda,
mas em verdade somos dignos deUes fazendo pela mesma Patria os mesmos
sacrificios e as mesmas fuJglU'ante façanhas e conquist:l.ndo para olia as
mesmas victorias redemptoras.» (Editorial d' O Pa,ix, 24 do Maio de 1908).

Da Fedemção, de Porto Alegre, 26 de Maio de 1908 (Rio G. do Sul) :

«Conceição do Arroio, o modesto e obscuro pedaço do heroico Rio
Grande do Sul, não podia deixar pas ar despercebido o centenario do nasci
mento de seu denodado filho, o [egendario O&orio, cognominado tambem p -
lo regimen monarchico com o pomposo titulo de MarCJ.uez do Rerval. Si o "
nome do destemido cabo de guerra concretisa a bravura e a legenda cava
lheiresca da terra gaúcha o constitue uma gloria nacional, tornando-se
assim credor da veneração de todos os Brasileiros, que ufania não deve sen-
tir, por lhe haver dado o bel'ço, o cantinho despretencio o cujo nome figum
sempre ao seu lado, quando a hi toria patria nos conta os . eus feitos épicos
de guerreiro vencedor nunca vencido ~ Por isso ConcoiçãO do Arroio rejullila-
se hoje ao ver surgir no horizonte o sol que, ha cem annos, acariciou os pri·
meiros mO"imentos daCJ.uolle quo havia de, immortalisando-se, immortali-
sal-a tambem. A' legua e moia daqui, ostenta- e hoje, prasenteiro e orgu
lhoso, o silencioso Capão do Emboaba onde, ob o macio sussurrar do arroio
que por alli deslisa, nasceu e deu os primeiros passo o menjno que, mais
tardo, aUl'eolado pelo fumo d. s batalhas, havia de ser uma das mais queri-
das glori;ls de sua Patria. Como Christo, o grande vencedor da conscien-
cias, Osorio, o grande vencedor dos inimigos de sua terra, tambem teve por
-erço uma modesta choupana, bafejada apenas pelo balouçar das folha e

pela surdina melancolica das aguas. Engallana-te, Conceiç1\o do Arroio,
despe as tuas vestes domingueiras, deixa para um lado essa tua physiono
mia de veliJa mysantropa e enthusia ma-te, ao menos hoje, tornando-te
digna Mãe de tão digno Filho! __ . E assim foi. Conceição do Arroio, ao
amanhecer do dia lO, ostentava-se radiante. Os primeiros raios da madru
gada já a viéram encontT8l' no seu posto de honra, para receber as
homenagens que iam ser tributada ao seu digno filho. A's 3 1/2 em
ponto, quando ainda a população dormia, esperando o dia desejado, o sino
da velha Igreja, onde foi baptisado o heróe, deu o signal, repicando festiva
mente j em seguida a musica rompe o Hymno Naeional'e uma sal a de vin
te e um tiros de dynamite annuncia o começo da festa e o centenario • <Rl
vencedor de Tuyuty. A's cinco horas da tarde toda a população da Villa
muitos cidadãos dos districtos que expressamen te vieram para este fi m, di
rigem-se á Intendencia, onde tambem já se achavam muitas familias para
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assistirem á inaugUI'açãO do retrato que ia seI' coUocado na sala nobre da!
quella repartição. A família do heróe da festa achava-se dignamente re~re

sentada pelos cidadãos Manoel da Terra Osorio, Firmiano da Terra Osorio, •
Marcellino Osorio MaI'ques, M~noel Luis da Terra Osorio, Thomaz Osorio.
Nunes e outros. A IntendenCla achava-se ornada com apurado gosto. A's ..
seis horas sentaram-se á mesa, coUocada no meio da sala, os cidadãos que ..
compõem a com missão de festejos, presidida pelo intendente munid'ipal Co
ronel Manoel Marques da Rosa. AbeI'ta a sessão, tem a palavra o oradoI'
official. 1'10 meio do maior silencio principia explicando como se originou a
idéa de festejar esta data memoravel e declarando que não competia á elie,
o mais humilde dos al'l'oienses, a honrosa tarefa de fazer a apologia do
maior, do mais glOl'ioso dos seus conterruneos, do Iegendario OSOI'io, figul'a

~ grandiloqua de sua Patria. Mas lembra quc, se é verdade que o magnanimo
Marquez do Rerval, nos intervallos de suas pelejas e ainda ao som dos cla
rins que annunciavam as suas victorias, não si desdoirava em hombrear
com os simples soldados, com elies commcndo carne e tomando chimarrão,
talvez, tambem, da altura onde paira, singeUo como era, não se sinta en
vergonhado de no dia de seu centenario, ter como relembrador de seus
feitos homericos, o mais simples, o mais obscuros de seus conterraneos.
Entra depois no assumpto principal, discorrendo largamente sobre a heroi
ca individualidade do immortal extincto, e, ao terminar as ultimas palavras
rua peroração que, consistiu n'uma invocaçáo á Patria, puxa uma fita, cae a
bandeiTa nacional que velava a tela, e, ao som do hymno nacional e de
bravos e acclamações, surge aos olhos de todos, em beIlissima apotheose, a
figura do invicto, grande o lcgendario Osorio - o heróe de Tuyu-cuã. Dá-

-"J;\, d'W0is, começo á terceira parte do programma - o passeio civico. A
villa ostenta-se já entãO toda illuminada ii gim·no. Organisa-se na mesma
Intendencia, indo á frente os dois coUegios de meninas e meninos, empu
nhando estes lanternas venezianas. Ao som de marchas festivas, ao estron
dar de milhares de dynamites, á luz cambiante das lanternas e fogos de
bengalas, move-se a columna em demanda das ruas da villa. Vivas ao gran
de heróe do dia e á terra que o viu nascer succedem-se de momento á mo
mento. Depois do trajecto, pl'éviamente traçado, entra a grande mole no
theatro «Paulino Chaves., onde se vae realisar uma sessão magna e a inau
guração, tambem em seu salão, do retrato do eminente arroiense. A socie
dade dramatica .Amor á Arte. coopera assim, igualmente, para o brilban
tismo da festa celebrada em honra de um filho do lugar. Âo redor da mesa,
coliocada ao fundo do salão, senta-se a directoria. Aberta a sessão, levan
ta-se o presidente da sociedade, o sr. advogado Manoel EstevãO Fprnandes
Bastos e produz então uma vibrante e enthusiastica peça oratoria, I'eferen
te ao acto e ao terminar declara inaugurado o I'etrato do legcndario, que, _
magestoso e solemne apparece ao alto da parede, no camarote da frente~

A's dez em ponto, principia o baile, na Intendencia. Dança-se animada
mente até ás tres horas da manhã, reinando sempre alegria e enthusiasmo
desusados. Terminam com o baile as festas em honra do centenario do
glorioso arroianse, que tanto dignificou a sua terra natal, como glorificou a
Patria. Conceição do Arroio não podia fazer mais; fez pouco, mas esse
pouco vale o seu coraçãO, que ella, nesse venturoso dia, deu-o inteiro ao
seu illustI'e e dilecto filho. - St .•

As revistas illustradas do Rio de Janeiro, edre ellas o Fon-Fon,
" Malho, Revista da <Semana e a Rua, dedicaram composições aliusivas aos

ftlitos de Osorio, reproduzindo exceUentes photographias dos successivos f'

fe'stejos do Centenario. A AssociaçliO dos Veteranos do Paraguay distri
lmiu em polyanthéa o seu orgliO Vol~tntario da Patria.
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') Para perpetuar a idéa, levada a ei'feito com vivo enthusiasDlo pa
tri~tico, da commemoração do primeiro centenario natalicio de asaria, - o
General Luiz Mendes de Moraes, na memoravel sessào realisada a 24 de Ja-

~ neiro de 1908 em uma das salas do 90 regimento de inspecçãO, á que aHu
dimos, propuzéra que, após os festejos do centenario, a Commissll.C glorifica
dora se"'transformasse em uma Associação cujo fim fosse crear e manter
um estabelecimento de educação exclusivamente destinado ás filb,as orphãs "
dos militares de terra e mar, nos mesmos moldes das instituiçoes similares
da Europa, como a casa de Saint-Denis, mantida em França pela LegiãO de
Honra, - estabelocimento esse que se denominaria Orphanato Osorio, hon- ~

rando de um lado a memoria do inclyto cabo tle guerra e de outro perpe
tuando a feliz iniciativa do mallogrado Marechal Medeiros Mallet, que a
morte não deixára levar a ei'feito a creaçll.o de uma tal instituiçliO, a
que nos ultimas dias de sua utilissÍIDl1 existencia se consagl'ára com devo-
tado amor. Julgava o General Mendes de Moraes um dever imposto II. Com
missão proseguir na vereda encetada, tomando sobre seus hombros a ardua
e honrosa tarefa de fundar e manter o Orphanato Osorio ; mais do que um
dever, um compromisso de honra. Recebida com applausos geraes a prO')
posta, e assumido o compromisso de honra, o Dr. Julio Ottoni propoz que
se coHocasse no portico do edificio, em que funccionasse o Orphanato, uma
lapide que perpetuasse a memoria do Marechal Mallet, IJUjos dizeres fosse~
mais ou menos, estes: Este Orphanato, foi institttido, devido á iniciativa ~

do Marechal João Nepomuceno de Medeir'os Mallet.
Para a realisaçll.o de tlIo generosa idéa, foram distribuidas listas de

subscripçll.O, que produziram a somma de 23:877$000. (2)
O Major Rego Barros, sobre a felicissima idéa, em caminho de fran

co successo, traçava brilhantemente o seguinte artigo, no Petit Journal de
Porto A.legre, (Rio Grande do Sul) em 5 de Julho de 1908 :

« Osorio. - Segundo tém annunciado os jornaes, trata-se de uma
commemoraçãO ao grande soldado dos pampas e ingente apreciador dos
baihanos, como elie chamava nossa infantaria. Nada neste mundo é mais
justo ne)ll melhor corresponde aos nossos sentimentos de gratidãO do que
avivarmos constantemente os feitos daquelles patriotas que, entregues sem·
pre aos azares da guerra, fizeram de seus corpos escudos da segurança da
Gua Patria. A. guerra, esse grande campo de actividade humana, tão antiga
como os seres animados, é a fórma por excellencia da concurrencia vital e
on1e sómente os fortes, os predestinados, pódem sobrepujar a todos os ou
tros, de fórma que moetrem á posteridade que as açoes, como os indivi
duas, só são respeitados em seu meio quando sll.o fortes bastantes para se
impôr. Os povos, como os individuas, não pódem adquirir, depois conservar
sua unidade, sua civilisaçll.o e seu caracter proprio, sinll.O com a condição
de luctar victoriosa e incessantemente. Em nosso tempo, as lutas de povo
a povo revestem, durante longos periodos, o caracter de concurrencia poli- .,
tica, commercial e industrial; mas, quando o estado de tensll.o excede a
certos limites a guerra arrebenta, violenta, implacavel; - é justalllente nes- ~
sa occasill.O 'lue os gigantes como Osorio surgem como seres providenciRéll.

(2) V. Diario O/ficial de 21 de Junbo de 1911. - Rio.
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Â potenoia guerreira de um povo tem por elementos o valor individual, 1
organisação das forças militares, a industria, a riqueza do solo, o nuwero
dos oidadãos aptos para oombater, emfim, a oapaoidade dos ohefes. À. boa _
organisação de um Exeroito e o talento de um General em ohefe permittem.
1nuitas vezes a Nações pobres e fraoas dominarem sobre outras mais poten- •
tes e enl"iqueoerem-se a sua custa j e é por isso que não nos oanQamos de •
advogar a reorganisação militar de nossa Patria e de salientar o<f'.àstante
mente aos olhos de nossos oonoidadãos os feitos gloriosos de nossos heróes,
para que "sejam sempre abençoados por todos os Brasileiros, em agradeci
mento ao supremo bem de terem legado uma Patria grande, homogenea e
Tespeitada. E ninguem mais do que Osorio fez jús a ser coliooado no ver-
tice da pyramide dos prodestinados do novo mundo. EUe era um General
oompleto, isto é :-fiel ás instituições patrias, zeloso do bem publico, oari
tativo, prudente na administração, justo para com todos, e, quando preoiso,
superior a si mes o e a todo interesse: na prosperidade, modesto j na
adversidade, inabalavel j equanime em uma e outra fortuna. O principio
de suas façanhas era aquelle marcial ardor que, com verdadeira temeridade,
lhe fazia tudo ousar j aquelle fogo que na execução lhe tornava tudo pos
sivel, tudo facil j aquella firmeza de alma que nunca houve obice que
lhe obstasse, perigo que infundisse tomor, resistencia que o cansasse i
aquella vigilancia que nada surprehendia, aquella previsão a que nada

t:9scapava, aquella penetração com que nas mais aventuradas conjecturas
encarava de um relance, quanto podia embaraçar ou favoreoer o exito,
como olbar de aguia que instantaneo abarca vastas regiões j aquella
promptidão não precipite, mas não immatura, antipoda da lentidão de

..ltI-uitos j aquella perspicacia, que o tornava tão habilllara aproveitar as
occasi5es prevenir os designios adversos, apenas planejados, e não perder
em deliberações vãs momentaneas que decidem da sorte das armas; aquella
aotividade que nada podia igualar, e que, multiplicando-o no dia de batalha,
fazia que em toda a parte apparece se, tudo supprisse, mantivesse tudo,
soldado e Genoral a um tempo, inspirando oom a sua presença a um Exer
cito intoiro, e até aos infimos membros delle, o seu valor j aquella sereni
dade no auge do combate, tanto mais manifesta quanto mais encarniçada a
peleja; aquella moderação e brandura para os seus j aquelle inflexivel ol
vido da sua pesssoa, ante a qual barateava a vida j era o caractel· distin
ctivo do grande Osorio, que por si só valia Exercitos-na phrase de Caxias.
Bastava seu nome para espalhar terror entre os mais aguerridos inimigos,
tornar intrepidas as mais debeis forças. Poucos homens com tamanha glo
rÜl, foram a elIe superiores e menos se orgulharam de seus merito~. Raro é
o homem que com tantos e esplendontes successos tanto desadorasse os
tentações ou lisonjas. Nunca homem á tanta grandeza reuniu tal ~rau de.
modestia, lhaneza e bondade j e menos se occupou e enfatuou do amor pro!
prio de sua pessoa. Osorio posstúa o Gonhecimento da força do oaracter e
dos interesses dos seus inimigo, o que é um elemento da victoria; conhe
oia tambem os seus commandados, que nunca os procurou transformar em
machinas, visto que comprehendia que um ser pensante lhe prestaria me
lhores serviços que uma inconsciente machina. Uma das faces mais nota
veis do grando General era o bom senso que presidia sempre á escolha de
seu pessoal: não se enganava quasi nunca com os offioiaes que esoolhia.
Mal bastaria a superioridade de seus planos, si, para executai-os, não con
tasse com auxiliares idonoos. Nos conselltos manifestava-se, sempre de ma-

- neira soq:ltehendente; aquelle tino, aquella rara percepçãO, que ousam deno
mirmr senso commum, permittindo-lhe intnntaneamente reconheoer o lado "
bmn da questão e ajudar a victoria, com o voto, a ooadjuvação, a Jlalavra
laoonica, incisiva, fluente e clara. E' da memoria de homens dessa
natureza, a quem a Patria tudo deve, que convem enoher a imagina-
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"'ç40 de n.ossos jovens patricios. Os grandes cidadãos, sejam guerrei-
ros .qu pacifi.cos, milita'res ou civis, têm direito ao culto de seus pos
teros. Para nós muito valem as memorias de Caxias, Osorio, Floriano,
Andrade Neves, Argollo, Mallet, InhaÚIDa, Bal'l'oso, Tamandaré e todos
aquelles que, por seus feitos militares, «se vão da lei da morte libertan
do>- j mas, nãO collocamos por forma alguma em plano inferior os civi
que taiitos serviços prestaram, como José Bonifacio, Feijó, Cotegipe,
Euzebio, Rio Branco e todos aquelles grandes estadistas que dediqpram aa ~
suas forças vitaes ao levantamento de nossa nacionalidade. Todos os bons
patriotas lutam para um fim commum, embora encarando por prismas dif
ferentes, e por isso tanto vale moralmente o esforço de Deodoro abando
nando o leito de dor para vir á praça publica proclamar a Republica, como
o Visconde de Ouro Preto, procurando obstar com coragem espartana tal
tentamen. Foi vencido j e felizmente o foi, porque, d'est'arte, tivemos o
regimen que sempre sonhamos para a integralisação da America e para
constante garantia ele nossa liberdade; mas, teve e tem tido um procedi
mento de tal maneira nobre e alevantado, que será uma eterna honra para
seus vindoUl'os. Pelo que dissemos, vê-se que não procuramos honrar a
memoria de Osorio simplesmente porqu'3, como elle, somos soldado, e sim
porque, como elle, somos Brasileiro. Foi a 10 de Março de 1865 que o Ge
neral ManoeI Luis Osorio, cujo nome, na phrase de Jourdan, significava 
gloria militar, assumiu o commando do Exercito Brasileiro e procurou em"
seus acampamentos de S. Francisco e Dayman exercitar as suas levas de
voluntarios, que mais tarde formaram um bello Exercito, que se electrizava
só ao som de sua voz. D'ahi passou elle para a margem direita do Uruguay,
de onde proseguiu em operações sempre felizes até as margens do P,~ranÍ1?""

cuja passagem emprehendeu em 16 de Abril, em presença de am inimigo
com 25.000 homens e 60 canhões entrincheirado em suas posições do Pas-
so da Patria j passagem que será sempre considerada como um dos mais
audaciosos feitos militares que é dado executar. Nas vesperas, o grande
gaúcho, proclamando ás suas tropas e mostrando-lhes as terras paraguayas
dizia: «Soldados I E' facil a miSSãO de commaudar homens lines: basta
mostrar-lhes o caminho do dever. O nosso caminho está alli em frente.
Avante, soldados I ..... Depois da passagem a refraga foi tremenda j cada Bra
sileiro, conservando no coração o que tinha de mais grato, batia-se como
leão, sorridente sempre ao apparecimento do seu glorioso chefe, que pare
cia o anjo da victoria pairando constantemeute sobre suas cabeças. O Ge
neral Argollo paz-se á testa da vanguarda; o inimigo era forte, impetuoso
e audaz, -\nas não pôde resistir ao tambem impetuoso ataque brasIleiro e
bateu em retirada. Perseguindo-o de perto, Osorio e Argollo sómente fize-
am alto ás duas horas da tarde, debaixo de copio~a chuva, distante tres

qllartos de legua do desembarque. E desse dia feliz em diante o grande
Osorio foi sempre de victoria t;)m vitoria, até o dia 24 de Maio, que póde ser
considerado como a mais rutilante coroa que engrinalda a fronte daquelle
grande guerreiro, e onde se mostrou grande durante a batalha e sublime depois
da victoria. O Exercito Brasileiro, que con tava, no dia 24 de Maio, 20.000 no
mens, foi inopinadamente atacado pelo Paraguayo, cujo effectivo. era 24.230
praças. As peripecias da luta foram das mais caprichosas e terrificantes; de
todos os lados a morte levava de rojo seres humanos, nM obstante a confiança
no General, quando o fogo terrivel da artilharia Mall~t enviava a impiedosa
parca em todos os angulos.do campo inimigo e faz comp;;ehender nos nossos
que o pendão da victoria está hasteado pela grailcre arma de Napoleão. Bata-

.., lbões inteiros paraguayos são varridos pelo fogo de nossa artilharia, qü~
junca o campo de cadaveres, auxiliando dest'arte os esforços de Sampaio e
.!.rgollo cujas cargas terriveis levam a desordem ás fileiras adversarias. Foi
um momento titanico ! todos com os olhos cravados no pendão auri-verde e
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animados pelo exemplo de seu querido General, lizeram pagar bem caro I
affronta do Marquex, de Olinda. E, então, era digno de ver-se Osorio,
~empre alegre, percorrendo as lileiras de seus querido patricios, trazllr o •
conforto de sua bravura áquelles peitos abençoados, que se batiam por sua
Patria. Em todos os logares onde mais crua era a peleja, lá estava o • •
grande lidador, mostrando o quanto é sublime o cumprimento do dever •
daquelles que têm de sustentar em terra alheia a honra !!:lciona!.
Afinal, soou o clarim ua victoria, e aqueHe que até poucos minutos era
Marte de~lança em riste, passou a ser enfermeil'o dos que tinham baqueado
no campo da honra, e tal dedicação e interesse manifestava pelos feridos,
que conquistou mais corações, pela ternura que pela bravura. Tal é, se
nhores, o general Osorio, o homem em cuja honra se projecta instituil' um
Orphanato, aproveitando-se paTa isso o edilicio já existente no Andarahy,
e que em tempo serviu de ho pital militar. Não conhecemos idéa mais fe-
liz e que melhor oorresponda aos sentimentos afiectivos daquelle grande
coração, Sim, Osorio, aquelle que fazia tremer as hostes guerreiras inimi-
gas, deixava cahir lagrimas de ternura ante uma criança carinhosa; e é por
isso que lhe será tão grato na eterna morada a lembrança de seus amig-os,
que ainda actualmente procuram espalhar o benelicio entre seu povo sob o
patronato de seu honrado nome. E de que maneira, procurando enxugar
as lagrimas das criancinhas que a desdita orphanou!... Sim, é justo que

'OllÓS, os soldados, procuremos ligar o nome de nosso querido General a essa
obra de caridade, que tão grata é a peitos endurecidos nas lides das armas i
sim «••• per liglinoli senza madre e senza padre ci somo i soldati ; essi não
hanno che un pezzo di pane in tasca; ma in compenso hanno un tesoro

~affet1o nel cuore, e dispensano generosamente l'una e l'altra cosa a chi
n'ha h!sogno•. - Major Rego Barros .•

A grande Commissão glorifi:Jadora do centenario de Osorio, auxiliada
eflicientemente por um nucleo de distinctas Senhoras, á cuja frente achou-
se a Exma, D. Orsina da Fonseca, esposa do Marechal Hermes da Fon-
seca, envidou os seus maximos esforços para a installação condigna do Or
phanato no antigo palacio Leopoldina, cedido pelo Ministerio da Guerra.
Para o seu custeio e constituição de um patrimonio, a Com missãO expediu
circulares, e a seu turno, as Senhora projectaram festiv'les populares, con
certos, corridas, kermesses, tombolas, conferencias, etc. Extinctos os ulti-
mos ec s das festas commemorativas do centenario, instituiu-se a 18 de
Junho de 1908 a Associação Mantenedora do Orphanato OsoriCl" (á qual
foi pelo Governo concedido o usufructo do proprio nacional á rua General..
Canabarro n. 36 antigo) eleito um conselho deliberativo que passou a esco'"
lher a seguinte directoria: presidente, General Mendes de MOI'aes j l0 vice
presidente, General Souza Aguiar j 20 vice, Dr. Julio Ottoni j l0 secretario
Tenente-Coronel .Tunathas Barreto j 20, CapitãO Lobo Vianna j thesoureiro,
Tenente-Coronel Dias de Oliveira, Em minucioso relatorio, do anno social
de 1910-1911, transcripto no Diario Official de 21 de Junho de 1911, o
Dr. Julio Ottoni, cujos esforços, dedicação e zelo foram reconhecidos e lou
vados a par dos de seu inseparavel companheiro na Cruzada - o Major
~obo Viabna apresentou, na qualidade de presidente em exercicio, justili
~da exposiçllO dos actos praticados pela directoria e conselho deliberativo ..
da AssociaçãO Mantenedora do Orphanato, traçando a synthese dos embara
ços imprevistos que determiram a crise solvida pelos poderes publicos da

•
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. NaçliO .lWm a encampaçllo do Orphanato Oso'rio, dissolvendo-se a .A.ssocia
ÇM M~tenedora. No entanto, novas difficuldades sobrevindas ao Paiz
in:d.ibiram o governo de effectivar a «necessaria extensão ás filhas or
phliS dos defensores da Patria da mesma protecção que o Estado con
cede aos filhos varões desses mesmos servidores mediante o Orphanato
Osorio, complemento logico do Collegio Militar,» Somos agora informados
por di;;t'incto official do Exercito Brasileiro que no Club Militar da capital
da Republica se agita o pensamento, generoso e patriotico, d~ avocar o
referido Club o Orphanato OsOt'io, abrindo-o, em definitiva, no anno de

'1916, com 100 orphlis.

•
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- Parte Osorio para Dayman. - Cartas de Urquiza, Octaviano

Canabarro. -Resposta de Osorio a esle General. - Chegam
a primeiras tropas de Buenos Aires á Concordia. - Pllrtici
pações de Tamandaré á Osorio. - Noticias do inimigo. -'In
vasão do llio Grande do Sul pelos Paraguayos. - Offieio de
Canll.barro. -Primeira parte official sobre a invasão. - Consi
dera\.ão sobre a attitude de Osorio. - Consulta este o Chefe
uos Exerci tos Alliados e responde a Canabarro. - Onde esta
va o General FlOres. - Justificação da sua ausencia. -Ideias
do Vice-Almirante Tamandaré. - Combate do Riachuelo :
victoria das forças navaes brasileiras. - Parte official do Cbefe
Barroso. - Movimentos po. teriore . - Pa agem de Mercedes.
- Osorio participa ao Exercito a nova do trinmpho do llia-
chuelo.- Ordem do Dia n. 42 .

Capitulo XXXIV. -Slt1mnm'io : Cbegada das cavallarias e lran
portes á Dayman. - Seu tra,jecto. - Trabalho de Osorio nos
acampamentos. de S. Francisco e Dayman. - Sua correspon
dencia com o General Canaharro. - Nova remessa de vohm
tarios do Rio de Janeiro. - Tran porte do Exercito para Con
cordia.-Regras de eonducta para a forças bra·iIeiras.-Im
prescindivel digressão. - A columna paraguaya no llio Grann
de do Sul. - Derrota de uma parte no banhado de Botuhy.
- Commul1icação de Canabarro. - Resposta de Osorio. - om
cio deste ao Ministro Octaviano. - Chegada do Vice-Almi
rante Tamandaré á Curralilo .- Conferencia elos Generaes.-
Expedição pelo Uruguay.-Seu mallogro .

Capitulo XXXV. - SU1mnano : Ultimos dias de Junho e primeiros
de Julho de 1865. - Voluntarios da Patria.-Insurreiç:lo no
Exercito Entre-Riano. - Carta do General Urquiza á. Osorio.
- Resposta. - Conclusão da passagem do Exercito Bra~ileiro

pelo rio Uruguay. - Sua approximação ao acampamento ÂJ.'
gentino. -Passagem pelo Juquery. -Acampamento no Ayuy
Chíco. - Obsequios do General Mitre. - Primeira marcba p.ffe
é'tuada pelos Voluntarioso --Providencias do General Osorio
quando esteve no acampamento em Juquery. - Suas commu
nicações ao General Canabarro do acampamento de Ayuy
Chico. - Marcha da Vanguarda. - Prevenção á Canabarro.
Ida do General Urquiza á Concordia. - Parada de re~;sta no
Exercitos Brasileiro e ÂJ.·gentino em 24 de Julho. - Noticia
da promoção de Osorio a Marechal de Campo. - Manifesta
ções escriptas. - O General Osorio perante o Exercito Brasi
leiro. - Seus babitos. -Noticia da viagem do Imperador 110
Sul.-Communicação dos Minisb'o á Osorio. - Vencimento,
despezas secretas e autorisaçáo. - Exigencias to13s. - Corres
])ondencia de 3 de Julho publicada no .,Jornal do Commer
cio•. - O Ministro da Guerra pede informaçõe . - Osorioein-
forma .

Capitulo XXXVI. - Summatio : Cuidados dispensados pelo General
Osorio ao Exercito Brasileiro nas proximidades da Concordia.
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- Soldo. - Reunião de Brasileiros. - Brigada Netto. - Forne
cimento ás tropas de Canabarro. - Felix Dufourg. - O forne
cimento de viveres. - Idem, de cavalhadas. -Organisação da
I" Brigada Ligeira. - Preenchimento de vagas de officiaes.
Intervenção inconveniente. - Vigilancia do General. - Trecho
de uma carta do Consul Geral do Brasil em Montevidéo.
Tentativa de extermínio da Brigada Netto.- Noticia dos Pac
ra!!uayos que invadiram o solo rio-grandense. - Marcha do
Fiercito de Osorio para Ayuy-Grande. - Subida da E qua
drilha Brasileira pelo rio Uruguay. - Victoria em Jatahy.
Ordem do Dia n. 82. - Consequencias da vio~oria. - Dill
hmesto. - Sahida frustrada do Pal':J.,,<TUayos na Uruguayana.
A Vanguarda de Flores. - Barão de Porto Alegre. - Sua cor
respondencia com Osorio. - O vapor Unii'lo. - Mulheres no
Exercito. - Pistolas raiadas. - Almirante Tamandaré. - Cueva '.
:iVlarcha do Exercito pal'll. Gualeguay-Chico. - Ordem do Dia
'/l. 88. - Visita do General ao Hospital Amhulante. - Compra
ele medicamentos.-Instrucções para a marchas do Exercito.
-Outras medidas.-O Almirante Tamandaré vae ao Exercito
lJu cal' infantarias para o sitio de Uruguayana. - Pormenores
a respeito. - Marcham 3 batalhões, :i't'litre e Tamandaré.
Chegam ao seu destino. - Osorio assume o com mando dos
Exercitos Alliados. - Marcha para MandisolJi-Chico. - Ordem
de engajamento.-Marcha para Mandi obi-gmnde.-O Impe
rador chega ,í. Uruguayana. - CommuniC>1ções de Ferraz e Ta~

.Jllandaré á Osorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitulo XXXVII. -Summal,io : Em Setembro de 1865. - Conse
quencias do Aviso de 1" de Julho. - Chega ao Exercito a no
ticia da rendição dos Paraguayos em Uruguayana. - Grande
contentamento. - Pormenores da rendiçãO. - Procellimento
com o General CanabmTo. - Sua carta de 19 de Setembro fi
O orio. - Proclamação do Imperador. - O plano dos Alliados.
- Carta de :i't'litre á O orio. - O Exercito em Mandisob1:.
Diario da marcha. - Em Mercedes. - Em Ouenta. - Os Pm'a
guayos retiram-se para o seu paiz. - O General Caceres e n
Esquadra brasileira.-A cidade de Corrientes cáe em poder
do Alliados. - Ca.rta e orficio de Barroso á Osorio. - Cont.i
nuaç::l0 da marcha dos Exercitos Alliados para o norte em
direcçi'ío :i cidade de Corrielltes. - Nota de Lopez' respofta
de Mitre. - Proseguem as marchas até o Riachuelo .

Capitulo XXXVIII. - umrnario: Acampamento do Exercito Brasi
leiro á margem do Riachuelo.--Actividade do General Osorio.-
O Avise de 21 de Novembro do Ministro da Guerra.-Resposta
fri ante. - A birra. - Fardamento de verão. - Providencia quan
to a fornecimento de viveres. - Autorisação ao Cbefe Barro o
e Tenente-Coronel COUtillho. - Officio do Genernl Osorio de
15 de Dezembro de 1865. - Homenagem ao Chefe Barroso.
- Marcha do Exercito para a Lagõa Brava. - Communica
ções de Osorio ao Mini tro Octaviano. - Em COl'l'ientes e seus
arredore . - Providencias anteriores. - Informações ue Barroso
e 0arvalho. r_ Officina de con trucção em Corriente . - Re
quisiçõe' neces arias. - Ida de O,orio li. Corrientes. "- Sua vi
-it.'l. aos hospitaes e outros pontos. - Carta de 25 de Dezembro
ao Ministro da Guerra. - Cincoenta e um dias de acanlpamen
t.o. - Exposição do Ajudante Meneze:. - Actos do Genernl
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Osorio. - Exemplos. - Officio de 1" de Janeiro de 1866.
... Força do Exercito Bra ileiro em 15 de Janeiro de 1866.

IDtimos officios du General Osorio no acampamento da La-
gõa Bl'ava .

Capitulo XXXIX. - Summan'.o: Pas agons do inimigo pelo Para
rfii, desembarques, escaramuças e excursões de pequenos va
pores.-Guerrilhas á~ avançadas argentinas: sorpreza em Cor
mles.-Conducta de Osorio.- Mudança para Talá Corá.-m
gresso do Dr. Carvalho de Buenos Airo. á Corrientes.- Seu
officio de 13 á Osorio em que se lê o apreço do Ministro
Octaviano ao General Brasileiro.-Ponderação de Osorio sobre
a inconveniencia do acampamento da Vanguarda (Ex. Orien""
tal) em Itati.-Goyo Suarez resolve attender por intervenção
de Mitre.-Realisa-se a previsão de Osorio.- Juizo do Coro
nel Palleja sobre o facto.-Retirada do Exercito Oriental pa
ra S. Cosme.-Justificativa de Barroso a Osorio sobre as ar
remettidas paraguayas pelo Paraná.- Chegada de Tamandaré
e Flores á Corrientes.-Reunidos em Conselho, os Generaes
planejam a invasão do territorio inimigo.-Aprestos para a
invasão e nota do Dr. Carvalho a Osorio.-Noticias do inimi
go referidas por passados.-Enfermidades no Exercito Impe
rial.-Osorio reclama facultativos.-Montante do Exercito em
l° de Março (1866).- Osorio solicita inpre dndiveis munições
dando outras providencia .-Visita de Osorio e Netto á Flo
res.-Recepção festiva.-Ida de O orio ao Pa so da Pau·ia.- ";l

Visita á Mitre.-Em Corrientes.-Volta ao acamllamento ...
Capitulo XL. - Summario: Partida de Tamandaré de Corricntes

com a Esquadra para encetar o reconhecimento do rio Pllra
ná.-Com a 3" Divisão segue o Mini tro Octaviano. - Visita
deste a O orio em Talá-Corá.-Harmonia entre os AlJiados.
Revista ao Exercito Bra ileiro.-Falta de conforto no acam
pamento. - Regresso de Octal'iano para burdo do Cysne. 
Carta de Tamandaré a Osol'io obre explorações da Esquadra.
-Convite de Tamanuaré ao' AlUados para. irem até a bordo
do Apa examinar o ponto no Paraná mais conveniente.
Opiniões de Osorio, Tamandaré e do Dr. Carvalho.-Commu
nicação deste sobre a marcha dos apre tos.-Resposta de Oso
rif'\.-Officio ao Ministro da Guerra.-Resultado da conferen
ci~ a bordo do Apa.-l\1udança do Exercito.-Tamandaré dá
noticia a Osorio de arremettida á E quadJ.·;l. -- Boletins de
Octaviano sobre taes succes o .-Banquete aos .Alliados a bor
do do Apa.- Nova conferencia destes. - Investidas obre o
vapor Hem'ique Mm-tins.-Repulsa.-Reconhecimento por Fia
res de Itati.-Catasu·ophe do encoUl'açado Ta1llandm·é.-0 1"
Tenente Mariz e Barros. - Episodio heroico. - .Atte tado de
Osorio.-Resolve-se o ponlo de passagem do Ex rcito.- Carta
de Miu'e a Tamandaré.--Idéa da occupação do banco de Itapirú.-
Opinião de Osol·io.-Seu reconhecimento.--Parte do DI'. Carvalho.
-Cl1Jlclusão da mudança do Exercito.-Esforços de Osorio.
Testemunho do COl'OIiel Palleja.-Ju tificati.\'A. daqemora da in
vasão.-Palavras de confiança a O orio dos Mini tros F naz e
Octaviano.-Primeiros dias de Abril.-Descoberta de um ca
nal.-Nova exploração hydrographica pelo General Hornos.
Occupação da ilha em frente a Itapil'ú.-Bombardeio entre a
ilha occupada, os naYios e a fortaleza.-Bilhete do Coronel
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Cabrita a Osorio.-Ataque paraguayo á ilha, repellido.--Oso
rio prepara-se para allXiliar a defesa.-Declaração do prisio
neiro Romero.-Morte do Coronel Cabrita.--Conferencias a
bordo do Apa.--A passagem se fará logo que estejam conclui
dos os aprestos.--Dirige os trabalhos o Chefe da Commissão
Engenheiro Carvalho.--Conclu ão dos preparativos.-A quept
deve ser commettida a operação da passagem.--Rasgo de
Üilorio, que recebe a incnmbencia .

Capitulo XLI.-Sumrnario: Proclamação de O 'orio ao Exercito
do Brasil (15 de Abril, 1866).--E' saudada com ardor.--A
ordem de embarque.--Ubiquidade de ORorio.--Quadro gran
rrlioso.~-l\i[itre confia a Osorio a .operação mais importante e
decisiva da campanha•. --Coadjuvação da Esquad.ra.--Passagem
do Paraná.--Osorio é o primeiro a saltar em terra paraguaya.
--Faz em pe 'sôa o reconhecimento do terreno.--Ordena o de
sembarque.--Seu comportamento .heroico e habil».--Primeiro
combate da Confluenci::l. (16 de Abril).--Trovoada e cUuYa.-
Osorio acampa.--Primeira noite na terra inimiga.--Tiroteios.-
Parte ofticial á Mitre,--Apreciações sobre a conducta arrojada
de O orio.--.Bemdito arrojo '.--0 brilhante raiar de 1'7.-
Ataque de Basilio Benitez.--Victoria dos Brasileiros.--Evacua
\.ii.o de Itapirú.--Desembarque da força arp;entina e oriental.
--Partes officiaes de Osorio ao General Mitre e ao l\finistro
da Guerra.--Ordem do Dia, n. 152.--Serviços da Esquadra
louvado por Osorio.--Carta d.e l\i[itre, de satisfação pela con
ducta de Osorio nos succe sos de 16 e 1'7 de Abril.--Boletim
n. 2 dos Exercitas Aliiados: Osorio, o heróe da jornada;
apologia ao valor do soldado brasileiro.--Parte de Mitre ao
vice-pre. idente da nepublica Argentina sobre a transcenden
cia desses feitos e acção de Osorio.--Te temunhos de Flores
e Palleja.--ColTespondencia do .Jornal do Commercio>.-
Apreciação do Dr. Vieira Ferreira.--Occnpação da posição de
Itapirú (18 de Abril).--Encontro de l\fitre com Osorio : .Ge
neral Osorio, sois mn heróe ! .--Carta <ie Mitre: O orio ple
namente corresponde .1 sua confiallça.--Coutinúa o desembar
que dçs Aliiados junto á ltapirú.--Prejuizos advindos á s-aude
de Osorio.--Lopez retira-se para o Estero Bellaco.--Brllguez
e l\1arcó permanecem nas trincheiras.--Fornecimento no Exer
cito Brasileiro.--Occupação do Passo da Patria.--Nota ae
Osorio descriptiva da pas agem do Paramí e subsequentes
acçõe. -- Osorio agraciado Bwrão do Hel'val. . . . . . . , . ,

Capitulo XLII. - u1Il111ario : O acampamento do Passo da Pau'ia,
ba e de operaçõe do Alliados. - Posição dos belligera:1.tes.
-Flores com a Vanguarda occupa o sul do Estero Beltaco
do Sul. - Descripçcl0 desse Este/·o. - Osorio julga mal acam
pada a Vanguarda. - Testemunhos. - Prevendo o ataque pa
raguayo, Usorio organisa o acampamento brasileiro. - Posi
ção da tropas da Vanguarda a ~ de Maio (1866). - Reco
nhecimento projectado. - Realisa-se a previsão de Osorio :
oJiPreza ini~iga. - Batalha do Estero Bellaco. - Repulsa da

Vanguarda Ã1liada : perda de 4 canhões,-Auxilios á Flores.
- Corre Osorio em seu soccorro: attitude salvadora, -.Veiu.
viu e venceu.! - Restabelece-se a ordem, sendo os Paraguayos
repellidoR. - O orio contuso, tem inutilisado o cavallo em
que montava.-A perda das peças brasileiras: conu'ariedade.
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de Osorio. - Conduc!:.'l. do capitão J. D. Cal'doBo de Mello.
Perdas na batalha. - Systema de «encadeiamento» adoptado
por Lopez para p.vitar a fuga de seus soldados. - Os her6e
da jornada. - Partes officiaes e Ordem do dict n. 158, de
Osorio. - Imaginosa accusação a Osorio, desfeita por Paranhos 19~'

/, './·Capit"'.llo XLm. - SU1I1nna1'io : Lopez repassa o E tere BelJaco do
Sul. -- Vigilancia pessoal de Osorio á Vangunrda. -- Plano de
avançar; anciedade de Osorio. -- Passagem de gado Jll'Zra o
Exercito Brasileiro.--O Exercito Argentino faz-se esperar.-
Tiroteios e escm'amuças na Vangum·da.--O Tenente-Coronel
Joiio Simplicio.--A caminho de Tuyuty.--Acção do Pa so Si
dra.--Acampamento em Tuyuty.--.A.s linhas de Rojas.--Reco
nhecimento pelo Coronel Bello.--Resolução de ataque ao ini
llligo.--Prevenç..'io de Osorio.--O mim' do .24 de Maio. (1866).
--Explorações do Alliados.--Condição da CI1.valJaria brasileira
e do municio.--Batalha de Tuyuty.--Signal de ataque para
gua}"o.--Os Alliados correm á arma .--Sua posição e numero.
--Plan!:.'l. do acampamento e da bat...'l.lha.--2° plano de Lopez:
Simultaneo ataque do inimigo; sua impetuosidade.--Combate
na «direita. dos Alliados.--Osorio recebido com entbusiasmo.
--Fineza de Mitre.--ArreD1ettida ao «cenu·o•. --FlorGls re 'iste:
é levado em derrota.--Ajuda de Osorio.--Acção da art.ilJlal'ia
Mallet.--PI évia collocação desta por advertencia de Osorio.-
Testemunho de Miu·e.--Osorio dirige verdadeiramente a bata
lha.--Sampaio e a «Divisão encoUl·açada•. --Valiosos depoimen- ,
tos.--Protecção por A.l'gollo.--Dominadom presença de O orio.
--Seu cavallo é ferido.--Entbusiasticas referencias dos vetera
nos.--Tentativa inimiga pela retaguarda do Exercito Bra iJei
rO.--Providencias de Osorio.--Situação no Potreu:o Pires.-
Osorio alva o Transporte.-- Contusão recebida.--Plano falho
de Barrios.--Repul a.--ffitima operação.--Inuteis e forços de
Brugrez.--Derrota completa do inimigo.--Carta de Manoel
Jacintbo O orio.--Homenagem da officialidade da canhoneira
<Henrique Martins•. --Apreciações á conducta de .Bayardo
rio-grandense».--Desvelo por sua vida.-- Perdas dos bellige
rantes.--Nota de Osorio descriptiva da batalba.--Porque não
fui executada a perseguição ao inimigo.--Effeitos da batalha
de 24.--Cantico de guerra de Rozendo Muniz.--Ped.ro Ame-

'rico: projecto de tela representativo do memomvel feito.-
Documentos of:ficiaes.--Mappa organico do lU Exe!'cito...... 209

, Capitulo XLIV. - wnmm'io : Inacção dos Alliado após a batalha
de 24 de Maio (1866).--Reuniã(} dos Generaes em Chefe, á
30, no campo de Iataiti, obre a marcha das operações.--Im
portante acta dessa reullião.--Situação particular de cada um
dos Exercitos Alliado e do inimigo.--Opiniões de :Mitre,
Osorio e Flores.--A incorporação ao Exercito do Barão de
Porto Alegre.--Pensamentos dos Generaes Alliados.--Despren
dimento de Osorio.--Sua conferencia com Tamandaré,a. 3J de
lIiaio, no Passo da Pau·ia.--Nova Junta de Guerra, á 1° de
Junho.--Resoluções adoptadas.--Representação de Osorio sobre
cavalhadas.--Convenio para o abasteciment~ do Exerêito.-- , ,
Nomeação de Polidoro, a 14 de Maio, para substituir Osorio •
em seus impedimentos, conforme este requerera em 26 de
Abril, por doença.--Officios do fulistro da Guerra sobre a
missão Polidoro.--Escaramuças nas avançadas em Junho:
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bombm'deio do dia 14.--Anciedade pelo desfecho da luta;
carta de Ferraz á Osorio.-- Chegada de Pulidoro á Con'ientes,
em fins de Junho.--Officios á Osorio.--Convite á Polidoro
(3 de Julho) para assumir o commando do Exercito.--Appello
do Ministro Octaviano e de Polidoro:á Osorio para que con
tinue no commando.--Osorio impossibilitado de continuar :
aggravam-se seus padecimentos.--Juizo de Osorio sobre seu
subfltituto.--Entrega do commando, á 15 de Julho.--Ordens do
dia n8. 161 e 1.--Carta de Mitre á Osorio sobre sua retirada.
Osorio é inspeccionado, á 17 de JulllO : seu estado é julga
do gravis imo.--Partida á 18, para Corrientes, onde elUbm'cou
á );loite, junto de Itapirú.--Pal·te de Tmnandaré ao Governo
Imperial sobre o estado de Osorio.--Sensação nos exercito
com sua retirada.--Plena confianÇ<'L a Osorio do Governo Im
periaJ.--Sympathias e saudades deixadas nos Exercitas AJlia
dos.--Seu nome, ymbolo da victoria.--Carta do Ministro
Octaviano, agradecendo, pela Patt'ia, seus serviços na formação
do Exercito Brasileiro, salientando seu valor e n.bnegação.-
Carta de Osorio, de despedida, á Tamandm·é. -- Osorio Grà
Cruz da Ordem de Uhrir;to.--Honrosas cartas de Ferraz: Im
pressão causada ao Governo Imperial pela retu'ada de Osorio;
,rotos pelo seu restabelecimento para terminal' a tarefn. inicia-
da.--Archivo do 1° corpo do Exercito ,

Capitulo XLV. - Surnwm'io : Chegada de Osorio a Provincia do
Rio Grande do Sul (Agosto de 1866).--Cm'ta a sen filho Fer-

r- n~do, em que descreve eu estado de smíde e dá noticias
da guerrn..--Importante carta de Caxias a Osorio: operações
mal encaminhadas a principio.--Carta do Mini tt·o Ferraz de
honrosa confianÇ<'\.--l\1anife taçõe de apreço e congrattllações
pelo eu regre o e triuJl1phos : Officio da Carnm'a Municipal
de Conceição do Arroio.--Resposta de Osorio a essas home
nagens.--Officio de Tamandm'é á Osorio sobre a sua retirada
do Exercito.--Noticias enviada :í Osorio do theatro da guer
ra : acontecimentos em sua ausencia.--Cartas do Tenente Ma
noel Luis da Rocha Osorio.--Soft'rimentos e melhoras de Oso
l'io.--Cartas de conselhos á seu filho Fernando.--Difficuldades
pecunim'ias de Osorio.--Saudades que disperta nos Exercitos
Alliados, os quaes reclamam sua presença.--Carta de Franci 
cisco Xavier da Cunha, de Itapini, sobre os succes os da cam
panha.--Cm'ts de Octaviano, ancioso por noticias de Osorio.-
Piedoso donativo das enhora de S. Gabriel.--O cavallo baio
de O orio.--Carta de Cezar Augusto BrandãO, de noticias da
guerra. . .

Capitulo XLVI.-Surnrnario : Caxia, nomeado Commandante em
Chefe das forças do Imperio contt'a o ~overno do Paraguay
(10 de Outubro de 1866), iJldica a Osorio para Commandan
te em Chefe do 3° Corpo do Exercito que devia formm' o
povo do Rio Grande do Sul, e para o Commando interino
das Armas.--Officios do Governo Imperial notificando a no
meaçj,io de OsoJ;.!o e carta de Caxias em que appelJava para

, ,o seu patrioti mO.--Ainda não restabelecido Osorio declarou
se prompto e paz-se em actividade.--Cm·l:.as ele Ca.'l:ias e OctB
viano á Osorio, de satisfação e congratulações por sua con
ducta civica e volta ao Exercito.--Diffjculdades da mi são de
O orio : Conhece-as mas declara não vacillar quaesquer que

•
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sejam os sacrificios.-Correspondencia de Osorio com Flores,
na qual este, demonstra o quanto foi sensivel a ausencia do
General Brasileiro do Exercito, e remette seu relogio como
recordação de amizade.-Officios á Osorio do Ministro da
Guerra Conselheiro Paranaguá e de Caxias sobre a sua mis
são na Provincia.-Providencias de Osorio para o começo das
r~ni1les.-Circular-appelJo ás influencias politicas sem di·
tíncçãl> de credos.-Obstaculos á organisação do 30 Corpo ; a
attitude da imprensa contraria a sua formação. - Falta 4,e
energia do Vice-Presidente da Pro,incia em exercicio.
Frouxa conducta do Commandante Superior da Guarda Na
cional da capital da Província e da Junta de Saude da ca
pital.-Isenções concedidas em escala ampla. - As deserções.
-Offi.cio de Osorio ao Governo Imperial sobre os obices en-·
contrados.-Officio do Ministro da Guerra Paranaguá á Osorio
sobre possivel auxilio do 'General Visconde de Porto Alegre.
-Significativa resposta de Osorio; apreciações sobre a mar
cha das operações da guerra.-Officio de Caxias á Osorio, de
Tuyuty, sobre as operações. - Novos ofticios de Osorio ao
Pre idente da Provincia e ao Ministro da Guerra sobre os
obsto'1.culos creados ao desempenho de sua missão.-Respo ta
do Ministro da Guerra.-Pretensos abusos praticados por au
toridades brasileiras contra os direitos do ubditos orientaes.
-Officio de Osorio á Caxias sobre a fOl'maç.ão do 3° Corpo.
-Resposta de Caxias. - Officio de Osorio ao Ministro da
Guerra. . . . . . . . ." .. . 285

Capitulo XLVII -- SW1I1nario: Nomeação do Dr, Francisco Ignacio
Marcondes Homem de Mello para Presidente da Provincia
do Rio Grande do Sul (27 de Dezembro de 1866).-De che
gada á Provincia (16 de Janeiro de 186~), escreve á Osorio,
o qual se encontrara na Orqueta, pedi.ndo uma conferencia.
-Esta se realisou a 18 desse mez, em Pelotas, para onde
seguio immediatamente Osorio.-Perfeito accordo de vísto'lS
entre o novo Presidente e Osorio. - Impres,ão que ao Dr.
Homem de Mello causou o GeneraJ.-- A 22 dc Janeiro assu
miu o DI'. Homem o honroso cargo de Pre idente da Provín
cia, officiando a Osorio.-Appello do Presidente ao bacharel
Henrique Bernal'di.no Marques Canal'Ím director do cDiario
do ,Rio Grande> para que cessasse a cruzada contra fi forma
ção do 30 Corpo.-E' attendido.-Torna- e o Presidente des
de logo excellente colJaborador de Osorio, que escreve ao
Presidente do Conselho Zacharias mostrando sati fação com
o facto.-Ces am os abusos; são suspensas as orden inconve
nientes; ordens terminantes ão expedidas; emfim, todos os
obstaculos se removem.-Circular ao commandante superio
res sobre seus deveres e des cidadão na defesa da Pau·ia.
-Officio de Caxias á Osorio em que transmitte novas do
theatro da guerra.-Officio de Portinho á O orio sobre o mo
vimento do Exercito a seu cargo e do inimigo na Costa do
Aguapehy e dando seu pensamento sobre qual o ponto mais
conveniente a' operar.- Officios de Osorio . ao Presidente da
Província sobre o Exercito em marcha, indi«:ancFo providelt
cias.-Officio á Osorio do Ministro da Guerra sobre a mar
cha do Exereito e operações.-Officios á Osorio, de Portinho
(do Aguapehy) e de Caxias (de Tuyuty) de noticias do thea-
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tI'O da Guerra.-Officio á Osorio do Dr. Homem de Mel10
sobre providencias relativas á farmação do 30 corpo.-Officio
de Osorio ao Pre idente da Provincia sobre a marcha das
reuniões. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Capitulo XLVil!. - Swnma1"io : Actos de energia do Dr. Homem
de Mel1o, Pre idente da Provincia, para vencer os obstaculos
antepostos á organi ação do 30 Corpo de Exercito.-SUSPE'il
são do Marechal de Campo Luis Manoel de Lima e Siiva"do
oommando superior da Guarda Nacional da capital.-Officios
de Osorio e Homem de Mello sobre a formaçáo do 30 Corpo.
Informações do Brigadeiro Portinho.-Carta, de Osorio á Espo
sa.-Propostas de organisaçi'io de Corpos e Companhias.·

"Officio de Osorio á Caxias: egue melhor de saude, ma ain-
da de carro.-Marcha do Corpo Policial da capital, a reunir-
e ao 30 Exercito : difficuldade a es a reunião opposta pelo

antecessor do pre idente Homem de Mello.-Este de iglla
para ub tituir O orio interinamente no commando das Armas
o commandante da guar11ÍÇ<'io do Rio Grande Brigadeiro Ran
gel.-Anciedade pela marcha do Exercito.-Empenho de Oso
rio em transpor a fronteira. - Esforços para as reuniões.
Officio de Caxias á O orio sobre a marcha de te e operaçõe.'.
- Visita do ministro norte-americano Washburn ao Quartel
General em Tuyuty (11 de Março) offerecendo seus bons
officios para a conclusão da gllerra.-Resposta, de Ca..'Cias.-O
presidente da Pronncia atacado de intermittentes, promette a
Osorio con ervar- e em seu posto : segue assim o exemplo

• que Osorio dá a todos os Brasileiros.-O 'orio á frente do 30
Exercito, atl'llyessa o Urugllay, em Itaquy (25 de Março).
Entrega o commando das Arma ao Brigadeiro Rangel.-COll
gratu]ações de Homem de Mello por e 'se feliz acontecimento
«devido aos e forço e perseverança de Osorio». - Loum o
me mo a acção de Osorio, em carlc'l. ao ministro da guerra
Paranaguá , .

Capitulo XLIX. - Summario : Primeiros dias de Abril (186'7): pro
segue a marcha de O orio.-Em COl'riente : sua carta á Es
posa.-Tropeços á passagem do Exercito. - O Corpo Policial
transpõe o Urugnay, em S. BOIja. - Do acampamento em
Cambay, Osorio ofticia ao presidente do Rio Grande.-Noti
cias á Esposa.-Em ltacuá.-Contíngentes em marcha.-Trans
porte do parque de artilharia. - Officios do Dr. Homem fde
Mello.-Carta ofticial de Caxias á Henal, em que expõe seu
plano de operações e indiCc'l. a direcção que deve tomar a
força de Osorio.-Reune- e ao ;:\0 corpo o Brigadeiro Yictori
no.-O contingente de S. Martinho. - Mappa da forÇ<'l. do 30
corpo (15 de Abril de 1867).-0 que O orio diz sobre o
plano de Caxia e estado da for<;.as com que passou o Uru
guay.-Carta á E po a.- Ofticio ao Ministro da Guerra.
O cholera morbus.-Caxias responde ás ponderações de Oso
rio.-Derrota dos revoltosos de Mendo:l.a. - Medidas para a
passagem de Osorio no Paraná.-O numero de forças com
que effectuou a do Uruguay excede a espectativa de Caxias.
!Jtiormações"do presidente do Rio Grande ao Mini tro da
Guerra.-S6bem de dua mil as victimas do cholera.-Proxi
mo regre o dos batalhões de Arredondo. - Louvores do Im
perador á Osorio e Homem de Mello; carta official do Mi11Ís-
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tro Paranaguá li Osorio. - Caxias plallejll. uma conferencia
com Osorio em Itaty. - Mappa da força do 3° Corpo (15 de
Maio).-Segue Osorio a conferenciar com o General em che-
fe, regre sando a 22.-Sua carta á Esposa no 10 alUliversario
da Batalha de Tuyuty.-Ponto de sua passagem no Paraná.
Enchente no rio.-Cessa o cholera, após ceifar 4 mil vidas.
-Incorporação ao 30 Exercito do Cnronel Brabo. - O novo {,

"1 Dilputado do Ajudante General.-Enchem-se os claros de de
serções, nas fileiras.-Promoção de O orio a Tenente General;
felicitações de Paranaguá e Portinho.- Precauçõe de 6hxias
com a marcha de Osorio, em direcção á Itaty. - Move-se
Osorio, a 15, para Tranquera de Loreto.- Carta á Esposa, de
S. Carlos. -Propostas para a venda de cavallos, mulas e bois.
-Osorio lembra «iuvernadas».-O cholera impede al'l'emottí
das paraguaya .-Officios de Caxías.- Carta de Osorio á Es
posa no 10 auniversario da passagem do Passo da Patria.
Em Tranquera de Loreto. - Carta de Caxias á O,orio.-Pas
sagem do 3° Exercito no Passo da Patria (5.451 homens).-
O Relatorio o a Fala do presidente Homem de Mello . . . . .. 343

Capitulo L. - SwmrnaTio : Incorporação ao Exercito do 3° Corpo
Brasileiro de Osorio.- .M:archa de flanco de Tuynty a Tuyu
Cuê (22 de Julho de 1867).-Forças Alliadas.-Osorio egue
na Vanguarda.-Combate em Puesto Guayaivi em que Osorio .,
derrota uma columna inimiga (31 de Julho). - Documentos
officiaes sobre essa jornada.-Chegada ao flanco inimigo.-l\'li-
tre reli. 'sume, em Tuyuty, o commalldo em chefe (1° de
Agosto).-Elevação de trincheiras em nossos acampamelltoe...- .,
Commmücação para Tuyuty.-Combates de Agosto. - Força
mento de CUl'Upaity (15 de Agosto).-Brilhante feito da Es
quadra Brasileira.-Arremettida paraguaya ao piquete do Al
feres Luis Gabriel de Paiva (26 de Agosto). - Interesse de
Osorio por esse official cOlldemnado á morte.--AcÇ<'io de 6 de
Setembro.-Officio de Caxias á l\'litre sobre o glorioso feito.
-Acção do Rincon de Namrujales. - Cartas de Osorio ã Es
posa, de noticias de sua saude e da guerra. - Corresponden-
cia entre Osorio e Flores sobre as operações e propostas de
paz.-Expedição a S. Solano (18 de Setembrn).-Combates do
PilaI' e Estero Rojas (20 e 24 de Setembro).-Partes officiae 371

Çapitulo LI. - Sztrnrnar·io: Combate de Parê-Cuê (3 de Outubro
. de 1867).-Cartas de Osorio á Esposa sobre sua saude e
~uccessos da guerra (frente á Tuyu-Cuê, 5 e 6 de Outubro).
Cartas de Nabuco de Araujo e Martinho de Campos, de sau
dação e admiração por Osorio, Rio, 8 e 10 de Outubro.
Missivas de Osorio á Esposa (13 e 14 de Outubro) de noti
cias da guerra.-Combate de Talagibá (21 de Outubro).
Documentos officiaes sobre o glorioso feito.-Carta de Osorio
á Esposa, de 27 de Outubro, sobre o referido combate.
Cuidados e afflicções da Esposa amargurada, sobre a vida do
General.-Remessa de um breve, (carta de 25 de Outubro).
-Combate e tomada do Potreiro Obella (29 de Outubro).
Combate e occupação de Tay:i (2 de Novembro). - Segunda
batalha de Tuyuty (3 deNovembl·o).-Defelia"bheroica d<!J POJ,;-
to Alegre.-Carta do Tenente Manoel Jacintho Osorio (6 de~ ~

Novembro, acampamento junto á Villa do Pilar) de noticias "
de Osorio do th~atro da guerra.-Carta de Osorio (Tuyu-CtW,



7 de Noyembro) ao Dr. Homem de Me11o.- Circular do Mi
nistro da Guerra (7 de Novembro) sobre a necessiãade de organi
sação do Exercito Brasileiro, finda a guerra, e na. qual pede idéas.
-Occorrencias de Dezembro.-Parte do Commalldo da 7" Briga
da de Infantaria sobre a sorpreza á urna guarda do 38° de

" Voluntarios, perto de S. Solano.-Cartas de Osorio a seu filho
Fernando (6 e 13 de Dezembro). - Ataque a um piquete
avançado em S. Solano (22 de Dezembro). - Descripçào offi- •
cial pesse feito.-Sorpreza de Passo-Poi (26 de Dezembro).
-Parte official do Barão de Triumpho.-Cartas de Osorio
(Tuyu-Cuê 24 de Dezembro de 1867), de noticias de sua
saude e da guerra , '.. , . . . .. , ' 391

tSapilulo .LI!. - Stt1?1!Ilw.n'o .. Janeiro de 1868 : Partida de Mitre
para Buenos Aires. - Caxias assume o Commando pela 2"
vez dos Exercitos .Alliados.-Porto Alegre deixa o comman
do do 2° Corpo, por doente, retu:audo-se para o Rio Grande
do Sul.-E' substituido por Argollo.- Occorrencias de Feve
reu'o : reconhecimentos das baterias de Humaytá (IOde Fe
vereiro) e do reducto Ciervas ou Est:J.belecimento (8 de Fe
verei.ro).-Passagem de Curupaity por 3 monitores Brasilei
ros (13 de Fevereiro). - Passagem de Humaytá e tomada do
Estabelecimento (19 de Fevereiro). - Assassinato de Flores
em lV!ontevidéo.-Transferencia para Luque da séde do Go
verno Paraguayo (22 de Fevereiro). - Reconhecimento de
As umpção por 3 couraçado (24 de Fevereiro). - Ataque de
Laurel pelos brasileiros (27 de Fevereiro). - Ataque de

r 2 ":.le Março aos encouraçados.-Pa sagem de Curupaity pelas
canhoneü'as Magé e Beberibe (3 de Março). - Retirada de
Lopez para S. Fernando. - Reconhecimento de Espinillo e
Angulo (18 e 21 de Março).-Osorio, Andrade Neves e Mi
tre.-Parte official de Osorio sobre o reconhecimento do Es
pinillo.-Tomada de Sauce por .Al·go110. - Evacuação de Cu
rupaity.-Posse do Quach·ilatero. - Concentração dos Para
~uayo em Humaytá.-Occupação de CUl'upaity (22 de 1I1ar
ço).-Os Alliados mudam de acampamento.-O inimigo em S.
Fernando e Tebiquary.-Pequenos encontros de 22 de Março
até fins de Abril de 1868. - Acção de Timb6 Cbico (l" de
Maio).-Combate de Iuasyy (8 de Maio).-O sexagesimo an
niver ario de O orio (10 de Maio).-Carta á Espo'a de Pare
Cuê, de noticias das operações. - Felicitações do Conselheiro t:

Paranagná e de Jacint.ho Machado Bittencourt pela elevação
de Osorio a Visconde.-Reconhecimentos e occupação militar
do Chaco.-O assédio de Humaytá.-OcclU'rencias do mez de
Junho.-Osorio é nomeado Grã-Cruz da Ordem de S. Bento
de Aviz , ,.... 405

Capitulo LIII. - Summal'io.. ReconbecÍlnento no Chaco (3 de Julho de
1868).-Ataque e abordagem dos nossos encouraçados, no Tayi.
-Boletim do Exercito referente ao caso.- Esplendida victo
ria (10 de Julho).-Declaraçõe do 2° sargento paraguayo
José Fructo Gueneiro.-Acção de Passo Benitez (15 de Ju
lho).-Bombardeio e reconhecimento á viva força pelas for
ç"s dO 3° Corpo; sobre a trincheü'a de Humaytá (16 de Ju-

,- r 'lho).-Ordens telegraphicas expedidas á Otiorio neSSA sentido
• por CaÀias.-Execução do reconhecimento.- Parte official do

'}hnente-Coronel Vasco Antonio da Fontoura Chananeco.-
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Osorio chega até a contra escarpa do 2° fosso. - Communica
a Caxias eslar feito o reconhecimento e aguarda ordens.
Retirada de O odo por determinaçãO de Caxias.-Parte offi
cial de Osorio sobre o reconllecimento e combate de Hu
maytá.-Parte official do Commandaute do Batalhão de En
genheu'os Tenente-Coronel Comado Maria da Silva Bitten
court.-Cartas pUlticlllares, documentos da época completam
a p.arrativa do comb~te, confirmando a parte official de Oso
rio.-O poncho de bicLUilia de Osorio. - Parte official de
Gelly e Obes.-Entre as alludidas cartas ha duas de Osorio
(20 e 23 de Julho de 68), a primeira a eu irmão Pedro, a
egunda á Espo~a, na quaes, do t!leatro da guerra, descreve

o reconhecimento () combate de Humayt:i e explica sua reti
rada por ordem de Caxias. - Louvor a Osorio pelo reconl1e
cimento ,i viva força obre Humaytá (Ordem de Dia de 26
de Julho de 1868).-Diario do Exercito em operações.-Nota
de Osorio á obra de Fix sobre o memoravel feito .

Capitulo LIV. - Sumlnm'io : Ainda o reconllecimento de Rumaytá.
-Inexactidão do Dim'io dc Operações do Fac/'cito e Ordem
do D1:a n. 237 de 28 de Julho de 1868. - Pala,'ras de Oso
rio na sessão de 8 de Outubro de 1877 em que destruiu, com
documentos, a accusação de tE:r abandonado Humaytá por de
liberaçi'ig exc1usiva.-Depoimento do AjudUllte de Ordens de
Osorio, Capitão Silveira.-Conducl.'l de Osorio nesse feito jus
tificada já anteriormente, em se~ 'ão de 9 de Setembro de 1870
pelo Senador Silveira da Motia. - Carta de Osorio lida pelo
Senador mencionado, de 1" de Agosto de 1870, em ql1e re~

tabelece a verdade.--DisclU'so de MllI'itiba, Ministro da Guer
ra, e Visconde do Rio Branco no intuito de conciliar as de
clUl'ações de Caxias com as de Osorio.-Cartas trocadas entre
Caxias e Osorio obre o projectado ataque.-Boletim do exer
cito, 23 de Julho de 18U8. - Rendição da guarnição de Hu
mayf:..'\ (f> de Ago'to de 1868).-~Nota» de O 'orio e cUlta de
Manoel Luis da Rocha O orio á Vi condessa do Rerva! obre
a occupação de Rumaytã.-Acção da Esquadra. no memora-
vel feito. . .. . ..

Capitulo LV. - Summm'io : lUUl'cba de ParÍJ-Cuê para Tebicuary
(19 de Agosto de 1868).-A taque a uma força inimiga entre
Jacaré e Tebicuary (25 de Agosto).- De barato do inimigo
pelo Coronel Niederauer (26 de Ago to).- O Exercito tran'
põe o arroio Jacftré.-A 28 de AgI·sto, o Barão do Triumpho
apodera-se de I1Ill reducto inimigo no pas o real do. Tebicna
ry.-Aill morre denodftdamente o :Major Joaquim Pantaleão
TeIles de Queiroz, o beroico commandante do piquete de
Osorio na passagem do Paraná.-Boletim do Exercito bobre
os successos referidos. - Triumpho h'an põe o Tebicuary (l°
de Setembro).-Marcha do Exercito.-Incollvenientes do mRo
tempo : chuvas.-Boletim do Exercito (13 de Setembro).
Providencias de Caxias.- Feito d'arma no acampamento de
Surubi-hy (23 de Setembro). - Boletin do Exercito.- Des
cripção do feito.-O Exercito acampa em Suruhi-hy e 1'al
mas.-Carta de Osorio á Esposa (Palmas, 27 "de Setembro}.
em que fala da penosa marcha de Rllmaytá até esse ponto.
-Boletim do Exercito (1° de Outubro) : reconhecimento ás
obras de defesa do inimigo; forçamento de Angw;tura. - Car,
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ta de Osorio ti Esposa (±. de Outubro) em que fala d'e oe
reconhecimento e de sua conilucta politica emquanto na cam
panha.-Continúa o maldito tempo. - Triumpho, por doente,
(J O de Outubro) pede demissão elo serriço e licença para
recolher-se á casa.-Inundação do Chaco.- Explorações para
a communicação com a Eóquaelra de nos as forças do Chaco
(24 de Outubro).-Boletim do Exercito (27 de Outubro de
1868). o . o. . . .. . 471$

-Capitulo :VI. - 8ummario : neconhecim'mto geral sobre o Chaco
(24 Nov. 18(8) e p:issagem.-Ploovidencias ele Caxias.--Diffi
culdades de mantimentos e munições.-Plano de ataque con
tra ViUeta.-Desemharque do Exercito em Santo Antonio.
C\l.ll1bate de Itororó (6 de Dezembro de 1868). - Marcha do
3° Corpo nosse dia.. - nazão porque Osorio não compartilhou
do combate.-Di 'curso de Silyeira da Motta, no Senado Im
perial, sobre o sangninolento feito d·armas.-Carta. de O orio
sobre sua marcha e o suecedido a seu respeilo.-Explica.ções
posteriorE'S de Caxias e Osorio no Senado.- Batalha de Am
hy (11 de De7.embro de 1868).- O delineamento e execução
do plano de batalha.-O inimigo em completa derrota.-Oso
rio é ferido por baJa de fuzil que lhe rompe o maxilar es
querdo : não podendo vencer a bemorrbagia, retira-se da
lutll.-Caxias á testa das reservas. - Forças dispersas do ini
migo.-Apreciação da Ordem do Dia do General em Chefe
(14 de Janeiro 186\J).-SlIa inexactidão. - Cartas de Victori
no Monteiro, Paunero e J. F. Menna Barreto, de felicitações
r.' O orio.- Osorio Grã-Crnz da Ordem do Cruzeiro (Decr. de
~ti de Dezembro 1 68).-Louvor a Osorio pela sua coadjum
ção nos triumpbos do mez de Dezembro (Ordem do Dia ci
tada).-Partida de Osorio de A 'sumpç:lo para a Provincia do
Rio Grande do Sul (22 de Janeiro 1868). - Guilherme Xa
vier de Souza no Com mando interino do Exercito. -- A reti
rada de Caxias para o nio.- Cart,'1. de Osorio ao General
Xavier de Souza, em 31 de Janeiro, de observações sobre o
Exercito.-Resposta.-O herúe do Avahy. - Manifestação dos
veteranos da Guerm.-Quadro de Pedro Americo.--Glorifica
çi'io de O orio.- Carla rle Dufomg de saudação ao General
Brasileiro . o' .. . . . . .. . o . 503

Capitulo LVll. -, u1nmario : De regres~o do theatro da guerra,
Osorio chega a Pelot<'ts (Fevereiro de 1869) doente, trazeudú
aberto o ferimento recebido em Avahy. - Auto do exame
medico procedido.-Seus offrimentos.-:M:anifestações nas ci
dade, do Rio Grande e Pelotas.-O Imperador Pedro II, }ior
seu emissario Dr. Pertence, convida Osorio para ir tratar-se
no Rio de Janeiro ou na Europa. - Contestação de O 'orio;
sua l'ecusa.-Congratulaçõe· pelo seu regres'o do Conde de
Porto Alegre. -l! elicitações recebidas. - Interesse de Osorio
junto á Ca."'tias pelas Yiuvas e tUhos de bravos ofticiae mor
tos em campanha. - Faliecimento em Pelotas do denodado
Tenente-Coronel Manoel Jacintho Osorio. - Anciedade no
Exercito pela volta de Osorio. - Occorrencias em sua ausen
,ia. - Carta politica. de Osorio. - Sua eleição para Presi-

1 dente Honorario da Sociedade Rio-Grandense, com sMe na
Côrte.-Tiburcio "Ferreira de Souza colloca-se á disposição de

ri) orio, caso volte á campanha. - Cartas de Manoel Lui da
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Rocha Osorio e General Henrique Cast.ro.-Desejos do Impe
rador de que Osorio regresse ao t!Jeatro da guerra. - Carta
de Osorio em que expõe seu estado: resposta dada sobre
sua volta ao Exercito.-Este reclama a presença de Osorio.
Cartas de Caxias e Fonseca Cn ta de noticias da Côrte. - Infor
mações dos negocios do Pa.raguay prestadas por um ofRcial
hr:tsileiro.-Alegria no Exercito ao const..'1.l' o regresso de Oso
ri04--Esperam-no «como a garantia da victoria•. - Prome a
do Ministro Paranhos em Assumpção.-O Capitão Rocha so
rio narra, do theatro da guerra, a critica posição do Exerci·
to.-Proclamação dos Aliiados ao PO\'O paraguayo (29 de
Março 1869) . .. . .

Capitulo LVIIL- SU1nma'rio : S. A. o SI'. Principe Conde d'~J

nomeado a 22 de Março de 1869, commrllidante em chefe
da forças em operações contra o governo do Paraguay, es
creye a Osorio pedindo seu alLx.ilio. - Osorio idolo do Exer
cito.- Só se ouye o 'eu nome em todos os labio .-E creve
o Dr. Homem de Mello. - Cartas de Emilio MitJe, Rocha
Osorio e Jacinlho Bittencourt.-Estado do ferimento de O 0

rio.-Carta :1. seu filho Fernando de Pelota' em que des
'reVE: seu estado e impossibilidade de yoltar ao Exer
cito para. commandar. -- Entrega a Osorio do diploma de
Presidente Honorario da Sociedade Rio Grandense.--Car
t:1. do Barão de JUuritiba em que pede a O orio accusar
o convite de S. li. o Sr. Principe Conde d'Eu de marchar
para amúlial-o.--Carta de Caxias a Osorio em que falia
das operações e offerece-Ihe a casa para tratar-se. -- Cat
ta de O orio a S. A. em que declara que, apezar de doente,
irá ap:'esentar-se no Paraguay, aguardando apenas conducção
e um medico para o acompanhar.--Carta no me llJO sentido
ao Conselheiro Barão de l\Iuritiba.--Carta da fi111a de Osorio
em que descreye amargurada o triste e t.'1.do de satide d'este.
--Empenho para a volta de Osorio ao Exercito.--Muritiba es
creve a Osorio e ao Presidente da Província sobre a neces i
dade da presença do General no Exercito.--S. A. o Sr. Prin
cipe Conde d'Eu assume o commando em 16 de AbriJ.--Na
sua Ordem do dia n. 1, de Luque, presta delicada e expre 
siva homenagem a O orio --Pela OrdlYl1I do Dia n. 2, Osorio
é nomeado commandante do l0 Corpo do Exercito.--O Exer
~ito está a espera de Osorio.--Carta a Osorio do Conde de
Porto Alegre em que o aconselha a cuidar-se não se an-i
cando a novos sacrificios.--Appello fraternal para que não si
ga.--Jo é Joaquim de Andrade Neve propõe- e acompanhar
Osorio á guerra.-- Appello filial. -- O orio parte de Pelotas,
com destino ao Exercito.--Â 17 (Maio) chega á Montendéo j

a 20 a Buenos Aires.--Carta de Caxias a Osorio aconselhan
do-o a não sahil' do lar attento seu estado, e os devere pa
ra com a familia.--Homenagens a Osorio em Buenos Aire .-
Ovações braSIleira e argentina.--Cart.a do Ministro Octaviano
a O orio em que refere o enternecimento causado pela volta
ao Exercito <do bra,'o dos bravos, do mais illustre dos bra
sileiros,. no conceito do C-onde d'Eu. - PalaVRs de conforto
á amargurada esposa de Osorio o. .•. .•..•. • .•.••.••.•

'Capitulo LVIX. - SUTmnc.1"'io : Chegada de Osorio á Pirajú (6 de
Junho de 186~).-Assume o commando do l° Corpo.-Deli
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ranle recer. o pc)< 1xercito. - Estado de Osorio descripto
J' lo Dim'io do lJ." tJito, de A. d·E. Taunay.-Ordem. do Dia
<f OboTi n. 1.-i I no do General D. Emilio :Mitre sobre
~ nelhor taque II Lopez. - Parecer de O,orio.--Osorio em-

'Ira docnte, eu.p c em actividade.-Alto apreço e estima
, Cunue d'Eu 1"1' Osorio. - Carta a seu filho Fernando:

'e~ de lido (/ Patl·ia.. - Acta da conferencia, em 7 de Ju
III . II J ~ lmp:uuen de Pirajú, entre .QS Srs. Conselh'iliro
P I bl ~ olydoro, Osorio, l\1itre e chefe da E. quadra EIi
.i io, on 'oeados 01' S. Alteza afim de se debater a mais

CllrVeT, en ti uír "CÇ: o para as proximas operações.-Officio de
P rt 'ho .obrc li.!! occorrencias havidas com seus soldados
dp.s pirapõ a .,5 de Julho.-Instrucçõe á Osorio sobre a
marcha IJ ii guir. O 10 Corpo do Exercito, alo de Ago to,
rompI' opl'raçõos no sentido de flanquear Lopez nas Cor
til! '1" • -Arruina- e a saude de Osorio.- Mas, continúa a
n õiJ'(' '.-lu· mI' 5es do Conde d'Eu sobre o alaque de Peri
bebu. • lue ,Ie assalto á praça (12 de Agosto de 1869).
Acção de Osorio e de seu 10 CorJjo.-Osorio salvo milagro
samente !-Louvor do Commandante em chefe <ao seu inex
cedivel e já historico heroismo.-Posterior of!erta ao Sr. Con
de d'Eu do relogio que Osorio trazia no dia do assalto de
Peribebuy.-Carta de agradecimento de S. Alteza á familia
do General .

Capitulo LX. - Summul'io : Marcha do Exercito depois do assalto
de Peribebuy.-Augmentam os padecimento de Osorio : im
jjedido de conservar- e :lo cavallo, pede permisS<lo á S. Alte
za para recolher-se ao Brasil. - S. Alteza procura adcliar a
soluçIlo do pedido; mas, aggrava-se de tal modo o estado de
Osorio que vê-se forçado a retil'ltr-se (15 de Agosto de 1869)
para Assumpção, substituido no commando interino do lU
Corpo pelo Brigadeu'o J. L. Merum Barreto. - O Principe
dera apenas licença para Osorio tratar-se em Assumpção, não
se querendo privar de seu conselho e acção.- A' 20 do dito
mez, do Quartel General, em Caraguatay, S. Alteza indaga de
Osorio noticias suas e dá-lhe novas do theatro da guerra.
Carta a Osorio do CapiUío 'lanoel Luis da Rocha Osorio so
bre os succe os de 16 e 19 de Agosto.- Cartas á Osorio do
Marechal Victorino, do Capitão Rocha O orio e de S. Alteza
o Sr. Conde d'Eu, sobre as operações, em data ue 21 e 2
de Agosto.-Cartas de Osorio, de Assumpção, em 29 de Agos
to e ;3 de Setembro, á seu filho Fernando e á. Esposa, sobre
a, sua saude e a guerra. - Cartas do Marechal Victorino á
O orio, de 8 e 11 de Setembro sobre as operações a seu
cargo.-Officio ft Osorio do Brigadeiro Portinho, de 11 de
Setembro (1869) sobre as occorrencias com as forças de eu
cOlllmando.-Carta do Marechal Victorino, de 13, sobre as
operações.-O 'orio "ae continuar na. campanha.-O Principe
pessoalmente reclama a sua volta.- Osorio, embora doente,
attende ao appello . . . .. .. . .

Capitulo LXI. - Summm'io : Osorio, em ASdumpção, tendo obtido
_ r.f T melhoras, profuptifiea-se a voltar ao Exercito. - Reassume o

Commando do 10 Corpo, em 26 de Setembro (1869) na villa
. do Rosario.-Afflicç.<'lo da família, vendo-o enfermo, regres

I -$1' ao eampo da luta. - Carta de Osorio de S. Estanislau

••
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(13 de Outubro) ao Brigadeiro Va co Alves: notici8.ll de sua
saude e da guerra.--Officio lÍ. O orio do Brigadeiro CamaJ'a,
dessa data, sobre as for~~ expedicionarias.--Officio á O orio
do Coronel Pae,' da Silva, de 14, do llcnmpamento no Capi
vary, sobre as operações.-- Saudação a Osorio do Ministro
Paranhos.--Expedição do Brigadeiro Camara pf1.ra Villa da

opceição.-Instrucçõe de S. A. o Sr. Commandante em che
fe.--Partida para agarrar o gado mandada pelo Coronel Ma
noel Cypriano de Moraes.-Tumada de Curuguat.y.- Fal ci
mento em Pelotas, a 4 de Novembro, da Visco11dessa do Her
val.-Os soffrimentos de Osorio se aggravam. - Pedido a S.
Alteza para retirar-se.-A 23 de Jovembro teve Jicen\~'1. de
regressar paJ'a a Provincia.-Louvor em Ordem do Dia n..78.
-Ordem do D'ia de Osorio de despedida, Capivary 23 de
Novembro de 1869.-Partida de Osorio em 24 de 'e mez. 
Demonstrações de apreço ao deixar o Exercito.-Interesse do
Conde d'Eu por sua saude. - Embarque de Osorio, a 1° de
Dezembro, em Assumpção, no transporte Alice, com de tino
ao Rio Grande do Sul.-Passagem por Montevidéo.- A noti
cia da morte da E po a.-Uhegada :la Rio Grande (J 5 de De
zembro).-Osorio segue n'essa me 'ma data para PeJotas.
Interesse do Governo Imperial por ua peso oa. - Os amigos
conjul'Rm Osorio a tratar-se.-Collgratulações por sua volta ao
torrão natal.-Osorio agradece o zelo por, ua saude.-E' eJe-
vado a Marquez . . , .

Capitulo LXII. - Sltmmal'io : Osorio em Pelota sempre com '0
pensamento no theatro das opcruções.--Noticias recebidas. 
Cartas do Conde d'Eu, Tenente-Coronel Tiburcio, Marechal
Vict.orino.-O 1° de Março ele IS70.-Lopez alC3J1çado e mor
to.-Parte do General Camara ao Conele d'Eu . obre o suc
cesso.-Officio de Camara ao General Victorino bobre o me
morave\ episodio.-Carta de Cezar BJ andito a Osorio lIobre o
acontecimento.-O concurso de Osorio para a desaffront.'1. da
Patria-foi o maior-escreve o Brigadeiro Conrado Maria da
Silva Bittencourt.-O Principe Sr. Conde d'Eu concede a Oso
rio a medalha de merito IJela sua conduct<'1. no combate de
12 de Agosto de 1869. Termos dessa concessão. - Continúa
Osorio a. receber cartas do theatro da guerra : E crevem-Ihe

:S. Alteza e Cezar Brandão. - Osorio em IlUa estancia, no
Arapehy -Seus soffrimentos. - Voto de gratidão da Camara
dos Deputados da As embléa Geral pela gloria imperecivel
que conquistou pa.ra a Patria. - Carta intima de Caxias á
Osorio.-Cark-u de Osorio a seu filho Fernando, em que fala
de eus e tudos, de sua posição pecuniaria. - E' concedida a
Osorio (20 de Julho de 1870) a medalha creada por Decr. n.
3468 de 8 de Maio de 1865. Carta ele O 'orio ao D:·. Ho
lIlem de :Mel1o (3 de Agosto 1870) eDl que descreve seu es
tado de saude e mostra a impos 'bilidade de ir (L Côrte :
precisa. trabalhaJ' para sustentar a edu~ão dos filhos e ne
tos; não pode despender em paRseio~.-Carta aos filhos sobre
sua. vida particular e tra.balhos.-Carta do Conlb d Eu a 0
rio.- Alfredo Taunay expres a. sua gratidão a Osorio.-Con
vite do Presidente do Conselho Visconde do Rio Branco pa
ra que Osorio vá á Europa e cOlUml1nicaçil0 de e~tal' decidi
ela a concessão de un1a pensão igual a. do Visconde de Pe-
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Partido llepuhlit,;&! ó ti Rio (l : v): .-
!e ntado na sala dM IlSsõe' n.

:Ipi lo L .TIl -. 71'(/1 ,..··fI. Sul': ;)rillÇ1to no E: '(,oito, {J one u\.-
:I ".M Pl\l'lt li cqui ".ii l de uma e. pad de 1l01\' a

e' .:'recidn a OHoriO.-. confecção da espadA COI!'. o OUll'

• liL ra' 'terliuB', l' 'l.dueto . a co lecta. - 6uu de crip ii

p Im"r.;·f bra a. 3.rt O {l j 1 1")1' con 'itf' ,em no do
'Oy, , .ar B r l"l, l'orto J legr f I 1 .bbl a ~lio

I _f',., . ~ \ltt" , ;~~ J I" 11'1 IJ 1 r·

cordando '-'U1U ~ ••: ",I ' lU , n
crificio, lhe prestára Osorio na guerru.- ~Lrul"l.;:.. -". 1 ,:.
i1en Osario na Capital da Provincia. - Saudação do Visconde
de Pelotas.-Contestação de Osorio. - Brilhante cortejo.- Te
Deum de graças.-Manifestação d'.A Reforma». - Agradeci
mento de Osorio. - Cerimonia da entrega da espana (6 de
Agosto de 1871).-No Campo do Bomfim.- Decoração do 10
cal.-Osorio pas 'a em revista as forças em parada.- Seu lu
zido Estado Maior.-Combate simulado.-Entl1usiastiCll.s accla
mações.-Allocução do Coronel :i\'Ianoel Deodoro da Fonseca.
-Resposta de Osorio.-Outros festejos em sua honra. - Re-

r-- gresso á Pelotas.-Trabalhos na organisação do Partido Libe
ral.-Memorave! discurslJ do Dr. Fernando Luis Osorio sobre
esta pha.se da vida de Osorio ., . 665

Cap~ulo LXIV. - Sum.man:o : Osario é nomeado Senador do Im
p'~rio pela Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
(Cart'l. Imperial de 11 de Janeiro de 1877). - Parte para o
Rio de Janeiro á tomar posse do alto cargo. - Chegada ao
Rio (28 de Abril de 1877). - Apotheose ainda não vista. 
Osorio carregado em triumpho !-A 2 de Maio presta jura
mento no Senado.-Solemnidade do acto. - Osorio victoriado
pelo povo.-Banquete em sua honra no salão do Cassino
Fluminense, a 25 de Maio de 1877, promovido pelo Club da
.Reforma•.-A saudação do Presidente Conselheiro Sinimbú.
-Agradecimento de Osorio.-Brindes do Conselheiro Danto'l.s,
Dr. Couto de 1VIagalhães, Capitão de mar e guerra Costa
Azevedo, Conego Honorato, Dr. Andrade Pinto, Maltinlro
Campos e Senador Octa.viano.- Osorio ergue o brinde de
homa á Serenis ima Regente e á S. Alteza o Sr. Conde d'Eu."
-Seus trabalhos no Senndo.- Osorio «Marechal do Exercito
graduado. (Dec. de 27 de Junho de 1877). Parte a 19 de
Outubro (77) para o Norte do Brasil, Ilm vi ita a seus filhos
Adolpho e Francisco, estudantes de Direito no Recife.-
Acompanha-o o Dr. Fernando Luis Osorio, Deputado geral
pela Provincia do Rio Grande do Su1.- Recepção estrondosa
em S. Salvador, na Bahia (23 de Outubro 77). - Manifesta
ção do Partido Liberal.--Discurso de Ruy Barbosa.-- Recep
ção enthusiastica em Maceió, A1agoas (~6 de Outubro).
Chegada ao Recife, Pernambuco (27 de Outubro). Indescrip
tivel recepção.-Manife 'tações durante sua permanencia na

Ilpitçll.-t)· • . do Recife (15 de Novembro 77). - Regresso
... Uôrt .-L Ç<'l. para usar a espada de honra que lhe fôra
."fI: recida. n .orto Alegre, pelo Exercito ..............•• 695

L - . - ' nmal'io : Ascenção ao poder do Partido Libe-
(o de .J&n Iro de 1878). - A formação do Gabinete Si-
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nimbú.-Osorio ministro da guerra.- Brilhante apreciação de
Carlos de Laet. Dotou-o a natu1"lJexa da musculatura intellec
t~tal dos estadistas, no conceito do Visconde de Ouro Pre
to. - Synopse de seus serviços : discurso do Dr. Fernan-
do Luis Osorio em sessão da Camara dos Deputados de

,.l3 de Agosto de 1880. - Anedoctas que retratam Osorio. L

Set. discursos no Senado.-Appel1o de José Bonifacio aos minis- (
tros d'Estado: imaginosa invocação do patriotismo ao ministr da
guerra.-Incidente provocado pela sahida do ministerio dos
Srs. Silveira Martins e Yil!a Bella (21 de Fevereiro de 1879).
-A conducta de Osorio. - Trechos do memoravel discurso
«O General Osorio defendido por seu filho», em sessão da
Camara dos Deputados de 11 de Junho de 1870. - Sua g'e
nerosidade para com o adversario.-A famosa conferencia de
Silveira .]','[artins sobre o «Radicalismo> (16 de Maio de
1869).-Circular do Dr. Fernaudo Lniz Osorio instruida com
a copia de importante carta politica dirigida por Osorio (21
de Abril de 1879) ao Visconde de Pelotas. - Osorio minis-
tro : impressões referidas pelo Visconde de Ouro Preto.
Movimento popular hostil ao Governo Sinimbú.-Episodio de
valor historico relembrado por Sampaio Ferraz. - Apupos e
doestos aos ministros.-O povo exceptua a Osorio, victoriall-
do-o em acclamações estrepitosas que «lhe enternecem o co-
raç<10 de OlU'O» •.••• ••.•••••••••••••••. .,.... • ..•..

'Capitulo LÀrvI. - Summa1'io .' Osorio adoece (16 de Setembro de
1879).-Seu estado aggrava-se.-Pleno conhecimento do ma:.
Episodios durante a enfermidadc.-Recommendações fina"s.
Derradeira palavras: «Tranquillo... independente... Patria...
sacrificio ! infelizmente o ultimo !.- Failecimento de Osorio
(4 de Outubro de 1879).-Consternação popular.-O embalsa
mamento do cadaver.-Ektraordinarias manifestações de pezar.
Um incidente, que caracterisa o amor e a admiração que ello
soube inspirar aos seus soldados.- Partida do feretro para o
Arsenal de Guerra. - Homenagens do Poder Logislativo. 
Discursos.- A repercussão do triste acontecimento no Paiz e
no Rio da Prata.-Carta de S. A. o Sr. Conde d'Eu, de
condolencias á. familia. - Resposta. - Reliquias deixadas. 
Transporte do cadaver, á 16 de Novembro, do Arsenal de
'3uen-a para o Asylo dos Invalidos da Patria, na ilha do
Bom Jesus, e dahi para a Cruz dos Militares (3 de Dezem
bro de 1887).-Transladação, a 21 de Julho de 1892, dos
restos morf<'tes de Osorio para a crypta do monumento em
execução, á praça hoje 15 de Novembro.- O monumento de
Bernardelli. - Sua inauguração á J2 de Novembro de 1894.
--Homenagens annuaes em torno da estatua.-Projecto reno
vado de um monumento em Pelot.'tS, Rio Grande do Sul.-A
officialidade unanime do 170 Regimento de Cavallaria resol-
ve fazer patrono de um dos seus e quadrõe~ o Gene-
ral Osorio , •.....•..•.•. , ...•....... , .

..Appendice.-Primeiro centenario natalicio de Dsorio (10 de Maio
de 1908.)·-Imponentes manifestações officiaes I:: populare na
Capital da Republica (dias 10, 11, 23 e 24 de Maio). - À
commissão glorificadora. - Em torno á estatoa de O orio. 
Corôas e palmas cobrem seu pedestal. - Embel1ezamento d~

praça 15 de Novembro e da estatua. - Guarda de honra.-
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ex .nplo exaltado pelo Vice-Director da 19rej;'l e Apostoiano
Positivista do Brazil.- Brilhante juizos de Olavo BiJac, Bar
bosa Lima, Libellato Bittencourt, Gomes de Castro, Tobia~

Monteiro, ArthUl' Azevedo e Alcindo Guanabara. - O Vete
J'~os do Paraguay e Invalidos da Patria. - Cortejo civico
das Escolas.-Jllar ,lia au,,'I) tlannbeau..'I) do academicos de Di
reito.-O Barão do Rio Branco e a faroilia Osorio : de
monsb'açõe' de mutua estima, - Conferencia do Coronel AI
buquerque,-Homenagens em Conceição do .J11'1'oio, villa na-
tal de Osorio,-Iniciativa do Marechal Mallet : o .Orphanato
Osorio' .. ', , , " .. ',., .. ,..... . 1
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