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OS NIAPPAS

:São distribuidos com este volume todos os J11appas da obra ao
Sr. Schneider e mais os de Riachuelo e Passo da Patl'ia. O' uoi
ultimo:, como dissemos já, foram aqllÍ lithographado no Archivo

ilitar; o outros vieram de Berlim tae lluae appareceram na edição
a~ en o aproveitadas as mesma chapas, apenas vertidos para
o portuguez o seus dizeres.

Só tivemo conhecimento da encommenda depois de feiLa, e por
isso não nos foi passiveI indicar varias erros que facilmente pode
riam ter sido rectificado' na presente edição. Assim, por exemplo, no
plano de Humaitá e eug arredol'e~ lê- e- ({ acampamento do ge
neral ZaT:jas »-, em vez de- « acampamento do general GH!ljão ; >)

-« Porto Elizino >)-, em vez de-« Porto Elisiario. »-
Como esses ha outros enganos no demai mappas.

o ~1A,PPA DO TllEATRO DA G ElU!,\. lIào Lem valur algwn: é iucum
pleto e os limites do tcrritorio 1J1l(\~ileil'o estãi, em geral, maI traçados.
Até a nossa colunia da MiraJ:ula freoll rUllIpl'OhCllllida fi ntro da. di
visas rio Paraguay, na rabeceil'as 11 UIll uppo to « Rio Blanl·o». R 
lativamcute ao thealro em 41lC se dI!) 'cnrolvcl'am a operações militares foram
aqui organisados trabalho. mai completo. que o aulor pudem ter cou'uHado.
-No \.rrhivo ~fiIi1ar do Rio de Janeiro e tá con luindo pre entcmclite uma

carta geral do Paraguay, sendo aproveitados para olla o trabalho. par
cüte' e explorações do llOS '0::; ellg nhoiro·. Lma ox 'cllentc 'arLa do
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mesmo paiz foi recentemente organisacla pelo coronel Wisnel' de .Mor
genstern, engenheiro hungaro, desde muitos annos ao serviço do Pa
raguay, e primorosamente estampada em Vienna d'Austria (1),

o l\'lApPA DA PARTE iUERIDIO AL DE MATTO-GRossO é imperfeitissimo :
contem os mesmos erros da carta de Mouchez e de outras muitas delineadas
segundo as antigas informações paraguayas . Seriam tantas as correcções a
fazer que preferimos remetter o ltlitor parti a-« Carla da f1'onte'ira do Im
perio do Brazit cOIn a Republica do Paragua'y, » traçada pelo barão
da Ponte Ribeiro (acompanha o Relatorio do l\'liriísterio dos Negocios
Estrangeiros de 1872), e para a-« Cetrta do bnper'io do Braz1 g-rz,_
nisada pela Gommissão da carta geral, sob a presidencia do general H.
de BeaurepaÍ1'e Rohan, com a coadjuvação do barão da Ponte Ribeiro })
(Rio de Janeiro, 1875, Instituto Heliographico de A. Henschel).

o MApPA DE ENTRE-RIOS E CORRIENTES E DOS TERRITORIOS BRAZrLEIRO
E ORIENTAL SITUADOS .~ ESQUERDA DO URUGUAY, é melhor 'que o precedente.
O leitor, porem, encontrará trabalho mais completo e perfeito no-:"
« j){appa do Sul do Imperia e paizes lúnitl'ophes }), obra dos 'enge
nheiros Santos Wefneck e C. fÚ'auss (Iithographado em '1865 no Im
perial Instituto Artistico, Rio de Janeiro).

O PLANO DA BATALHA NAVAL DE llIACHUELO, como já dis emos, foi
aqui especialmente preparado pelo capitão de fragata barão ue Teffé
para acompanhar a presente edição.

O PLAr o DE URUGUAYAi\'A, 'lOSTRANDO AS PU rçÕES OCCUPADAS PELOS AL
UADOS NO DIA 18 DE SETE~IBEl.O DE 1865, é uma reducção tia planta du etlg(~

nheiro vrivot (Bueno -Aire" 18G5,.lith. VigieI' y Goiran). Escaparam ahi
alguns enganos. Onde se lê (na legenda, entre as tropas Ol'ielltaes)- Volu,nta
r·ios ti wciliarcs-leia-se-16° batathe(,o bl'azileiro de volu-níarios da patria. O
5° ele fuz'ileiros (e não 3°), o 3° de volunla'rios e o 7° de fuzüeim~>

são batalhões brazileiros, e não ol'ientaes. Entre as tl'opas brazileil'as,
onde se lê-io ele iinha-leia-s -4° de voluntarios.- ão estão men
cionados o 1 to batalhão de. linha, e os vapol'es Tmmandahy G União
~ <2 chata'. -No « Atla.ç fI istoJ'ico i/rt r; uel'ra d9 Paraflttay, oJ'ganisaclo

(1) Oi\.RTE TOPOGRAPIDQUE DE L,\. RÉl'UBLIQUE DU P.~UGUAY. CQII·te origiflale faittl, dtl 1846
á, 1.858 pa)" des pI'ooedées triaonoméll'iqullS et astronom1ques pOh' le oolonel. du géme FRi\.N
COI6 \\ ISNER DE MORGENSTERN (Vianna d'Austria, Lith. geog. Inst. v, F. Koke, 1876).
. o autor obteve, por ess~ carta, um p~emio na exp~sição univ~6al de Vienna em .878.
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pelo 10 tenente E. C .Jourrlan, mell'l;bro da eomm~ssao de el~genhei1'os,

sobre trabalhos seos e de OMtt'OS otllciaes da mesma. eommissão » (Rio de
Jilneiro, 1871, Lith. Imp. de E. Rensburg) vê·se outro plano de Uru
guayana, embora menos completo, digno de seI' consultado.

o PLANO HYDROGRAPHICO DA CONFLUENCL\ DO PARAGUAY E PARANÁ foi
reduzido no Arc!l'ivo Militar pelo major Medeiros Mallet, P, levantado
em 1866 por uma commissão nomeada pelo almirante Tamandaré, composta
dos distinctos officiaes da armada Silveira da Mota, barão de Tetré e
Cunha Couto.

o MAPPA DA PARTE ~'lEIUDIONAL DO PARAGUAY é trabalho do SI'. Sch
lleider, que o desenhou á vista do Atlas de Jourdan e do pequeno iJlano que
acompanlía a obra de Thompson.

Este mappa, em vez de ser collocado, como a principio indicámos,
no fim do 10 volume, ficará melhor no 20

: é até o llnico dos mappas da
presente cÓ.1lecÇão que corresponde a este volwne.

Tem alguns defeitos, que apontamos em varias nota aos capitulos
IX, X, XI e XII, deixando, por este motivo, de menci0nal-o ex.tensamente
aqui. Diremos agora s6mente que os mais nota \'ei:5 são os seguintes:

. Toda a margem pamguaya cio Passo da Patria está errada: o plano
hydrographico, que acompanha a presente edição, corrige e sa parte
(Vej. no 'l" vaI. nota 4', pago 268, e nota 1" pago ~67),-Não havia
communicação directa por torra entl'8 as trincheiras de Chichf e as
de Cumzú: as' aguas da Lagoa Lopez, ou J\lendez, uniam-se com as ela
lagoa Chichí.-Lagoa Royas, está no mappa <10 Sr. Schneider, em voz
de Estero Roias, Vej. o lfIle dizemos neste 2° vaI. pag, 7O, nota l a._
Onde se lê Lagoa Piriz, leia-se Lagoa P-iris,-Em vez de Lag6a Chuhi,
e trincheiras de Chuhi, leia-se ChieM.-Em vez de Passo Sidre, leia-se
Passo Sidra.-:::-Attenda-se mais ao que indicam as seguintes notas a est~

!o vol.: pago 80, nota 2" in fine; pago 82, nota 1"; pago 94, nota 4" ;
pago 103, nota la-Onde está Passo Canou, leia-se Passo Can8a; ~em

vez de Espenillo , leia-se Espinillo; em vez de Lagoa Ambm'ro Cui, leia-se
A·mbot'o C~t~. -

Os demais mappas, agora distribuidos, pertencem ao ültimo voÍume
desta obra, ainda por impriLUir, e devem ser gual'dado. pelo leitor

. para serem em tempo collocado:; em seus lugares.
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São elles:

- CARTA DE HilllAITÁ E SEUS ARREDORES (organisada pelo autor á
vista do Atlas de Jourdan).

- CARTA DO 'rEBICUARY (reproducção de uma de Thompson, com
pequenos accrescimos).

2... CARTA DA CA~IPANHA DE DEZE~mRO DE 1868 (ultimas operações
do duque de Caxias :-marcha pelo Chaco, batalhas da Ponte de Ytô
1'61'6 cl do Avay, ataque de Lomas Valentinas e Pikisiry, e rendição
de Angostura).

- CARTA DO TJ:lEA'fRO DA GUERRA NO PARA(WAY, NOS MEZES DE ÁBRtL
A SETE~mRo DE 1869. (E' a campanha de S. A. R. o principe Gaston
de Orléans nas Cordilheiras. Esta carta é orgauisada á vista dos mappas
de Jourdan).

-. CARTA DO THEATRO DA GUERRA DESDE SETE~mRD DE 1869 ATÉ
Á SORPREZA. DE CERRO CoRÁ E MORTE DO DICTADOR LOPEZ NO DIA 10 DE
~[ARÇO DE 1870.

Não examinámos ainda estes ultimos mappas.

Rio de Janeiro, 5 de Setembro de 1876.

\
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Estero-Bellaco e Tuyuty

(flalalhas de .'2 e 2 I de .1.[(lio dI' 1Sa(J)

SUMMA1UO :-Completa ignorancia em que sifll'am os Alliados quanto ao lerrilorio e nos
recnrso, do inimigo.-Demoram-se em Hapirú e Passo da ralria á espera qu os fmn 
port.es elesen.barqllem o mat.erial n c ssario para o começo da, operaçõ·s.-H sit.ações
elos genemes alliados.-Impaci ncia da.opinino publica no Rio. da Praia no Drazil.
-Escaramuças entre flS aVflu<;,ldas dos dous xer 'i[os nos ult.imos dias de Abri\,
O exercito a11iado acampado no Passo ela Pat.rin, e Flôres, com a vanguarda, ao
,ui do Est.ero Bellaco.-Lopez resolve at.'\caJ' por sorprcza a vilngu:mla dos A lliados, I"

para esse fim eutrega uma divisão d t.ropas scolhidas ao gene1'lll Dhz.-/latalha. elo
Este;'o Bellaco (2 ele .i\1aio).-Os Pa1'ãguayos sorprcnl mel' prllem a vanguarda aIliada,
apodel'ando-se cle 4 cnnbões.-Acodl"m a FlOres os gf'lll'l'RC Osol'io e Viclorino IVI nlril'o f'
r stabeleeem o combale.-Os exercitos alli'\dos marchal1l pm'a a fr ule, flanqueando os
Para~uayos.-Esles "ão rep llidoti e compll'tament.r d slrol:aelos.-E cnramu,as na van
gua~'cla,-O exercito alliado põe-se em mar 'ha ,no lia 21). -;- Acção elo Passo Si,h'o (20 de
1\1aLD).-Qti J\lliaclos acampam el1l Tll)'Ut.y, ulan( chs linhas l'arngu'1yas.-l.econbeci
menlos e gllC1Tilbas.-Primeiro plnno de Lopez.-Ab~ndona-o no dia 23, resol" 11(10 aLacar
os Alliaclos,-Batalha de Tuyuty 24 de .i\Iaio).-Del'rot.a compl~ta do exercit.o parall'uayo,
-Perdas dos belligerautes até 3 ele Maio ele 1866, o

Forçada a passagem do Paraná e invadido o Paraguay, julgal'am
os Alliados, e com elles toda a America Meridional, que e havia dado

o passo decisivo nesta guerra. unca, até então, fÔl'a um estado sul-ame
ricano invadido por tãO avultada tropa.. , nunca tão numero a e bem
aprestada esquadra dominàra as agnas do Prata e de seus n1I1uentes, Os
Paraguayos, tão i.emidos pela sua audada e disciplina e pelo car, eLer de
sua iniciativa offensiva, não sÓ haviam desapparecido da provincia bra.zi
leira do Rio Grande do Sul e da argenlina de Corriente, como não
tinham conseguido deter o pas o aos inimigos que transpunham a podero;oa
barreira fluvial.

Reconheceram todos então que a demora dos Alliados em avançarem
da Concordia para diante e repellirem 03 Paraguayos para dentro do

B ]



proprio paiz fôra medida prudente, afim de disciplinar e fundir os hete
l'Oó'enens ele nentos do exercito inv;.:,:or.

O aba.stecimento, dirlgido do Rio de Janeiro, de Montevidéo e de
Buenos-Aires, effectuava-se por meio de reiteradas viagens de numerosos
transportes a vapor, e até o serviço de saude se achava satisfactoria
mente organisado.

Acreditavam os ':\\lliados que poderiam ill1mediatameme tomar Humaita
e chegar sem mais obstaculos á Assumpção, onde com a destituição e
banimento do dictador L op ez, terminaria a guerra, que a muitos parecia
já por demais procrastinada, e provocava acerba critica aos descontente
e opposicionistas.

Sem duvida favoravel era a posição e ·trategica dos Alliados ao pas
sarem o Paraná e fôra decisiva si todo o exercito, sem perda de tempo,
tivesse ido acossando os Paraguayos, que recuavam ]Jara Humaità. O pri
meiro estorvo porém que aos Alliados se deparou, foi a completa ignorancia

·das condições top?graphicas. Basta lançar os olhos sobre o mappa especial
do fim do lo Volume (1) para se compre1J.ender quão grandes não eram as diffi
culdades naturaes. Tambem logo na primeira marcha, de Itapirú para o
acampamento paraguayo do Paso de la Patria, surgiram os embaraços do
abastecimento. Até então eram os viveres transportados pelos navios; agora
porém tinham de ir em carretas á procura da tropas. Accrescia a tudo
is o que os mais experimentados ofliciaes norte-americano., inglezes e
italianos não cessavam de ele crever as formidaveis fortificações de Humaitá
com tão medonhas côres, que o. generaes tinham boas rar.ões para pensar
um pouco antes de encetarem as operações. Oom excepção do capit~io

inglez Packenham (Vej. Apendice n. 27), que não dava ás obras de Hu
maitá superior importancia, todos os outros concordavam em considerar
essa fortaleza uma segunda Sebastopol, uma Gibraltar, uma Ooblenz, da
qual sÓ com extrema prudencia e seglu'ança poderiam approximar-~e es
quadras ou exercitos inimigos.

Como no decurso de nossa narração teremos occasiüo de censurar
as delongas, hesitações e incertezas nos movimentos dos Alliados, corre-nos,
por não desejarmos violar a imparcialidade da historia, o eleveI' de entrar
na apreciação desses receios e apparente irresolução.

Examinando conscienciosamente valiosos testemunhos de ambos os

lados, sem dar credito a accusações infundadas e ás vezes incompre
hensiveis, suppomos encontrar os motivos do facto na convicção em
que estavam os Alliados de não poderem recuar um passo siquer diante
de semelhante inimigo, sob pena de sacrificarem em um dia de revez o
fructo de todos os e forços anteriores.

(L) Esse mapp:l acomp:lllha o presente volun é.



Era não só uma neces idade estrategica, como tambem politica (1).
Já vimos de quão tenue fio pendia a alliança à vista das tenden

cias partidarias no Estado Oriental -e nas provincias da Republica Ar
gentina. Os chefes procediam com sinceridade e verdadeiro tino politico,
mas o elemento popular obedecia por tal modo ás impressões do mo
mento, que durante ~sta guerra e por causa d'eUa ateou-se a rebellião
não só no Estado Oriental como em todas as províncias occidentaes
da Republica Argentina (2). U r qui z a em Entre-Rios e os federaes de
8anta Fê, Tucuman, Salto, Jejuy, San Luiz e outras provincias,
não hesitariam, ao saberem de qualquer derrota ou retirada, em pro
mover um pronunciamento adverso à alliança. Adiante veremos que não
faltaram aos governos aliiados a importunação dos protestos, ingeren
cias, mediações e bons officios dos neutros com o fim de estorvarem o
andamento da guerra; e bem cautelosos tiveram os generaes de ser
para não dar a 'Sluupto a complicações diplomaticas, porque da menor
falta se aproveitariam o.' inimigos para rebuçarem o pretexto com as
apparencias do direito. Só convinha pois avançar, ou desferir um golpe,
quando fos 'e o resultado bem 'eguro.

A isto accrescia terem sido completamente illusorias as e 'peranças
e promes a dos emigrado paraguayos, que em Buenos-Aires se alista
ram voluntariamente, formando uma legiãO. Seu unico intento, ao
abraçarem a causa do AUiado, fÔl'a libertar o Paraguay, da dictadura
de Lo p e z, mas os factos iam todos os dias demonstrando que não era
,'6 contra o dictador, ma contra todos os eus compatriotas, que tinham
ele pelejar.

.
(1) O conselheiro li mem de Mello, na Stl'1 úio[/,-aphia, do Ba"ào do r,;iumpho

explicou do mesmo lJlodo que o auLor a lentidão de que eram accusados os generae~
da alliança :

« Dep i~ do desasLroso resnlLar10 dO,ass.tlLo de C\ll'llp~itr,» diz esse iUusLrado escrip.
tor, ", a ac~ao da alh nça, no ue >nvo1vllnelllo das operaçoes do guerra contra o Pamguay
~el? ,sldo m derada pela, oompl'ehellsão inteira das oO/lseqtlenoias de um "'~lle: no 8r5l~
tnt'lntgo.

~( D'ahi essa lentidÃo, ,mas tambem ossa segurança in~balavel, quo ella imprimia nos
mOV1lllento' das força ,oali adas, Onele estas puzeram pe, ahi fic'lram, sem retroceder
um passo, recuando empre o inimigo diante d'ellas.

« E' esia a feir1io c'\rncteristica das op Jraçõos cresta campanha, sejam quaes forem
os Ol'l'OS parciaes, que tenJlam sido cOlllmetLidos.

,« Os Alliados faziam a guerra por nm dever de houl't, violentando o Brazil os seus
habllos de paz, Aval'os de sangue, não iam elies derramal-o esterilmente na terra in
grata do P:U'~guay: sim o vertiam com stoica resignarão, como o exigia a cau a que
represent'1.vnm,

« eu fim uno era, fazer o sacrifi 'ia de "icLimas humanas a um inimig e:condido
atroz ele SU'lS t.n~ll:_ltCl!,a em Hill solo OLlI'i<:'\do de fortificações e ue iodos quantos
generos de desta'ulça:) lnventou a arle da guel'l'a.

« Felizes nós se essa linlla de pro 'cder fóra tão invari:wolmente scunidl que se hou
vess1 eVi,tado a esteril immoJaçiio de vidas que houve a 18 de Julho de 1866 110 Sauce e
a 22 .10 SewlY,bro cm CurupaiLy I »

('J) "O Esta'lo Oriental niio 11011\'e l'ebelli'iio alguma dUl'Ante 11 gtlen'il, a não serem
claSSificadas li 'sim as deso1'Lleu~ do Fevereiro de 1 ;7.
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Bedoya, Rivaro1a (1) e os demais emigrados haviam assegurado
que os Paraguayos achavam-se cançados da abjecta servidão em que vi
viam,- e só esperavam a entrada das tropas alIiadas para desamparar a
causa do tyranno e adherir em massa á bandeira dos libertadores.
Pisava-se já o territorio paraguayo apoz decisivos commettimento e
ninguem transfugia; pelo contrario, feridos e prisioneiros, todos mos
travam maior sanha e obstinação do que em Corrientes e no Rio Grande

do Sul, maior respeito e dedicação ao seu presidente e general, maior
adio e execração aos Alliados.

Achavam-se n'este ponto as cou a e era natural que surgisse a
convicção de que um passo retrogrado, motivado quer por uma derrota,
quer por um calculo prudellte das circumstancias, acarretaria o com
pleto malIogro das operações de uma guerra feita a de peito de emi
nentes pronunciamentos na retaguarda e de in tantes offerecimentos de
interven ão por todos os lados. Que este motivo era bem fundado, pro
vou-o a continuação das operações. Uma vez reconhecido isto, fica muita
cou a esclarecida, que nas combinações dos chefes pareceria inexplicavel.

No acampamentó dos Paraguayos reinava igual irre oluçãO, igual
duvida, igual hesitação. A offensiva com tanto v·igor en aiada em Co1'
rientes e no Rio Grande do Sul até á rendição de Uruguayana não
produzira bons resultados, mas agora tinham os P?-1'aguayos a vantagem
ele estfl.r no prop1'io ter..':ico1'io, no centro de todos os recur os, em ter
reno que conheciam perfeitamente para usar de toda a habihdacle mi
litar na' fortificações transitorias e nas permanentes, que d'@lIas procedem,
e finalmente a de possuirem a unidade de com mando, que nJo menos
proveitosa era pela desapiedada aspereza e aLé crueldade do chefe, do
que pela illimitada cledicação dos subOl'dil1ados, de cujo orgulho nacional
oJfendido se originavam pungente e.. timulos. Em pre..ença do. invasores
o marechal-presidente Lopez não deixou ele todo a offensiva, mas era
simplesmente a offen iva das sortidas, sem effeito decisivo, com a preoccu
pação do acampamento que ficava á retaguarda. Com bastante c1'iterio
não contava mais elIe com sua esquadra. Demonstl'anelo-Ihe a batalha
naval de Riachuelo que elIa não podia competir com os navios brazi
leiros mais bem armados e mai numerOS0S, desarmou-a e, asse 'Lamlo
as peças nas trincheiras de Humaitá, Curupaity e Curusu, conservou
apenas algun. navios em serviço para a eveni.uali larIe de ser forçaela
a pa sagem da grande fortaleza. S6 deixou em Matto Gro, o as tropas
illllispensavei, pois tambem ahi. se deyia prec:wet' contra alguma
diversão dos Brazileiros. Desistia do plano de avançar até CUj'abá, cai,ital

(I) III englllo ,lo 9nt01' CJllR11t. fi. ('!lics II '111(', ..Os f'lllil;:l'.l'luS pn.1'llgnl)'O!'\ 111. i. c 11.hc.
citlos 61' 10l Ilurbllru, Machain, Decoud, Baoz e LOl7.aga.. Rlyarol \ s6 appa~eccu no ultlOlO
peri'Jdo da guerra, pouco ant:}s de inst üh\tlo o governo pl"OlnSOrLO ue Assumpçao.



da provincia, mas não abandonou CorumM, Dourados, Albuquerque,
Nova-Coimbra e os fortes ribeirinhos do Apa (1); activou as leva de tropas
e o exerclClO dos recrutas e emittio papel-moeda quanto julgou neces
sado, pois já n'este tempo tinha desapparecido da circulação o nume
raria, que só avultava na fortuna particular da familia LopAz. Pelos
principias da admini'!tração não se discriminava a fortuna do presidente
da do estado, razão pela qual pouco se sabe das condições financeiras do

paiz no decurso da guerra.
Em principias de Maio (2) estenderam-se as tropas alliadas ao uI

do E<;tero Bellaco, protegidas á esquerda pelos banhados da margem do
rio Paraguay e á direita por um dilatado terreno pantanoso. A van
guarda, as ordens do general FIo r e , compunha-se da 12a brigada bra
zileira e de toda a divisão oriental. A 12' brigada fazia part@ do lo
corpo de exercito braúleiro: fôra porém incorporada aos Orientae de
FIo r e s para fazer avultar as forças da vanguarda. Durante as nAgocia
çõe do tratado da Tri plice Alliança in 'i tira FIo r e s em commandar exclu
sivamente as tropas fIo 'eu paiz, certamente na espectativa de que o requeno
corpo de 1600 Orientae , fosse augmentado por novas reme sas, Quando. e

deu a defecção do general Urq uiza e do conting'ente entre-riano, defec.ão
que tornava irrita a promessa de ser posto aquelle general á frente da van
guarda, Flores pedia para si tal commando (3), mas teve de confessar
que o punhado de tropas de que di~punha serviria para uma surprAsa ou um
reconhecimento, e não para constituir a vanguarda de um exercito
superior a 30,000 homens. Por i 'to foi-lhe confiada uma brigada bra
zileira, a de n. 12, Com ella postou-se FIo r e s, no dia Iode Maio (4),

11) Os fortins do Ap" fLCav'lm toL10!! fi m,wgem e querch de s rio, e, porLl1.nlo, em territo
l'iu P'U"lgU't)' . Os POllloS occllp'l(l'ls peLos P,lngll"YUS e1l1 M'ltl,'l·Grnsso foralJl toclos rleSittlHl
dos em !Jotas 10 Cap, IV (ln \'olllme): Villa de MiI·llmb. COl'llmb,i., Albll'luel"llle, J ova
'oimbl'a. porto elos DOUl'ados. Nio'lc, coloni, de l\liranda e colonia elos Dum·.,elo ,

(2) Em fins de Abril.

(:3) E' engano do aut.or. O art.. 30 d, Tratado el\ Triplice Allianoa dava a Flore o com
mando la vangllarcla dos Alliados, que devia s r COlllJlO. ta de todas as; t.ropas orient.aes,
e de forças brazileil'as e argentinas. '

(-L) No 10 vol. pag, 200, noia, deL-.:ámos o AlliarIos t.'lmando posse, em 23 de Ahril
ne 1866, do. acampamento entrincheirado do Pa so da Pat.ria, JIO i,fto qlle Lopez poderia
t.er defendido com 8 ou 10.000 homen., e cujo a saUo nos custaria sem duvida perda
enormes.

No dia 2<l d Abril come~aram as t.ropas alliadas a occllpar "sse acamparllelllo,
atrave5!!ando uma ponte de 1,,0 metros rlp comprimpnto, sobr I'1mlan, e chata, levan
tada pelos enaenheiros brllzileiro . Passaram primeiro osl balalhões orientae (Florida,
21 de Abril, 'Eibertarl e Independencia), a l'~n hrigada brazilpira, cio coron l ('ecegneiro
I~Jatalbões "o e 70

• de infantaria. de linha e 30 e lUa de volllntarios), e a dil'isfio argen
tIna do coronel Rivas (4 I atalhoes e ,1 pecas). [ouco tlepoi o general J,}t.t. com alguns
esquadrões da nossa brigada ligeira adiant.ou-se para fazer a ,angnar,\a dessa for 'a.

P la madl'ugada e na manhã de 25 houve t.roca le tiros ent.re 0.:- avançada. do
ge~1eral Netto e as do inimigo. Uma. força inimiga de 100 homen tfJnt.on cortar 2:> da
bl'lgada de se general, nIa. os nossos abriram caminho int.repidamente travando-se em
seguj~~a um ,rapiclo ,t.irot.eio. ,Tivemos 1 fOl'ido e o inimigo 1 morto e i p'risionril'o.

N os. e dlR reUUlram-:e a vanguarda a escolta do gcn ral 1"101'. a ar111haria orient.al,
o 10 rügm1ento de artilharia hl'R7.ileiro o as diyisõe. dJ infanl.llria 'tamhpJn hl'azileiras,
dos gellel'aeS Al'gollo e ~alllpaio. '

No dia 26 o general Floros adiantoll-sc para fazer um reconhecimento e levoll de
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ao sul do Estero Bellaco, julgando-se su!licientemente protegido pelo
alagadiço e pelo denso matto das visinhança. O Relatorio do mini 'tro
da guerra do Brazil (l) dec.ara que desde lo de Maio fôra esta van
guarda reforçada po:' 2 batalhões de infantaria, um corpo de cavallaria ~

e 4 peça de calibre 4 do lo corpo de exercito; mas as participações
de Mi t r e e de FIo r e s não mencionam tal reforço e cartas particulares
calculavam a força da vanguarda em 3.000 homens (1) o que de certo
não e coaduna com o computo da.' tr,)pas ol'ientaes, da 12' brigada,
de mais 2 batalhües de infantaria, de um reO'imento de cavG\.llaria e
de 12 peças,

vencida uma força inimiga das!.re armas, dirigida pelo capitão Paes, qne Lop~z, en
tretauto, promoveu a major para fazer acreditar a:> s~u exercito que obtivera uma
vi 'toria sobre os Allia los. Os Paraguayos tiveram uns firo homens fóra de cClmbate (PALLEJA
Dim'io n. 241), os Brazileiros 1 capit-ão e 1 sol.lado feridos, e os Orient'1es 1 cabo de
esquadra tambem ferido.

No dia 27 quasi t d.) o exer 'ito alLiarh achava- no acampamento do Passo da
Patria. A. cavallal1a do ~xt}rcito 011ental, que se conservava ainda na mal'gem esquerda
do Parana, menos o regul1'm o « Escolta,» recebeu ordem de rcgres:ar para iVIontevidé ,
devendo ficar apenas n Paraguay esse re::timento e o lo tla guarda nacional. Assim
o exercito de Flore ficou reduúJo a 4, batalhõe de infantaria, I p tluen regimento de
cl\vallaria e 1 esquadrão do artilbaria.

No dia 9 fez-se nOTO re ouhecimento obre as forças inimiga que estavam além
do Estero Bellaco, e o' Paraglla.yos fugiTam Sf}U! elisparar UllJ tiro. ({ Los paraguayos,»
diz I'alieja no SJU Dial'w, " tienen cierta predilec.cion á las lagunas y los m ntes; parece
que no supieran batirse sino n los baiia los y u las isletas de monte l)

No dia guint· os generaes Mitre e Ozorio procederam a outr.J reconhecimento, e
as forças avançadas do lIlimigo pnzeram-se ue novo em fuga precipitada,

(I) E a parte oflicial do gcn'ral Ozorio. 'ej. o App~ndice n. 4. O corpo de cavallaria
e tava. eDl lagar muito distant e C·J1l) os cavailos soltos no momeuto do ataque.

(2) A vangnarda dos alliados tinha por chl!fc o general Flores, e compunha-se das
tmpas orienta'JS em numero do 1.800 llOmens de infantaria (1 batalhões), 180 de arti
lharin, com Gcanhões, e uns 200 de cavallaria {I,n80 ao todo), e da 12a brigada brazileira
de infant1ria (c01'anel Pecegueiro), com I.!)üfl homens (batalhões 50 e -;-0 d.) linha, 30
1G· de voluntarios). A's ordens d general PIores, portant), eslavam 3.5 homens.

No dia 9 de Abril o general Ozorio destacou para a vanguarda a 5" batetia do
1· regímeuto brazil~iro com 4 pera raiadas de calibre 4, e determinou no dia l° de
Maio que o general Victorino Monteiro, "'mmalltlante da na divisão, acampada enLra as
tro;lM de FI:n'es e o exercito imp ria I (e te, como o ex rcilo argenl,iuo, estava aimla
acampado n Pa 50 da Patria) protege s) a arlilharia C'.J1ll 2 batalllões. Seglliram I ara
a frent.e, em virtude dessa ordem, os 'batalhões 2[' e :' o de voluntarios, perL 'ncent ~

I\S bri~ada Pereira Lobo o Evaristo, tia did iio Viclorino ~lonteiro. 04.0 corp de canl1·
laria a·! yolun1:nrios, ao lIlando d t ncntc-coronel Manoel Rodà.,ucs de Oliveira, foi po lo
ta.mb·)lU li ord ns do general Flore .

Na manhií rle 2 a disp sição das tropas da YB.Ugllarda. era e ta:
O batalhões i). de Iiuha, :10 e lIio '1 yoluntar:o da briCTada Pece,:ruciro ,12" , o la,am

aCRmp'ld atrá? de uma coxilba de liCTcira elenlçno, pouco mni Oll III n s na aUm'a
lIa avançada deIS ex rcito, arg'ntino c ul'll'lilciro Ijue lhe fica ·a.m á direiL'l e li. querda.
Ka frcnt da coxilha qU) cobria n. briga la Pecegueiro « ]la\'Ía lUU esten o banhad , qu
termina\'a t e-qn 'rda ,'lU !Una corca elp ,'spill!JI> rarefeita.» A uma 0(10 braça - d·)
ncampamI'Jut cl -a bri"uda esta,vam a- l poras do l0 rt!gitllellln, aJ!aslath ~ do ma!to
1',0 hraça apena, e (l sem meio a.1RUll> ele 0101 ilidndo por i -') quo o animae eh 1il'
tinham sido retirailo'.» D' prJtecçào a e ta artilllaria e-taya ac-ampado na sua fr~nt)
o 70 batalh1io uramair dr. linha lenllnle-c(l1''OIPI PeJra" de lacad:> la l>ri{lRda Pecegueir."
« o qnal apoiam a sna e qucrt1a em uma oapoeu'u errada u a lIa aireila na la::tóa
que banha qnasi inleirnlli'mt o oapão ou ilha d mal\o que começa d'l e.>lrada." « Dua
. mpanbia d,) I) blllalhil " diz UIll" teslcmlluh) ocubl'. « fonnl\\'itI11 os plquctc a,ança.l~.
en lo qUI uma dallas " lasa na extr)mn <lo ciJpà:J', a outra na orla do Ullla peque

na c xilha qne alli exi te. \.' r laguarda ,lo ,0 ('-Ia\'a o 210 de \'olnntari acampado
em columna ele pelotõe-, de maneirll qne-su \ freu . <le bandeira cahia em anCTluo recto
obre a da batllri,\ e a 6') pa--os d J]an/'} d .,1 , dos quac 30 erB.Ul a larCTUTa da

estrada qu alli ó inha IUlU\ c.erca ,inL rarJfeiü~. O :. 0.1 ,luntario esta,ll li
dirella da baleria. em olumna o lia freul d} bandeIra forma-I\. Rngulo obtuso com a
da hnlerio.... A' !lu .\'fI a pal':l a r-'Iagnarda <1"3 a uat 'ria, la,am o batalbõe
Flol'ida, 24 <I Abl'il e Indellellcknoia.»

O "eneral Flore eSlaYll c·}m 65 a,; fJr';lls <l\'ullçadlls, 'llle couStillúcun parte tlo
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Defronte desta posIção da vanguarda do~ AlUados achava-se todo
o exercito paraguayo do sul, a margem direita do Estero Bellaco,
tendo uma vanguarda com 6 bocas de fogo na ilha a le, te do Pa o
Sidra. Os dous exercitas inimigo achavam-se separados por eSSd esteiro
e varios banhados, provavelmente conhecidos dos Paraguayos e desconhe
cidos aos, invasores, pois' de outra maneira não se explica a sorpresa
destes no dia 2 de Maio,

O Estero Bellaco é uma elaquellas depressõe ele terreno, que no
tempo das enchente: formam caud~es correntes e no da vasantes não
passam de pantanoso Desagua no rio Paraguay, a oeste pela Laguna
Piris, e no Paraná, 100 milhas inglezas a sueste, destacando a im do
resto do territorio toda a ponta meridional do Paraguay. Sua, margens
são geralmente cobertas de espesslls matLos de palmeira yatcti, que em
alguns pontos se elevam até 90 pés acima ·do mais baixo nivel das
aguas. A's vezes se alarga formando verdadeit'os lagos, onde apparecem
ilhas na época das vasantes. Em suas aguas crystallinas e puras
nasce uma especie de junco ou capim bravo, chamado pÍ?'i pelo gua
ranis, cuja secção apre enta a forma de uma baioneta de tre gumes;
não tem nós, attinge uma altura superior a 9 pés e dà uma e piga
na extremidade. Este junco pid serve para cobrir armazen e casas,
para esteirinhas de janellas e porta, e para varias outros misteres.
O sólo onde cresce é geralmente paludoso e coberto de tão luxuriante
vegetação, que as vezes . e divü;;am extensas porções de terreno alcati
fadas de verde sem se suppor que debaixo desta camada exi. ta agua
na profundidade de 6 pés. Esses esteiros são tran itaveis ou nos vaos
naturaes, que nas vasantes apparecem como eminencias de ilha, ou
arrancando-se as pocas de 1Jiri e atulhando-se o lugar com areia, em
cujo caso se tem de atravessar com agua na altura de 3 pés. Os
cavallos, afundando nesse chão incerto, encontram grande difficuldade
em passar. (1)

cham'ldo « ex.ercit.o alliado da vangn'U'da li. e com ellas d via proceder a um reconhe
cimento, motivo pelo qual, quando l'Ompell o fogo, não acucUram outras tropas.
'Eram portanto, 4 peças e ti batalhões brazileiros e odentaes, com pouco llIais de 2,000
homens os que estavam na frente, e f nm sorprendidos 1)elo inimigo.

Os tres batalhões da brigada Pecegueiro ficavam, como vimos, a \}I)O braças de dis·
tancia, e o general Flores previnira antes a esse chefe que não se incommodasse com
~s tiros do. vangllarda, e não avançasse sem ordem. Essa brigada conservou-se, per
I'SO, prompta em seu acampamento. e s6 meia hora depois de começado o combate
recebeu ordem para avanç'u·, cumprin lo-a immediatamente.

(1) E;;t'l é a descripção de Thompson, que neste lagar, como em muitos outros, servia
de gUIa ao autor:

« Consiste o. Este~o Bellaco em .duas correntes de agull parallela~, que quasi s<Jmpre
guardam uma di tancm ele tres milhas, e separauas uma da outra por um ex.pcs-o
õ?sque ele p~ll1eiras ch·11l1adas Jatay, que fica na altura de 80 a 100 pés sobre o
llIvel dos esteIros. O E~tero Bellaco desaglla no Paraguay peh L'lguna Piris, e no
Parl1ná obra de 100 milhas a leste. A agua destes esteiro é summamente clara e
agradavel, e está cheia de um junco que cresce até 5 e \:l pés acima do seu nível. A
agua, presa em alguns sitias por falta de correnteza, e cobert!\ de j tlllCaeS, é mui to



Tal era o terreno onde se ia pelejar.

Não é cousa faci! fonuar idéa clara. do combate de 2 de Maio. As.

participaçõe. dos dons contendores se contradizem nos pontos capitae,
dado mesmo o devido de::;conto do que é facil de explicar pela omissão
dos factos desvantajosos. Re 'umiremo', entretanto, a carta, citada por
Thompson, do general Flore .. à sua espo.'a (1), a. notas de
K e n n e d y e a. parte officiae dos belligerante .

A vangua da do Alliados tinha pequena força e e tava muito des
envolvida. A' vista da:; circum tancia:>, o general em chefe do exerci lo
alliado devia acrec1ital' que Lopez dispuzera sua tropas, avaliadas I elos
prisioneiros em 30,000 homens, atraz do E tero Bellaco, protegidas pela
corrente d'agua, e que, para um golpe decisivo, poderia chamar a si
as re 'ervas que estavam em Humaita e nas vi inhanças. Até então não
houvera motivo para que' os invasore' duvidassem do arrojo do Para
guayos ou para que meooscabassem seu enthusiasmo militar. Em taes
condições topographicas e na presença ele 'elOelhante inimigo foi um erro
destacar na frente 3.000 homens apenas, (2) que além do mais perten
ciam a differentes nacionalidades. FIo r e s declara na carta citada que
muito clias antes fizera ver a Mi t r e quanto t>ra arriscada e perigosa
a pOSiÇãO. da yanguarua, e accrescenta que, em resposta, este general
lhe observara que não havia a receiar nenhum ataque elos barbaras, quando
o exercito alliado libertador já pi::;ava o territorio paraguayo. Se.gundo
a me ma carta o general brazi!eit'o Oz o r i o concordara com a opinião
de Flores e fizera a Mitre as mesmas declarações. Esses receios expli
cam o facto de haver o general Oz o r i o, no dia 1 ele Maio, talvez por
sua propria conta, mandado reforçar com uma pequena co1umna elas
tres armas' a sua 12" brigada, já eX1)osta na vanguarda. (3) Se é fun-

lIg1·adavel. E Les juncos crescem na dislancin. de :2 poHegadas um elo oULro, é portanto
constHuem um obstaculo á passagem; o leito em que têm as raize é sellllre u.m
aLoleiro profllDdo coberto de 3 a 6 pés de agua. Os esLeiJ.·os são, conseguintemente,
inLran itaveis, excepLo nos passos, que são lugares onde os ju.ncos foram alTancados e
a areia foi gradwtlmente substituindo o 10Jo elo fundo. J sLes passos, como 1I0S outros
pontos Lios esteiros, a profundidade ela agu.\ que se tem de Iltnwessar é de::: a ü pé'.
Em alguns logares uma e aLé duas ou tres pessoa montadas em bons cavaHos podem
passar akavez elos juncos, porém logo que um cavallo )lassa o fundo torna-se peior
ainda, pelas covas que deix UI os cascos. Estes eSL iros formaram a principal uefeza
dos Paraguayos. "

(1) A carta que Thompson transcre\-eu do um jorll:ll de Bl1enos Aires 11llnCa foi
scripta pelo general Flores. Os ::>rs. Est.rada e Lewis, que llJ1lloLaram a 1raducção

hespanl10la de Thomp"on, dlssel'ãJ11 a este respeito o seguin' c :
« Esta carta foi decVtrada apocrypha, e não comprellendemos como o autor a toma

ao serio. As boas relações em que o general Flores estaya com o Brazi1, b!lslariam para
proY81' que não podia llal'd·a escripto. "

(2) 2.000 e tantos homens eram os que protegiam as -l, peÇls da vangull'da.

Pi) Em P.EREJRI. DA COSTA, m, 18, lê·se o seguinLe trecho ele uma COl'l'espondencia
de Buenos Aires' •

«..• Na v6spe{'(\ (1 do l\lai<J) o general Ozorio fizera observar aos genel'Rl's :'IfilrJ e
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dada esta declaração do genera1 Fio r e s, (1) maior ainda é a ua res
ponsabilidade por ter-se deixado sorprençler. Quanto a sorpresas, a critica
militar não admitte attenuantes, porquE) se tornaram impossiveis com a
experiencia de tantos seculos, a qual nos ensina todas as precauções
que devem ser guardadas em pre. enga do inimigo. Só pode haver desculpa
se não houve aYiso previo, e a' exploraçõe: confirmaram ausencia de
perigo ou se se deu illu 'ão ba 'eada na cOIlsciencia da propria força,
quanto às condições do telTeno, á 'uperiol"idade numerica e ii. facilidade
de apoio. Estas hYljothese não se verificaram em relação á vanguarda
dos Alliados. Fio r e s declara-se convencido do risco de sua posiÇãO e
confessa ignorar completamente a po~ição do inimigo; devia ter-:e
informado se o Estero Bellaco era vadeavel ou não. Se não o fez,
tanto peior para a apreciação do f;eu procedimento. (2)

São todos contestes em affirmar que a sorpresa se effectuon de
repente, com grande violencia e f;uperioridade de numero, no momento
da distribuição da~ rações e ela sêsta da. íanguarda. Na mesma hora
achava-se o acampamento pejado da inevitavel praga de ociosos e suspeitos
que acompanham sempre os exercitos. Antes de tudo os soldados tiveram
de entrar em formatura para poder resistir, e só com a chegada de
reforços é que se estabeleceu o verdadeiro combate. Não é certamente
de g-rande importancia o serem repellidos postos avançados e sentinellas
de campo, mas é erro fundamental não ter piquetes dobrados e força
de protecção, que, em terreno para isso preparado, vão sustentando a
lucta até que esteja em armas o grosso da vanguarda.

Os Paraguayos descrevem assim as occurrencias desse dia (3):
« Desde que os Alliados occuparam o lado meridional do Estero Bellaco,

mandou L o p e z para os postos avançados 50 homens escolhidos da sua
guarda com ordem de atirarem exclusivamente sobi'e os officiaes inimigos.

Flores a possibilidade de que o inimigo tentasse nlguma sorRresa, receio que elles não
compartiam, mas que os factos não deviam tardar em jusilficar.

t< As corresponJencias do exercito para o jornaes argenLinos muito se têm esfor·
ça~o em elogiar a habilidade e sciencia com que o general MiLre fez acampar o exercito
alhado, ao passo que cartas do general Ozorio a um seu amigo da esquadra deixavam
perceber que nada o satisfazia a cas/;1'ametação adopLada. II

(I) Lembraremos sempre que o autor referu-se á declaração contida em um docu-.
mento apocl'ypho, contra o qual Florus protestou.
. Sobre este pouLo encontramos ainJa no Jo.,."al do Oommcl'cio o seguinte I,recho, que
e, (ia p~rte ediLorhl, e que não teria sido escripto sem prova, ou sem informação do
gOi'erno :
- « Por vezes ? .ge!leral Ozorio tinha indic,do no conseUlO dos generaes a possibili

dade de que o 1I11mlgo tenta se uma sorpresa, mas tanto o general Miu'e como o
general Flores repuLavam-se em seglU"ança complot:l. »

(2) J't manhã do dia 2 lUl1 desLacamenLo de 12·) homens de cwallaria argenLina fez
a descoberta, afugentou alguns piquetes inimigos, I; trouxe como tropl1éu uma corneta,
declarando que « estayam limpos de inimigos os m:\Ltos visinhos além dí' EstefO
BeUaco, pois tinha ayançarlo além. -ll

(3) S~02 traduzidos da obra de Thompson os trechos que se seguem.
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Estes atirado:~es recebiam rações dobradas, não montavam guardas e eram
dispensados de todo o serviço pesado. Conseguiram matar muitos dos prin
cipaes officiaes alliados (1).

« No dia 2 de Maio ordenou L o p e z que uma columna de 5.000 homens
as ordens do general, então tenente-coronel, D i a z, (2) sendo ·4.000 de
infantaria e 1.000 de cavallaria, dirigidos estes pelo tenente- coronel Be
nitez (3), seu ajudante favorito, procurasse sorprender a vanguarda alliada.
A infantaria marchou pelo Paso-Sidra e a cavallaria pelo Paso-Carreta,
e toda essa força cahio sobre o inimigo sem ser presentida (4). A arti-

(1) lia o'isto muita exageração. Apenas uns 3 omciaes foram mortos nas avançadas
dlU'ante os mezes de Abril e Maio.

(2) Já era então coronel. Fóra promovido a esse posto no clia Iode Maio.

(3) Basilio Benitez, o mesmo que commandára as tTopas paraguayas no combate d \
Confiuencia, em 17 de Abril.

(4) Thompson poderia observar que a pequena vanguarda dos Brazi1eiros e Orientaes
foi sorprendida como o exercito inglez em Inkermann, e c~ue Flores não estava então prote
gido por fortificações e reductos como os AlIiados na Cnmé:\.

Tendo em vista esses e antros episodios da historia militar de sua patria, deveria ser
mais indulgente para com as tropas que o obrigaram a render-se mais tarde, em Angos
tura, lembrando-se que si na Criméa os Ini{lezes, seus compatriotas, segundo um escriptor
fl'aucez, mostraram por vezes, que tinham les yeux fcnnés et les Q>'eiUes sOl"'des, nem por
isso se mostraram menos intrepidos e dignos do respeito e estima dos seus AlUados e
do mundo intt:u·o.

O at<tque de 2 de Maio foi trazido por Diaz, que, segundo os documentos paraguayos,
avançou com '1 grandes batalhões de mhntaria pelo Passo Sidra (batalhões 1:,0, ~io, 360
e 400) emCJ.uanto o tenE;lnte-coronel "Valiente, com os regimentos de cavallftria 4° e 21°, pelo
Passo Pins, se arrojava sobre o 7° batalhão de infantaria e sobre a bateria de 4 peças, e
o tenente-coronel Benitez, com os regimentos "i 0 e J3°, atravessava o Passo Carret!!, e cahia
sobre os Orientaes.

Diaz commandava toda essa força: o commandante Jinlenez dirigia fi infantaria, e os
commflndantes "Valiente e Benitez a cavalJaria da ala direita e esquerda dos Paraguayos.

O coronel Bruguez, chefe da artilharia, collocou varias canhões Junto ao Estero Belhco,
tendo ao seu lado o tenente-coronel Alen e o major Roa, mas s6 8 peças de campanha
avançaram.

Em poucos momentos cflhiram sobre a nossa bateria avançada o tenente-coronel "Valiente
com 800 homens de cavalbria e sobre os Orientaes o tenente-coronel Benitez com os
outros 800 tambem de cavallaria. Diaz e Jimenez, com os 3.400 infantes, carregaram pela
frente, e foram fazendo recnar os batalhões brazileiros e orientaes.

O Serllanah'io (e s6 para que se veja o credito que merecem as suas noticias reprodu
zimos esta) diz que os soldados do bat,1Thão « Florida, » que tão heroicamente pelejaram
nesse dia, atirava.m-se de joelhos e pediam .aos Paraguayos que lhes poupassem a vida.
O mesmo dissera essa folha dos valentes defensores da ilha d'1 Redempção.

Os exe.rcitos alliados não se moveram logo, porque acreditaram que o fogo era moti
vado pelo reconhecimento que devia fazer o general Flores, e em tão completa confiança es
tavam os chefes de vanguarda, que apezar de terem alguns o:fficiaes descoberto atravez
das arvores as blusas vermelhas da infantaria inimiga, d~ndo d'isso aviso aos sellS supe
riores, nem o general Flores, nem o tenente-coronel Mallet, que pela manhã fôra examinar
as peças, nem o tenenle-coronel Pedra, acreditaram que o inimigo fosse capaz de trazer-nos
um ataque.

Apenas o coronel Pecegueil'O recebeu ordem, estando já com sua brigada prompta,
avançou rapidamente (50 de linha, 30 e 160 de vollmtarios), mas quando se reunia aos ba
talhões que vinham recuando com o general Flores, já as I peças haviam sido tomadas na
primeira investida pela cavallaria paraguaya de Fide1 "Valiente. Os tenentes AmarilJa e
Bernardino Caballero (este ultimo era então ajndante de campo de Lopez, e f,,j mais tarde.
general) levaram immediatamente para o acampamento inimigo a ortilharia tomaria.

Ao mesmo tempo que a brigada Pecegueiro, avançou o ~eneral Victorino Monteiro,
acompanhado do general Jacintho Pinto, chefe de estado-maIOr, com a brigada Pereira
Lobo isto é, com os batalhões 300 e 400 de voluntarios, porque o 2lo já estava nA. van
guarda. Da brigada do coronel Evaristo Silva 1 batalhão, o 380, estava tambem na frente,
os outros dous (o 410 e 5]0) segluram pela esquerda e por i so pouco damno sc.ffreram.

- O inimigo, que iniciára o ataque com 3.400 homens de ll1fantaria e 1.600 de cavallaria
recebeu tambem um reforço de 2.400 infantes (primeiro os b:ltalhões n. 1 e n. 42, e depois,
na retirada, o n. ]9). .

A pouca cllvallal'ia oriental, de que se compunha a ,iangual'da, dispersou-se, porque
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lharia' apenas pôde fazer uma descarga antes de ser. tomada pelos Para
guayos, que tambem ficaram senhores de todo o acampamento alliado da
vanguarda, cahindo em poder delles até mesmo a barraca do general
FIo res. Os tres batalhões orientaes chamados «Florida, 24 de Abril, e
_Libertad, » foram completamente acutilados, porém bateram-se com bra-

raásordensdosseus commandantes Palleja, Flôres e Castro,
que se houveram como leões, mas foram supplantados pelo numero (I). Do

estava tambem descuidada e tinha os cavallos soltos a pastar. Seu commandante, o coro
Ilel Fortunato Flores, foi incorporar-se ao 10 regimento argentino de linha.

A luta na vanguarda continuava renhida, quando o genH'RI Ozorio acudia com reforços
que restabeleceram o combate e puzeram em ~errota o inimigo, não sem grandeJesistencia
ainda, como o comprovam as perdas qu.} sofl'reram alguns dos 1?-0ssos batalhoes .que se
empenharam na ultima phase do combate, entre os quaes o herolCo lo de vohwtanos.

Distinguiram-se neste dia, pelejando intrepidamente, os generaes Ozorio (contu~o\ Flores,
Victorino Monteiro, Jacintho J into, e Goya Sllarez, os coroneis Palleja, Perell'a Lobo e
Pecegueiro, e, entre os commandan~~s de batalhões, os tenentes-~oroneis ~ery (I ° de volun
tarios), Pedra (70 de linha), ApollonIO Campello (300 de volunta1'1os), Fana Rocha (400 de
vol~ntario~), e Manoel Rodrigues de Oliveira (_1° corpo provisorio de cavallaria da guarda
naCIOnal).

Os com mandantes dos corpos pará~llayoB que se bateram nesse dia foram:
Columna da direita (Valiente): reg1ll1BntoB 4° de cavallaria, commandante Jesus Mar

tinez, e 21", commandante Paez;
Colllmna do centro (Jimenez): batalhões de infantaria 130, commandante Jimenez, 240,

Moreno, 36°, Zavala, e 40' Avalos:
Columna da esquerda Benitez: regimentos de cavallaria 70, commandante Obando, e

13°, Delgado.
Os corpos que avançaram depois para reforçar Diaz eram comm'\ndados, o lo batalhão

do infantaria pelo capitão Orihuela, o 420 pelo tenente Fernandes, e o 190 pelo capitão
Sarza. O commandante Cabral tambem avançou com alguma cavallaria para proteger a
retirada de Diaz. Além dessRs forças haviam os P.lraguayos deixado no Passo Carreta duas
companhias de infantaria ao mando do tenent Escato.

(1) Os batalhões orient~es eram quatro, e não tres, e formavam uma brili:ada de infan
taria. Palleja que a comm'lndava, era chefe do batalhão Florida; o 24 de Abril era comman
dado pelo major Nicomedes Castro, I) Libertad pelo tenente-coronel Marcelino Castro, e o
Independenoia pelo tenente-coronel Francisco Elias. O Libel'tad entrou em fogo depois dos
outros. •

O Flm'ida e o 24 de Ab"il foram, dos batalhões orientaes, os que mais padeceram, tendo
aquelle uns 119 homens fóra de combate (PALLEJA, .Diario, II, 234), e este M. Os quatro ba
talhões ori"ntaes tiveram ao todo 36:- homens fóm de combate.

Os annotadores da obra de Thompson, guiando-se por falsas informaçõe , ou obede
cendo á antipathia de qne somos victimas no Rio da Prata, não duvidaram escrever esta
injustíssima ph.rnse:

(I Las fuel'zas b,"asileras sufrieron menos que las odentales pOl'que no se bati'el'on 001no
estas. »

Entretanto, foram os batalhões brazileiros da vanguarda os que receberam, como o
Flo/'ida e o 24 de Ab/'il, o primeiro clloque do inimigo, e foram elles, como se pMe verificar
em documfmtos ofliciaes que estão no dominio do publico, os que maiores p rdas lamentaram.

Si o Flol"ida teve 119 homen fôra de combate, os batalhões brazilei I.'OS 70 de linha e
1° de voluntarios tiveram, este, 143 homens, e aqnelle 141 fora de combate.

Os quatro batalhões oricntaes tIveram 365 homens fora de combate: o 4 batalhões bra
zileiros 7° de linha elo, 2]0 e 30° de voluntarios tiveram 451 homens entre mortos e feridos,
figurando nesse numero 2 tenentes-coroneis. 2 majores e 24 ofllciaes subalternos.

A perda total do exerci to orien tal seria de 400 homens; a do exercito argentino foi apenas
do J3 soldados mortos, 6 ofliciaes e 30 soldados ferido:, ou 49 homens fora de combate. Os
Brazileiros, entretanto, tiveram 1.1/13 homens fora de combate (84 oflicia9S 1.010 inferiores
e soldados) (Vej. Appendice pago ll).

Ao passo que se mostram tno injustos para com os Brazileiros, que, ao lado dos va
lentes Orientaes, sustentaram todo o peso do comhate, até que os genem s Ozorio e Victorino
acudiram com reforços e levaram de vencida o inimigo, têm os illustres annotadores ar
gentinos, a patriolica fraqueza de acreditar que" tres compam,ias de infanteria dei ejército
argefltinl! rompieron el fu~go sobre elo enemigo,)', reforzadas convenientemente, no solo
restablecteron el combate, smo que d",tlt1.·tCl·on la marcha de la colHlmnn, sel'i'lmente amagada
de ser corta la .... »

Ess.a col.umna era de mais de 5.orO inimigos e (cous't notavel!) tno bl'ilhante resul
t.ad fOI obtIdo mostrando-se ao longe algumaf; companhL'ls de infantal'ilt c 1 regimento
de cavallaria, que tiveram apenas a seauinte per.Ia :

Infantaria e artilharia:-3 soldados 'l'norto - officiaes e 6 sold'lrlos feridos;
.Cavallaria:-lO soldado mortos 1 capil1io e 21 sold'ldos f ricl s, e algl1n9 di pE'rso .

('VeJ. no Jornal do GommO'cio a part'3 offici'll do c~rl)nel SegO'in'.
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batalhão « Flôrida » só se salvaram 40 soldados e seus 27 officiaes fi
caram reduzidos a 8 (1). O « 24 de Abril » perdeu 9 officiaes e 200 ho
mens (2). O batalhão brazileiro n. 38 de voluntarios da patria s6 ficou
com 41 homens; segundo a parte official teve 94 mortos e 188 feridos (3).
O regimento n. 1 da cavallaria argentina perdeu 100 homens (4). A di
visão do general Flores, Isto é a vanl!uarda, da qual faziam tambem
parte as tropas brazileiras e argentinas já. mencionadas, perdeu 1.600 ho
lllens e 31 officiaes (5). Emquanto durava a peleja L op e z, recebeu os tro
phéos tomados ao inimigo, e que consistiam em 4 canhões Lahitte raiados,
de calibre 9, com os seus armões (6) e 3 bandeiras (7). Esses canhões

(1) o coronel Palleja em seu Dio?'io, n, 254, diz; faUando do « Florida, » que era o
seu bat91hão; « '" de 27 officiaes só sahiram incolumes 10 .. , » Portanto teve esse bR
talhão 17 officiaes fóra de combate. Teve mais fóra de combate, « uns 100 inferiores e sol
dado'. »

Não podia, portanto, ter ficado reduzido a 40 homens como 'uppõe Thompson.

(2) O « 2-! do Abril ) só perdeu 3 offici!les e uns 80 soldados (PALLETA, II, 2Ó'1).

(.)) E' inexacto : será alguma parte official inventada por Lopez O 380 de volull
tarios perdeu até pouca gente em rolação a outro' I atalhões, pois apena- teve 14. sol
dados mortos, 6 ofliciaes e -!() soldados feridos e 7 soldados extraYiados. (V ej. Appen
dice p'tg. 11.)

O 10 de TohlOtarios, por exemplo, que foi dos batalhões br'\zileiros o que mais
desfalcado fiCOll, teve 1 official e 37 oldados mortos, e 11 oí'liciae , inclusive o comman
dante, e 95 soldados feridos.

O ~'o de linha teve 1 official e 32 soldados mortos, e 6 oJficiaes (sendo o comman-
daote um d'elies) e 101 soldados feridos. _

(4) Foi o unlco corpo argentino que se empenhou no combate, persegnlnd os Para
guayos depois que estes foram derrotados com a che~aJa dos refol'<]o brazileiros. Es~e
regimento não perdeu 100 homens, como pretende TnoJllpson : teve apenas i!6 homens
fóra cle combate, como já fLcou dito em outra nota. Coube-lhe, porém, a houra de tomar
um estandarte ao inimigo.

da vangllar la brazileira e
combato, e as do exel'cito
escaramuça com o ioilU igo,

(õ) As perdas do exercito aUiado n'este dia, incluindo as
oriental, as das tropas brazileira que aculliram ao logar do
argentino, que na extrema direita teve tambem uma pequena
subiram a 1.052 homens fóra de combate.

Os Brazileiros tiveram (Vej. Appendice, n. 4,):

IIiOI-tOS : 15 omciaes e 236 inferiores e soldados .
Fel'idos : 6? « 776 « « '................ . .
Pl'isionei?'os : 1 aUeres e 7 soldado , .

25l
313

8

1,019 1.102

(sem contar o general Ozorio; que foi ferido levemente) e 1.019 iufe-

33

Ou 83 officiaes
riores e soldados.

Os Orientaes, como já vimos, tiveram 400 homens, pouco mais ou menos. fóra de
combate, e os Argentinos 49.

Pela relação dos mortos e feridos que publicamos no Appendice poderá o leitor
fazer idéa exacta da parte que tiveram no combate os dift'erentes batalhões. Alguns ahi
figuram com perdas diminutas: são os qne s6 tomaram parte na persegnlção.

(6) As 4 peras, que eram bmzileiras, ue calibre -!, não 9, foram com elfeito tomadas I elo
inimigo no primeiro UJomento de sorpreza, apezar de serem commandadas por um dos mais
valentes omciaes do nosso exercito, o apiUio UI) nrl.illlaria Dias Cardoso rle Mello,
assassinado dois annos d"pois m TI1}'Uty por nm urg'IlLino (ln dI" Março do, 18(\.'1).

Jelihuma rpspons'lbilidade podia caber-lbe pel'l. penla que soffremos no din 2 ele M.Hio.
ommetteu-se uma er,ladeira imprudenda col!ocanllo em semelhante ponto essas

peças, ma não foi o capitão Oardoso de MeHo quem am as coliocou. Vejo no Jornal. do
C011l??1ercio de 4 de JtlOho de 1866 o requerimento d'esso official, pedindo conselho de
guerra, e o despacho do general Ozorio, indeferindo a petição.'

(7) O boletim do exercito paragnayo e o Semal1ar"Ío apenas faBaram em 2 bandeiras toma
das, mas Thompson jlll~ou dever accrescentar lima terceira por sua propl'ia conta. Segunrl0
aqueUe boletim o solaado paragua~'o Andrés Yegros tomou a bandeira do batalhão ori-
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foram sempre conhecidos pelo nome de « peças de F I or es » e prestaram
l}OS Paraguayos mui bons serviço3 durante toda a guerra. O proprio ge
neral Flores quasi foi tomado prisioneiro, porém o general Ozorio
chegou, e pôde salvaI-o, perdendo I batalhão inteiro de Brazileiros (1).

4( f:e Di a z se houvesse retirado depois de vencida a vanguarda, lavando
comsigo 'o reste dos canhões (2), esta jornada teria sido uma victoria
mais que esplendida, com mui pequena perda da parte do's Paraguayos;
elie resolveu, porém, seguir adiante e então esbarrou com todo o exercito
alliado, que estava já em movimento, e dirigia-se ao seu encontro.
Nada conhecendo da sciencia da guerra, foi }mmediatamente flanqueado
pelo general Mitre (3), que commandava os Alliados, e teve de retirar-

ental «Florida» e o soldado Eusebio Avalos apoderou-se de outra brazileira, cujo corpo
não foi declarado.

Nenhum batalhão brazileiro, porém, perdeu sua baudeira. O 26° de voluntarios (CearÍl),
que se adiantou muito na perseguição, correu o risco de perder a sua, mas salvou-a,
graça á dedicação e valor dos soldado' que estavam mais proximos. D screvendo este
episodio, disse o Nacional de Buenos-Aires em um pequeno artigo que tinha por titulo
- « Hel'oismo dos B,-a..ileiros POl' s!ta bandeira 11- .-

<<. •• No combate, quasi corpo a corpo, que as praças e oiJiciaes do batalhão 26° de
voluntarios bl'azileiros tiveram que sustentar contra os Paraguayos, quando se viram
cortados, a bandeira esteve por um momento em risco de cahir em poder do inimigo.

« As praças, porém, que lhe ficavam mais pert,.) fizeram-lhe com seus corpo uma
especie de baluarte, e contiveram os Paraguayos, muito superiores em numero, em
quanto o porta-bandeira atravessava com esta um profllDdo banhado e a punha asaivo,
Foi só então que aquelles heroicos soldados brazileiros clúdaram em retirar-se .. ».

Esse batalllão perdeu 103 homens.
O Semall1a?"io não cessava de annunciar que as tropas paraauayas em todos os com

bates anebatavam tropbéo . Assim, declarou essa folha que no assalto de Curupnity, em
que fomos repell,dJs, sem que, entretanto, o inimigo se atrevesse fi sahir las suas trin
cheiras, ti"hamos perdido a bandeira do ''0 de voluntarios, e os Argentinos a da T-iegião
Militar. O 2° de voluntarios não tomou parte n'esse ataque, e estava então em Tuyuty.
O Argentinos não perderam tambem n'esse dia b9n~leira alguma, e o proprio Thompson
assim o declara.

As unicas bandeiras aUiadas g,ue cahiram em poder de Lopez foram:
Na batalha de 24 de Maio de 100\, em Tuyuty, 1 bandeira oriental, do batalhão «Libertad»,

e 2 estandartes argentinos, de cavaUari? (Vej. P,'LLEJ.l., II, 320) :
No ataque de 3 de Novembro de 11;'-67, tambem em Tuyuty, a bandeira do 4° 1m

talhão de artilharia brazileiro, que foi aprisionado, tendo sido cortado por forças supe
rlores, e 1 estandarte da artilharia argentina.

Sem faUar nos trophéos, que, graças á sOl'preza, Lopez recolheu em Matto Grosso e
em Conientes, só consegllÍo elle tomar, depois que começou a verd'1.deira guerra, 5 canhõ s
brazileiro (! em 2 de MaIO de 1866 e 1 em 3 de ovembro de 1867) e lO ou 12 argentinos (em 3
de Novembro de 18(7), 1 bandeira brazileira (idem), 1 oriental (2t de faio de 1006) e 3 estan
dartes argentinos (24 de Maio de 1S6B e 3 de Novembro de 1 67).

Todos esses trophéos foram resgatados pelos Alliados.

(1) N!=J~um batalhão brazileiro foi. ext.rmi.J'Iado, com~ diz Thompson,repetindo uma
falsa notlcla do Sta-ndal'd de Buenos-Aires. Vejo Appendtce, n. 4.

(2) Quaes seriam? Só podiam ser as 6 peças do~ Orientaes, mas estas não estavam
na frente.

(3) ~a. engano. O geperal Mitre: ~ó appareceu depois de terminada a batalha, e a!Jenas
uma lllslgDlfic~nte fracçao do .exer~lto :wgentino tomou parte na luta, Ill'l em outro ponto.
O. combate fOl ~usteD~do a prlDClplo pelo general Flóres com os Orientaes e o g neral
VlctoL'lno Montell'o IhArflo de S. Borja) com parte d'l Qa divisão brazileiT de infantlloria.
Deroi;3 o genel'nl Ozorio. Acu~i~ ~om alguns batalJlões de reforço, e a vanguanlR assumlo a
oftenslva, levando de rOJo o 1L111l11g0, que se retirou na mais cOl',pleta desordem.

Trans~revel'emos a esle re peito os segllÍutcs trechos de uma correspondencia de
Buenos-Aires.
. « 'ão s~ as c?rrespondencias argentina, mas certos documeutos officiaes, que devo

nam .ser malS preCISOS, descrevem o combate de :2 de Maio de n1'1J1cira que leixa suppór
ter tldo grande parte no seu desfecho fil\'oral'el a trop arg ntina e ainda mais o ge-
uer!!l Mitre. '

« Se, todaYia, se lerom com allenção osses mesmos escriptos e as parles officiaes dos
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se, per,lendo o resto dos canhões, que havia tomado, e muitos mortos e
feridos. O tenente-coronel Be n it e z (1), morto por uma bala, ficou aban
donado no campo de batalha. O ba:talhüo 40° so:fJreu muitíssimo, e foi
necessario renoval-o quasi completamente (2). Ao todo perderam os Para
guayos 2.300 homens, mortos e feridos, e os Alliados pouco mais ou menos
o mesmo numero (:j). Estes ultimas perseguiram os Paraguayos atravez
do Bellaco por curta distancia (I), e tomaram 1 peça raiada de aço de

differentes generaes, que todas vão juutas a est1 correspondencia, se verá que h'l erro
naquella supposição. '.

" Como intencionalmente fi~ acima observar, o general Mitre ac~<\va·se com seu
qU'lrtel·general li direita do campo brazileu'o, tendo á sua frente as cavallarias argentio'ls.
Na vanguard1 eslava o general Flôres com as forças orientaes e brazileiras, e logo em
seguida o exercito imperial.

" O combate do dia 2 foi o'esse acampamenlo da vanguarda, e além d1S forças que
a compunham, s6 pudel'<lm ac"dir a tempo os batalhões que o marechal Ozorio levou
comsigo, spndo este general lambem quem tomou então a dü'ecção da batalha onde ella
era mais renhida, tendo a seu lado o intrepido general Netto.

" Sobre as forças argentinas e o general Mitre, eis o que houve:- emquanto no
campo da vangu'1rda, que lhe fica"a á esquerd'l, e avançado, se feria a batalha principal,
uma columna paraguaya de c'1vallaria carregava as guardas de cav,1l1aria argentina, e
teria cahido sobre o acampamento do seu exercito, se um regimento de Buenos·Aires
não lhe sahisse ao encontro, dando·lhe duas cargas.

« Outro corpo de camll'l.ria pamguaYil surgio então pelo flanco do regimento argentino, e
houve um ligeiro combate, em que a cavallaria de Buenos·Aires mostrou· se tão valente
CJmo perita nas manobras. .

" A esse teLU.Jo a divisão das tr(\s armas do ganerql P'tunero ahi chegava, e com ellA.
o general Mitre, contendo as forças paraguayas que appareciam á sua frente, e ame'1çando
o. flanco dos ~ue á sua esquerda combaliam no acampamento d'l vanguarda.

" Como desta rapida exp1sição resulta, houv~ dous campos de batalha: o da van
gllarda, onde s6mente combateram Orientaes e Bmzileiros, sob os generaes Flôres e Ozorio,
e outro, que quando muHo p6de considerar·se a prolongação d'aquel1e, á sua direita, e
onde apenas um re6'imenlo de cavallaria argentin chegou a combater.

"As furças de ll1fantaria e artilharia ch()gal'am s6 a lempo de influir in:1irectaUlJnte
na derrota, já então pronunciada, dos Paraguayos.

« Entenda·se que nao tenho cont"a o general Mitre a menor prevenção, para que
rer-lue cercear glorias; ao contrario, desejo ter occasião de attribuir·lhe muitas. »

(L) Basilio Benitez havia si,lo antús um elos redactores do Semanal-io. Foi morto por
um soldado de cavallaria da brigada Netto. Morreu tambem o commancl-1nte Zavala, do
batalhã.o 36. O Semanal'io s6 fez men\:ão da morte de BanHez, dizendo que além d'esse
chefe a. enas pereceram 2 tenentes e 11 alferes.

(2) Este batalhão, s')b o commall'lo de Avalos, on o mais furt' elo exercHo paragllayo, e
enlrou em fog com 1.000 homens.

Pl) Como já vimos, a perda total dos AlUados foi esta:
B"azileiros fóra de combat~.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.103
Ol·ie·ntaes « (não podemos precisar o numero).. ·100
A"gentinos « ........................• ...•.. 49

1.55'~

(4) Os Paraguayos furam perseguidos até alem do Estero Bell1co, « ficando mais de
dez quadras á nossa retaguarda o sitio anteriormente occupa'lo por snas avançadas. »

A's 3 horas da tarde a m tior partl~ do exercito alliado estav·t formado nas po ições
do inimigo, e assim perm'1neceu sem ser hostilisarlo, até que ás 5 da tarde recebeu ordem
pfl.ra regressar aos seus acampamentos, ficando n1S posições conquistarIas alguns bata·
lhões, que s6 no dia s guinle, ás LO horas da manhã, voltaram.

Palleja em seu Dia.-io, II, ~5-. diz o segllÍnte s bre a persegui\:ão do ulimigo :
« Pvdiamos ter dado cabo do inimigo ho) s'e continuassemo a per eguil-o: provavel·

mente teriamos dormi'\o diant~ de Humaita, porém o exercito precisava lomar alimento
e não e t'wa preparado para U'n movimento geral. Foi, portanto, indispensavel regre S'lr. »

O general pU'agllayo Resqlún, ntrlJ ontras declarações qUI) f.,z ql1ando pnsio·,eiro,
di se lul) as columnas de Diaz « foram totalmente desbaratadas, refazendo-se em grupos
de 10 e 12 homens. »

DJsde o aCiUn)amento d'1 v·,ngn'lreh\ até a"l Estem B lllnco fol"llU c'lDtados IIn 1.000
cad:n'eres inimigos. Ficllor;\1\I prisioneiros mais ele "00 pluagU:l os, cm gr~ncle p1rte f:-\rido!'.
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calibre 12, que, por escal'll.valhada, os Paraguayos deixaram em aban
dono (1), e por fim estes, tornando a carregar, arrojaram os Alliados
ao outro lado do Bellaco (2).

« Depois, os dous exercitas voltaram ás suas primitivas posições (3).

(I) o general Resquin em seu depoimento disse a verdade: « a colum na paraguil.ya
perdeu 4 peças que t,'azia, e tomou oulr9.s 4 que estavam na vanguarda brazileirfl. II

(':) O [O e o 230 de voluntarios e 2 campanhias de 130 de linha que acompanhavam
este ultimo batalhão foram atacados, já na ultima phase do cOlllbate, por forças conside
raveis de cavallaria e infantaria inimig'l, e envolvidos. Resistiram heroicamente, formando
quadrado, e, intimados para renderem-se, recnsaram fazei-o. O 1;';0 de iufantaria de linha
e outros batalhões acudiram então aos 2 corpos, que recuavam combatendo, e o inimigo
paz-se em fuga.

Esta luta travou-se alem do Estaro BeUaca, até onde avançamm imprudentemente
aquelles batalhões._

O major Francisco Manoel de Oliveira, 3 tenentes, 2 alferes e 34 soldados do 26° de
voluntarios, o capitão Gnstavo dos Anjos e 6 soldados do 13° de linhR, for m cortados
pelo inimigo e succnmbiram quasi todos, r~sistindo. Seus nomes figuram, na rblação official
publicada, entre os dos extraviados, mas na realidade foram mortos, e apenas 7 soldndos e
1 alferes, Paula Chaves, cahiram vivos em poder do inimigo. ~eis dhs depois foi e!'te
infeliz conduzido ás avançadas com gmnde sequito, e, sem duvida por ordem de Lopez,
começon a gritar « que estava multo contente e satisfeito, que entre os Paraguayos se go
zava da maior libel'dade e llbundancia, que era muito bem tratado, e que esperava que
todos os officiaes e soldados alliadas desertassem p,ll'a as fileiras de Lopez» (PALLEJA, n, 265).

Este é provavelmente o mesmo individuo de que faUa M'Isterman, e que em Assumpção
referia-lhe quantll se aguçava a sua eloquencia sempre que os Paragnayos, collocaudo-o na
trincheira, applicavam-Ihe algumas bayonetadas.- « Falla homem I Grita :lOS Cambais,))
diziam-lhe os Paraguayos atraz das trincheiras, picando-lhe as pernas com as b>lyonetns I) (MAS
TERIIIA.-', Uap. XI).

Se fosse um homem brioso, teria sem duvida esse official preferido a morte ao triste
p;lpel que lhe fôra destinado e que enchia de vel'gonha seus comp triotas e companheiros
de armas na presença de todo o exercito allindo.

Fallaudo dos extraviados que tivemos n'esta batl\lha diz o coronel Palleja (D ial'io ,
II, 257) :

« '" Não vão pensar que os priSIOneiros brazileiros foram tomndos fugindo; pelo
contrario, isso foi devido ao demasiado ardor de nlguus soldados dos batalhões de infantaria
13° e 26° que chegaram até ao campo inimigo. O inimigo carregou com dous bat:.
lhões mais, e esse punhado de valentes foi envolvido e feito prisioneiro pela desacertada
collocação das reservas n'este dia... ll.

Os officiaes considerados extraviados foram :
Do 26° de voluntarios (Ceará), major F. M, de Oliveira, tenente Brusque, J. M da

Cunha e Bernardino de Souza (este fôra ferido "levemente em 17 de Abril), e os alferes
Panla Chaves e Ferreira Nobre;

Do 130 de infantaria de linha, capitão Gustavo dos Anjos.
Como acabamos de dizer, á excepção do alferes Chaves, todos os outros succumbimm

combatendo.
Tanto no JOl"nal do Cowmercio, como na ordem do dia n. 523 da repartição do I\judante

gel~eral, o major Oliveü'a e seus compan.!Jeiros .appll.recem. como pertencendo ao 20 de volun
Umas. O mesmo engano se dá na relaçao nomlDal remettida pelo general Ozorio, e que se
guarda no archivo da secretaria da guerra.

(3) O destroço do illimigo teria sido muito maior se a cavallll.l'ia dos Alliados não estivesse
quasi toda a pé. Apenas alguns esquadrões brazileiros, no lugar do combate, e o 1° regimento
argentino, na direita, entraram em acção. A cavallaria brazileira teve 39 homens f6ra de
combate, entre os quaes 1 tenent'J-coronel e 3 officiaes subalternos: a argentina teve 35
entre os quaes 1 official subalterno. '

Do DtQ."Ío de Palleja tomaremos os seguintes trechos:
« A cavalbria alliada, salvo uma ou outra excepção, como o 1° de linha argentino

não tomou quasi parte no combale. Na vanguarda não tivemos nem um esquadrão siquer:
Como eu prophelisei, a nossa cavaHaria ach'l-se muito mal de cavallos, e o terreno que
occnpamos é infernal: nno p6de um corpo carregar em ordem, porque a cada duzentos
metros se eucontra um banhado ou uma depressão no terreno (caihda) com a~ até á cin
tura, ou um bosque que desarranja a formatura; e é n'estes lugares onde se faz forte
o inimigo.

« O l° de cavallaria argentina foi o mais feliz, porque, na carga que deu pela frente do
seu acampamento, tomou um est'lnd'lrte no inimigo. A escolta do general Flores e o resto da
cavaUaria que se achava na vanguarda tinha os cavallos soltos a pastar, e por isso apenas
um piquete pôde pelejar a cavllllo II

Na traducção da obra de Thompson lê-se o seguinte trecho:
« Quando os Paraguayos chegaram ao passo do Estero Bellaco, sua desmoralisação era

t'\l que já não respondiam ao fo~o, e tel'i:'IDOs feito muitos prisioneiro" se o chefe de um



« o gener aI Mi t r e em sua parte ameial diz que os Alliadas tomaram
4 canhões e :3 bandeiras, quando na realidade foram os seus contrarios
os _que isto fizeram (1) .

esquadrão de cavallaria brazileira honvesse cumprido immedhtamente A ordem de carre·
g>,l-os, que recebeu do general em chefe em pessoa, A demora no cumprimento d'essa
ordem deu tempo a que se salvAssem grande numero de iJlimigos que estavam completamente
perdidos. O ~eneral Ozorio castigou sevel'wmente este chefe.»

Está mmto longe o generaL Ozorio para que o possamos consulk'1.r sobre este ponto,
mas bastam os documentos ofliciaes que temos diante dos olhos pam qtle nos julguemos
habilitados a asseglll'3r que [\ anecdota em questão, repetida em dous lugares distillctos da
traducção -ie Thompson pelos illustres commentadores argent.inos, é mais uma prova da
prevenção e má vontade com que são sempre julgados os Brazileiros no Rio dtl PratR.

Nenhum chefe on official d>l. cavaU:1.ria brazileira foi castigado pelo general Ozorio
depois da batalha do Estero Bellaco, porque qualquer castigo, uma simples ndvertencia,
exoneração ou transferencia deverifl constar dus ordens do dia, que examinámos cuida·
dosamente. Em suas communicações ao governo tambem nada disse a esse respeito o
referido general, e apenas na ordem do dia n. 153 (de 10 de Maio), em que trata da h'l
tRlha do Estero Bellaco, lê·se o seguinte trecho que tem relação com o assumpto, mas que
de modo algum póde autorisar a Rnecdotn communicada aos annota,jores de Tnompson:

« Não permittindo a qualidade do tel'reno que pudessem ter acção as nossas cavall&rias,
apenas o l° esquadrão do l0 corpo da brigada ligeira teve occasião de carregar sobre o
esquadrão inimigo que assomou pela direita, derrotando-o completamente. II

Accresce que o illustre general Mitre não tomou parte n'est'l b::t.t'llha, e só se reunio
ás tropas brazileiras e orient!1.es, quando tudo estava terminado. O exercHo argentino não
chegou a tempo de auxiliar os combatentes, como se póde verificar p 10 pequeno numero de
baixas que teve, pois apenas um regimento de cavA,llaria e nlgumfls companhias de infan·
taria sll~tentaram lIma rapida luta com os fugitivos que se escapavam pela direitil..
cumprindo notar que se o lo regimento de linha teve lu soldados mortos foi por terem
sido estes apanhados dispersos e a pé (Vej. a parte oifieial do coronel argentino SegJvia).

O presidente Mitre polleria, é certo, ter-se antecipado, deixando atraz fi sua infant'lria ;
mas seguramente, se chegasse a tempo de intervir na peleja e. dar ordens, é impossivel
que ao menos algum esquadrão argentino o não acompanhasse tambem, e n'esse C'lSO o
!Janeral em chefe dos Alltados não privaria os seus compatriotas da gloria de « cortar a
torç'l inimiga e fazer mui tos prisIOneiros.»

Em vez de censurar o imaginario commandante de um esquadrão bl'llzileiro por não
cumprir a tempo a ordem de carregar o inimigo, deveriam os. illustres commentadores de
Thompson explicar as razões que tlveram todos os commandantes argentinos para não
chegarem a,. tempo á vanguarda.

Os unicos genemes que tomaram parte n'esta jornad'l como Já dissemos, foram os
brazileiros Ozorio, Victorino Monteiro, Jacintho Pinto e Netto, e os orientaes FLóres e
Gregorio Suarez. O general Argollo póde tambem nctivar a perseguição.

Só estes deram ordens no lugar da acção.
Ozorio recebeu uma contusão e teve o seu cava110 morto; Netto perdeu tambem o

cavallo que montavn, e Flóres teve dous cavalJos mortos.
- Estavam já compostas as linhas que o leitor acaba de percorrer quando em uma

correspondencia de Buenos-Aires, escripta em H de Maio de 1866 e publicada n-o Jomal
do Convrnercio, encontrámos os seguintes trechos sobre o chefe do esquadrão que não cumprio
ll. tempo as ordens do general Mitre:

« ." Entre os correspondentes dos joruaes argentinos ha não só inimigos decI.:\tados,
mas emulos desfarçados das glorias dos Brazileiros, e por isso succede que entre dnas no·
ticias exactas apparece ou uma insinuação pouco benevola, ou uma falsidade injuriosa.

« Por occasião do combate da ilha, uma correspondencia da Trib·una disse que o ga
neral Ozorio tinha mandado fuzilar (j soldados que haviam fugido do combate.

(l Era falsissimn a noticia, como houve quem fizesse ver aqui mesmo pela imprensa.
Ultimamente soubemos que um digno deputado brazileiro exigio do governo, no parlamento,
informações sobre essa invenção do leviano e mal intencionaào correspondente da T~·iblJ,nQ,.

(l Agora surge outra ridicula e absurda imputação, cujo effeito devo prevenir.
« O correspondente Antar da Naoion Argentina disse na sun ultima carta que um chefe

de oavalla'I'Ía não deu a carga que o generaL Mit~'e ordenú,"a ; e logo appal'eceram o Pueblo
e outras 1"0111a blanoas e semi-blancas d'aqui e de Montevidéo, dizendo que o chefe que não
cumprio a ordem repetida do general Mitre para atacar era brazilei/'o, e accrescentam que
tambem um batalhão brazileiJ'o não quiz atacar.

II Falsidade escandalosa I O general M it?'e apenas esteve na direita, onde só havia
tropas argent;nas; no centro e na esquerda, S. Ex. nâo appal"eCeU, como se evidencia. da
leitura de todas as partes officiaes e de todas as cartas do exercito. No lugar do combate
acharam-se apenas os generaes Ozodo e Flõres. Como, pois, o fa~to referido por Antar
póde ser attribuido a tropas brazileirtls?

II A verdade é que a apreciação feita pelos jornaea inglez e francez, em que as glorias
do dia são quasi exclllsivamente dedicadas aos Brazileiros, despertaram nossos emulos e
inimigos, e enes doudejam. I) ( J. do C. de 20 de Maio).

(1) Apezar da negativa de Thompson, qtle apenãs podia saber o que Lopez queria que
os seus officiaes soubessem, é isto verdade. Os Paragua.yos perderam L estandarte, tomado
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<: Varias Paraguayos ele boas familias, (lue nno gozavam elas sym
pathias de Lopez, aproveitaram-se do ensejo desta batalha para desertar.

« O commandante do 38" bataUlão, o das 4 peças perdidas, e o briga
deiro P e c e g u e i r o, todos brazileiros, requereram conselho de guerra para
provarem que estayanl i:;entos de culpa, e isto lhe foi concedido (1). »

E' e. h'anho, â Yisla cresta exposiçãO, em parte confirmada pelas
parLicipaçõe:; do Al1iados, que, dispondo L~pez de mais de 30,000
homens e de avultado numero de bocas de. fogo, apenas emprehen
desse o ataque com 5,000 homens e não os auxiliasse com uma forte

reserva (2).

Emquanto Diaz e Benitez iam avançando e a artilharia tomava po
sição ao norte do Estero Bellaco (os documentos paraguayo chegam até
a fallar em 100 peças) (3) porliam os Paraguayos ter organisado a lefesa
do I roprio acampamento conquistado, que as columnas de ataque baviam
deixado atraz, para resistirem ahi ao exercito alliado que vinha em
marcha (4). Olhando para o mappa parece que os Paraguayos chegaram
até as lagunas Pasopé e Panambi (5) quando Ozorio acudia; e, se
assim foi, só havia uma estreita passagem que devia· ser defendida.
Tambem não é mqnos digno de reparo que os Paraguayos atraves a.sem
só em dous pontos, pelo Pas,o Sidra e Passo Carreta, e não dessem cargas

pelo 10 regiment rle c,lv.dlaria arglênLinl. (c;)ronel . e~ovif\), 1 bandeira, lo0111a1!L polo
soJd~do Lourenço Silva, lio 70 l)ltalhi'to brazileiro de lI1fanhri'l de linha. T,\mb m fOl'l\lIl
toma los pelos B1'.lzileiros.J, c.\nhões.

O que Thomps u po:leria diz;1' CO'11 nzã'l ê que L p z ganh u com e. sa tI'O a de
callhões; mas os 4 que bte\'e custaram.lhe uma derrota, a perda d'l posições tlue occU·
p.\\·a a sua vangu u'Lh, e 1l1'lis de '?500 homens fóra de comlnt.lJ, prejuizq esle muit.o supo·
rior ao que tivemm os Allhdns. .

Uma simples troca da canhões nã:> v llia Lã grande damno e destroço.

(l) Alóm do c\pitão Caru030 de M '!lo, apenas o genel',\l Pecegueiro, que então era
corou 1, rcquereu cOllselho de gue \";1, m'\S esse scu requcl'imento, :lpresent~do elll diU'e·
rcnt.çs occasiões, não f i deferiuo, sendo·lhe d chmdo pelo miniôtro da guelTa que nada cons·
t.av•• contl'í1 o sou proce'limeuto.

Jn dissomos que o commandant.e das 4 p1ças não respondeu a cnn elho de guerr'1.
No mesmo engauo incorreu Tholl pson quanto ao corumanc!ante do 3'0 de voluntarioso

,(2\ Tinha reserVA, tauto assim _que os primeiros ~.1')O homens de ill(·ll1t.~rÍ'1. (or;lm
ap~Iacíos por 111RlS tres fortes bMulhoes (10 c -120, e dep IS pe]) 100) e o 1.600 ele CWfl1·
lana por oulros corpos.

Pl) Brugllez collocou a norte do ESlero Bellaco muitas peças de. art.ilharia, JlllS lião
pocham chegar a 101). As qtle acomp1.nharam a divisão de Di z (Ol"atU apella 8.

o (4) Em pl:in~eiro lu& I' o acampam.en.to da vangllareh nunca estc:ve c"nquist.ado,
PO~LIU~ os BraZll~Hos e O~'I~nL~es al11 re Istll'am até qlle, chegando os refol'çoS, tomaram a
ol~ nSIV'\ an'oJar'1ll] o 1111011:;0 no Es~ero Bellaco. Em sl'gunrlo lUg!l.r, quanrJo m ,1110
Dlaz h uvesse ,wallçado ('IDto que deixasse AO grosso elo exercit.o par lO'll'l.}) tempo e
es!,~ço para organlsar a, clefeza DO acan1)i1111 n.to· de Flóres, s.'guír.se.hiao \ll111l batalha
g~) al, ernpenh Ildo-se 11 elll t.odo o exerCl~O al1la 10, e l lido os Paraguayo: na rptagll rda
o Est.ero ~e1Jaco, quc só cm alguns pontos tl>lI'!l. p1ssngem. Em Lnes conrlil"ões uma
dcnota san'! para Lopez de (lU1estissimas cons queDcias. '

(5) Os Pamgll'1YOs, como ji se .disse, nã:> passaram rlé.n do acnm Jamellt.J da
vanglllll"Ua.

B 3
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de cavallaria sobre os dous flancos da vanguarda alliada (1). O pla
nalto entre as duas lagunas e o Estero s6 era accessivel pelo espinhaço.

i O que pretendia Lopez com 5.000 homens contra todo o exercito
alliado, quando alJ6z a sorpresa podia estender todas as força pela
margem meridional do Estero (2)? As vantagens das orpresas nunca sJO
verdadeiras vantagens militares; as mais brilhantes só trazem em resul
tado mortos, feridos ou alguns trophéos. A causa do mào exito foi 1)01'

tanto a deficiencia do plano, e não a inhabilidade de D i a z, o qual, sem
. er perito na arte da guerra, não deixou de cumprir seu dever de modo
brilhante. L op e z e seus conselheiros praticaram um erro, que teve im
mediato castigo, embora seus soldados. n'este combate como nos anteriores,
se houvessem mostradó valentes e disciplinados.

Em sua participação oflicial o' general 1\1 i t r e (A fJpenclice n. 6),
mencionando perfunctoriamente os acontecimentos, diz que houve surpresa;
que nos primeiros momentos os in~migos obtiveram alguma vantagem;
que as reservas acudiram rapidamente, e, que, atacados pela frente e
flancos, foram os Paraguayos destroçados; mas não .declara que os
Alliados, tendo pa sado o Estero Bellaco: foram repellidos para as suas
IJosições do lado do sul (3). A part'cipação, pelo contrario, visando a
produzir eifeito em Buenos-Aires, parece inculcar que os Alliados per
maneceram do lado norte, depois de haverem rechaçado os Paraguayos até
suas trincheiras (4). Segundo o mesmo documento, os Paraguayos perderam
1.200 mortos, 3 peças (5), 2 bandeiras, SOO e tantas espingardas (6),
e muitos pri ioneiros, pela maior parte feridos, cujo numero s6 depois
de recolhidos aos hospitaes se poderia sa.ber. As perdas dos Aliiados con
sistiram em 656 homens f6ra de combate, dos quaes a maior parte

(l) Esle reparo é feito á vista da descripção de thompsoli qüe dã os Paragu!l.yos avàd
çando em du'1S columnas; mas já vimos que elles avaulíaram em tres, e fizeram o que
o Sr. Schneider indica: emquanto Diaz, pelo Passo Sidra, atacava o centro, Valiente
e Benitez, com a cavallal'Ül, avançavam pelos Passos Pil'is e Carreta, e callÍam sobre os
dous flancos da vanguarda alliad'l.

(2) Os militares dirão se semelh'lDte operação podia convir a Lopez: estender o seu
exercito na margem meridional do Estero Bellaco, teudo pela frente todo o exercito
aUiado e na retaguard'l esses atoleiros.

(3) Nem podia declarar isso, porque é uma falsidade espalhada pelos boletins inimigos
e pelo Sel11anario para illudir o povo pal'i1~uayo, fazendo·o acreclitar em derrotas cou
tinuadas d"s Alliados.

(~) O que IYIitre diz é que, chegando reforços á vangnard'l, estes c'lrregal'am os inimigos
" obligándnles á abandonar el campo y llc\l1.ndolos hasta mas allá de su tine'! avan
zad de fortificacioues pnsageras, oblig'mc1oles á nband nar los bosques eu que Sv

gual'eci!ln. »
Est'l é a verdade. O autor, porém, presta demasiada attenção ás a.sserções de Thompson.

(5) Neste ponto o general Mitre enganou-se: as peças tomadas ao inimigo fonm -l.

(6) Foi muito maior o numero de e.~ping1rdas tomnd1s, e, na communicaçãn, que o
autor está reslUnindo, dirigida ao vice-presidente l\hrcos Paz, disse o gener,.l Mitra que
eram 00 a espingil.l:das recolhidas, accrescentanc10 que até o momento em que escrevia
não era possivel precIsar o numero.
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feridos (1). O 7" batalhão brazileiro, que no Passo Sidra recebeu o pri
meiro choque, mereceu a Mitre um elogio especial (2), e depois d'elle toda
a brigada oriental (3), a divisão do gener~l Victorino Monteiro (4),
a cavallaria do general N e t to, o 1° corpo de exercito argentino e incluido
n'este o lo regimento argentino de linha. 'que, ao ser atacado na direita,
arrebatou ao inimigo um estandarte, (5) o qual, como uma corneta tomada
antes do combate, ao fazer-se a descoberta pela cavallaria correntina,
foi mandado para Buenos-Aires e ahi recebido com grande jubilo. IO

fim da participação lê-se: « Mudamos nossso acampamento umâ legua
para diante no ponto mais avançado do Estero Bellaco » (6). Assim se
podElria suppôr que os Alliados acampavam ao norte do Bellaco.

(1) Aqui não ha exactidão. (lomo já vimos, os Alliados tiveram 1.5)1 homens fóra de
combate, sendo mais de lous terços brazileiros.

(Z) Os bat!ühões que mais heroic~\mente se portaram foram o 7· de infantaria de linha,
corn:nanduclo pelo tenente-coronel Pedra, o [O de voluntarios (cidade do Rio de Janeiro),
que já se havia illustr,ldo e:n S. BJrja, e era dirigido pelo tenente·coronel Jery, e o ba
talhão" Florida "~. do coronel Palleja. Este nlLimo, pertencen te á divisão oriental, ieve,{
como já vimos, uma baixa de 1UJ homens, e aquelles dous, brazileil'os, perderam 146
hom ns o Iode voluntarios, e 1-11 o 70 cb linha.

(3) Quatro lJatalhões, cujos nomes e com mandantes já meucionámos.

(4) A divisão do general Victorino Monteiro compunha-se de tres brigadas, dirigidas
pelos coroueis (hoje brigadeiros) Peceglleiro, Pereira Lobo, e Evaristo Silva (Vej. Appe
dioe, n. 7).

A brigad'l P c('gueiro (50 e 70 de liüha, e 30 e ]60 de voluntarios) teve 211 homens
fóra dfl combate. O batalhão 21° de voll! .ta' ios, da brigada Lobo, 380, da brigada Evaristo,
que cst'wnm na frente, tiveram, nquellu 81, e este 70 homens fóra de combale.

O rest da ul'ig-a.l· Lobo, que avançou com o seu chefe (300 e ,l()o de voIuntarios),
teve 141 hom ns fór2 do cCt1l1bate. FLli es~a R primcira forca que ~cudio á vanguarda.

Os ouLros bntaU10 s la Il'lgada Evansto (41 0 510 de volunlanos) apenas tiveram 21
homens fóra de c1rnb'tte. .

(5) Eis a perda que teve o lo corpo de exercito argentino, isto é a parte do exercito
argenLino q~e entrou em aC(jã? n'osse dia, ameaçando o fi'lnc~ esquerdo do inimigo:

10 R"gllnento de cavallarlFl : 1(1 SOICl<ldos mortos, 1 ofliCIal e 21 soldados feridos.
Lpgião militar : 3 ofliciaes e -1 soldados feri,los.
3° Batalhão de linha . 1 officÍlb! ferido.
60 Batalhão ele linh'\ : 2 soldados m rtos e 2 feridos.
BalRlhão S. Nicolão : 1 soldado morto.
Al'tilhal'Í'l: 1 official fl'lrido .

. (Jel't't imprensa de ~ueno -Ali'os, sempre hostil ao Br1.zil, não cessa. de proclamar
hOJf3 que sobre os Argentinos pesul'l\D1 to. los os grandes .;;'tcnficios dI) sangue dtU'ante a
gU~l'L'a ~Io ~al'agl~ay, e que uS Bl'azile!r~s rese.rviwarn sempre aos .Oll. Alliados os po~tos
lUaIs diflicels. Jao póde haver pl'Oposlçao O1.ls falsa, e, pum. delllonstral-o. iremos som
mando cuidadosamente os prcjuizo. que no (lecurso da guerra tivel a111 lJ tres potencia
alliadas.

De,de AI,ril (Vej. voL I pag.302), até "hatalh'\ de 2 de 1aio til'l'Iram os Alliado' fóril
rle comhate :

Os Brazileil'os............... .. 1.749 homens.
Os Ori 'nt~es... . mais de 400 »
Os Argilnlll1os............. 49 )J

~ nttenda-'Se que!., segun~o uma n~ta que se lê á pago 251 da tNducção de Thompson,
« dUlante esla campan~ habm en casl tortos los g.efes una pl'opension O1arcadisima á
aumentar nuestras perdIdas (a nota se refere uo exerclÍo argentillO) por lo que fueron amo
nesladr,s alguna vez. II

(6) F,ll'am estas as palavras do presidente Mitre:

II Esh~elecemoso nosso acampflmento na aHur-a. das ultimas posições a que attingimoll
hontem soble o Estero BellIl.Co, n 'hand<>-nos ühr1 lie uma legua para a yaniU8rd.. do campo
qu.e occupavamos. »
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Se não intencionalmente, foi de certo inexacta e~ta. noticia. (I)
O general O z o r i o foi acampar mais perto da vanguarda na pO'i

ção que o general em chefe já. devia antes ter designado ao grosso
do e~ercito.

As parLicipações de O z o r i o (Appenclice n. 4) e de F I or es, (tl1J2Jen
clice n. 5) que Mi t r e resumio na sua, encerram mais algumas puti
cularidade.'. Ambos fixam o numero dos Paraguayos em 6.000. Ozorio
addiciona o adverbio «talvez» (2) e parece querer desculpar a van
guarda com os accidentes do terreno, que facilitavam a rapida e insensivel
appr'oximação do inimigo. (3) Em seguida dá testemunho da confusão
havida, declarando que «restabeleceu a ordem na vanguarda» e rechaçou
o inimigo «até além de ua linha de avançadas»; diz que os Para
guayos deixaram no campo para cima de 1. 000 mortos, que um soldado
brazileiro tomou' uma bandeira, e que no campo ficaram 3 pe~as des
montada.' do inimigo; orça em 94 mortos e 200 feridos as perdas das
tropa;;; de seu commando, sem contar a brigada beazileira á ordens
elo general Flores (4). Este ultime avalia o numero das peças inimigas
em 8, diz que o ataque se deu entre o meio dia e uma hora e pre
tende ter repellido os Paraguayos até mais de dez quadras além de suas
linhas avançadas. Na sua opinião as perdas dos Paraguayos ,ubiram a
1.500 mortos e feridos deixado.' em poder dos Alliado ; as suas a 350.

O Relato1n io do ministro da guena elo B['azil faz menção do soldado
L o u r e n ç o daS i Iv a, do 7° batalhão de infantaria de linha, que,
matando um alferes paraguayo, tomou uma terceira bandeira (5).

Mais circumstanciada, do que todos esses documentos officiaes, é a carta
do general FIo r es â sua esposa (1). Confessa elIe que foi derrotado e

(1) Seria inexacta si o gtlneral Mitre houvesse pretcndir\o diz r o que lhe aUribuc
o aulor.

(2) « Umn força inimiga do) 6.000 ht lllen lll'LÍS ou menos. »

(3) «....nproveit'lndo-so esta (a forlia inimiga) do morner.Lo em qne nossa Lro la
conduzia da margem do rio para os bivouacs as sllas rações, e do L"'I'eno montlloso
que contornava a sohr"dH l VilUguar,.ll1. "

A p'üwra-montuoso-é empl'e~'tda pelo gõneral Oz·)rio com a significn,ão que t '01
no Rio eh Pl'at'l. E'n hesp'tnhol e muito COmnlll111 dizer-se em vez de-un bosque
1.ot ,»"onte.

(4) Isto declarou o genenl Ozorio nos primeiros momenLos, quando não podi'\
conhecer Hin 11\ a perda soffrid'l pelo seu eX(,l'ciIO.

TO Apptmdice á obra du Thompf<on, edição de BUI.nos-A il"1S, foram mil tra lnziflas
as ultimas palan-as da p.lrte oll'IeitLI de Ozodo.

ALll'ilme-se nhi R ess' gen.,Jral Q se.uinL : - fi Nnest!'llf< trop ,f; I'sta te.:: se h'111
balido con valor y bizi\ITia.» ompl'ehendC'-se b.'n. que ·houvC' na 11'llduc~iio lIesplnlIolll
esquecimenl,o de uma palal'l'il, mas s"mpre ó bom reclinCR!' o eqnivoco, As pa\:wlaf<
do g,>nel'a\ br'lZileÍl'o foram est s :-(l " .Nossas trolJllS ail1rl.~ desta VIIJ bateram-se com
coragem e galhardia. ))

(5) E' confus~o ~o .nut,u·. Essú solthelo tomou, com .ITeiL~), 1 ba"d~ira inimiga, mas
não houve terceIra lU Igl1la tonlld~. Além dessi\, como J;\ Vim s, cahlO em poder dns
Argentinos 1 eslandarLe.

(6) E' a bl c rta a.10Cl')'Pha, qne Thomp on Jl.Ilg~11l dever reprodll7.Íl' nas pagill'lS do
seu livro, e que vai agora Ler a honra de ser exall1l1l·td:,\ velo SI'. SchnClr\cr.
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até declara que a divisão oriental ficou qua'i inteiramente de. truida,
mas attribue ares iJon abilidade ele se contra te ao deleixo de Mi t r e.
Dessa carta intima se deprehende que o caudilho gaucho vC j 'lIgava
e torvado pela methodica direcção militar de Mi t r e e do generaes bra
zileiros e nada entendia de planos, manobra., trincheira. e de quanto
é dependente de um estado-maior. Elle compara isso aos movimentos do
jogo de xadrez, que não se coadunam com ua ind01e de cavalIeiro (1).
llefere mais que já havia falta de viveres e que alguns corpos tinham
passado trei; dia. sem comer, não havendo nem rezes para o corte nem
cavalIos ou bestas para o trem, e accrescenta que si Mi t r ~ não des
perta se de sua apathia terião os Alliados de tran pôr outra vez o Paraná
e ir novamente acampar em Corrientes.

E' certamente explicavel a irt'itação de F lo r e s, principalmente por
ser elIe culpado da omissão de muitas medidas de prevenção; mas para
acoimar o general em chefe, não precisava fallar da carencia de vivere,
de gado e d animae de trem, circumstanda, aliás, que não vemo.'
mencionada em documento algum offieial Quanto a nós o general em
chefe não se livra da pecha de tardio e irre oluto ; entretanto, i, como
diz ne ta carta toda f,tmiliar o general vencido, taes falta se davam,
ficam ufficientemente esclarecidos os motivos dessas delongas, motivos a
que já alludimos, apreciando em te 'mos gerae a situação. No pl'Oseguimento
da campanha teremos repetidos ensejos de inve tigar a cau a de nova.
demoras e hesitaç. -e. No combate de 2 ue 'laio a exprobração fôra
sem duvida descabida. A POSiÇãO por demais avançada e de. protegida de
uma diminuta vanguarda foi erro do general em chefe, mas o estado
de de cuido dessa mesma vanguarda foi outra culpa mais séria, que seu
commandante houvera pago muito mais caro, cao não tivesse Lopez
praticado a gravi sima falta de aggredir com 5 ou 6.000 homens apenas.

Talvez acreditára Mi t r e que, tendo o Alliados transposto o Paraná,
se retiras 'em logo os Parttguayos para Humaitá, recolhenélo-se á forta
leza, para deterem, sob a protecção dalla, a marcha dos invasores sobre
Assumpção. O movimento de o1fensiva que Lopez acabava de pra
ticar tornava bem claro que não era seu intento deixar o campo livre.
Pelo contrario, sua retirada de ltapirú e do acampamento do Pa"iO de
la Patria, segundo parece, fôra ~ó motivada pela intenç.:'io de subtra
hir-se â. ac~ão da esquadra braúleira, que de facto ficara assim reduzida
á:; funcções de receber, conduzir e de embarcar tropas e genero . Devemos
admittir que fosse o plano de Lo pez attrahir os Alliados mais para o

(1) O inventor dessa cwta pret·u len anle: eX.lôr o general Flor s ao ri licnlo,
fi 'l'ASontan 10-0 COlllJ lllll call1.'ouiu igllor mt'J, rI, 'lll: inLrigrd-o COIII os Bra'lil ir'JB e o
general i\1itl'e.
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interior, onde, para a defe.~a, lhe seriam de proveito as especialissimas
condições topographicas, e a marcha dos invasores seria difficultada pelos
alagadiços e pantanoso Os Alliados sabiam por alto que se estendiam
muitos banhados e atoleiros entre o Estero Bellaco e Humaita e não
desconheciam a pericia paraguaya em levantar fortificações pa sageiras ;
mas do tel'ritorio inimigo só tinham elles noticias superficiaes, que não
deixavam traçar um plano segul'o de operações. Sobretudo era para
receiar que L o p e z tentasse segunda e mais forte investida, porquanto se
a primeira se mallográra diante da superioridade numerica dos Alliados,
em todo o caso demonstrára que havia necessidade . de uma triplice
defesa, podendo tambem os flancos ser atacados inesperadamente. Os
prisioneiros diziam que 60 a 80.000 homens e centenas de bocas de
fogo, estavam â. disposição de «El Supremo. »

O pnmeiro dever dos Alliados era organisar o serviço dos tranll
portes e do abastecimento, o que foi muito facilitado pela chegada de
vapores de Buenos-Aires e do Rosario, pois, ao espalhar-se a noticia
da passagem do Paraná, viera a especulaçãO particular em auxilio da
administração militar. Em todas as cidades ribeirinhas do Prata os nego
ciantes, não temendo riscos, e antevendo avultados lucros, fretaram navios
para expedirem provisões de boca e 'objectos de uso

Com grande esforço foram feitos carros e carretas de toda a ellpecie,
e q1lÍnze dias depois do combate de 2 de l\.1aio (1) pôde o exercito pôr-se
em marcha sem receio de parar por falta de mantimentos. Pensava-se
poder avançar sobre os raraguayos e offerecer-lhes batalha, a qual
por estes só seria aceita em terreno que lhes fosse favoravel: em todo

(1) 'ó lil dias cle~ois. Qllando Se forio a batalha de 2 de Maio aiuda grande parLB
do material de quo careciam os Alli:ldos para avançnr estava na margem esquerda üo
Paraná. O fornecimento do viveres fazia-se ainda com grande diJIi.culclade peja falta de
c:1.rretas, e a cavallalü : slava 'lua i toda em Oorrienles.

Nu Jia J 1 houve um L confel'encÍ'l on~l'e os gen mes em chefe alli'tdos e rJsolveu-s'~
que o exercito aV:lnç'lSSe uo dh [.1; isso, porém, não s, realisou porque uo 'clia n,PrR
zado o exercito Rrgentino achW1-se aind'\ f,\!to ele elementos de mobilichüe e de viveres
para acompanha~' o bmzileiro.

Afin:tl murch'U'àm o's Alli \do; no dia 20.
Do dia 2- até o ]9 houve il.penas alguma c, C:Lramuças de avan ada~.

Os Brnziltlil'0s til'enm fóra de comb,\te neSties di \s:

4 de M'üo :-1 mort JS e III feridos.
li de J\1aio :-'J soldlt10S feridos
8 de Maio :-0 tenente coronel Simplicio Ferreim, ajudante de campo do general

Ozorio, morto nfLS avánç Ida.> por baUa. de fuzil; 5 soldados
ferido'.

9 de Maio :-:) solc1'\dos feridos.
10 de li[ io :-1 offichl e :1 sold·v10s r rid·lS.
lí! de M:tio :-2 solc1.1dos feridos.

Os Argentinos no dia 9 tiveram 1 solthclo morto e 1 ferido; os Orient'les 1 soldado
ferido no dia 1.

No pequeno r.ombate d~ 20 de Mai.), fluando. os\lliados avan,,·u'ft1tl,. til'~rall1 os
Bmzileil'os 1 morto e 1~) feridos e os Ol'jelltll.es I fendo e..j, contusos. ~os tll'OtelOS desse
dia t.ivemos mui' 3 mortos, e nes de 2~ e 2·3 de Mlia fiC'lr-lm ligeil''lmente ferido~

3 Orientaes.
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o caso convinha transpôr o Estero Bellaco e privar a frente do.; inimigos
dessa protecção.

Foi o que se execut.ou com todas as pl'ecauçàe no dia 20 de Maio.
Para rechaçar os Paraguayos- de suas posições fronteiras, foram as bordas
daquelles banhados traiçoeiros guarnecidas de bocas de fogo, mas não foi
pequeno o assombro dos ata"ante ao verem· os Paraguayo, sem dis .a
rarem um só tiro, acolher-se a outros entrincheiramentos mais para o
norte. Contavam os Alliádos com uma vigorosa defesa de~ta ecção e por

I isso acompanharam a retirada do inimigo com de. confiança e lentidão,
e, tomandl) as devidas cautelas, occuparam POSiÇãO mais para diante (1).

(1) Não e certo que os Alliados avançassem com essa lentid>io:. l~al'chamm com o
maior entbllsiasmo e em poucos moment.os estavam senhores das pos1roes occupatlas pela
vanguarda [laraguaya.

No Passo Sidrtl protegida [lar uma trincheira, estava essa v nglUll'da, de que
eram commandant.es otenente-coronel Avelino Oabral e o major Luiz Gonzo.lez, composta
de forças das tres arma, com'! peças li"eira e um~ estativa d~ fog~letes. POI'. ahi I1l'an
çarmn os OTientaes de Flôres e a divi-ão 'brazileira do gpnera Vlct.Ol'ln Montelro,:í. qual
iucorporal am-se os batalbões orieutafJs « Florid'l" e (,24 de Abril», couUTJandados jJelo co
ronel Palleja.

O gel1er.~1 Flôl'es ordenou que Palleja fizesse a vanguarda da d~visão Victorino, dando-lhe
o 20 bat.alhão brazileiro ,de linha, de que era commandant.e o major Waoderley Lins.

Palleja descreve assim a tomada da trincheir'l inimiga:
« Nosso general em chefe (Flôres), encarregado do comm3ndo da ,~ngu~rda, fez assestar

na frente uma bateria brazileira, que desci logo respoudeu aos fogos do mÍJDlgo, e ordenou-me
que tomasse o Passo do Est.eü·o e desalojasse o inimigo do seu ent.rinclleirament.o, levando
na frente o 20 de iufanbria brazileira, e apoian'io a c:tTga o « Florida» e o «2l de Abril» em
escalõ"s.

« Chegados a tiro de fuzil, o iniluigo recebeu-nos com ulna chuva de balas, metralha e
foguetes de sua peças e infantes postados em lUn valia (zanja) e no bosque Em]2 minutos
o entrinche1rlllllPnto estava em nosso podel' e conlinuav~mos a fscopetear o inimigo com os
atiradores do Florida e do 2. brazileiro, ai e c\ominartl1os a eminencÍl prúxima, onCle fizemos
uma curta parada. Emquanto o exercito, lev1ndo na frente a mini la brig'lda, avançava pelo
caminho real, o general Homos com a cavallaria argenLina, menos o reg-iUlellLo . Martin,
transpunha o Estero pula no-sa clireiLa, ene Ulrando a"enas um csquadrito, que fugio ao
avistaI-o, e I'onvergia I!ara a esquerda, c briudJ a nossa e' trema direita.

« A parada que fiz, por ordem do general Flôres, foi para dar L mpo a que atraves
sassem o desfiladeü'o do Pass" a divisão Victorino, a art.ilharia oriental, o regimento Es
colta e o S. Martin. A' divisão Victorino s.!guio-se o lo corpo do exercito argentino, que
marchou dep is a coliocar sua primeira divisão na altura da minha brigaua, cobrindo a
nossa direita e desprendendo atü·adol·os.

(I Então fOll)OS de marcha batida, levando o inimigo di1nte de nós até o Estero (Rojas,
chamado por Thompson Bellaco do Nort~) atraz do qual se estende seu campo clILrincheirado,
sem que houvessem offerecido resistencia séria sénão na trincheira avançada (Passo idra)
que acabava de ser _tomada pelo 20 de infant.al'Ía brazileiro; e no qual mais de 2')0 homens
foram cortados, dispersando-se pelo bosque esp sso e quasi impenetravel em que se apoiava
essa Lrincheira.

I·Nossa artilharia (a oriental) e uma baLeria brazileira} díspar u tiros muito bem dirigidos,
qlle afugentaram a artilhal'Ía inimiga s1hidn do seu acampament para proteger a retirada
dl)s corpos de vanguarda, que conslsLíam apenas em 3 baLalbões de infantaria e 3 ou 4re·
gimentos de cavalhria. Estes ultimos s6 se occuparam em conter os seus infantes e em
conduzü' os feridos.

(lOS regimentos Escolta e S. Martin sahÜ'am :.\ frente, lJIas pelo pessimo stado dos ca
,alias e por não offerecer o teneuo uma s6 opl'ortunidade, não ]JUderam entrar em acção.
O campo compõe-se de ]Josques de palmeiras, arvoredo e pantanos: a enas h'\ um ou outro
albardão firme e espraiado.

« Os di. paras da arlilharia e foguetes inimigos foram muito mal dirigidos. »
Como dis emos acima, a tomada da trinch ü'a do Passo Sidra pelo major Wanderley

Lins custou·nos ap nas 1 soldado lDorto e 19 bidos do 20 batalhão. aos Orlentaes 1 ferido
e 5 contusos do bat!1.lbão Florida ('i'.-j. PEREIRA DA COSTA, Histo1'ia da Guen'a, III, 50;
P.lLLEJA, .Diat'io, II, 2P2.)

Os Paraguayos deixaram 1 ofiicial e 5 soldados mortos e 5 prisioneu'os e levaram muitos
feridos. Palleja calcul!1 os feridos do inimigo em 100, e os dispersos que se metteram nos
,!>o.sq~es em ma.is de 200. O 20 batllbão brazileiro tomou a estativa de foguetes de que o
lUlmlgo se serVIa.

O S~manario declarou que o tenente-coronel Avelino Cabral (l defendi6 h~l'oicamente los
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Os BrazileÍL'os, commandados por Oz or i o, formavam a ala esquerda e
foram acampar a noroes(.e, no lagar de ignado no mappa por « Cemiterio. ~

As avançadas principiavam no sangradouro da lagoa Piris e estendiam-se
atê a frente esquerda da posição do centro, OCC\.i paLla por F 1Ôr es, imme
diGdamenie ao norte do Paso Sidm. As tropas deste general, depois da
refrega do dia 2, compunham-se de alguns poucos Orientaes, que tinham
sobrevivido, de duas brigadas bl'azileira. I de um regimenio de cavalIaria
argentina, e para a pas agem do vão e para a batalha esperada tinha
elIe mais 34 peças brazileiras, que foram logo postas em bateria e pro
tegidas por plataformas (1). As dua brigadas brazilairas era mas da 6a divi
são sob o commando closbrigadeiros Victorino Monteiro e Antonio
de Sampaio (2). O flanco direito, formado elos Argentinos ob a ordens dos
generaes Gelly y Obes, Paunero e Emilio Mitre, e tendia-se até
Rori, sitio de. ignado no mappa com o nome de «antigo forte argentino. »

Toda a po 'ição occupava cêrca de 4 kilometros. Os Argentinos no flanco
direito e F 1Ô r e s no centro trataram logo de construir dous reeluctos (3).
A linha de hatalha por occa'3ião desta mal'cha era de 45.000 homens
pouco mais ou menos e 150 bocas de fogo ela parte dos Alliado (4).

pasos deI Belhco, y dejó lug:U', unciendo. fuego cu l'.jtirada con mucha órden y valentia. II

« El puuto quo ofreciá el espectaculo ele la mas sangl'ienta carlliceria, " diz ~ mesma folhR
cc fué el Pu o-Ciura, donde el enemigo recargá m'lS sus fuerzas. Nuetitros canones hicíeron
fllli un servicio mui imporhnte, y sobreloelo los cohetes, que Abrieron largos varaderos en
11S gruesas y comp~ct1.s coluC1oas que aval1zab'1n. "

E assim eram as noticiaS que registrava em SUAS columnas a folha offlcial de Lopez!
Tivemos nos tiroteios desse dia mais 3 mortos.

(1) Provavelmente o autor refurc-se ao 10 regimento br,\zileiro tle arlilbar'a montada, ás
ortlens do tenenle-corouel i\lallet, que á 1 hora da tarde de '.ln avançou Até a posição
(lCCup'lela pelos g'Juemes Flóres e \'ictorino Monleiro. Esse regimento seguio para a frente
com 2! bocas ele f go, e uão 31. Pouco elepois, a?p:l.recendo ao longe o inilmgo, adiantou-se
a divi. ão brazileira do geneml Sampaio e foi hzer alto á esquord::l de Flóres

(0) E' engano elo ::.utor: o general Sampaio commanda'-a a~' divisão brazileirn, e o
generJ.l Victori no Monteiro a 68 • Esta. ullim'l ficou, depois d, batalh'l de 2 de Maio, ás ordens
do g neml Flóres e cumpunha se de 3 brigachs com IL bat'1lbões de infantaria, comman
dadas, quando o exercito alliaelo nvallçou em 20 de Mai.o, pelos coronei K li}' (12a brigada),
S·tlu Li'lno uos Reis (14a) e Evaristo Silvil (188). A clivi ão Viclorino tinha 5.30:'> homens.
ALém desta forç" brilzileira tinhil FIôres lLS sU'tS ordens o regimenlo S. Martin, de cavallariR
Argentina, com 38.) praças, pouco mais Olt menos, e uma bateria de arLilll'\I'ia do exercito
bl':lzileiro.

A força propriamente orient,u era enlão, approximadamentr, esta:
Infantaria....... .. 1.000 homeris
ArtilharÍ'1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 )l

Cavill1aria... .. 200 )l

1.38:)

A CWllllaria, como qU'lsi Ioda a uo exorcito AlUado, poucos c:l.vallos tinh'1.

,3) O exercito ilrgcntino tomou posiç1io á dircit'l. O centro e a esquerda foram oceu
pados peLos Brazileiros, collocando-se tmnbem na frente da linha elo cenlro os Orientaes.

1T'1 direita o chefe ela anilhllria nl'gentina, coronel Vedia, constnllúlUTll'educlo onde coUocou
]7 peças em bateria, e uo centro o bl1tllhão brazileiro de engenb'Jiros le"::I1Jtoll um para
peito com o competenLe fosso, senelo collocael'l abi 21 bOC1S ele fogo do 10 regim'elllo brazileiro
(tf'ncnte-col"onul Mallet) e 6 ela nrlilharia oriental (mnjor Yan.cr). Os lJalalhões brazileirO>l 10 e
30 ele arUlhari;' a pé colioc'1ram Iam bem em baLeria p'll'le <la sua' peçfl .

4) E' o numero de peças e de soldados que Thompson elá ao xercito allialo.
entimos não poder precisar o numero ele canhões de que dispunham os Alliados: os

Orientaes tinham 6, oS Brazil 'iros uns 80, e os Argentinos 3J, si não 110S enganamos.
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L o p e'z ordenára á sua vanguarda que, sem se 0ppÔl' á passagem do
Estero Bellaco, se recolhesse ao entl'incheiramcnto que começava a le
vantar e no qual continlladamente se trabalhava depois do abandono de Ita
piru e do Paso ue la Patria; as im, os Alliados foram encontrar os Para-

. guayos atr;\z cl'essas linhas fortificadas, que se e,tendiam desde Piris até á
ponta meridional do Estero Rojas. Dahi para leste exi tiam s6mente
sentinellas e grandes forças de protecção até ao Estero Bellaco (1). Seu
í!anco direito apoiava-se cm um caTrizal do Potrero Sauce, completa
mente inaccessivel ao. Alliados. Havia só uma picada, mas fech,tda por

Seriam, pois, 120 bocrLS de fogo, ao todo, sem conhr as que os Brazileiros conservaVillD em 001'
rien tes e Passo da Patrin.

Quanto á força do exercito allhdo, hrL uo algill'ismo de Thompson, acceHo pelo autor,
notavel exageração.

O exercito do geneml Ozorio compunha-se então de uns 36.000 homens, m s é preciso
deduzir desse numero os doentes e feridos, a força destncada Da esqua.Jra, a guarmção do
I asso da Pai ria, a que ficar" em Oorriel1tes, e os empregados nos lransporLes, hospitaes
e outros serviços (Vej. os lYlaplJas publicados no 1° vai., pags. 308 a 315).

Do exercito brazileiro estavam promptos no dia 20 de Ma.io, fmtes d'l batalha, m'lis de
26.000 homens. E,clUlndo 1.500, que e achavam a bordo d'l esqu ch·l)., e perto de 3.0UO em·
pregados nas trincheiras do Passo d. P. trh ou na gU'lr h dos depositas, hospitaes e tl'!lllS
portes, teremos um etrectivo ele 21.500 combatent.es prompt~s•.cumprindo notnr quo entre
elies figuravam perto de 4.000 homens de c'tvnllal'la, quasl IDtell'tlmellte a pé.

A força do exercito argentino era approximadamente e ta, incluindo (loentes o empre
gados:

Infantaria '" ..
Cavallaria. '" " .•
Artilhada .

8.800
2000

000

11.400

Os Orientaes, como já vimos, tinham 1.360 homens.
Ao todo, Argentinos e Orient.aes, 12.760 homens.
Mas, se abatermos 1.5110 doentes que esses dous exercitas tinh'lm (PALLEJA, II, 2. s:

« " .puedo asegm'ar que pasan de 1.500 los enfermos de los ejércitos oriental y argen
tino ... ll, ficam as forç s dos nossos Al.iaclos reduzidas a 11.260, algarismo que snppomos
ainda superior ao verdadeiro.

Assim, pois, na bat'llh~ de 24 de Maio npl'esentaram os Alli:ldos apen'lS a seguinte
força:

Brazileiros.. .. ....•.................•.. .....................•... 21.0110
Argentinos e Orientaes............................................ 11.000

3·~. 0·)0

Cumpre além disso notar, qne nem todo o exercito allÍ'ldo combateu nesse dia porque
o ~rreuo e outras circUl~st!lnciasJ.lão o permit~iram. A divisi;io argentina do geneJ'~l Emllio
MItre ,(2° corpo-. do .exer~lto arg~ntl.no). pouco pode fazer. Vnl'lo~ batalhões bmzUeil'os, que
proteglBll1 a artllllana, tiveram lllslgl1lficantes pardas, estando aluis na linh'l. da frente como
o 16° de voluntarios (gal'ibaWinos), que apen'lS teve 3 feridos. o 7° de linha que só t~ve 14
o 16° de linha e o 21° de voluntarios, que tiyernm 6 cllda um, e assim ~nis 10 ou l·t b1~
talhões. Outros pouco soJIreram, a?ezllr de marcharem em varias direcções porque quando
chegavam, o inimill:o já tinha sido repellido, c recebiam então ordem de' acudir a outros
pontos, onde lhes succeJia o mesmo.

D cavallaria alliada apenas alglms esqnadrões combateram a cavalio: os outros fizeram
a pé o que lhes foi passiveI.

D que temos dIto se vê que Thompson, c com elIe o autor, não tem razão qU'mdo
assegura que na batalha de 2~ de Maio os Alliados combateram « dous contra um. J) Jourd!1n
calcula bem em 28.COO os Allhdos que se bateram nesse dia.

(ll Até ao Estere BelIaco vinbflm as sentinel1as inimigas, mas antes de OCCuparem
os. Alliados o campo de Tuyuty. Em 20 de Mnio, como acabamos de vêr, o exercito
alIUldo Ir~eleceu-se em Tuyuty, ficando o BelIaco á sua retaguarda.
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uma trincheira e por um fosso (1), Sl'lg.lmelo T h o m ps o n n'esta posiÇão
contavam os Paraguayos 25,000 homens (2), cujos postos avançados

(I) Thompson assim se exprime;
« Os Paraguayos estavam acampados desde Passo Gomez até Rojas, tendo pequenos

destacamentos de tropas com artilhal'Ífl nos passos de lesLe aLé ao Passo Canoa. Sua
direita apoiava-se nos bosques impenetraveis e no carl"ü:al do Potrero Sauce. Este
Potrero era uma picada natural no bosque, apenas aecessivel aos Alliados por uma
entrada que olhava para leste, aberta ao lado do seu acampamento. Fechava esta
entrada uma pequena trincbeira, capaz de enfiar as columnas le ataque em toda a
extensão da clareira.

cc Os Paraguayos comll1unicavam-se com o Potrero Sauce por meio de um caminho
aberto na mata. Estes bosques têm tantas arvores elevadas como baixas, e entre elias
ha um impenetravel matagal de arbustos, espinheiros e cipós enredados, de sorte que
a vista não pôde alcAnçar mais de vinte varas. O BeUacon (Thompson refere-se ao
que elle chama BeUaco do Norte, isLo é, ao EsteI'O Rojas, que sepamva o acampa
mento alliado de Tuyuty das linhas paragLlayas). cc O 13ellaco em frente do exercito
paraguayo e a oeste de Paso Gomez tinhfl mais de 6 pés de proflllldidade até entrar
no bosque, onde se convertia em um pequeno arroio, corrente e claro. O Passo Gomez,
e todos os passos acima d'este, tinham mais ou menos 4 pés de profundidade, e si
os Alliados atacassem de frente os PamgU'l.yos, teriam de transpôr primeiro dous
passos igualmente profundos, e sotrreriam em .ambos um fogo tremendo. Si tenta sem
tornear a esquerda paraguaya, corriam o perigo de ficar com as suas communica
ções cortadas ....

«No (lia em que a vanguarda paraguaya retrocedeu dianLe dos Alliados (20 de
Maio), comecei uma trincheira em Paso Gomez, que, arrancan lo do bosque da direita
(Sauce), terminava no EsteI'o , á esquerda de Paso Fernandez. Foram construidas trin
cheiras nos demais passos, e a posição dos Paraguayos tornou-se muito forte.

«Resolveu-se esperar o ataque, e, quando iniciado este pelos Alliados, hnçar
sobre a sua retaguarda 10,000 homens, que avançariam desde o Potrero Sauce por
um caminho aberto n'1. estreita f!1cha de mato que o circumdava, e que já estava
quasi todo concluido, excepto algumas varas,_ que, segundo o plano, ficaram para ser
cortadas á ultima hora. Os Alliados provavelmente estariam attentos para a entrada
conhecida do Potrero, porém o novo caminho praticado não era visivel, e os Para
guayos não seriam descohertos antes de estarem carregando a retaguarda inimiga. »

(2) Do que diz Thompson (<<o exercito paraguayo contava 25,000 homens .. ,.») podem
alguns inferir que era essa a força total de que dispunha então Lopez, quando o es
criptor inglez, provavelmente, só se refere ás tropas acampadas nas Iinh'ls de Rojas,
excluidns as guarnições de Humaitá e CUl'upaity. Com efl'eito, Jogo na pagina seguinte
declara Thomp~on que Lopez lançou sobre os Alliados no dia 24 de Mflio um
exercito de 2o,000 homens, e é evidente que o dictador não emprehenderia esse ataque,
deixando-se ficar sem l'eservas, pois 2,000 homens não eram süflicientes para occupar
n sua extensa linha de trincheil"as e as baterias da margem esquerd'l do Paraguay.

Como Thompson e todos os officiaes paraguayos, o general Resquin 13rocurO'U sempre,
no depoimento já citado, reduzir as forças dos seus compatriotas nos differentes com
bates; mas, faUando da batalha de 24 de Maio, attesta que Lopez tinha no acam
pamento de Hojas 24,000 homens, dos quaes' 2,500 doentes, e em HumaHá 14,000 ho
mens promptos. Eram, pois, 31i,OOO homens, ou antes 35,500, excluidos os aoentes.

Este algarismo, porém, não é ainda exacto. IO mez de Março tinha Lopez um
exercito de quasi 45,000 homens com que esperou a invasão, achando-se com 30,000 no
Passo da Patria. Abatendo 3,OCO, pouco mais ou menos, que teve fôra de combate desde
16 de Abril, e calculando em 4,000 os seus doentes e empregados, devia dispôr de
38,000 homens promptos em 2-1 le Maio. D'estes foram mandados 25,000 contra os
Alliados e ficaram 13,000 de guarnição ou reserva em Sauce, Pa-sso Gomez, Rojas,
Passo Pucú, Curupaity e Humaitá.

Estes são os algarismos ver·cladeiros. Resquin, porém, dando a Lo;pez 24,OO:l homens
nas linhas de Hoja, além de 14,000, que declara terem ficado inactwos em Humaitá,
não diz qual a força que o dictador conservava em outros pontos. Dos 3 ,000 homens,
que formavam o exercito do sul, foram, segundo elie, empregados na batalha do dia
24 apenas uns 19,fJOO, proposição que é de Lodo o pauLo falsa (Vej. App~lldice, u. lO,
pago 23). . . . .

Si, entretanto, admLthrmos a hY130tbese maIS favoravel a Lopez, ISto é, que ~uas
forças disponiveis consistiam apenas em 25,000 homens, cumpre ainda ter em vista
que el1as se achavam em terreno talhado para a defeza, resguardadas por pantanos,
esteiros e bosques, e protegidas por trincheiras. O proprio Thompson declara «que a
posição dos Paragnayos era muito forte.» Deveria accrescentar que os Aliiados, cami
nhando ás cegas, não dispondo de mappas, e de informações exactas, aventuravam-se
a ir provocar o inimigo em seu proprio ,territorio sem os elementos necessarios para
uma guerra de invasão e sem estar promptos para assumir immediatamente a olren
siva.

A opinião publica nos tres paizes alliados mostrava-se impaciente, e exigia. dos
generaes alUados verdadeil"os milagres. Se, effectuada a invasão, tivesse a contenda de
ser resolvida em uma batalha cam! aI, sem duvida a sorte das armas nos seria pro-
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estavam em grande actividade, desde que os Alliados se haviam posto
em marcha. Principalmente a noite davam-se constantes tiroteios, sendo
os Paraguayos nimiamente favorecidos pela natureza accidentada do sólo.

D'esse terreno houve acuradas ~xplorações (1), que sempre confir
maram ser elle em alto gráo desvantajo o aos Alliados, e era de
suppôr que havia de sel-o ainda mais o espaço que mediava entre as
avançadas paraguayas e seus entrincheiramentos; o que de feito se
verificou pela batalha do dia 24. Nas trincheiras via-se grande nu
mero de peças, e as patrulhas declaravam que em todos os pontos es
tavam os Paraguayos muito atarefados. Os generaes alliados por
commum accôrdo fixaram o ataque para o dia 25 e para esse fim
tomaram as necessarias medidas. Não se podia traçar um plano de
terminado, porque o terreno e as po 'ições dos Paraguayos atraz dos
entrincheiramentos eram de todo desconhecidos. Havia porém extensas
obras llllilligas na frente dos Alliados e estas deviam ser destruidas,
problema, cuja solução parcial ficava reservada a cada columna que
avançasse para atacar. A cada pa so podia- e delJarar com um pan
tana ou uma estacada pelo que nao era de prever uniformidade de
ataque.

picia; mas hoje que o terreno e os recursos dos belligerantes deixaram de ser um mysterio.
ninguem desconhecerá que os generaes alliados não podiam ser bem succedidos ata
cando com pouco mais de 30,OUO homens, inclusive a cavallaria, trincheiras defendidas
por força igual á dos assaltantes.

Com os elementos de que dispunha ao provocar arrogantemente a guerra, e com
a ignorancia completa dos Alliados quanto aos recursos e ás condições topographicas
do paiz inimigo, Lopez teria sido invencivel si fos e um grande capitão. i:ieus apolo
gistas, e os det.ractores do nome brazileiro, limitam-se a dizer que de um lado pelejavam
as duas maiores potencias sul-americanas e do outro um pequeno Estado, de povoação
escassa, menos rico e poderoso; mas não se lembram que não ha paiz pequeno quando
um povo inteiro toma armas para resistir em seu territorio á invasão estrangeira, que
esse paiz era um vasto acampamento onde cada habitante se fizera soldado, e que para
o Brazil, sobre quem recahio todo o peso da guerra, era esta uma expedição longinqua
mais dilficil que a do Mexico ou a da riméa para a' potencias que as emprehen
deram.

Lopez começou a guerra em 186,1" tendo todas as vantagens da sorpreza, e dis
punha de 80,000 homens, quando o Brazil não podia oppôr-lhe mais de 1'1,000. Suas
operações militares foram dirigidas por modo tal que em Matto-Grosso não passou de
OOl'llmbá, e no sul foi batido e repellido ele Corrientes e Rio Grande do Sul ao cabo
de cinco mezes.

Tinha de 30 a 40,000 homens para oppôr-se á passagem do Paraná, e os Alliados
com força igual á sua e tropas collecticias na maior p'lrte, eiIectuaram essa difficil
operação, sorprendendo-o, e estabelecendo-se solidamente nas posições por eUe
abandonadas.

Os que se admiram da longa dUl'ação da guerra não attendem ás circumstancias,
que apontamos, e por isso deprim m os generaes alliailo' 56 POl'llue não marcharam
tão rapidamente como costumam fazel-o os exercitas curopeos, atravez de estradas e
campos conhecidos, onde encontram todos os recursos.

Mas que exercito combateu já na Em'opa, lutando com as mesmas dilficuldades que
tiveram de vencer os Alliados nos pautanos e bosques do Paraguay?

O erro capital commettido, não pelos genel'aes, mas pelos governos alliados, foi
não terem illvadido O' ParagLlay com 80 ou LOO,oon nomens. Só então poderiam os im
p1cientes exigir que os generaes fizessem mai do que fizeram. Ainda uJtimamenie vimos em
Hespanha o infante D_ Carlos resi 'til' dUl-ante annos com um exercito que nunca excedeu
de 30,no homens a mais de 130,000 que o governo de Madl'id empregou contra eUe.
Iss~ o que prova é que o ataque é sempre mal difficil que a defeza, desde que esta se
apOIa em fortificações e tira o necessario partirlo dos accidentes do terreno.

(t) ão temos noticias de explorações ou reconhecimentos feitos enire os dias 20 e
24 de Maio.
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Ou não foi guardado o devido silencio ou os proprios preparati\70s
revelaram o plano: o facto é que L o p e z declarou mais tarde li ue tivera
conhecimento do plano de ataque dos Alliados, que devia effectuar-se no
dia 25, pelo qlIe tomára a resolução de praveníl-o, antecipando-se para ter
as vantagens da iniciativa (1). No dia em que os Alliados passaram o
Estero Bellaco, voltára o dictador para o Paso Pucu lnde por muito
tempo devia permanecer o seu quartel-general. Tendo a mallograda sor
presa do dIa 2 demonstrado que o exercito imrasor, por muito nume
ro o, não podia ser atacado s6 por 5.000 ou 'l.000 homens, resolveu
attrahir o inimigo para o outro lado do Estero Bellaco, de modo a encur
ralaI-o entre aquelle extenso pantanal e seus entrincheiramento.. Queria
a principio aguardar o ataque por confia]' na solidez das suas obras de
defeza e no grande numero de bocas de fogo ql1e as guarneciam, na espe
rança de que os Alliados se erppenhãnam na luta ao pé dos entrinchei
ramentos Se tal acontecesse, como ia acontecendo, furtes columnas de
cavallaria cahiriam sobre os dou" fli1.l1cOS do exercito alliado, reperindo-o
sobre o Estero Bellaco (2), Para esse fim manelára L o p e z abrir caminhos
para as columnas ele ataque desde o bosque elo Sauce até ao Potrero Piri.:, e
reunia a l)rincipal forc:a de ca.val1aria na pont.a meridional do Estero Rojafi.
As vantagens da forte posirão que occllpava e do habil plano de defeza
que ideára foram depois destruidas por levar o dictador, para sua segu
rança pe soaI, muitos dos seus melhores batalhões para Paso Pueu: e,
rereiando que. a esquadra brrlzileira, simultaneamente com o exercito,

(1) Thompson assegura ter ouvido isso a Lopez um anno depois. O que é certo é
que essa sua resolução salvou os AUiados de uma derrota inevitavel, si, cedendo ás cen
Sill'as dos soffregos, eUes atacassem as linhas de Rojas.

Para defender essas linhas bastavam os 100 canhões do general Bruguez e 15.000
homens: os generaes alliados não poderiam dispór de mais de 80.000 homens para o
ataque, e pód-e-se calcular como chegariam elles desorganisados, 1:endo de atravessar de
baixo da metralha Inimiga os atoleiros da frente, cujos passos não eram conhecidos. Veri
ficada a impossibilidade (lo at'lque, e quando os AIli<tdos volta sem, sem du\'idf\ na maio};
confusão, porg,ue o lerreno não lhes permittiria fazer em ordem a retirada, imagine-se
qual seria o efieito da subi!;,'! apparição dos 10.000 Paragll'1Yos, que Lopez tencionava en
viar pela picada de que Thompson faUa no trecho transcripto em uma df\s anteriores notas.

Não conhecemos o plano de ataque combinado entre os generaes ~1il1:e, Ozol'io e Flóres,
mas suppomos que eUes tellcion vam telltal-o pela frente, não se J?ensando então em con
tornar a esquerda inimiga, porque o terreno era. de todo desconhecldo e o exorcito aUiado
estava com a cavaUaria a pé e sem elementos de mobilid'lde.

A resolução de atacar com 30.000 homens um inimigo que dispunha de igual força e
estava defendido por pantanos, trincheiras e bosques, si chegou a ser tomada, prova apenas
que os generaes al'iados ignoravam completamente os recursos de L lpez.

Soffreriamos no (lia do ataque denota igual á qne soffrcram os Paraguayos no dia 24
Felizmente, Lopez abandonando a defensiva e o plano que a principio hqvia adoptado,
salvou a alliança, e den-nos uma brilhante victoria.

(2) O autor Tefere-se ao primeiro plano de Lopez, que consistia em esperar o ataque
e, depois de iniciado este pelos Alllados, lançar sobre elles um corpo de 10.Om homens
(Vej. a nota a pago 2G). Esta força, porém, que não devia compór-se sómente de caval
laria, como diz o autor, era. destinada a cahir impetnosament9 sobre a retaguania dos
Alliados, e, portanto, não tinha por fim repellil-os sobre o Estero Bellaco.

O exercito alliado, moLtl]o no Estcro Roj s, teria na frente as fortifi,-ações inimigas,
e seria investido pela retaguarda. Provavelmente sa-hiriam das trincheiras n'essa occasião
os seus 16 ou 17.000 defensores, travando-se a luta n'ess~s condições, depois da dizimados
os assaltantas pela artilharia.
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atacasse Ourupaity, para ahi destacou tambem uma forte columna, me
dida de prudencia que enfeaqueceu o ataque geral, resolvido depois.

Parece que a resolução de trocar a defensiva pelo ataque foi to'Dada na
manhã de 23, pois na taede d'esse dia percoereu L o I' e z a linha de suas
tropas, dirigindo-lhes enthu iasticas expre sões e assegurando-lhes que a
~ictoria era certa, porquanto, se no combate do dia 2 apenas alguns
milhares de soldados haviam levado de rojo tod1:l. a vanguarda dos AlIiados,
agora, que todas as tropas avançavam, seria todo o exercito inimigo desba
ratado. N'essas alIocuções, no modo de arengar seus soldados, de inflam
mar-lhes as paixões ou de curvaI-os ao jugo de ferrea disciplina, era
insigne o marechal-presidente Lo paz. Sabia electrisar seus Guaranys ou
impõr-lhes tacita resignação. N'este dia foi de grande effeito a sua pre
sença e os soldados ficaram Imimados da melhores disposições. Na noite
de 23 para 24 mandou successivamente chamar cada um dos generaes,
expoz-lhes o estado das cousas e a cada um deu instrucções separadas,
porque lhe repugnava dizer aos com mandantes mais do que lhes era indi
vidualmente concernente, o que eUes propl'ios mais tarde revelaram, pare
cendo que L o p e z assim procedia pafa desculpar eus erros com a má exe
cução das ordens, e 1Jl'9CtlI'ando cuidadosamente impedir que qualquer de
seus commandado~ julgas e aber mai do que os outros ou achar-se em
condições de assumir a direcção :;uprema.

Vejamos agora, segundo a verslo paraguaya (1), como correu a
batalha ele TU!Jttt!J, as im chamada por ser e te o nome de uma pequena
lagôae de uma antiga estanciaque ficavam peeto do acaFnpn.mento alliado (1).

{( Ao genem1 B a r r i o:; arden u L o pe z que ataca'-)se a e queeda alliada
(Brazileiros) com 8000 homens de infantaria e 1.000 le cavallaria; ao
general Diaz, então coronel, qne inve"ti-,;se o centro ~o'n 5.000 tle infa 
t.:tria e 4 obuzes; o general R esq u in re::ebell ordem para cahie sobee o
flanco direito (Argentinos) com 2.000 de infantaria e 7.000 de cavalIaria (-3).

(1) São trechos de Thompson os que o autor vai reproeluzir.

(2) Tuy'Uty significa-laAn,a branca, segundo Thompson.

(3) Estas in~ol:n:ações de Thompson são inexactas quanto ao 1110el0 por que esta.vam
orgamsad'ts as dívlsoes paragu.ayas.

Lopez dlvidio o seu exercito em 4 columnas de ataque. O general BUlios com 10 ba
talhões de infanhria e 2 regimentos de caval1aria recebeu ordem de, atravessando os bos
ques da direita paraguaya, atacar o flanco esquerdo dos Alliados (Brazileiros) e penetrar pel:!.
sua retagu'lrda, para fazer ahi juocção com o general Hesquin. Este, partindo de Yaiaity
Corá com 3 batalhões de infantaria e 8 regimentos de cavall!:lria, devll1 romper por entre
o exercito argentino, que formava o flanco direito da linha dos Alli'ldos. O general Diaz
(então corooel) com 5 batalhões de infantaria, 2 regimentos de cavall'lri"l e 40buzes, devia
ataca~ a esquerda alliada (Brazilcil'os) de combinação com Bll'rios; e o coronel Hilario
Marco, com 4 batalhões de iofanbl'ia e 2 regimentos de c vallaria foi destinado a acco
metter o nosso centr (Orieotaes e Brazileiros), contra o qual se dirigiram tambem parle
das tropas de Resquin.

O general Bruguez á frente ela artilharia e da reserva devia-dar o signal do ataque.
Calculando em 750 homens cada batalhão paraguayo, o qu não é muito exagerado,
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~ O ataque devia ser simultaneo, e o signal para inicial-o um tiro
de canhão disparado de Paso Gomez quando B a r ri os estivesse prompto,
pois a columna deste tinha de desfilar por uma longa picada atravez de
bosques Devia marchar ao long'o do carrizal até chegar ao Potreiro
Piris onde formaria a sua gente. Toda esta distancia era coberta de bos
ques que chegavam até ao intransitavel carrizal, ele sorte que os sol
dados tinh~m de seguir a um de fundo, pela estreita e sinuosa vereda'
tendo a cavallaria de ir a pé com os cavallos pela redea.

« Diaz devia ter suas tropas promptas, occultas no sitio mais pro
rimo possivel ao inimigo, e cahir violentamente sobre o centro d'este,
logo que fosse dado o signal; Resq uin devia ter suas força'> formadas,
antes de romper o di I, atraz dos pal:nares de Yataity Corá onde não podiam
ser alcançadas pelas vistas do inimigo.

« A cavallaria deBarrios e Resquin devia fazer um rodeioereu
nir-se na retaguarda dos Alliados.

« Esperava-se que o general B a r ri os conciuisse a passagem do des
filadeiro às 9 horas da manhã, porém só ás II 1/2 isso aco.nteceu, e então
deu·se o tiro de artilharia convencionado.

~ Os Paraguayos cahiram immediatamente sobre os Alliados, atacando
toda a linha (restes.

« Afortunadamente para a alLiança tudo o seu exercito estava sobre

porque alguns d'elles tinham mais de SOO e fi até 900 homens, e em 6110 praças cada re
gimento de cavallarift, era esta a força das qu~tro divisões p'tl'aguayas :

bats., 7.5~O hs., comm., Luiz GOnlrale:.
regims., 1.200 11s., ») DelJado.

baLs., 3.750 hs., li Jimene....
regims., 1.'200 11s., l) Valiente.
obuzes., SO hs., »

F;squerda paraguaya
(Contra os Argentinos

e centro brazileiro)

entro paraguayo
(Contra os Orientaes e

Brazileiros)

Pereira.

?
J."M. Aguiar.J)

»

"

Extrema direita para~uaya B ARRIO S ! lnf., 10
(Contra os Brazilelros) S.700 hS.,l Can!., 2

Direita paragu"lxa DIAZ t lnf., 5
(Contra os Brazüeiros') 5.03) hs Cava!., 2., Art·., 4

M:.~ncó f4.200 hs., lnf., 4 bats., 3.0CO I1s.,
Cavalo, 2 regims., 1.200 11s.,

RESQUIN í lnf., 2 bats., ] .500 hs.,
6.300 hs.,

Caval., 8 regims., t.SOO 11s.,

Somma; lnfanhria,
Cavallaria,
Art lharia,

21 batalhoões .
14 regiment"s.... . .

4 bocas de fogo e varias estativas .

15.750 homens
8.400 »

80 J)

24.230 li

Estes da'los são tomados do Sema·nal"io (Junho, IR66), d1 Centin.el/CL (Maio, 1867), e
das declarações de Resqum e outros prisioneiros (Vej. Ajlpendice, n. lO Comp rados com os
de Thompson, só varia n quanto ao numero de divisões e CL força de cadCL IlolnCL d'cllCLs;
Segundo o escriptor inglez .as columnas defl,taqu~ compunha~-se de 1:'1.1100 homens de infan·
faria e 8.010 de cavaU~l"Ia. O general Resqu1I1 re luz mUlto essas foroas. e declarand"
que a sua divisão compunha-se de 2 bat'llliões e 8 regimentos de cavaHaria, llretende
ter tido ás suas ordens' .000 homens apenlls.
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l.S armas, porque o general Mi t r e ia faíler um reconhecimento á viva

força sobre as posições paraguayas (1).
« Tres minutos depois de dado o signaI convencionado o combate

torlll)U-Se geral, e a fuzilaria era tão bem sustentada que só se ouvia
um estrondo continuo, realçado pelo troar dos canhões alliados. .

« Pela direita ogeneral Ba r r i os levou os Brazileit'os até ao Estero Bel
laco (2), onde elles se refizeram e rechaçaram os Paraguayos até aos
bosques; ahi estes se reorganisaram por seu turno e levaram diante de
si os Brazilelros, repetindo-se ist9 tres vezes durante o dia. »(3)

O ultimo ataquê foi favoravel definitivamente aos Brazileiros.
No combate a cavallaria paraguaya mostrou-se superior a brazi

leira (4), mas a artilharia imperial provou me~hor que a paragllaya (5).

(1) O exercito a1lia~o .n~o estava todo « sobre ns armas.» A~ p~'imelro foguete a con
greve dispnrndo pelo 1UlUJlgO soaram do quartel genernl brazlleIro os toques de sen
tido e chamada ligeim, e em poucos momentos todo~ occuj?anm seus postos de c0n:tb~te.
O inimigo apezar de encoberto por bosques e mOlbs, so poude sorprender, nn dlreltn,
parte da c;\vallari~ ~rgentina dos gellerRes Homos e eRceres. e no centro 2 batalhões
orientaes e 1 brazileJro que estavam nas avançadas.

Na direita Resquin conseguio chegar nté ás peças argentina, porém no centro e esquerda,
onde estavam os Brazileiros, as descargas da artilharia e infantaria foram t:1es, que um
s6 parnguayo não se npproximou dos canhões, como o attestam as insignificantes perdns
que teve o pessoal dos. nossos corpos de nrtilharia e dos batalhões que a protegiam.

(2) Inexacto: o que não quer dizer que as nossas tropas que defendinm a extrema
esquerda, ou antes, a retaguarda do nosso campo não avançassem e recuassem por vezes
até serem apoiadas. Por ahi combaterem os generaes Menn'l Barreto (José LlIiz) e o coronel
Tristão Pinto. Depois o general Andréa acudio tambem ii este ponto.

A maior parte das tropas de Barrios, porém, apoiou o ataque de DiRZ contra a
divieão Sampaio.

(3) O periodico paraguayo El Centinela. commemorando o primeiro anniyersario da
batalha, diz que este facto deu-se apenas duas ve~es. 'Vej. no Appendice as partes offio
ciaes que publicamos.

(41 O autor truncou aqui a narrativa de Thompson, e substitui01um trecho iuexacto
deste por outro de sua lana. encerrando o injusto conceito que se acaba de ler.

O que '.Lhompson diz no trecho snpprimido é que « a cavallaria pamguaya, que
carregou os Brazileiros, quando estes recuavam, fez entre elles grande matança, c:lusando
igual d.\mno entre os Paraguayos a fuzilaria e artilharia dos Brazileiros.»

Dahi concluio o autor Gue 11 cavallnria paraguaya mostrou-se superior li brazileira
e importa isto uma injustiça que não deve passar sem prot~sto. '

A cavallal'ia do 110SS0 exercito -compunha-se toda de Rio-Grandenses, e não ha em
exercito algum caTal1aria que exceda em intrepidez, a~ilidade e pericla á do Rio-Granue
do Sul, assim como á argentina e á oriental. O conserneiro Homem de Melio disse com
razão na sua Biogmphia, do Barão do Triwmpho: - « Onde a lança brazileira encontrou-se
com a pnraguaya, esta partio-se para sempre, aniquiladas de ll.ma vez as massas fana
ticas que a traziam. »

O autor ignol'rt sem duvida que na batalha de 24 de Maio os Brazileiros não apre
sentaram nem 500 homens montados, combatendo a pé, ou ficando innctiva, a maior
parte da nossa brilhante cavallaria.

O exercito argentino, tambem por fgHa de cavaHos, só oppóz aI) inimigo uns 600
ou 71l() homens montados.

Os Paraguayos, entretanto, trouxeram ao ataque 8.400 cRvalleiros, que succumbiram
pela maior parte dizimados pela fuzilaria e pela metralha, quando carregavam loucamente
contra os nossos canhões.

Dos nossos quadrados de inf.mhria nem um s6 pôde o inimigo romper.

(5) A artiJhari,,: ~lliada fez :muito neste. di~ e concorreu poderosamente para o exiLo
da batalha. Na dll'elta (Argentmos) era dIriltlda pelo coronel Julio Vedia. No centro
além de todo o lo regimento b~azileiro de artif!.1llria ~o~tada, de que era chefe o tenente~
coronel Mallet, est'lvam 2 baterIas do 30 batnlhao brazllelro de artilharia a pé e a bateria
orienbl: estes canhões fulminavam as divisões paraguayas de Marc6 e Dlaz. Sobre o
nosso flanco esquerdo trabalharam o 10 bntalhão de artilharia a pé e o resto do:]o ás
ordens do (eneral Andrêa, commandante geral dessa arma no exercito imperial. As divisões
de Barrios e Diaz solTreram horrlveis estragos pelo fogo dessas peças.
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« .•. No .centro (1) o general D ia z teve de haver-se com o general
F 1o r e s, cujos canhões e espingardas fizeram horriveis estragos em
suas tropas desde que estas assomaram do bosque (2).

«Os Al1iados levavam gt'ande vantagem, não sómente porque
eram atacados em suas posições e por tropa indisciplinada, corno porque
toda a sua artilharia entrou em acção ao passo que a dos raraguayos
ficou inactiva. Tinham além disso a vantagem de combaterem 2 contra 1,

• (1) Continúa a traelucção ele Thompson. I

(2) A artilharia do centro aUlado, como vimos na penuHima nota, era toda brazileira,
excepto 6 peças orientaes, commandaclas pelo major Yance. .

O centro da linha, ás oruens do genllral Flores, compunha-se ela artilharia que indi
cámo, e mais as tl'Op'1S orientaes, o regimento de caval1arÜ1. S. :Martin (argentino), o
batalhão bl'azileiro de enRenheil'os, e as tres brigadas- de infantaria brazileira que formavam
a 6a divisão, commandada pelo general Victorino Monteiro (brigada Kelly, 50 e íO de
linha, 3° e 160 de volunlarios; brigada SalusLiano. 20 ue linha, 11°,21° e :31 0 de volunh
rios; e brigada Evaristo, 3 0, 41° e 510 de voluntarios).

Estas forças resistiram aos ataques da divisão Mal'có e a parte das tl'opas d'ls divisões
Diaz e Resquin. O grosso da divisão Diaz. porém, e a ma.ior p'1rle LIa divisão Barrios atacaram
o nosso flanco esquerdo onde {(Ii mais aspern e sanguinolenta a pulpj'1.. A 3" divisão bra
zileil'a, do general Sampaio, sustentou por muito tempo o choqne das massas inimigas,
até que parte da 1" divisão, ás ol'dens do geneml Argollo, reforçou esse ponto da
nossn linha. As duas brIgadas ele Sampaio eram commandadas pêlos coroneis Oliveil'a
Belio e Jacintho Machado, e compunham-se de 8 baLalhões, qlle ful'am os que maiOl'êS
perd'ls soffrel'am, como se póele ver no Appendice. Os da brigada Belio el'"m o ::lo de
linha (Ienente-coronel Mesquita), que fom destacôldo pam proteger a artilhal'ia orient.'l.l. e
o 4· e 60 de linha e 4° de voluntarios (tenentes coroneis Pereira de Carvalho, Paranhos
e DI'. Pi heiro Guimarães); os da brigada Jacintho Machado eram o l° de linha (major Gui
marães Peixoto), e üO, 9° e 110 de voluntarios (major AgnelloValente, tenente COl'Onel Oliveira
Bueno e major Cavalcanti de Albuquerque). Só o 40 de volunt'lrios teve 19'2 mortos e feridos,
sendo dos ultimos o seu commrmdante e 14 ofliciaes, além de 31) officiaes mort0S. O
60 de infantnia teve 1-15 homens fóra de combate, o l0 perdeu 152 mortos e feridos e
a sim os outros batalhões.

O bravo general Sampaio recebeu um ferimento de qne veio a fallecer dias depois.
Na extrema esquel'da jlUltO aos bo~ques do Potrero Piris, Jizerum frente ao inimi&,o

:J. artiliulria do 10 batalhão e de parte do 30, dirigida pelo general Andréa, parte Cla
-l" divisão de infantaria, do general Gulherme de SOtlza, o general J. L. Menna Bal'l'eto,
que combateu com a cavallaria apeada di, 2' divisão e de parte da 5'. Duzentos
homens montados da bri~'lda ligeir'l do gen ral Netto, 2 corpos de cavallaria da guarda
nacional e vari0s batalhoes de infanLaria, que acudimm á nossa retaguard't, resistirnm
ahi ás forças que Rurjos destacára contra o parque brazileiro. Alguns dos batalhões
que operaram pGr esse lado soffreram tambem pel'das dolorosas. O l0 e o 240 de volun
tarios, por exemplo (majores Caetano Mello e Valporto) tiveram, este 154, e aqueUe 142
mortos e feridos. .

De todos estes pontos foi o inimigo rechaçado com enormes perdas e perseguido
até p&rto de sua trincheiras.

No flanco direito, onde est-wam os Argentinos, succedeu o mesmo, bl,ltendo-se em
primeira linha a elivisão do general Paunero (10 corpo [U'gentino). A 2", ás ordens do
general Emílio Mitre, apoiou a 1", mas pouco teve de combater.

O presidente Mitre dirigio a batalha na diTeita, Flores com 111 andou os Orientaes e
as tropa brazileiras do centro, e Ozorio dirigio o resto' do exercito imperial que pelejou
no flanco esqnerdo, apresent'1ndo-se 110S mais dist,tntes pontos eh linha.

Foram todos unanimes em prochmal' que as honras do dh pertenceram ao geneml
Ozorio, á divisão Sampaio e á artilharia Maliet, appellidada então a'j-('ilhal'ia ,-ewolve'l-.

A bablha começou ás 111f'J da manhã e terminou ás '* 1/2 da tarde. As perdas que
ti,eram os contendores attestam o furor com IJ.ne se combateu de pf1rte a p1rte.

Os Paraguayos, segundo Thompson, perderam B.tIOO homens mortos, e aos seus hos·
pUaes fornm recolhido 7.000 feridos gravemente. Ficaram prisioneiros 370, pela maior parte
feridos. Resquin avalia em 12.000 os mortos e feridos paraguayos.

Foram tomados pelas tropas brazileiras os '1 obuzes que trazia a divisão do general
Diaz, 1 eslativa de fognetes, 2 bandeiras de batalhão, 1 estandarte de cavaliaria, 10 caixas
de guerra e 9 cornetas; .pelos Orientaes 1 bandeira e 3 cornetas; e pelos Argentinos
3 estandartes de cavallanll, 3 cornetas e 3 caixas de guerra. Ficaram ainda em poder
dos Alliados mais de 5.úOO espingardas e 500 e tantas armas, entre lanças, espadas, cara·
binas e sabres-bayonetas.

O exercito argentino teve fóra de combate 606 homens, o oriental 29B e o brazileiro
3.011. Tot'll 3.913 homens (Vej. o AplJendice, pago 3 ).

Não dispondo de tempo para dar aqui uma descripção exacta, embora succinta, da
memoravel batalha de 21 de Maio, limitamo-nos a remetter o leitor para as paginas do Appen·
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e a que lhes dava a superioridade do seu armamento (1). Os Paraguayos
possuiam apenas carabina (réfles) e a maior parte das suas espingardas
eram de pederneira; qnasi todo o armamento e artilharia dos Alliado ,
exceptuando-se apenas alguns dos canhões argentinos, eram raiados.

« Di a z encontrou outro grande inconveniente, e foi a necessidade de
transpôr um atoleiro para alcançar os Alliado·. Este atoleiro ficou litte
ralmente pejado de cadaveres. Um de seus batalhõe, o 25°, composto
qua i todo de recrutas, desordenou-se, e os soldado, como um reba
nho de carneieos, foram-se apinhando ahi, de' sorte que a artilharia
cLs Al1iados facilmente os exterminou.

« No flanco esquerdo paraguayo a caval1aria do general R esq u i n
levou de rojo tudo quanto encontrounét pr'Ímeira carga (2).» Thompson
clá-lhe, coillÕ jiL vimos, 7.000 homens ele cavallaria e 2.000 de infan
taria, mas Kennedy affil'1l1a que esse general, tinha 6.00J homell lie
infantaria, 3.500 de ca\7allaria e 10 bocas de fogo (3).

ão nos foi possivel obter um documento official ele fonte paeaguaya.

dice, onde reunimos cuidadosamente todas as peças officiaes e algumaa inform'lções interes
santes.

No Append'íce encontrará tambem o leitor a descripção feit'l pelo coronel Pnllejé\
ín. 11, pago .5) e as correcções que, lendo-a. obsequiosamente se dignou fornecer-nos um
dos beroes dessa memoravel jornada (n. 11, pago 4il do ,lppendice).

- Foram litbo~raph'ldas em 1866 duas plantas da batalha de 2! de Maio, uma em
Montevidéo, na oilicina de Mége & Willems, e outra no Rio de Janeiro, no Imperial
IfJstituto Artistico.

A primeira, que é [I mais exacta, embora não forneça todos os esclarecimentos que
seri m P'lra desejar, fui levantadé\ peLos engenheiros André Rebouças e Bernar lino ]';fadur im,
para lIcompanbar a Ordem do Di:l n. Ui(j do general Ozorio, e tem por titulo :-Planta elo
acampamento e da batalha de T'IJ,ytlty a 24 a.e Maio de 1.866. .

A. segunda, levantad:l peLo majur Conrado Bittencom't, é mais minucio a, porém ncerr \
muiLas inexactidões quanto Í\ posição occupada pelos diJTerentes corpos. A lista dos chefes bra
ziteiros que se lê á margem está tambem mcompleta e errada, como o leitor poderá
verificar, compnrando-a com a relaçã que pt1,blicumos no Append·íce. A planta a que nos
referimos tem por ti Lul0 -Esboço da batalha de T'u'ljtlty em 24 de Maio.

Nenhuma dellas satisfaz a qaem as eX'1.mina, e seria muito para desejar, que, á
vista de ambas e das partes officiaes dos comlUandantes de divisões, brig'ldas e corpos, se
org'lnisasse outra em que fossem assignalados todos os a:cidente do terreno, e as
jlosições e movimentos das trotJas. ão bastf\ dizer, como na planta dos engenheiros
Rebouças e B. Madureira., que a divisão deste ou d~quelle generaL combateu em ceI ta
posição: como verá o leitor das partes offiches pub1icad'ls Reliante, muitos batalhões com
bateram f6m das sua divisões, incorpomdos f\ brigild'ls II. que niio pertenciam, e estio
veram em pontos muito dilIerentes, segundo flS e igencias eh luta.

Para que essa planta s j complet'l, será necessaJio tambem solicitar do g vemo
argentino as parles officiaes de todos os chefes de regimentos e batalhões que occu!'avam a
aLa direita dos A.lliados.

om esses dados, e com os elemantos que p~ssuimos, será faciL ao h'lbil pessoal do nosso
Archivo Militar II. organisação de um trllb Ilho completo sobre ft maior e II. mais sant7oi·
aolenta batalha ferida na Amenca Meridional. o

(L) Os Alliados tinham, em geral, armamento melhor, eram superiores em numero,
mas já mostrámos que não c.ombntiam (( 2 contra I >l. De um lado estavam' 2.000 AlJiados pooco
mais ou menos, e desses nem todos entraram activamente no combate: do outro mais
de 21.000 "Paraguayos. O ataque mais forte elo inimigo foi sobre a no ~i\ esquerda, e ahi nntes
de ser soccorrido, o general Sampai-l resistio s6, com II sua divisão, que teria quando
muito 4.000 homens, ás divisões de Barrios e Di'\z, que tinham mais de 13.000.

(2) Resquin, como já vimos, at'1cou a dirJita d)s Allia los, isto é, o exercito argentino.

(3) E' inexacto o que diz Kennedy. O geneuL Resquin tinha 8 regimentos de caval
laTia e apenas 2 batalliões de infantaria e tuna estativa de fo~uetes. 'uas forças eleva·
vam-se a 6.300 hOlUans e at'\caram não s6 o exercito aq~entlll como part~ do c~llltro
brazileiro.

B 5
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« .. , Na pl'imei I'a cal'ga a cayallaria de R esq u i 11 (l) leyou de rojo
tudo quanto encontrou, acutilando e pondo em fuga a cavalIaria co1'
rentina, dirigida pelo generaes Ca c e r e e H or nos, e di persanc1o-a com
pletamente. Um troço de Pal'aguayo carregou a artilhal'ia da direita,
e apezar de succumbir a metade no caminho, puderam os outros tomar
20 canhõe·. Estavam occupados em removeI-os, quando, por não serem
apoiados em tempo, entraram em acção as resel'vas argentinas, e todos
elies foram mortos, porque não houve um só que se quizesse render (:2).
Então a infantaria de R esq u i n entrou em acção, porém foi destruida,
parte pela artilharia e o restantes pela infantaria. A reserva da cava]
laria de R esq ui n voltou á direita do ini migo e entrou no bosque de
palmeiras para ir fazer junc~ão com Ba I' ri o s na retaguarda dos AlIiados;
mas os Argentinos fizeram-lhe frente n'essa direcção e repelliram-n'a. Só o
major O1a b a r r i e t a (3), tendo com as relíquias do seu regimento rompido a

(1) Oontinúa a traducção de Thompson.

(2) A caval1aria de Resquin, muito mais numerosa, debandou completamente no pri·
meü:o impeto a cavallaria correnlinn, tomando-Ule 2 estandartes (P.U.I.EH, II, 320), e
envolvendo um batalhão da divisão do cm'onel Rivas (PHLE.L~ 303). Em seguida um regi
mento paraguayo lançou-se contra a artilharia ue '7edia e chegou a acutilar junto ás suas
peças alguns artilheiros, mas o general Paunero, com a infantaria, sustentou valentemente
a posição. -

O general Ozodo, á frente de alguns batalhões, correu para a direita, apen's teve
aviso do que ahi se passava, e foi recebido eniliusiasticamente pelos nossos Al1i;ldos,
mas verificou ao chegitr que já não ela necessario aUi o seu conCUl"So.

A parte official de Paunero explica este episodio : " .... Los 6 bataUolles nombrados )',
diz eUe, « recibieron el ataque cou firmeza ejemplar, conteniendo, repelieudo y diez
mando aI enentigo con vigoroso fuego, a distancia de 50 a 60 pasos; sin embargo, como
la carg'l de este fué tau lmpetuósa, uno de los reginlieutos de cabaUaria logró penetrar
por el flanco derecho de nuestra primera linea hasta la artilleria, causandonos al~un!ls

perdidas, mas ni uno solo de los jinEaes que componian el rejlmiento enemigo saltó de
nuestras columnas, porque todos fueron estenninaclos, hombres y cal allos .... li

E' inexacto que a cavallaria de Resquin tivesse a principio tomado os canhões argen
tinos_ Os annotadores da edição hespanhola de Thompson dizem a este respeito o seguinte:

- "Algunos soldados de caballeria paraguaya Ilegaron hasta nuestras piezas de
la derecha, :{lero ya sin organisaciou alguna y completamente desmoralizados. Todos
murieron al11, siendo completamente inexacto que se hubierau apoderado de uno solo de
nuestros canones. »

Não foi a cavallaria argentina de Oaceres e Romos, composta de milici'lnos pouco
disciplinados. a unica força alliada que se dispersou diante da primeira e impetuosa carga
do inimigo. .

Nas avançadas da esquerda da nossa linha estavam os 2 batalhões orientaes « Indepen
dencia)) e "Libertad li e o ,no de voluntarios brazileil'os. Os dous primeiros segundo l'e
fere Palleja (II, 302) foram atacados de improviso, e não puderam rOl-mar, fugindo em
desordem os soldados, apez'lr dos esforços que fizeram para contei-os os seus chefes. O
command'lllte Castro, do « Liberbd ", foi morto, e o commandante Elias, do « Indepen
denciEl )1, ficou ferido. A bandeira d'este ultimo batalhão cahio em poder do inimigo, e dias
depois Lopez ordenou que os seus soldados a passeassem em triumpho por toda fi -tensão
das linhas, assim como aos 2 estandartes argentinos tomados pelo general- Resquin no
primeiro momento de sorpresa (PALLEJA, II, 3~01.

O batalhão 41 0 de voluntarios, apezar do exemplo dos dous que lhe fica\'am proximos,
não se c1.Jspersou totalmente, mas recuou em alguma desordem. Seu ommandanle, o major
Gabriel Guedes, pôde trazeI-o reunido até incorporar-se. á brig9da a que pertencia, onde
se bateu bem, ao lado dos outros batalhões.

Alguns corre~pondentes do exercito acreditaram que o procedimento da cavaUaria cor
rentina e o do batalhão «Independenciall revelava traição. Um d'esses, escrevendo do Passo
da Patria disse o seguiute :

". " Os Correntinos que dispararam, assim como muitos Paraguayos do batalhão Inde
pendencia. chegaram até Itapirú, e causaram grande alarm . E' minha opinião que estes
sujeitos estavam de combinação com o inimigo. ); (Vid. Jor-nal do Commel'cio de 4 de Junho.)

(3) Comman{lava o regimento n. 19 de cavallarh.
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linha, depois de fazer prodigios de valor, conseguia chegar, com uns
20 homens apenas, ao ponto em que devia operar-sp. a juncção com
B a r r i os; mas este ja tinha sido destroçado, e assim esse punhado de
homens via-se obrigado a abrir caminho ainda atravez dos Brazileiros até
ao Potrero Sauce. O] a b a r r i e t a chegou quasi só, e gravemente ferido.

« A's 4 horas da tarde cessou o fogo (1), achando-se os Paraguayos
completamente derrotados, e seu exercito destruido. Os Alliados por sua
parte tinham soffrido graves perdas, mas restava-lhes ainda exercito.

« Deixaram os Paraguayos no campo 6.000 cadaveres, e apenas 350 (2)
prisioneiros, todos feridos. Isto se dava porque eUes nunca se ren
diam, e mesmo feridos pelejavam até serem mortos; Os hospitaes
paraguayos receberam 7.000 feridos, e ainda assim não foram admittidos
nos hospitaes os feridos levelllente (3). Parecera extraordinario que os
Paraguayos só perdessem um official superior, velho major, que, por
obeso, caminhava a custo; porém quasi todos os que entraram em acção
sahiram feridos.J4) O major Yedr?s (encarcerado e algemado desde que
Lopez II fôra eleito presidente), o major Rojas e o capitão Oorbalan,
todos ex-aj udantes de campo ~e L o p e z, e em outros tempos deposita
rias de sua confiança, foram tirados do carcere (ningLlem soube o motiYo
de sua prisão) e mandados - pelejal\ rebaixados a sargentos. Morreram
na batalha_ José Martinez, (5) nomeado porta-estandarte no Paso de
la l-atria, tenente no combate do Banco, (6) capitão depois da batalha
de 2 de Maio, em que foi ferido, fez instancias para ser mandado a
peleja, e sahinelo della mortalmente ferido, foi promovido a major antes
ele morrer. Lopez o apreciava muito. Entre os mortos ficaram mujtos
negociantes da Assumpção que acabavam de ser- r0crutados.

« O fumo era tão den'o durante o combate que os Alliaelos não
percebera,m logo o clamno que haviam causado aos Paraguayos; e tanto
purque e:-am difficeis as c6mmunicaç.õe:' atravez elos esteiros, como pela
grande desordem daquelles momento,:', Lo p e z só no dia seguinte pôde
avaliar toda a exten, ão da suas perdas.

(1) Cessou depois elas 4, 1/2 horas da tarde.

(2) 370.

(3) 00l71O se vá, Tlloulpson or~a a perda dos Par'gu'tyos m mais de 13.000
homens fem de combate, em fallar nos f rid s levement'J e contusos. 1'tescluin avalia
essas perdas em 12.000 homens

('1) O Semanario e o Boletin ele C{/I)npafia n. 6 são lllUiLo pal'p'JS de pormenores
sobre esta batalha. Apen'ls citam entre os fel'idos os commandantcs Aguiar, Jim n z
e Delgado. o major José de Jeslls Martinez e o ca,itão Genaro EscaL . Os (Lous ulLi·
mos morreram.

(5) .Iosé de Jesus Martinez. O Sema,nal'ío publicou l.lma noticia necro10gica sobre
este officia!.

(6) Oombate da ilha da Redempção, em 10 d3 Abril.
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<\ Os Alliado tiveram mais de 8.00J mortos e feridos. (1) Entre
os ultimas figuravam o general Sam pa i o (mortalmente) e os generaes
Oz o r i o e Pau n e r o (levemente), (2) aquelles brazileiros, e e te ar
gentino.

« Mitre commandava em pessoa os Argentinos, fazendo aos generaes
Flores e Ozorio a fineza de não intrometter-se com elles du
rante a batalha.

«Lopez almoçou cedo, e dirigio·se, com os seus oculos para o
cemiterio de Paso-Pucú afim de obseryar a batalha a 5 milhas de
distancia. Ahi permaneceu até que rompeu o fogo, encaminhando-se
então para a trincheira, apezar de ter o bi po, que sempre o ac mpa
nhava, prote tado que não devia expôr de semelhante modo sua pessoa.
Quando chegou a 3 milhas do fogo, despedia seu estado-maior, e tomou
outro rumo, seguido apenas do bispo e um ajudante de campo, e, re
ceiando que os Alliados o reconhece. sem e atirassem sobre elle (3),

(1) Ha exageração. A perda dos Alliados foi de 3.013 homens fóra de combate,
a saber:

Bl'azileiros :-62
Al'gentinrs :-11
Orielltaes : -12

85

Mortos

officiaes, 657
» 115
)) 121

893

soldados.-170
) 37
)) 17

233

B'e"úlos
oillciaes, 2.113 soldados ...

» 443 »
» 146 »

2.7('2

Total
a.OH

606
206

3.913

Os Ârgentinos tiveram, além da penh acima indic'tdn, 20 extraviados; esles completam o
algalismo acima inilicado-3.9!3.

Recebeu um ferimento de que veio a succlUubil' lUll mez depois (6 de Julho) o bravo
general ampaio, comma"d' nle d'l 3" clivisão ul'azileira. Era nattU'l1l da provinchl do
Cea,rá, e fóra promovido a brigadeiro elepois da tomada ele Pa)' andú, onele muito se
distinguira.

Os genera,s braúleiro Ozorio e Guilherme ele S uza sahiram levemenle feridos.
Foram modos o teuente-coronel Rocha GaIvão, veterano da independencia, com

mand nte do 3° de voluntarios ela Bahia, os majores Innocen.;io Cavalcanti de Albu
querque e Sel'aphim de Paiva, aquelle comman tante, e este Jiscal do 11° ele voltmt rios
(Pe1'l1ll.mbuco) e os majores Pereira C'tldllS, ommandanle do 4~0 rie volunt'trios (S. Paulo)
e Rodrigo Baptista, fiscal do 2'2° (Bahi"). além de muitos oulros officiaes de distincção,
ntre os quaes citaremos o intrepielo tenente de voluntarios do Rio de Janeiro, Wisland

da Fonseca.
Entre os muitos omciaes que foram ferijos, citaremos os comrnlludantes Mallet,

rer ira de Cal' alho, DI'. Pinheiro Guimarães e Glúmarâes Peixoto. (Vej. o Apper,
dice, pago 31 e seguintes.)

Os corpos de 'Voluntarios da cidade do Roio do Janeiro, pagamm nesta jornada um
largo triblLto de sangue. O .lo estreou batendo-se heroicamen te e teve 192 homens fóra
de combate; o l°, que já se cobrira de glolia em ::i. Boria, e no EsteI'O Beliaco, per
llendo só nesta bat'l.lha 144 homens, teve no dia 24 de Maio lH fóra ele combate. O
20 , tambem da cidade do Rio de J'\neiro, e o 6°, da provincia, perderam 90 homens
aquelle, e !lU este.

(2) Das partes officiaes argentinas não consta o ferimento de Paunero.
(3) E' admiravel o empenllO CJll1 que Thompson, depois de cumulado d l favores por

Lopez e por lUme. Lynch, que era a sua protectora. quiz fazer esqu cer o servilismo
de que deu provas no Paraguay, deprimindo o eu flmo e bemfeitor e querendo apre
sentaI-o como um covarde.

Lopez xpoz-se varias vezes ás balas dos Alli'tdos, sobretudo em Lomas V lelltinas.
Si fosse um homem timido, como o mais que tímido cummandante de Angostura. teria,
depois de tantos revezes, procurado fugir aos perigos da lJuerra para levar na Em'opa,
como poclia tel-o feito, uma existencia cOlDmoda e tmnqUllla. Sem sermos admiradores
do tyTanno do Parnguay, julgamos que é injusto attribuir-se-lhe lU11 caracter pusilla
nime. e, sobretudo, elltCJ1demos que o unico offici1l d"s ex.r 'itos paraguayo e alliado, quo
no elecurso desta guerra se rendeu sem queimar um cartucho, e sem ter querido fintes
tomar parte em combate algum, não é o mais Coml)etel1te para dirigir taes censuras a
Lopez.
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foi occultar-se em um pequeno bosque entre Paso-Fernander, e Rojas,
de onde nada mais descobr:a do que o fumo. Depois retirou-se cerca
de uma milha para fazer um lnnch; quando mai tarde voltavamos
para o mesmo bosque (I), encontramos ja muitos do primeiros ferido
que regres avam do cam po de batalha, mas não podiam dar li.IU idéa
exacta da situação.,.. Ao anoitecer L o p e z dirigio-se a casa do genel'al
B r u g u e z, em Paso Gomez, e ahi reuniram- e-lhe os generaes B a r r i os
e' Di az, que lhe deram as màs noticias, até onde elIe proprios as podiam
saber. Para illudil' a sua gente e o proprio inimigo, fingindo que con
siderava ter levado a melhor nesta jornada, onlenou que as bandas
de musica tocassem dUl'ante a noite inteira. No Semanal'ia esta batalha
foi descr'ipta como uma grande e gloriosa victoria (2). A's IOda noite
L o r e z recolheu-se ao seu quartel-general de Paso-Pucú.

« A maior parte dos Paraguayos feridos jazia ainda então nas
sehas, e durante tres dia consecutivos se foram rouco a pouco arras
tando até ao acarppamento. Onze dias depois, em 3 de Junho, os Alliados
encontraram ain&a um ferido. Estava moribundo (3). O major Coronel (4)
chegou ao acampamento quatr dia" lepoi ; tinha recebido um ferimento
~os pulmõe, e cahio desfalIecido em um bo que, perto do inimigo ..
com um .oldado, tambem ferido. Sentindo-se sem furça para ~aminhar,

ordenou ao soldado que o acabasse de matar e entrega. se a L o p e 7. seu
kepi e sua espada com a declaração de que hayia cumprido com o seu
dever até ao nltimo momento. O soldado nrro quiz executar a ordem,
e afinal foram ambos encontL'ado e recolhido: pelo Puraguayo. Pouco
tem;-'o depois melhorou e se official, porém foi morto no ataque do
Sance, em Julho.

(1) Como se vê deste trech , Thompson era o ajudante de c'lmpo que acompanhaV'\
Lopez.

No. dia 20 ele Maio, apenas os ALliados occuparam Tuyuty, Lopez percorria 'IS
SU'1S hnhas c]u1.n<lo o tenente-coronel Mallet rompeu o fogo sobre ellas. O Semana"io
levou muito a mal isso, e um ~os s~us 'orrespondent~s 01 Sl)l'l'OU que " los gefes ele
los pueblos cultos .suelen c~nvemr ,tacItamente eu respetarse mutuamente en la ~uerra
y has~a sueleu deJar de tIrar hacla dourle saben está el Rey o aquel que (linje lqs
operaclOlles. "

(') O SemanOJl'io all,nuncio,u que Lopez obtivera uma nova e e,plellwda victori'l,
a~ egural1(~o que o exercJl alllauo, ele. 40.000 homen (rue tUllla, floâ1·t.b ,'cduzido a 8.000.
DIas depOIS accrescentou que os 1\lltauos, pan sirou arem que tinJlam nutita gente,
formav'lm-se apparato a']1 nte e vestmm pO'les caIU capotes, mas ainda Rssim não appa
reciam mais de 8.000 vultos.

,Em t~do o terrttol:io la republica foi esta tremenda derrot" festejada, como já o
havIam Sido ~s de Rlachuelo, Estero Belhco e outras. Os proprios f ridos enviados
para os hospItaes da Assumpção não ou '\vam violar a consigne porque cluem espa-
lhava noticias más era irremissive1lnente fuzilado. '

. (3) ~o dia 4o.de .Junho foi recolhido l1.inda um paraguayo r rido no dia 24. Palleja o
VI , e til? qnc fOI tnüad na propria bal'l'aca do general Flor s.

(1) Marcelino Coronel. Era cOlDmanl}ant) d'J batalhão 1\. 9, um dos que atacaram
pela esquerda o exercito brazileiro.
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« Os Alliados declararam que L o p e z embriagara sua gente com
aguardente e polvora, para que comhatessem como combateram. Entre
tanto nenhuma verdade havia n'esta declaração: os Paraguayos quasi
sempre pelejavam com O estomago vasio, pai em vespera de combate os
soldados nlo podiam affastar-se dos seus corpos. nem mesmo para cortar
uma rez (1) ...

< Os Alliados tomaram 4 obuzes, 5,000 e$pingardas e 5 bandeiras (2).
O z o r i o presenteou com uma d'ellas o almirante Ta ma n d a r é (3); rÚa
tomada matando-se um sargento que a trazia, e que, intimadó para ren
der-se, depois de ferido, empregou seus ultimas momentos em despe
daçaI-a com os dente, para que não carnsse em mãos do inimigo.

« O 40· batalhão, que tinha sido tão terrivelmente dizimado no
dia 2, foi quasi exterminado de novo, voltando da batalha com 80
homens apenas. Os batalhões 6" e 7°, que eram o melhores e mais
antigos do exercito, ficaro.m reduzidos a 100 homens cada um (4).

(1) o autor supprimio aqui um trecho em que Thompson diz que-« o~ Br!lzileiros D'esta
batalha, como em todos as que se seguiram á de 2 d,' Maio, entrar'1m em acção sem as suas
bandeiras, provavelmente para impedir que fossem tomadas. »E fez bem o autor em SllP'
primit· essas linhas, porque eUas não encerram senão um de>prezivel in~ullo, e uma
impudente falsirlade.

A unica bandeira brnzileira tnmada pelo inimigo, depois que assumimos a offensivB
foi a do 40 de artilharia, sorrrendido e aprisionado em 3 de Novembro de 1867.

Na batalha de <!4 de Maio não houve um só dos nossos batalhões, um só esquadrão que
deixasse de entrar em fllgo sem as suas bandeiras e estandlHtes. e Assim o fizeram em
todos os outros combates. 'ó no mez de 'ovcmbro, quando o duque de Caxias assumio o
com mando, bahou uma ordem para que os corpos de caçadores recolhpsem ao deposito as
suas bandeiras, e isso porque esses corpos eram quasi sempre obrigados a combater dis
persos pel~s mllttas onde se abrigll va o inimigo.

Ao le.itemunho de Thompson, que nenhum vlllor tem, porl1ue elle nunca assistio aos
combates. e no dil\ 24 conservou· se a mais de uma leglla do fogn, occu1to atraz de um
bosque d'ende. segundo sua propria confissão, não podia descortinar senão o fumo (lhe
smoke, hut nothing more), ao seu testemunho que nada póde val!'r, oppomos o de todos
os officiaes do exercito AlIiado que fizel'llDl a longf\ campanha do ParagllaJ.

MnHos dos porta-bandeiras e c~l,anrlartes do exercito imperial foram mortos ou feridos
durante a batalha, e por i so snb,;tituidos no meio do fogo por ouh'os officiaes, cujo~
nome~ constam das p:u·ticipaçães dos chefes de batAlhões e regimenfos.

(2) Vejo p'g. 2·[ do Appendice, onde lamo~ a relação dos trophéos tomados. Os AlIirvl()~

tom8mm ~{bandeiras de batalhões (os BrRzileiros ? e Os Orientaes 1) e 4 estaDdRrte~ de cavl\l
Inria (os BrElzileiros 1 e os Argentinos 8). O geneml Milre cm ~UIlS comtnllnicações officine.~

m6flCiOlla 3 bandeiras tomadas pelos Bruzileiros e 5 e t'll1dnrtes pelo~ Alli'ldo~ sem r\izcr
quem tomon o q'linto. Entretanto, a ordem do ltia do g'llleral Ozorio só falia e'1' 2 brln·
deiras e 1 estandarte, arreb.ltar\l.s pel<ls Brazileiros. a do gl:lneral Mitre accnsa 3 e~tall I", tAS
tomados pelos Argentinos. e os Orientaes só f'lzem menção de 1 bllndAira tlJmada por elIe'.

Foram, portanto, 7 sómentc as bandeiras e estandartes que fir'Aram em p'lder dos
Alliados.

As 3 bandeiras foram tnmada~ pelo alfere~ RodriD;ues G~rcia jo 4· b'ltnlhão br,lzileiro
de infantaria de linhn. pelo cabo José Bernardino FllrreirEl, do I· ele linha, t,mbem bm·
zileiro (ambos da divisão S~mpaio). e Delo h;lt"lh1i.') oriental II Florid'l )l, I

Os 4 obuzes fomm tomados peln 4°·e 60 de vOlullt'lrios (r1ivi~ão Samp li,,) e pelo 130 de
linba (divis1io Ar;zollo) e alguns offici~es e praças do 2",9· e 31· de voll1ÍJt!lrios e do 3"
regimento de cavall~rin dfllinha. -

O presi lente Mitre offereceu aos genel'!t"s Ozorio e Flôres 2 dos e~tandartes tomados
pelos Argentino, e o go.ernlldor Flór"s brindllLl :10 general Ozorio com a bandeira lomada
pelo (I Florida u. Ozorio respoudeu a e.;ta Iille~a olr~)'ecendo aos nossos AlUados parte dos
canhões tomados.

(3) Inexacto. O estandade e a' 3 bandeiras 'Iue tomámo" em ? e 2-( de Maio foram remeltidos
ao mll',~u militar do Hio de Janeiro. r\ uanrldra qne o geneml Ozorio offereceu ao almi
ranle Tamandaré foi a que tomámos ~m 17 du Abril (VeJ. "uI. 1" pag 296, nota).

(-1) Estes batalhões batcra:n-se lia esqllerdit, ás ordells do B'Hrios e Diaz. contra
as tropas brazileiras.
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« Os ferido' de gravirlade, que eXIgIam longo tratamento, foram

enviado: à Assumpção, e aql1elIes cujo curati,o não exigiria tanto tempo

ficaram no acampamento.
«O AlIiados enterraram parte de eus mortos, mas os cadaveres

Para O'uavos forJ.m colIocaelos em camadas alternadas com lenha, for-o •
mando-se assim pilhas de 50 a 10J cadaveres, á quaes se lançou fogo (1).

~ O~ 10.000 homens que escaparam ficaram completamente desor
ganisados e di::;persos, e s6 alguns dias depois pude am reunir-se de

no \ o (2). »

Tal é a narratÍ\ra paraguaya.
O Relataria apresentado ás camaras brazileiras pelo ministro da

guerra (3) qualifica de « inesperado » o repentino ataque <lo general
B a r ri os (4) e menciona a seguinte dispo iÇão dos Brazileiros :-flanco
eSlJ.uerdo, ao mesmo tempo flanco esquerdo dos Alliado, 1& divisão, elo
general A r g o11 o ; centro, 4& divisão, do general' G ui 1h e r m e de Sou z a,

{I} Os cadaveres foram sepultados e queimhdos, empregando-se n'este serviço, du
rante muitos diau, varios IlataIhões. Segundo Pallejll fOI'um lançados nas valias para esse
fim abertas perto de 7.0:00 c daveres ininligos.

Os ferioos paraguayos foram recolhidos e tratAdos com as mesmas attenções que ~s
nosso. Esse procedimeuto, que não era senão o cumpriUlp.nlo ue um deyer, causava adnH
ração aos prisioneiros.

cc Ah senor ! " exclamou um d'elles dirigiudo-se ao cllronel PaUeja: ({ 103 P'lraguayos
SOlDOS gente muy ruda, y muy ignorante I... Cuan distintos son ustrdes de 10 que nos
cuentan nueslros superiores I Nos decian que degollaban los prisionel'os, y nos hacian es
clavos, y nos tratan us(edBs como á hel'manos I » (Diario, cit.)

('.') A perda dos Paraguayos foi, segundo Thompson, de mais de 13.000 mortos, feridos
gravemento e pri'iolleiros. Escaparam, portanto, da batalha uns 10.000 dispersos, incolumell
ou levemente feridos.

Não se suppouha. porém. que o exercito de Lope.7. ficou reduzido a este algarismo.
Dispondo o diclador, antes da balalha, de 38.001) homens, ~cgundo as declarações do general
Resqnin. restava-lhe ainda uln exercilo de 24.0;)0 homens.

O que, porém, não solfre duvida, é que se os Alliados conhecessem o lerreno poderiam
no dia 5 ter coucluído a guerra. Bastava que o general Mitre, com 25 on 2!iJ'ro homens,
flanqueas~e a esquerda do inimigo. onde não havia fortificações. Tudo era desordem e con
fusão no acampamento de Lopez, e, não estando ainda reunidos e organisad03 os di>per:lcs
da batalha, só poderia o dictador apoiar·se nos 14.000 homens que não haviam entrado em
fogo.

::ie os Alliados realisassem em 25 ou 26 de Maio o movimento que emprehenderam em
Julho de 1~fí7, sob f\ direcção do duque de Caxifls. teriam tomado. lalvez sem disparar um
tiro, as linhas de Roj,ts e as baterias de Gurnzú e de Cnl'llpaity, obrigando Lopez a concen
Irar·se desde logo em Humaitá.

{3} Relatorio de 1867, do conselheiro Paranaguã, ministro da guerra (gabinete de 3 de
Agosto de 1 66, presidido pelo conselheiro Zacarias de GÓes).

Quando se levou a etreito a invasão e se derllm estes acontecimentos governava o gabi·
nete do marquez de Olinda (12 de Maio de 1~65 a H de Agoslo de 1866), sendo mini tros da
guerra e marinha os conselheiros Ferraz e Silveira Lobo.

Os que tanto censuraram o illuslre duque de Caxias porque este, em uma ordem do dia,
declarou terminada a guerra depois da b. ilhllnle campanha de Dezembro de 1868, deviam
lembrar-se que tambem em 1865 o g ,binete Olinda considerou finda a campanha apoz a
rendição de Uruguayana, chegando u con>elheiro Saraiva, mini$lro interino da guerra. a
expedir ordem para que os presidentes de provincia não enviassem mais roforços, edis·
solvessem até, se não nos enganamos, os contingpntes já reunidos. Essas ordens foram
posteriormente retiradas pelo ministro Ferraz, que não foi victima da mesma illusno.

(4) São estas as palavras do relalorio :-ce '" No dia 24. das 11 para as 12 horas da
manhã, hora em que o exercito alliado acabava de reunir suas mumções, o inimigo, trans·
pondo as trincheiras, e favorecido pelas matas, que ellcobriam seus primeiros movimentos,
c?m. todas as suas forç 1S reunidas, cahia de improviso sobre elle, atacando com energia pela.
direita, centro e eSluerda. »
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e 2' divisão, do general Me n n a B a r r e t o (José Lui7.) ; flanco direito, a
5' divisão do coronel T r is tão Pi n to, o lo e 3D batalhões de artilharia,
e a brigada auxiliar, denominação oL-11cial da Legião Paraguaya (1).

Quando o centro começou a vacillar, o general Ozo r i o mandou em seu
auxilio a 4" divisão.

No campo de batalha, nas posições em que combateram os Brazi
leiros, jaziam as 5 horas da tarde mais de 3. COO cadaveres paraguayos.
Foram tomados pelos Brazileiros 4 obuzes, 2 bandeiras, 1 estandarte,
9 armões (2), 12 b:.,cas de fogo (3) e 3.523 espingardas de infantaria (4).

As divisões brazileiras tí"vemm. 419 mortos, em cujo numero 29
officiaes, 294 feridos, incluindo 193 officiaes. Oontusos: 2 generaes, 48
officiaes, 70 officiaes inferiores e soldados (5).

Ao inverso da declaração do ministro, referiram alguns jornaes
brazileiros e argentinos que os Alliados haviam sido informados, por
um desertor, das intenções dos Paraguayos, o que na verdade parece
inverosimil, pois o ataque foi resolvido por L o p e z sem duvida no dia
2:3. E' po sivel que haja aqui confu ão com a noticia, que Lopez re
cebeu por um desertor, acerca do ataque dos Alliados no dia 25 (6).

As participações e descripções dos Alliado. a respeito d'esta batalha,
sem duvida a maior até então travada na America do Sul, ão muito
deficientes e confusas. Os Argentinos referem que a cavallaria de
Resquin, chegando até Itapirú, feira d'ahi rechaçada pelos batalhões

(1) Tudo isto é inexacto, e o relatorio do ministro da guerra não podia dizer seme·
lhante cousa. .Já declarámos em uma das notas anteriores (pag. 32) a posição que
occupavam as diJIerentes divisões do exercito alliado no dia da batalha. Brigada auxiliar,
não era, com"o suppõe o autor, a denominação o:fl:1cial da legião paraguaya. mas o 1I0me por
que era conhecida a 19" brigada brazileira, do coronel Gomes de Freitas (ba'alhiio de enl;le·
nh-iros, e 70 e 420 de votuntarios), que servia ás ordens do commandante geral de artilharIa.
Sua missão era acompanhar e proteger a artilharia; d'ahi l!le vt'io o nome de « auxiliar ».

A legião paruguaya servia incorporada ao exercito argen1ino
Como o autor trunca e adultera o Relatorio citad', transcreveremos o trecho a que elle

se refere:
« Na ordem do acampamentp de exercilo lllliado occupava a direita o exercito arg'ntino ;

no cent,·o eslava o general Flores com o exercito da vangullrda, o qual linha si-1o reforçado
com 2 brigRdas mais da (i" divisão de infantaria do nossll exercito, com mandadas pelo general
Victorino Monteiro, com a 3" divisão, do com mando do general Sampaio, e com o lo rrgi
mento de artilharia·n cavallo; guardavam a esquerda a 1" diviõão, commandada pelo
general Argollo, a 4", pelo general Guilberme de 'onza, a 2", sob o commanuo do general
J. L. Menna B,ureto, a 5", dirigila pelo coronel Tristão Pinto. o lo e 3D batalhões de
arlilharia e a respectiva brigada auxiliar. ))

Com mais clareza encontrará o leitor assignaladas as posiçõeR (lue occupavamos cm a
nola a pog. 32. .

(2) Caixas de gue)')'a e não ®. mões.

(3) Ca")'etas e não bocas de fogo.

(4) São os algarismos da ordem do dia do general Ozorlo, transcriptos no Relatorio
citado. Ordinariamente não exprimem perfeitamente a verdade os documentos escriptos
logo depois dos combates. (Vej. o que ficou dito nas nOlas anteriores.)

(5) Já dissemos que o exercito brazileiro leve 3,011 mortos, feridos e contusos
(Vej. o Appendice.)

(6) Os 'AlUados não tiveram denuncia alguma sobre o premeditado ataque.



41

argentinos ns. 5 'e 6 (1); um Odental affirma que todo o combate se
deu ao sul do E'tero Bellaco (2). Quanto ás discl'epancias no numero
de mortos e feridos, não nos deve isso admirar, tendo sido as parti
cipações escriptas umas lugo apóz, e outras muito depois. Por mais es
cassas que sejam as noticias d'esta cruenta batalha, gloriosa para os
dous inimigos, e para nenhum d'elles deci iva (3), nem por isso são
menos palpavei as razões que lhe deram causa e suas consequencias
irnmediatas (4).

Da parte dos invasores não deixava de ser ou ada a marcha, tendo
immediatamente atraz de si os traidores atoleiros do Estero Bellaco,
tanto mais quanto os generae alliados não podiam ter certeza de pla
nejarem ou não os Paragllayos uma diversão pela lagõa Piris, a oeste,
ou pelos pantanos do Estero Bellaco, a leste.

A completa inacção da esquadra foi sem duvida gravi. simo erro,
para o qual não ha nem se buscou arranjar uma de. culpa. Algumas
chalupas armadas ou uma canhoneira nas aguas da lagõa Piris, um

(1) Não houve Argentino que dissesse semelhante consa. A cavaHaria de Resquiu
não conseguio rompe~' o xercito argentino, e não houve Ulll só Paraguayo que che
gasse a Itapirú.

(2) E' outra falsidade forja la provavelmente- por algum jornal eUl'op~o 'lddicto á
causa ele Lopez.

A batalha deu-se em Tuyuty, ao norte elo Estero Bellaco, e nenhum Ori ntal
poderia ter dito o contrario, porque nào o disseram os propríos Paragu'\yos.

(3) Bem se vê que Q autor não pôde formar juizo sobre, esta memoravel batalha.
Póde-se dizer, e esta é a verdade, que os Alliados não tiraram o partido que po
deriam tirar da victoria de 24 de Maio, mas não a conhece em suas particularidades
e resultados quem diz que eila não foi decisiva. Elia obrigou Lopez a abandonar
a offensiva, e assegurou-nos a posse do terreno que haviamos occnpado deante de
suas trincheiras: fOl o complemento da passagem do Paraná, e som duvida batalha
muito mais decisiva que a do AIUla, ganha pelo exercito alliado ao desembarcar na
Criméa.

E' certo que o feito d'armas de que nos occupamos não foi até h j) descripto
pelos Alliados .:om a neces-aria clareza e minuciosidade. Para facilitar essa tarefa a
quem quizer tomai-a a si, fornecemos n'estas notas e no Appendice os elementos
indispensaveis.

(4) Na tarde de 28 de Maio sahio de suas trincheiras uma força de infantaria pa
raguaya e sustentou durante al17um tempo um forte tiroteio com as avançadas do
centro e esquerda do exercito aUiado. "Una compaiiia de cazadores brasile os sostuvo
el fuego cou teson», diz Palleja, "solo para poder tener el frente limpio pal'll jugU'
la artilleria; esta puso termino a este pJquei'io combate' que duró h'lsta despues de esoure
cer, con la espantosa griteria de costumbre.» - Vejo t'lmbem I EREIR.o\ D.~ GOSTA, III, 63.

Não encontrámos nos nossos documentos officiaes a menor referencia a este ti
r~teio. Antes de tc:mar o ~ommando .do _exercito o duque de Caxias, a repartição do
lI]u.dante gene~'al nao recebIa commUDlCilçoes eX'lctas e regulares ácerca dos mortos e
fendos quo tmh'lmos nas escarllmuças de avançldas. ~egundo a correspondenci s do
theatro da guerra, porém, no dia 28 tiveram os Orientaes ;l feridos, entre os quaes o
major Yance, que f l11eceu dias depois (commandante do eSfluaili'ão de artilharia onental),
e os Brazileiros 2 officiaes e 10 soldados ferido e 2 mortos. O coronel PaUeja diz
que foi ferido o "commanclante do corpo de engenheiros brazileiro». 'Seria o tenente
coronel Carvalho, chefe da commissão de ellflenhoiros, ou o major Conrado Bittencou1't,
commandante do batalhão de engenheiros. E admiravel, entretanto, que estes e outros
factos não constem das ordens do dia da repartição do ajudante general.

O exercito alliado achava=se litteralmente a pé e os generaes Mitre e Ozorio re.
solveram (contra o voto de Flores, segundo Palleja) manter-se em Tuyuty sem nada
e!Dprehen.de~·elD contra o inimigo até a chegada de cavalhadas e do 20 corpo do exer
CItO brazI1elro, commandado pelo general Porto Alegre.

Oomeçou d·.",te mode a longa inacção dos A.lliados no territorio inimigo inacção
de que se aproveitou Lopez para reorganisar O seu exeroito e melhorar e áugmentar
as suas obras de defeza.

B6
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desembarque de soldados navaes (1), uma demonstração qualquer da es
quadra, ao menos um ataque simulado contra. Curupaity teriam sido de
muita vantagem (2). I ão terem os Alliados aproveitado esta completa
victoria e ° desanimo dos Paraguayos para chegarem até ao 'canal do
Sauce (3), é facto que não podemos pezar sem conhecimento dos mo
tivos, se é que por si mesmo não está julgado, pois uma longa inacção
subsequente a cada combate e a feição caractel'istica d'esta guerra.

As idéas e theorias européas não offerecem explicação para isso.
Não são tambem comprehensiveis os motivos que induziram os Aliiados

a guarnecer o flanco direito, não com cavaliaria regular, mas com
esquadlões de gaúchos correntinos. Reconhecimentos feitos pelas patrulhas
deviam ter mostrado que no flanco esquerdo, nem na frente havia ter
reno proprio para a cavallaria, ao pas o que no flanco direito uma deter
minada massa poderia ser perigosa, como de facto foi (4). O que deveriam
fazer os commandantes da tropas apoz um combate feliz, não fôra antes
objecto de deliberação como se infere do facto de nada se ter empre
heu"dido (5). Em caso de revez, que teria sido desastroso, a retirada fôra

(1) Estas reflexões do autor s6 p6dem ser explicadas pelo completo desconhecimento
do terreno e das posições occupadas pelos exercitas belligerantes.

A lagõa Piris, aliás muito extensa, mesmo no tempo das cheias, não é navegave!.
Por um ou outro canal estreito podiam nella entrar pequenissimos navios. Alguns dessa
especie nene penetraram, sem outra vantagem mais que a de estabelecer communicações
um pouco mais promptas entre a esquadra e o exercito. Os tiros que dispararam sobre
os matos cerrados occllpados pelos Paraguayos nem os alcançavam. Quereria o autor
que os soldados navaes fossem em botes ou callõas, que nem sempre achariam agoa
suificiente, atacar essas matas, onde os Paraguayos estavam entrincheirados?

Essa lagoa era um obstaculo invencivel, que resguardava um do outro os exercitas
inimigos, e sempre a dominámos. Se na mais extrema secca ella fica com alguns pe
daços enxutos, nem por isso podiam os Paraguayos por eUa atacar ou ser atacados.

(<l) Para que a esquadra levasse um ataqu'e simulado a Clll'llpaity devia af1'rontar
os torpedos de que estava inçado o rio Paraguay, as baterias das margens deste rio
e Curuzú l Com que fim? O que mais tarde se passou em Curupaity bem mostrou que
por ahi nada havia a fazer, sobretudo no periodo a que o autor se refere.

(3) Não sabemos ao que chama o autor - Canal do Sauoe. -Tavez s~ja a valIa
(sanga) que ligava o Estero Rojas á lagõa Piris, e que servia de fosso ás. trin
cheiras que os Paraguayos tinham na m\lt!l de sua direita, valla de certo inabordavel
pela esquadra.

(4) Suppomos que o pensamento do autor é lembl'at' que pelil direita dos Argentinos
poderia ser f1f1.nque'ldo o inimigo. E' verdftde que depois da bat\llha de 24 de Maio era essa a
operação que se devia tentar, e que, infelizmente, só em Julho de 1867 poude ser emprehen
dida pelo glorioso duque de Caxias. Cumpre. porém, notar que, tendo-se de flanquear o ini
migo, o que não se poderia fazer então sem empregar uns 30.00 homens, podia-se ficar
por ene f1:lOqueado e ter cortada a nossa base de operações. Accresce que os generaes
alliados não s:lbiam O que hoje todos sabem da situação do exercito paraguayo depois da
batallia de 24 de Maio. E não era só isso: a caval1al'ia do exercito alliado, que já estava quasi
tod;t a pé, perdeu nessa batalha os poucos cavallos que lhe restavam; a artilharia e as ba
gagens por faUa de animaes de tiro não podiam acompanhar o exercito, qne, para flanquear
o inimigo, tinha de dar uma grande vOltfl l Em taes condições deveriam os generaes aUiados
tentar eSSl operação sempre de gl'ande risco? Parece-nos que não, s!),lvo si se quizesse
arriscar um lance de fortun']" que poderia, sendo estfl contraria, produzir terriveis resul
tados.

Dapois da chegada do 2' corpo do exeL'cito brazileiro sim, podiamos e deviamos effectuar
II marcha de flanco pela esquerda inimiga em vez de ir atacar CLU'UZÚ e CLU·upaity.

(5) Parece, que, ignorando completamente os recL1\'SOS do inimigo, e sem terem o menor
conhecimento do terreno, os generaes alliados caminhavam ao acaso e não podiam ter
ainda plano assentado, como aconteceu ao m'lrechal de Saint'Arn'Lud e a Lord R'Iglan ao des-
embarcarem na 'rímén. .

A respeito do plano attribuido a estes observa Guél'Ín na.. sua Hiltoire de la demiere
guelTe de Rtlssie :
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muito arriscada. Devemos supp6r que para esta eventualidade haviam sido
dadas amplas instrucções, que comtudo ficaram secretas.

Quanto a L o pe z não ha duvida que errou com este ataque prema
turo. Desde o momento em que os Alliados pisaram o solo do Paraguay,
achava-se elie na defensiva, pelo que devia aproveitar todas as van
tagens della, isto é, as fortificações. Nos banhados, onde foi exterminado
pela metralha um de seus batalhões, podiam ter succumbido de igual
modo as 'tropas alUadas. Não utilisou-se da sua numerosa ar,tilharia atraz
dos entrincheiramentos; pelo contrario, na frente destes foram suas tropas
lança4as à peleja sem que os canhões pudessem entrar em acção. Seu
plano primitivo de deixar-se atacar e durante o ataque arremetter
contra os Alliados pelos dous flancos e cortar-lhes as communicações com
Itapirú, era melhor em todos os sentidos. Não terem os Alliados apro
veitado a incontestavel victoria para avançarem, não podia elle prever
e isto lhe devia certamente ter causado assombro. Tal não poderia ser
para Lopez a causa de seu plano ou antes de ua precipitada resolução
em antecipar o ataque imminente e outra não podemos inferir das cir
cumstancias conhecidas.

Os factos demonstram que de ambos os lados se pelejou com de
nodo. O avultado numero de Paraguayos mortos e o pequeno numero
de prisioneiro confirmam a noticia de que nenhum Paraguayo em estado
de combater pr.dia ou acceitava quartel. Combatiam por « el Supremo »

e pela honra nacional com tal furia e despreso da morte, que desper
taram a admiraçãO de seus inimigo, de modo que só quem não com
prehende o que é dedicação pôde propalar que L ope z embriagára seus
soldados. Em vão SEI procuram na hi toria do Paraguay os motivos desta
lealdade, amor e abnegação por um soberano que o 'ubmettia á mais
abjecta servidão; mas não pode:n ser negados e ses sentimentos pois
existiam, e no decurso da guerra merecel'am pleno reconhecimento e honra
militar.

Para sub tituir o general Ozo r i o, que fôra feL'Ído (1) e assim o re
querêra a 16 de Maio ao mini~tro da guerra ,2), seguio para o Pa
raguay como general em chefe da trolJas imperiaes o marechal de

« Ce plan, au moins partiellement, est contesté par les écrivains anglais; iI l'est en
entier par des narrateurs étrangers aux dellx n'ltions. Ceux-ci prétendent que c'est faíre
aux deux généraux eu chef un honneur tout de suppositiou, que ele leur concéder le mérite
de combinaisons stratégiques; et ils ajoutellt, il, l'appui, qu'iL n'ya I oi'nt de sérieuses com.
binai~ons préelables ,qua~d on es~ d,ans l'enLiére ignorsnce dll PH)'S oú 1'on agit, quand
on n a meme pas prJS som de su, pleer cette 19norance par des reconnaissauces ce qui était
le cas des deux généroux eu chef des Alliés. , ,. » ,

(I) O f:(eneral Ozorio fóra mui levemente contuso n s hablhas .1e ~ (' ~J de Muio e i·sso
não influio de modo algum ml su~ resolução de deixar o comUlando do l0 corllo de e'xel'cito.

, (:1) 9 general Ozol'i~ (fLgraciado com o titulo de barão do Hel'v I pela p3ssagem do Paraná
e "Vlclona d!l 17 de Abnl) requereu: aI? governo er~ ':6 el~ Abril (e não 16 d~ r.<faio) a nomeação
de um officml general par'l. o substltUlr nos seus Impedimentos. Em 1-1 ele Maio foi nome'ldo
para esse fim o general Pol)rdoro Jordãq (hoje visconde de S'lnta Thereza). Só em 15 de Julho
te~do:se aggravado os illcommodo' do g~ner, I Ozorio, eD regou este o comm ndo ao se~
suostltuto.
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campo Polydoro Jordão. As tropas brazileiras tiveram o desgosto
de ficar privadas de um digno, resoluto e experimentado chefe.

Mais tarde o veremos reapparecer no theatro da guerra (3).

(3) Fomm estas as perd<ts do \lxercito alHado desde os bombardeamentos de Itn.pirú até
31 de Maio de 1866 :
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N. B.-A perda dos Orientaes no dia 2 de M'uo não foi s6mcnte de 33 omciaes e 322
sohlados. EstA. foi ,\ perda que teve a SU!\ inf,\nt'lri 3ti5 homen3 f6ra de combate). O pre
juizo qne elIes soffreram nesse dio\ andllu por 400 e tq,ntos homens fóra de combate.

A perda dos Paragunyos orçou, nos mezes de Abril e Maio. por 19.000 homens mortos,
feridos e prisioneiros. Este calculo não é exagerado, pois s6 no ataque de 10 de Abril perderam
elles m.ais de 1.000 homens, na batalhil de 2 de Maio, segundo Thompson, 2.300, e na de 24 de
Maio de 13 a 14.000 segundo o mesmo escriptor. .

Lopez consegllio apoderar-se de 4 canhões brazileiros no dia 2 de M'lio. e de 1 bandeira
oriental e 2 estandartes argentinos no dia 24. Em compensl1.ção per,leu, no rio, 1 vapor, o Gua
legl~l1IIj (2 peças), ·1 chatH.s (3 peças), e em terra 5 bandeiras, 5 estandartes, 12 canhões, 2 esl.'lliV<lB
de foguetes, e muito armamento e munições.

Dos tropbéos do exercito f.,ram tomlldos pelos Bnzileil'os '1 bandeiras e 1 estandarte. 12
canhões e 2 estativas de foguetes (17 e 18 de Abril, 2,20 e 4 de Maio); pelos Orient.les I ban
deim (2-1 dQ Maio), ~ pelos Argentinos -lo estandartes (2 e 24 de Maio).
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Yataity-Corá, Boqueron, e potrero-Sauce

(Junho a Agosto de 1.866)

SOMYARIO :- Inacção dos Aliiados depois da baialha de 24 de Maio.- Enfermidades no
acampamento.- Fallecimento dos generaes Sampaio e Netto, aquelle em consequencia
de ferimentos recebidos no dia 24 de Maio. - Falta de cavalhadas. - Os Alliados
fortificam-se em Tuyuty; Lopez augmenta e melhora as suas obras de dafeza, e
remonta o seu exercito.-A escravidão existia no Paraguay: os escravos são chamados ás
armas.- Escaramuças nas avançadas a partir do mez de Junho.- Bombardeamentos con
tinuados, sendo o mais vigoroso no dh 14 de Junho.- Os mangrulhos.- Linhas tele·
graphicas.- Commandantes das divisões do exercito paraguayo.-Combate de Yataity
Corá (11 de Julho): os Paraguayos, diTigidos pelo general Diaz, são repellidos pelus
Argentinos, commandados pelo coronel Rivas.-Inacção da esquadra: apenas faz alguns
Teconbecimentos.- O almirante Tamandaré esperava a chegada d:) 2° corpo de exercito
hrazileiro para emprehender o ataque de Curm.ú, CUTupaity e Humaità.- O t071ledos
no rio Paraguay.- Começam a desembarcar no Passo da Patri~ as tropas do 2! corpo
de exercito bmzileiro.-Lopez começa a coJn tnúr as trincheiras ue PllDta-Naró e
C1rapá, no sitio denominado Boqueron, enire as linhas do S1uce e a esquerla dos
Alliados.-Seu fim era dominar o acampamenio lle Tuyuty e tornar insustentavel aos
AUiados essa posição. - O general Polydoro Jordão (vi,conde de Santa Thereza)
recehe do gt:neral Ozorio (marquez do Eerval), o com mando do l° corpo de exercito
braziJeiro [15 de Julhol.-Os generaes alliados resolvem desalojar os paraguayos da
po ições que estavam fortificando.- Tomada do lloqueron (lü d.: Julho) - A 4- divi-
ão bmzileira, do geneml Guilherme Xavier de Souza, penetra nas mattas do Poirero

Piris e apodura·se d.ls trincheiras illimicras.- Esforços que empregam os Paraguayos
para reconquistar a posição. - Vigorosa def"za dos Brazileü'os -O general Argollo
(visconde de Itaparica), com a l- dhisão brazilr'ira, rende a 4' e sustenta o combate
aié á noite, sendo então rendido pela 6- divisão brazileü'a, ao· mando do genenl Vielo
rino Monteiro (barão de S. Borja), e por uma brigada argentilla.-Ataque do Swuce (18
de Julho).-Na manhã de 18 recomeça o combat,J por um reconhecimento a que pro
cedem sobre a linh'ls do Sauce o general brazileiro Victorino Monteiro e o coronol
argentino Cesario Dominguez.-Os Alliados apoderam-se da trin heira Carap:i e são
reflellidos no Sauce -Acodem os generaes Flores, Polydoro JorJão, Guilllerme de
Souza e J. L. Menna Barreto. - Chegam tambem reforços do exercito argentino.
Os Alliados apoderam-se das linhas do Sauce, m1S não podem sustentar-se n'elias.
Desistem do ataque ao ;:iauce.,-e fl'rtificam·se nlS posições conquistada. - Inncção : es
pera-se a cheg'lda de cavalhadas e do 20 c rpo do exercito brazileiro.- o me~ de
Agos:.o acha-se esie reunido em Itapiru - Conferencias entre os generaes Alliados.
Resolve-se aiacar Curuzú e Curupaity sob a protecção da eS-Juadra.

o ferimento do commandante em chefe do exercito brazileiro (1); a
nomeação de 'lllU uccessor, que devia ser feita no Rio de Janeiro; as
remessas destinadas a preencher o claros que se haviam dado na pas
sa.gem do Parana, na 'orpreza do dia 2 e na batalha de 24 de Maio;
os preparativos da esquadra; o avultado numero ele feL'ido e doente';
a preoccupação dos Alliaclos em nfLO serem forçado' a recuar; ne:lh 1m

(1) J>i. tiiS~"1I10;; cm 110'.11 UlJ cà!,itulo alllerivr que o ferilllellio do general Ozorio
não concorreu de modo algum para a sua retir~da do theatl'o da gllerra, ne;n o pri
vou por um ~ó momeuto Je desempenhar' as altas funcções de que estava encar
regnJo.

O general brazileiro recebeI! uma contusão no dia 2 e outr.l no dia 2l de Maio.



d'estes motivo, embora ponderosos, explica a inacção dos Alliados de
pois da batalha deci iva de Tuyuty, quando tinham meios de avançar
e repellir os Paraguayos para dentro da fortaleza de Humaítá.

Se os generaes não se julgavam ainda em condição de dar assalto
aos entrincheiramentos que tinham iliante de si, pelo menos podiam
fazer o que mais tarde fizeram, contornando o EsteI'o Rojas, pelo flanco
esquerdo paraguayo, e obrigando a gUarni~ão das trincheiras· a recuar
para Humaitá .

Por onde passára no dia 24 a numerosa cavallaria paraguaya ás
ordens de R es qui n, podia tambem passar a infantaria alliada, como
aconteceu mais tarde na marcha de Tuyuty para Tuyu-Oué. Confessa
mos, pois, que de conhecemos completamente a causa porque não foram
perseguidas e acossadas as tropas paraguayas em debandada, sendo
então facil, de envolta coro os fugitivos, attingir o alvo de sua fuga.

Verdade é, que por este tempo se fanava do pessimo estado sani
tario do exercito alliado; começando então as perdas que depois tanto
avultaram. Todos os recrutas recem-chegados cahiam doentes, facto que
veio provar quão judiciosamente tinham procedido os generaes, dem0
rando o exercito no acampamento da Concordia e acostumando-o áVIda
de campanha. A apparente inactividade produzio então excel1entes CClll

dições sanitarias na marcha até ao Parana e até meiados de Maio
de 1866. Com a chegada de recrutas, na maior parte de pouca idade,
e que se foram amontoando nos depositas, principiou para o exercito
em operações um periodo de terriveis provações. As tropas remettidas
passavam de bordo para o acampamento e el'am logo submettidas a um
serviço extenuante, a ponto de subirem as entradas para os hospitaes,
em principias de Maio, a pel'to de cem por dia. O phenomenos mor
bidos eram além disso de natUl'eza tão gorave, que presagiavam uma
irrupção do cholera, razão pela qual declararam os medicas, que se
deviam tomar sérias precauções para que o exercito não perecesse todo
por enfermidades. Fez-se o passiveI afim de atalhar o mal, mas a<; causas
principaes, como os terrenos paludosos, a inconstancia da temperatura, o ex
cesso de serviço, essas não eram facei' de remover. A ultima participação do
general Ozo r i o, antes de deixar o commando elas tropas brazileiras, accusa
10,000 homens nos hospitaes, ao passo que as perdas totaes de de o
começo das operações ab mpiados de Maio, eram orçadas em 902
mortos e 3,200 feridos (1). D'ahi se infere que até então tinham

(1) Não conhecemos a parte official a que se refere o autor. No 10 de Junho
de 1866 o exercito do general Ozorio tinha nos hospitaes, entre doentes e feridos,
590 officiaes e 9,875 praças de pret, ou 10,465 homens (Vej. 10 vaI. pa~· 315).

As perdas dos Brazileiros desde o começo da guerra do Paraguay ate ao dia 31 de
Maio de 1866 eram estas:

. Mortos, 107 officiaes e 1.298 soldados; feridos, cOO officjaes e 4.815 soldados; prisionei
ros, 10 officlaes e 139 ~ldl\dos. ;\0 todo, 5.6'"08 homens.
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já QS Brazileiros perdido um terço de suas tropas, pelo menos para o
serviço militar, bem que daquelles 10,000 alguns se restabeleces em.
D'entre os generaes faUeceram Sampaioe Tetto(l). ARJTIolestiasnão
se limitaram aos homens; accOlumetteram bmbem os animaes, e o
numero dos cadaveres subia tanto que já não eram dados á sepultura,
mas queimados. Mencionamos estes factos para explica!' até certo ponto
a pausa que então principiou a dar-se nas operações.

Depois do dia 24 abriram os Alliados fóssos c levantaram ligeiras
fortificações diante dos entrincheiramentos pal'aguaJ'os. A po.'ir;ão que
eUes occupavam apoiava a esquerda na Lagoa Pil'is e n'um mato
que orlava a margem pantanosa (2); pela direita estendia-se até
os banhados de' Neembucú, que principiavam ao sul e a le te do
Estero Rojas. Por sua parte trabalhava L op e z incessantemente em
reforçar as obras de defeza e fazia erguer nos pontos extremos bateriàs
para peças de grosso calibre, trazidas de Humaitâ, na intenção de
bombardear em principlOs de Junho o açampamento alHado. Com isto
pouco conseguio, destruindo apenas algumas barracas, que foram aban
donadas e substituidas por outras fóra do alcance das balas. No fim
de tres dias parou o bombardeamento, porque os ParaguaJ'o. reconhe
ceram' sua inefficacia; mas em compensação organisou-se um seI viço
activo de avançadas, que punha os Alliados em constante alarma, pois
esperavam um ataque geral, apenas surgia alguma patrulha maior.

A' vista das gravissimas perdas dos dias 2 e 24 de Maio teve
L o p e z de envidar extraordínarios esforços para recom pôr seu exer
cito, e o que elle conseguia realisar atê meiaàos de Jullio desperta
nossa admiração. Ainda que não lhe fosse agrac1avel reduzir o numero
de seus batalhões e regimentos, não duvidou s?-crificar o éapricho de
apparentar maior poder militar, e refundio muitos quadros que se
achavam dedalcados (3). A' Assumpçao mandou buscar reforços e sem
demora chegaram 6,000 homens (4). T ho m p so n chama a estes recrutas
de «escravos», e affirma que a escravidão ainda existia no Paraguay,
bem que os escriptores europeus ganhos á causa do dictador não ces
sassem de apregoar a emancipação dos Paraguayos, declamando em todos

-(I). Até Jul~<? de 1866 fallecéram os seguintes generaes brázileiros em consequencia de
molestlas adqutl'ldas em cam.panha on de ferimentos í - A. M. de Mello (natural de
s. Paulo; falleceu em Cornentes, 8 de Março de 1866)' Sanches Brandão (em Cor·
rientes, 25 ele Abril); Fonseca GaIvão (em marcha para' Mato-Grosso 13 de Junho)'
Netto (natural do Rio Grande do Sul, em COI'rientes 10 de Julho)' Sampaio (naturai
do Ceará, em viagem para Buenos-Aires, 8 de Julho). '

(2) O Potrero Pids.

(3) Thompson diz: - « Para formar um batalhão ou regimento foi necessario amaI·
g.amar ~s destroços de muitos outros e reorganisar toda o exercito.)l°

(4) Resquin diz que foram 8,000 os recrutas e veteranos que chegaram de Assumpção
rro LeoD, Itapua e Passo do Tebicuary. '



(NOTA DO AUTO'1,).

os ton contra l' E'lI1pi?'(! ('sdavagiste du R1'ésil (1). Além desse 6,0 O
homen vieram tambem meninos e velho, incapazes do serviço de
campanha, e algumas cente:las de indios da tribu Pa,yaguà (2), que
voluntariamente se apresentaram, e, por serem mui robustos, foram
destinado à artilharia pesada (3). Em identicas condiçoes climatericas
e locaes era o estado sanitario dos Paraguayos melhor que o dos
Alliados.

Pelo tempo da promoção a generaes dos coroneis Di a z e B r u g u e z

(1) A escravidão existia no Paraguay (Vej. no I' vol. nola á pago 81), o decreto
de 24 de Novembro de 1842 consagrando o pl'inc:pio da liberdade dos nascituros, com
a clausula de servirem os libertos nos senhores de suas mães até á idade de 25
armos.

A escravidão só foi eXlincta no Paraguay por decreto do governo provisorlo de
Assumpçãc, promulgado em 2 de OUlubro de 18flO a pedido do general em chefe do
exercito brazileiro, S. A. R. o pl'Íncipe Gaston d'Orléans, conde d'Eu (carta de S. A. R.
tScripta eru 12 de Setembro de 1869 ao governo pl'ovisorio )

O conselbeil'o Homem de Mello em sua Viagem ao Paraguay (Rev. do Inst., XXXVI,
parle 2&, pago 52) diz o seguinte :

« .•.. Um dos officiaes paraguayos, prisioneiros em Angostura, disse-me que per
deu n'esla guerra tres escravos em combale. Lopez os alistou a todos no serviço das
armas, não fazendo altElração em sua condição servil. Se morrem, perde o senhor res
pectivo.

( Nã') ha severidade bastante com qne se estigmatise o proceder de tantos escripto
res na Europa, que ousam oppór-nos o PIll'aguay como um contraste em materla de
escravidiio.

« Mesmo no livro de Du Gl'aty sobre essa republica, obra de caracter official, vem
reproduzida integralmente a lei que authenlica a existencia de escravos no Paraguay,
estlltuindo sobre a venda dos mesmos, - edição de Bruxellas, 1865, pago 195 a 197. do
Appendice. II

(2) 200 Payaguás, diz Thompson.

(3) A respeito dos Payaguàs observa Thompson:'
« Os indios Payaguãs formavam uma pequena tribu que VIVIa nos

pontos mais cultivados do J'araguay, e alguns habitavam toldos nas
praias da Assumpçi1O, mas conservavam-se affastados da populaçãO
paraguaya Fallavam uma língua muito differente, composta quasi in
teiramente de sons gutturaes. Sua alimentação consisti'l principalmente
em peixe, crocodilos, etc., que apanhavam no porto da Assumpção.
Eram muito dados ã embriaguez e em nenhuma de suas famílias to
leravam mai de dous filhos; matavam o~ outros antes de nascerem.
Nunca se lhes divi$ava no semblante um sorri· o, nem signal que pu
desse indicar a mais passageira alegria; a expressão do rosto era
n'elles sempre severa e solemne. Haviam constituido antes uma tribu
podera a, porém, hoje estão quasi extinctos e em breve de todo des
apparecerà wa língua. No exercito eram notaveis pela sua homadez
e fidelidade. »

Como veremos ao tratarmos da guerra em i\:I atto-Grosso, tambem
serviam entre os Brazileiros algum·,s tribus de indios, como as dos
Guaycurús e dos Terenas, na expedição do rio Apa.

Os Payaguàs, vivendo em contacto com os dominadores do paiz,
faziam ou deviam fazer excepção á regra geral, pois todas as tribus
indias que Cjrcavam O Paraguay eram inimigas figadaes dos Paragua'yos
e de «el Supremo».

Na obra de Du Gra t y sobre o Paraguay ha o retrato de um
cacique dos Payaguás.
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no mez de Junho, (1) iniciou-se uma serie de tiroteios e alarmas, que
serviram sÓ para excitar a vigilancia dos Alliados (2). De dia para rlia
er'a o exercito paraguayo reforçado, contando já 11') mez de Julho 21).00
homens, Querendo assim mesmo disfarçar sua fraqueza, estabeleceu L o p ez
~umerosas e fortes avançadas na maior proxi midade elos postos mais adian

tados dos AlHado, apresentando sempre d'e farte força numerosa para
rechaçar piquetes de exploração, agarrar sentinellm; e correios e incom
modal' os inimigos. Esses tiroteios eram tão seguiclos que durante a noite
inteira ouvia-se fuzilaria nas avançadas (3). Ao passo que assim fazia
em toda a frente, mandava L o p e z grandes partiJas de cavallal'la con
tornar o Estero Ro.;as, e ir aggredir o flanco direito dos Alliados. Insi
nuando-se pelos palmare~, fozian os Paragua,ros prisioneiros, roubavam
cavallos e rezes, e perturbavam as CDJl1municações com ltapirú (4). Talvez
para inspirar maior confiança à sua numerosa troj a bisonha, foram por
ordem de L o p e z guarnecidas com grandes iorças os entrincheiramento JS.

_-as baterias de Sauce, ao pé da lagoa Piri , e tavam 3 peças de 8 pol

legadas (5); nas b::1.terias principaes los lugares designados no lflappa

pelo nome de « trincheiras de atiradores » existiam 37 boca de fogo de
calibre 18, 24, etc., de todos os padrões, até velhas peças escarava
lhadas,

No bombardeamento do campo alliado distinguiram-se soure todos

dous officiaes de marinha, F a r i fi a e Ma z Ó, os quaes, depois de desarmados

seus navios, passaram para a artilharia de terra, e punham as suas

bombas de 8 pollegadas no ponto que queriam (6).

(1) Foram promovidos a generaes em fins de Maio, depois da batalh'i do dia 24.

(2) Depois do tiroteio de 28 de Maio o inimigo conserVOll-se silencioso, e só no dia 7 de
Junho deu começo ás escaramuças de avançadas. No dia 14 de Junho bombardearam os
Paraguayos o acampamento alHado, e d'alli e:n diante quasi tod'JS os dias era reciproco o
bombardeamento.

Veja-se uo Appendice n. 29 a noticia que dam!ls sobre essas ocenrrencias.
Durante o mez de Junho de 1 66 o exercito brazileiro teve I oflicial e 15 soldados mortos,

18 offieiaes e 10í soldados feridos e 1 soldado extraviado, oU I', officiaes e l~l soldados
fóra de combate; o oriental 4 oflicines e 41 soldados fóra de combate, e o argentino 1 om
eial e 4 soldados. Ao todo lCO homens fóra de combate.

(3) São exagerações de Thompson. Os Paraguayos fizeram; é certo, grande consumo de
polvora e balas, porém pouco prejuizo occnsionaram aos Alliado;:, que muiLas vezes nem
siquer respondiam ao seu fogo.

(I) Tudo isto é inexncto. Nunca puderam os Paragnayos perturbar as communicações entre
Tuyutye Itapirú. Uo exercito brazileiro só aprisionaram em Junho 1 soldado que por im
prudencia se adianton demais. Não no~ consta que fosse aprisionado oriental al"um, pelo
menos o lJia)'io de Palleja não faz menção disso. o

Tambem não é certo que o inimi~o nos livesse tomaà.,) gaJo. Os Alliados sim apo
deraram-se uma vez de algumas parelllas da artilharia parnguaya, que vieram ter até perto
do nOlso acampamento.

(5) Estas 3 ppças de 8 polle~adas foram colloeadas no centro dos entrincheiramentos
paraguayos, entre Paso Gomez e Paso Fernandez, e não no Sauce (direiLa parilguaya). Além
dessas 3 bocas de folgO foram montadas aui, segundo Thompson, 37 peças de 113 a 21, e entre
ellal muitol canhões velhos. A trincheira do Potrera Sauce foi tambem ar.ilha la, mas
TllOrnpson não declara o numero de seus canllões,

(Gl Informllçlo di TilOmpion.
a: 7
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Parece ter sido este perioelo para L o p e z de excepcional actividade. Sem
p6rcorrer os entrincheiramentos, sem chegar a alcance das balas, era
informado d0s menores successos e das mais insignificantes occuuencias
nos postos avançados; assistia aos exercicios das tropas recem-formadas,
e de uma eminencia do Paso Pucú acompanhava o bombardeio. Todos
os soldados tinham ordem expres a de se COll'3ervarem cobertos pelos par.'l
peitos quando os Alliados bombardeavam os entrincheiramentos com suas
peças Lahitte de calibre 24, 12, 9, todas raiadas; pelo que, pouco damno
causava o fogo elos atacantes, o que se attribuio tambem aos pavios de
feituosos elas granadas. Não foram raros os casos em que arrebentaram
no cano granadas mal fundidas (1).

De ambos os lados levantaram-se altos miradouros (mang~'ulhos), como
usa o exercito russo no Caucaso. Consistiam em quatro cumpridos troncos
de arvore, fincados no chão em quadro, e uma platafórma pre a no alto
dos 4 llostes por meio de correIas, na qual ficava o observador ~omo

n'um cesto de gavea. A unica differença na construcção d'estes mira
douros era que os Alliados serviam-se de paos falquejados e os Paraguayo's
de troncos de arvores com a propria casca.

Especial cuidado consagrou L o p e z ás communicaçães telegraphicas
do quartel-general com os differentes pontos de sua posição. Um engenheiro
allemão, de nome T r e u e n fel d t, foi d'isto incumbido e applicou o sys
tema Morse. A linha principal ia de Paso Pucú para Curllpaity, Humaitá,
Estero Rojas e para o centro pelo Pa o Gomez até ao Potréro-Sance.
Mais tarde foram os fios prolongados até os angulos salientes de Chichi,
E pinillo, Yasy e Benitez (2). O serviço telegraphico era perfeitamente feito
pelos Paraguayos, e de dia e de noite trabalhavam os fios incessantemente.
Um oflicial era encarregado no quartel-general de reunir todas as noti
cias, communicando sem demora as mais importantes e resumindo as de
somenos valor.

No centro, junto a Paso Gomez, commandava o general Bruguez,
o qual tinha tambem debaixo de suas ordens o flanco direito, no Po
trero Sauce, posto que ahi elE:vesse commandar o general Di a z (3). Este

(1) Vejo o oflicio de 9 de Outubro de 1866, do general Polydoro ao ministro da guerra,
acompanhando a informação do general Andréa, coronel Gurjão, major Severiano da Fon
seca e capitão Moura. Veja-se tambem a informação de 5 de Dezembro de 1866 do marecbal de
exercito Conde d'Eu, commandllnte geral da artilharia. Todos esles documentos acham-se
no arcbivo da secretaria da guerra.

12) « O telegrapllo, » diz Thompson, « ligava o lJ,uartel-gen~ral (Passo Pucú) com todas
as divisões do exercito, nomeadamente com Curupalty, HumaHá, a e_qllerda, o centro e
Sauce. Foi depois levado a Chichi, ao Angulo, a Espinillo, a Yasy e a Eenitez, quando estes
pontos foram occnpados por diviliões do exercito. "

(.~) Thompson, que o autor segue aqui, diz que o general Bruguez commandava a direita
e o centro. desde Potrero Sauce até Paso Feruandez (Paso Gomez ficava .entre os dois
pontos) e o general Barrios a esquerda. desde Paso Fernandez até Paso VaI. « O general
Diaz não tinha commalldo fixo: era encarregado por Lopt:z quaai diar!amente de percorrer
tod0 o exercito para Eaber se faltava alRuma cousa. Era o grande favonto de Lopez, que lhe
reservava o commando nas occasiões difficeis. »
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estava autorisado para exercer uma especie de superintendencia, sendo
diariamente mandado do Paso Pucú para algum ponto da posição com
o fim de verificar o estado das cousas e prestar informações.

O flanco esquerdo desde o Paso Gomez até ao Paso Canoa era com
mandado pelo general B a r r i os; o general Re s qui n, que anteriormente
commandára em chefe o exercito do sul, ficava sempre no quartel-general e
exercia junto ao marechal-presidente as funcções de chefe do estado
maior.

Mltnifestou-se em ambos os exercitos desde o dia 24 grande falta
de cavallos. Ambos tinham numerosas cavalhada, mas nno dispunham
de sufficiente forragem. Os Alliados eram obrigados a transportar de
longe, em seus navios e em carreta, os fardos de alfalfa (1). Lutavam
os Paraguayos iambem com as mesmas difficuldades, pois o capim das
lag'oas, banhados e potreiros era muito aspero e acre, e produzia graves
molestias. Os proprios ca.vallos dos officiaes do estado-maior e dos aju
.dante foram afrouxando, e o serviço re entio-se da lentidão do animaes.
O transporte das forragens foi durante toda a guerra um dos. maiores
embaraços para os Alliados, e nunca satisfactoriamente regularisado. Só
depois do combates decisivos perto de Assumpçao, e· quando os Para
guayos foram repellidos até á Cordilheira, é que com as boa pastarias
e te estado de cousas melhorou. Houve por isto necessidade de providen
cias especiaes para remediar o mal, e os generaes trataram constantemente
de remontar a cavallaria. O governo de Buenos-Aires desenvolveu
grande actividade no fornecimento de cavallos (2): a principio foram
uflicíentes as compras feitas em Entre Rios, provincia de criação, mas

posteriormente foram os cavallos declarado. artigo de guerra, e sua
compra e venda sujeita á in pecção do governo. Mediante llma indem
nisação foram desapropriados o ravallos de montaria e carro, suscepti
veis de ser aproveitados para o serviç'o de campanha. No mez de Julho
levou o barão de Porto- legre uma excellente cavalhada rio-gran
dense (3) j e o proprio general UI' q u.,i z a, parecendo-lhe proxima a victoria
definitiva dos Alliados, fez presente de alguns milhares de cavallos, gene-

.(lJ A~ c.avalhadas _do exercito alliado pereceram inteil'amente nos primeiros dias
da lOvasao, porque nao se contava com S1 falta de pastos. Só depois 8e reparou e sa
falta contratando-se o fornecimento de luzerna (em hespanhol alfalfa) e milho.

(2) O governo brazileiro f<li o que desenvolveu actividade na compra de cavallos : os
Argeptinos tinham mui pouca cavallaria.

. Em 29 de Junlto houve uma conferencia eutre o plenipotenciario brBzilelro, conse.
lhem> F. Octaviano, o ministro da justiça da Republica Argentina, Dr. Eduardo Costa,
os generaes Flores. Ozorio e Polydoro Jordão e o almirante Tamandaré, na qual se loma
ram providencias para que de BueAos-Aires fossem remetUdos cavaUos e mulas para
a cavaU.aria e artilhoTia. e a~ necessarias provisões de milho, feno e alfalfa (Vej. RelaforflJ
do m1ntstro da guen'a, de 18u7, pago 15.)

. O goveruo brazileiro foroel:eu os transportes, sendo as despezas rateadas pelos
alhados na proporção dos cavaUos que receberam. Veja-se no Appendice o n. 28.

(3) Levou mui poucos cavallos.
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rosidade amplissimamente compensada pelos avultados lucros auferidos
em seus fornecimentos de gadp.

Assim se escoou o mez de Junho no meio de reciproca observação,
e dos maiores esforços para dar desenvolvimento aos recursos militares
Cada um dos dou; contendores media e avaliava as forças do outro,
mas sempre exageradamente. Os Alliarlos viram com espanto que depois
das gravissimas perdas dos Paraguayos nos dias '2 e 24 de Maio, estavam
os postos avançados ainda mais fortemente guarne~idos e em grande
actividade, e souberam que constantemente chegavam reforços a Paso
Pucú, julgando, à "Vista das ma'3sas de tropas nos entrincheiramentos,
existir exel'cito mais numeroso e apoiado em reservas. Por seu lado,
notando os Paraguayos, que os inimigos se fi rmavam em suas posições
e recebiam reforços, possuiram-se do receio de serem contornados e de

qualquer modo flanqueados pelo barão de Porto-Alegre, que vinha
da Candelaria. Alem disto todos os dias havia conferencias com o com
mandante da esquadl'a, o que fazia temer alg'uma operação contra
Curupaity e Humaitâ.

Em resumo, além elo inefficaz bombardeamento do campo aDiaelo
e de recontrOl:i de patrulhas, que se transformavam em tiroteios, nada
de memoravel aconteceu ate ao dia 10 de Julho (I) em que o marechal
presidente mandou pelo lado septentrional do Estere Rojas dous batalhões
de infantaria para Yataity-Oora, onde um regimento argentino cobria
o flanco direito ela posição dos Alliados. (2) A pequena lagoa indicada
no mappa entre palmal'e e chamada Leguizamon (3) pelos Paragllayos.

E tes atacaram pelo norte, ma sem resultado, porque elo acampa
mento mandaram logo os Argentino: reforços. Tendo nos movi 11entos
dos Par:1guayos julgado o general Pau n e r o perceber a intenção de
pro,ocar uma perseguição e de attrahir sua g~nt.e a alguma cilada,
prohibiu que fossem perseguidos alem do Leguizamon, reduzindo-se tudo
de ambos os lados a uma fuzilaria sem effeito. Parece que L o p 87. ficou
descontente com o nenhum proveito desta tentativa, porque a repetia
no dia seguinte em maiores proporções, apparecendo na tarde do dia 11
no me mo lugar 5 batalhões de infantaria, 2 regimentos de cavallaria
e alguma estativas de foguetes.

(1) Vejo no A1Jpenàice n. 2t1 llma lilteirR noticia sobre as principaes occurrencin!l que
~e deram cm Tuyuty desdo o I. até 10 de Julho. Durante IlEses dias os Brozileiros
ti,-eram ·1 omcines e 46 soldados fóra de combate; os Af!~onlinos 15 soldados e os orienta:;5 .t,

(2) Os Paraltuayos avançaram, por Yataity-Gorá, com 2 batalhões contra. 2 companbias
do batalhão CalRlJlarquenbo (argentino), postadas ao Rorta do Paso Leguizamon. A~udio

logo o coronel ;RivRS com o batalhão Correntinn, e os ParaguayC's retiraram-se. deixando
6 mflltos e 3 ftlridos.

Os Argentinos apenae tiveram 10 feridos levemente.

(3) Essa denominação não pertence a uma lagoo, mas a um passo do llS!eI"O Rojas.
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Os Argentinos, que haviam tomado o ataque da vespel'a como um
ensaio, e previsto esta segunda investida, tinham levado artilharia para.
Ylltaity-Corá, e assim, mal assomaram os Paraguayos, romperam as des
cargas, e incontinente voaram as reservas já promp~as do acampamento
pilra o lugar da peleja. Os 5 batalhões paraguayos, commandadus pelo
coronel R i v a s (1), avançaram denodadamente contra a bateria, (2) mas
esbarrando-se com as reservas argentinas, depois de ligeira refrega, re
tiraram-se sem resultado de vulto. Como o general Mi t r e prohibio travar
luta séria, pois de nada aproveitavam esses tiroteios isolados, limitou-se
a jornada a um combate de atiradores, que entretanto por mais de uma
vez pareceu querer tomar caracter grave. A principio um foguete
paraguayo incendinu o capim secco da extensa plaillcie e, emquanto a
chammas lavravam, conservaram-se os Argentinos tranquillos. Quando
só restavam as cinzas, o general Pau n e r o deu signal de avançar,

(1) Ha nisto engano. O coronel Rivas (depois general) não com mandava os Pllrnguayos.
Este dislincto chef~ é oriental de nascimento, e estava então, como hoje, ao se. viço
da Republica Ar~entina.

O general' Dlaz foi quem dirigio a acçiio por parte dos Paraguayos. O batalhão
OorrentJl1o (teneute coronel SOla) e 1 piquete de cavallaria. tambem ccrrenlino, estavam
de serviço no :rasso Leguizamon. O general Diaz ordenou que os batalhões
130 e 20° de infantaria, ás ordens do corouei Eliz~rdo Aquino, com 2 estativos d'l to
gu~tes atacassem os Argentinos, ficando de res"rva os batalhões 80 e 30° (3 horas da
tarde.) O batalhão Correntino retirou em ordem até reunir-se ao ]0 de linha e ao
batalhão S. Nicolau. O coronel Rivos dirigio então o fogo, e. acudindo toda a divisão
do coronel ArreJondo, foram os Paraguayos repellidos, fugindfl em desordem Conseguido
este resultado, volt.ou Rivos, por ordem do general Paunero (4 1/2 da tnrde), mas o
presidente Mitre det~rminou que elle avançasse de novo para occupar Yataity·Corá com
o 30 batalhão de linha e a Le~ião Militar.

Os foguetes paroguayos tinham incendiado o campo em muitos pontos, e tanto o
fumo como as arvores não deixavam ver as rf>serVas paraguayos. Ao escurecer o general
Diaz e o coronel Aquino atacaram essa força com os batalhões 8°, 13°. 200 e 30. e
alguma caval1ariRo Rivas sustentou a posi\ão que occupava, c ao cabo de dez minutos foi
reforçado pelos batalhões 10. 40 e 60 dll linha, la Legião de V..lunlarios, ficando de l'pserva
os batalhões S. Nicolau. Correnlino, Riojano, Santafesino, 5° de linha e 2° Legião de
Voluntarioso

A's 7 da noite estava terminado o combate, sendo postos em fuga os Paraguayoso

Os Argentiuoll tiveram a seguinte perda:

Mortos o.... 4 ofllciaes e 26 soldados
Feridos oo o 12 )l 155)l
Oontusos o.. 8 l) 43»

Os Paraguayos, segundo o genpral Paunero (argentino) perderam 200 mortos e 4flU
feridos. e, segundo Thompson, tiveram 400 homens fóra de' combate. O commandante
Baez, do 8° batalhão parRguayo. foi morto. Em poder dos Argentinos ficaram 175 espin
gardas, 2 caixas de guerra e iJO prisioneiros.

O primeiro combate travou-se junto ao Passo Leguizamon, e o segundo em Yalaíly
Corá, que o Semanario descreve assim :

«•••• El comhate tuvo lugar en Yataity-Corá, altura poblada de yatays y cRsi circular
de donde con propiedad tira el nombre. De alli se baja ai ultimo esteró que sirve de
segunda mur~Ila ai enemigo y el PIlSO de Leguizamon, por donde una parte de nue. tra
cabal1eria avanz6 el dia 24: es el paso indispensable ai que quiera Ilegal' por esa parte
a la trinchera y fosos deI enemigo. »

. Como de costume, o boletim paraguayo declarou que os Argentinos solfreram nesse
dIa duas derrotas, que 2 batalhões paraguayos puzeram em fuga 10 balalhões argentinos,
e que os soldados destes eram levados au combate a' chicote e a pranchadas, tal era
o terror de que estavam possuidos.

Vejo no ÂPPSIHUC6 o n. 31. _

(2) Não havia bateria aliUma nesse lugar,
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mas o coronel R i v as (1) oppoz-lhe o reforço - de mu itos batalhões.
Este ultimo encontro efi'ectuou-se já à noitinha, mas assim mesmo não
deixou de ser importante pelo efi'eito dos foguetes, tendo os Paraguayos
fóra de combate 400 mortos e feridos, e não sendo menores as baixas
dos Argentinos, que além disso perderam 3 officiaes superiores (2).

Muita importancia ligava o marechal-presidente a este combate,
como provou pelo forte canhoneio, que de seus entrincheiramentos sus
tentou contra toda a linha do acampamento até voltarem as tropas pelas
9 horas da noite. E' (lifficil de explicar o que tinha em vista alcançal'
no caso mesmo em que o exito fosse favoravel. a vespera encontrara
já os Argentinos prevenido e devia saber que elies facilmente chama
riam as reservas. Se conseguissA rechaçaI-os para o acampamento, lã.
encontraria o centro do exercito e nada aÇliantava. Não dispunha de
tanta gente, para poder inutilmente sacrifical-a aos centos, e a perda
equivalente dos Aliiados nüo era uma compensação. Em toda a linha
de sua frente não. quiz tentar ataques e foi combater no extremo do
seu flanco esquerdo, onde nada de decisivo podia realisar. Devemos
crêr que pretendia conservar em actividade sua., tropas, acostumar os
recrutas ao fogo ou attrahir a alguma cilada os inimigo. que avanças
sem, Como ignoramos as di 'po 'ições que tomou para se nelhante occur
rencia fóra e dentro dos entrincheiramento:>, desistimo' de lualquer
apreciação. E' fóra de duvida, pOl'em, que por tae' demonstrações não
se perturbaram os Alliados.

AnLes de tratarmo dos combate" travaclos no Potrero Sauce, lan
cemos uma vista d'olho sobre os movimentos do exercito do barão de
P o r t o - A 1e g r e.

Depois da passagem cio Pai'aná, a 16 de Abril, e da retil'ada dos
Paraguayos para o norte d,o Estero Bel1aco ~essou, pa a as operações de
terra, a cooperação da armada. Todo' os navios que a esquadl'a, como
agente militar, podia dispensar, applicaram-'e ao serviço do aba ·teci
menta e transIJortes, e amda aS"im foram insufficientes, ni:'lo ,emlo pos

sivel a força de terra avançar senão em fin' de !faia. Tinha- e
acreditado que ao pisar o exercito o solo do Paraguay, desappareceriam
os receios da passagem ela' 1'res Bocas, por não ousarem os Pal'aguayos

col1ocar tão ao sul batel'ias ou piqueles de infantaria e que por essa
razão a esquadrn. subiria o rio e iria atacar Curupaity, fortificação
avançada de Hllmaita.

Tal não se deu, provavelmente em consequencia do boato pl'odigio-

(I) Continua o autor a fazer do general Rivas um chefe paraguayo.

(2) Os Ar~entinos tiveram 4 officiaes InOltos, mas apenas 1 em major, e 0& ouLros 3
sub~ltern9s. Vejo Appenclicc.
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samente augmentado a respeito das fortificações, que foram levantadas
para impedir a navegação do rio, Era principalmente a falta de navios
encouraçados que obl'igava õ vice-almirante l' a ma n d a r é a contem
porisar. Exigira seis como o minimo para o forçamento da passagem de
Humaita e o governo impel'ial lh'os havia promettido.

Em flns de Maio tinham chegado 4, (1) e com elies e com 16 cor
vetas e canhoneiras, subia l' a ma n d a r é no dia 20 pela boca oriental
até a altura do forte Curuzú (:2) indo lançar ancoras atraz da ilha das
Palmas, tambem chamada de Curuzu, para reconhecer as fortificações
das barrancas de Curupaity Neste lugar mandara o marechal-presidente
submergir, entre a ilha e o Gran-Chaco, o pequeno vapor P~l'aguy?"á.,

que antes estivera arma;do, e 2 brigué, a~m de impo~sibilitarem a nave
gação; recurso alias completamente inutil, attenta a profundidade e lar
gura do magestoso rio. Ia lado oriental da ilha, que fÓrma duas das
1'res Bocas e é con iderada pertencer ao Gran-Chaco, tinham, os Brazi
leiros um deposito de madeiras para construcção naval e estaleil'Os para
concerto de machinas de vapor, que funccionaram durante toda a cam
panha) é pouco a pouco se transformaram em um verdadeiro arsenal de
lüarinha. Davam-lhe o nome de eerrito (3).

De seu ancoradouro de CuruzU tratou l' a ma n d a r é de explorar
a circumvisinhança. Ao principio mandou escaleres pelo furo do E tero
B\311aco até á lagêia Piris e, proce~eu a sondagens para verificar a possi
bilidade de por ahi aggredil' a posiçüo pal'aguava no Potrero Sauce ou
nas trincheiras de Chichy, Então guarneceram os Paraguayos toda a
borda septentrional da lagêia com postos de atil'adores e prolongaram
seus entrincheil'amentos até ao angulo saliente a') sul das trincheiras de
Curupaity. A' vista d'isto pl'ocurou l' a m a n d a r é descobril' um caminho
que fosse da barranca até ao quartel-general de Mi t r e em Tuyuty para
pêir o exercito em rapida communícação com a esquadra: descobrio pri
meiramente um ao uI, ao depoi outro ao norte da lagêia Piris, mas
nenhum d'elles foi de longo e seguro proveito, porque incessantemente

(l) o almirante 'ftlmandal é não atllr.ava Curupaily porque não tinha tropas de desem·
barque, e não forçava Humaità. porque seria acto de rematada louçura tentar essa ope.
ração antes de occupar o exercito alguma posição rio acima por onde a esquadra pudesse
receber combusllvel, viveres e munições de guerra.

Não sabemos se o almirante declarara praticavel a passagem tendo 6 encouraçados e
~uppomos até que esta assfllção do autor não é exacta. Desde Março tinha a esquadra
( encouraçados: Bra.zil, Ban'oso, Tam.andaré e Bahia. Em 3 de Julho tinha mais 2:
Rio de Jalleiro e Lima Barros, e as uumbardeiras Pedro Afronto e FOl·te de Coimbra.

(2) A's 7 horas da m.anhã de 20 de Maio o almirant~ Tamandaré. subio o .rio Paraguay
com 08 encouraçados, Ba/lta, Bal'roso, Taman4al'é e Bl·a.zl/. a canhoneua Mage (em que ia o
almirante) e as divisões 2a e 3&.

A' 1 hora e 20' avistou as barrancas de Curupaity, e meia hora depois encalhou o
Magé junto à ilha das Palmas.

A's 5 dll tarde toda a esquadra desceu o rio e foi fundear de novo pouco acima da boca
do Atajo.

(3) Cerrito ou Atajo.
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patrulhas paraguayas percorriam os matos e os banhados, collocavam postos
de observação nos CCL1?'tsales e de vez em quando aprisio'navam a tri
pola;ão de algum escaler que ia fazer lenha (1).

Outra tarefa da esquadra era atacar Curupaity, obra avançada da
fortaleza ele Rumai ta que tinha dé ser inutilisada antes que se tentasse
forçar aquella p1.ssagem. Com cautela devi,a o vice-almirante proceder,
porquanto tin lIa que conL::tr com meios de defeza no fundo do rio ao
deparar com embarcações submergidas, com boias que rareciam indicar
a existencia de torpeuos, e c-om moirões apparecendo à. tona d'agua.
Não queria sacrificar um só de seus navlOS, e foi :aIvez a extrema solli
citude pelo precioso material confiado à. sua direcção a causa das delongas,
a sumpto inesgotavel de acerbas exprobl'ações. Se os genetaes marchavam
por tel'ra cautelosa e lentamente afim de não serem obrigados a re
trogradfU', maior era ainda a respomabilidade de Ta ma n d a r é, por não
querer expôr a desastre~ e ru.ina a esquadra, elemento precioso de força
para o Imperio. Quando voou pelos are o encou:-açado Rio ele Janeiro
ficou mais que comprovada a justeza de seu procedimento. Uma circum
stancia não deve ser omittida na apreciaç.ãc dos actos de Ta m a n d a r é:
elle tinha a faculdade de operar por sua propria conta, mas havia
tambem para elle a neces idade de fazel-o de accôrdo e harmonia
com o commando em chefe do exercito. O tratado da Triplice Alliança
não o subordinava ao presidente Mi t re e só a el1e competia decidir,
sob sua propria responsabilidade, quando a esquadra devia cooperar e
intervir.

Em 15 de Junho, julgou elle opportuno tentar o ataque de Cnru
paity (2). Subindo com seus encouraçados e levando como reserva os
navios de madeira, tomou posição, na distancia de tiro de sua" maiores
peças, defronte da ponta de sudoeste do recinto de Curupaity e principiou
a bombardear sem grande resultado, porque os defensores tiveram tempo
sufficiente para se esconderem. Em compensação as balas de espingarda,
lançadas das matas da margem, feriram á gente que trabalhava no
convez dos navios. Reconhecendo ser infructifero o bombardeio, retirou-se'

Ta m a n d a r é outra vez para traz da ilha das Palmas e ahi fundeou (3).

(1) Dos documentos brazl1elros nâo consta o apriSionamento de escaler algum, iletrl
encontramos no Semanal"ia semelhante noticia.

(2) Thompson diz que em 15 de Junho o almirante Tamandaré bombardeou de
longe as baterias de Curupaity, retirandl)-se com alguma perda. Isto, porém. é inexacto,
porque nem houve bombardeamento, nem tivemos perda alguma.

O almirante em fins de Maio tomou a iniciativa de convidar o ~eneral Porto-Alegre
a operar uo rio Paraguay de accôrdo com a esquadra, e estava deliberado a nada em
prehender antes da chegada do exercito desse general.

(3) Tudo isso, como dissemos, ê inexacto.
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.~o dia 20 (I) os dous navios Bahia e Be~monle foram roçados por dou'
torpedos, que vieram, fiuctuando, de Curupaity rio abaixo, ma I ela
prolongada demora na agua provavelmente. e tinham deteriorado. Como
aFpal'eceram durante o dia, foram avistados pelos escaleres de vigia
e pescados de bordo dos navios. Consistiam em um C) lindeo de zinco,
que continha a carga, e ficava dentro de dous outros cylindros A
espoleta era uma capsula de vidro cheia de acido sulphurico, com uma
mistura de chIo rato de pota"sa e assucar branco e por .fóra um invo
luceo de lã e algodão. A espol~ta estava encerrada em um cylindro
perfurado, e devia ser quebrada par um piston ao embate de qualquer
corpo solido. A' noite appareceu tamQem um brulote (2), que, feliz
mente, deslizou por perto dos navios sem causar damno. A consequencia
de tudo. isto foi despertar a vigilancia da esq uadra, que se estendeu atê aos
mattos das barrancas. Ao menor indicio de movimento dos Par~guayo.

nesses bosqueS', despejavam logo os navios metralha, o que todavia não
impedio (lue os Paraguayos trabalhas em c')m afin~o nas obras do forte
de Cueuzu. Gastava-se quasi um dia inteieo el fazer chegar uma no
ticia da e..quaclra ao quartel-g-eoe'ral p01: Itapirú e vice-versa, o que
era geave inconveniente para a harmonia dos movimentos.

L o p e z reconheceu com 'muita razã.o que a . egurança de B umaitá
dependia das obras de Curupai-j,y, e por isso empeegou o maior cuidado
em reforçaI-a. Junto ao lagar em que ellas chegavam rente ti. margem
do Paraguay, eeguia-se o solo cerca de 30 pés acima do nivel commum
do rio. O chão deste planalto consta de barro e areia. Na occasião de
chuvas torrenciaes, a agua rasga fendas tão funda na ingreme encosta

(1) No dia 16 de Junho, ás 2 1/2 horas da manhã, um torpedo roçou na prõa do encou
raçado Bahia e foi desviado pela gual'l1ição deste. A pol vora estava molhada.

Na noite de 19 os Paraguayos la rgaram rio abaixo diversas jangudas de baDlhus com
barris de alcatrão inflammades. ESS5 s brulotes nenhum damno caUSllram, sendo desviados
pelos escaleres de ronda.

No dia 20 foi apanhado outro torpedo perto da canhoneira Araguol·Y. A polvora esla'l'a
lambem humedecida.

No dia 22 itlcorporou-se á osquadm a bombardeira Pedro Arronso.
A 2:3, durante a noite, os Pal'agU(lYoS lançaram rio abaixo lun navio carregado de

pedras, que submergio·se perto do Bebel'ibe. Conduzia um enorme tOI pedo, que nenllum
e1Jeito prod uzio.

A's 3 da madrugada de 2G fez explosão na vanguarda, perto da Jlfem'im um toro
pedo. Ao romper L10 dia foi apanhado outro, contendo mais de GOO libras de polvora.

No dia 28 incorporou· se á esquadra a bombardeira Forte de Coimln·a.
No dia 30 fez' explosão outro torpedo perto dos navios da vanpuarda.
No dia 10 de JIJJho, e no dia 3 inwrporaram-se à esquadra os encouraçados Rio

de Joneiro e Lima Bar-ros .

.~os dias 2, 3 e 5 fizeram explosão outras torpedos que, como os precedentes, nenhum
preJUIZO causaram.

Da~ m.attas da margem atil'!lram. os Paraguayos foguetes sobre os nossos navios,
mas nao tIvemos a bordo um 50 fertdo. Sempre que de lerra faziam fo"o a esqua.lra
os afugentava com alguns tiros de metralha. o ,

(2) Appareceram muitos durante IL noite.
:E S
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e carrega tanta al~eia e barro, que torna às vezes possivel um de.
embarque. Por isto o engenheiro T h o m ps o n foi incumbido de levantar
ahi uma bateria coberta e guaenecer Lodo o comprimento da margem
com parapeitos para a infantaria e platafÓL'mas para a artilharia. ! '01'

meio de fachinas arranjou-se na extremidade sul da barranca uma bateria
para I peça de 8 poliegadas e 2 de cG'libre 2 (1) e por cima dispôz-se
uma platafórma para 14 peça de campanha, ficando este ponto um dos
mais seguros Lle toda a fortificação. Ahi estava con. tantemente em ser
viço um batalhão sob as ordens elo maj 01' Za J' a s, que a cada momento
podia ser reforçado de Humaità, do Paso Pucú, do entrincheiramento
do Paso Gomez e do Potrero- Sauce (2).

Depois da retomada de UruguaJ'ana o general barão de P ort o-A 1e
g r e, reunindo sob seu commando todas as tropas qne estavam na provin
cia do Rio Grande do Sul, subiu o rio Uruguay, e, marchando para a
Candelaria pelo territorio das antigas ~issões dos Je uitas, chegou ao
Paraná no ponto em que o curso d'este rio, que é do norte para o
sul, se volta para oeste, fazendo quasi um angulo recto. Parece, fôea
sua primeira intenção atravessar o Paraná em Itapúa, defronte de
S. José, para, marchando ao depois na direcção de noroe~te, appro
ximar-se de Assumpção pela parte meridional do paiz, afim de enfra
quece:' e talvez paralysar a defesa de Hnmaita. Tal diversão não dei
xava por certo de ser à pl'imeira vista recommendavel, porque obrigaria
o dictador L o p e z ou a destacar forças consideraveis em direcção a
leste para, juntamente com Humaitá, cobl'ir Villa-Rica, Cerro Leon e a
mais cultivada porção do paiz, ou então a sacrificar Assumpção, li
mitando-se á defesa de Humaitá, que para elie era de maxima impor
tancia, poi SÓ aquella fortaleza podia e torvar a participação da
esquadra no proseguimento da lucta. Ea indicios de que este plano de
operações fôra combinado entre os ADiados no acampamento de Uru
guayana e de facto parece o mais simples e natural (3). Mas certamente
não foram apreciadas em toda a sua gravidade as difficulclades inhe
rentes à marcha do exer:cito invasor pelo meio de uma população super
excitada até ao fanatismo, atravez de montanhas, por entre todos os
c )nfinentes do Tebicuary e n'uma região atrozmente devastada (4). Não era

(1) De calibre 32, diz Thompson. lSm nns de Junho CUl'UpaiLy dnha 25 bocas de
fogo, sendo 3 de calibre 80, 4 de 32, 2 de 24 e 7 de menor calJlJl'e.

(2) Em 14 de Julhti um torpedo fez voar um dos nossos escaleres de ronda, mor
rendo o l0 tenente A. M. do Couto e 7 praças.

(3) No Appendice, sob o n. 30, damos varios documentos ineditos ~ue esclarecerão esle
ponto.

(4) Esta marcha foi executada em 1869 por uma: divisão brazileira ao mando do general
Portinho.
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difficil no gabinete das deliberações delinear um a~aque principal e um
movimento de flanco, a oeste, pelo Gran Ohaco, e a leste por Itapúa
até Assumpção, passando por Villa Rica. i Mas como fôra passiveI o
abastecimento no longo percurso por toda a parte meridional da Repu
blica, si na pequena distanCla 11.0 Paso d1 la I a~ria a Tuyuty o trans
porte do viveres fôra por tal moela difficil que demorara tanto, como vimos,
a marcha das tropas? Ú mappa e a comparação das distancias bastavam
para demonstrar a inexequibilidade d'essa diversão. Se ella fosse rea
lisavel, em pouco tempo a campanha se decidiria, pois não bastavam as
forças paraguayas para aifrontar dous exercitos, e em batalha campal
a bravura dos Alliados sobrepujou sempre ao inimigo.

Desde o momento em que as tropas alliadas começaram a soffrer
desfalques pelas enfermidades, e que as obras defensivas dos Paraguayos
tomaram maiores proporções, houve necessidade de cuidar em reforços
para preencher os claros, e indispensavel foi sacrificar o plano da
marcha de flanco por Itapúa.

O corpo de exúcito do general Porto-Alegre teve, pois, ordem
do commando em chefe para partir da Oandelaria e de San José e seguir
até ao Paso de la Patria, onde receberia novo destino (1). Em meiados
de Junho principiou a inarcha da cavallaria, que aos 12 de Julho chegou
a Itati e San Cosme, vindo a infantaria e a artilharia vagarosamente por
etapas (2). Devendo a Oandelaria servir de depe' ito para as levas orga
nisadas nas provincias brazileira' limitrophes, conservaram-se ahi algumas
tropas para ao mesmo tempo fazerem frente a qualquer invasão paraguaya
no antigo territorio das Missões. O grande campo do Paso de la Patria foi
abandonado e as reservas que ahi estavam foram aggl'egadas às tropas reu-

(1) '1sto foi definitivamente resolvido em conselho de generaes, no dia 25 de .Junho. O com
maudantlJ em chefe do exercito alliado não podia por si s6 dar essa ordem. Já antes o almi
rante Tarnandaré I,avia conVIdado Porto· Alegre a reunir-se no Passo da Palria ao grosso
das forças alliadas, afim de operar de combinaç(\o com a esquadra. Vid. Appendice n. ilO.

(2) JOUl'dan, na sua Cllum do Paroguay, pago 30, diz o seguinte:
« Uma esquadrilha de vapores, ao mando do chefe de divisão Alvim (barão de Iguatemy),

sohe o Alto Paraná afim de facilitar a passagem do 2u corpo de exercito, o qual. tendo mar
cbado de S. Tbomaz em principios de Julho, tlncontra-se com ella abaixo da Tranquera do
Loreto, e divide-se em ·1 expedições: a lO', composta de uma brigada de cacadores a cavallo
ao mando do coronel Piquet, embarca immediatamente e chega ao Passo da Plltria no dia
10 ainda a tempo de tomar parte IlO combate de 1 de Julho. no. anc ; a 2", de pmbarca a
29 em lfapiní. ; a 3", m'll'cha por terra e chega a Corra\es em meiados de Agosto: a 4", em fim
ao n.anJo ri.·) gener"l Portinho, fica em Ttaimbé de observação ás forças paraguaYRs, que se
acham em ItRpúa e Candelaria.

« O 20 corpo, depois de chegar ao Passo da Patria, sobe a 11.000 combatentes, per
feitamente disciplinados e armados, sendo 5.~60 infantes, 600 artilheiros e pontoneiros e
1.900 praças de cnvallaria. II

Esta ultim~s pertenciam todas á guarda nacional do Rio Grande do Sul.
A arlilh,ria compunha-se do corpo pl'ouisorio de artilharia a cavaUo, e do 40 batalhão

de al'til~>\l'ia a pé, e a. infantaria dos batalhões d~ voluntarios da patria 50, 80 (amb~s do Rio
de. JanlHrol, I .. (de :i'vlinas Gemes), 290 (da B' bla e R'A de Janeiro), 320 (do RIO de Ja
nell'o), 310 (do Pará, e de parte do extincto 2 o de voluntarios, do Rio Grande do Norte),
360 (do Maranhão, e parte do batl\lhão dissolvido do Rio Grande do Norte), ~7o (da Para
byba, e parte do me -mO batalhão dissolvido), e 11° batalhão pl'O'visorio de linha.
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nidas em Tuyuty (1); o corpo de exercito de J? ort o- A 1e g r e embarcou-se
e foi occupar Itapirú, ficando d'este mo~o preenchidos os claros que . e
tinham dado. A chegada desse novo contingente muito reanimou os
Alliados, o que era de exirema vantagem, pois a obstinada resistencia
dos Paraguayos, o progresso da mortaliáade e as molestias iam ~ctuando

de modo sinistro.
Ao mesmo tempo, com a vinda a 15 de Julho do novo comman

dante em chefe do lo corpo de exercito brazileil'o, Polydoro Jordão,
reergueu-se o estado mora'l de todos. Apenas chegado, emprehendeu esse
general o reconhecimento da posição do flanco esquerdo e do centro;
e no conselho militar que a 15 trabalhou até alta noite no quartel
general brazileiro advl1gon a conveniencia da offensiva, sem a qual
surgiria diante dos Alliados uma eguncla Humaita; opinião acertada
que os successos dos dias immediatos vieram comprovar (2).

L o p e z reconhecia a imperiosa necessidade de impedir ou pelo menos
difficultar as communicaçàes entre o exercito alliado e a esquadra imperial.
Logo ql1e os seus piquetes annunciaram o apparecimento de escaleres na
lagôa Piris e a tentativa da abertma de communicações entre a margem do
Paraguay e o acampamento de Tuyuty, percebeu a intenção dos AIUadolJ
e tratou de tomar medIdas prevElntivas. A experiencia e os resultados
colhidos na defe 'a de abastopol foram então aproveitados, dando-se
caracter 0f1'ensivo â. construcção das obra de defesa.

O Potrero Sauce ficava, por a. sim dizel', em terreno neutro entre o
ataque e a defeza (3). Sua occupação tlJrnaVa-se intere sante para o
aggre SOl'. Contentando-se, 'porém, os AlIiados com reforçar suas linhas
uma vez traçadas, tomou L o pez a iniciativa. Seus engenheiros propu
zeram levantar no matto do Potrero uma trincheira, da qual pode sem
bombardear não só o centro, isto é,as tropas do general Flôres (4),
como os Brazileiros, que occupavam a esquerda. Contava- e muito com
o eífeito da artilharia de um ponto assim escolhido, mas L o p e z rejeitou
a proposta e mandou proceder a um exacto reconhecimento do Potrero

(1) No Passo da Patria tiveram sempre os Brazileiros uma força de guarnição.

(2) O general Polydol'o Jordão (boje visconde ele anla Thereza) assumio o commando
em chefe do 10 corpo de exercito brazileiro no dia 15 de Julho. No mesmo <:lia ficára assen
tado em conselbo de guerra entre o seu antecessor, general OZ'lrio, e os generaes Mitre e
Flores, o ataque das posições que o inimigo estava fortilicando na nossa esquerda, entre os
bosques de Piris e Sauce, de:sde Punta·Carapá até PunIa· -aró.

(:1) O autor e~iá seguindo Thompson, mas não reproduz com fidelidade o que eUe diz.
O Polrero Sauce não ficava entre as duas linhas, mas denlro da linha geral dos entrin

cheiramentos paI agnayos. O que Tbompson diz é que os bosques que se eslc71d;am cnll'e o
Poll'ero Sauce e o Potrel"O Piris não el"am occupados P01" nellhum dos (lois excl·citos.

(4) O centro, como já sabe o leitor, era commalldàdo pelo general Flores, que tinha ás
limas ordeus 1.000 e tanlos Orientaes e uns 5.000 Brazileiros.
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Piris, porque por e'se lado l'eceiava a intervenção da e. cluadra (1). E 'e
matto estava cheio rle cadaveres dos que haviam sido mortos, combatenclo,
a 24 de Maio ou, abandonados, succumbiram em consequencia de eus
ferimentos. Nunca mai foi percorrido pelos Brazileiros; apena uma O'] outra
vez havia sido atrave sado por patrulhas paraguayas. Afugentados os ani
maes feroze pelo ruido da guerra, os cadaveres não se reduziram a
esqueletos; estavam mirrados, e. pareciam antes o sos revestidos de peUe
secca. Em toda a parte jaziam esparsos ramo' de arvores cortado, balas,
objectos de equipamento, - emfim os vestigios d aquella sanguinolenta jor
nada. A força encarregada da construcção da nova obra chegon de
Ohichy até ao mato de Piris, em cuja ponta sul encontrou uma collina
e começou, sob a direCjãO do engenheiro Thompson, a írabalhartão
encoberta pelas p'rvores, que um piquete de observação, postado de frente,
não a avistou.

Deixemos os vencido narrarem os acontecimentos, que então se
deram. Das participações paraguayas colhemos o seguinte (2) :

«... Notaram os Bl'azileiros alguma novidade nos bosques, e imme
c1iatamente recolheram o seu gado, julgando que se tratava de alguma
d'essas partidas, que tantos damnos lhes baviam causado, cujo fim fo se
aerebanbar as rezes que encontl'~s. e a pastar (i:J). Entretanto não nos
bostilisaram, e a comitiva, de que faziam parl~ o genel'ae. Diaz e Aq u i n o,
regressou pelo campo aberto. As esculca.J inimig'a n[lO deixaram de

(I) Parece·DOS preferivel reproduzir as palavras de Thompsou :
«... Era necessario )', diz elle, « descobrir um meio para fllrçar os Alliados a levarem um

ataque aos Paraguayos, e o meJhor aLvitre proposto consistia na c 110 nção de uma peça de
8 dentro do bosque, na Punta- !U'6, que ficava muito perto do campo alUado e Cjuasi enfiava
a di visão de Flores.

« A peça poderia seI' montada e construido o parapeite. sem que o ioimigo o suspeilasse.
e ineommodaL-o-hia tanto, que eIle seria obrigado a tentar tomaL·a. N'esse caso ella seria
defendid •• pelos fogos das baterias de Paso-Gomez e Potrero·Sauee, além do seu proprio.

« Eutretanto, este plano foi rejeitado, e fez-se um reconbecimento do terreno 'intre Sauee
e Potrero-Piris, com o fim de abrir durante a noite uma trincheira desde Puntu- ~a16 até á
malta do Potrero Piris, trincheim que punha em ri co o flanco esquerdo dos Brazileiros, e a
relaguarda dos Orienlaes.

« As selvas desde Snuce até Piris não eram oecupadas por nenhum dos dous exercitos,
porém os Paráguayos tinham sempre pllr ahi alguns exploradores. Estes bosques e as cLa·
reiras que os dividiam, estnvam cobertos de elldaveres d<l bab\lha de 2b de Maio.
Não estavam decompostos esses corpos: eram verdlldeiras mumias. A pelle. mirrada
sobre os ossos, linha uma côr amarellada e cll1servavn-se muito secca. O campo eslava
litteralmente coberto de balas, cartucbos e projectis de toda a especie, e em muitos loga
res as arvores crivadas de bnlos de carabina.

« Atravessámos a sei va até ao Potrero-Plris, no centro do qual achava· e um espião
bl'llzileiro, a eavallo, qlle nada vio. Seguimos 11 Yllrui até chegar fi um ponto do bosque donde
podiRmos descobrir tudo, porque s6 dislavfl "'00 j:lrdas das trincheiras brazileiras.

« Os Brazileiros nolaram aLguma novidade nos bosques .... ))
D'abi por diante l' traducção serve de texto.
Vej, no Appendie~ a dQscripção que d'estes Logares fizeram o Scmanal'io e o gent, LPaL

leja no seu Diario.

(2). O que se vai lêr é a continuação dos trachos de Thompson, que interrompemos na
nota precedente.

(3) Até então não tinham os Paraguayos conseguido tomar aos Brazileiros uma só
cabeça ele gad~. O Sr.ma~ar~o, que r gi,;tnwa até m.esmo a ap",rehensão de"'2 ou 3
cavallos extraViado na dIreita, guardada pelos ArgentlllO, seg'ural1lP llte diria alguma
Cousa 5e igual fac o se désse na esquerda.



vigiar-nos, porém pão fizeram fogo, pOl'que tinhamos uma escolta de
50 carabineiros.

« Participei que a trincheira era praticavel, e L o p ez ordenou que
eu a abrisse immediatamente.

~ Conseguintemente na mesma n ite umas 700 enxadas, pás e pi
caretas foram enviadas ao Sauce, e os batalhões 6° e 7", que haviam
trabalhado nos cortes e aterros da estrada de fert'O e nas trincheiras
de Humaitá, foram designados para levar a etreito a. obra. Aos soldados
recommendou-se o mais profundo silencio e as maiores precauções para
que o choque dos in trumentos ou o embate das armas não chamasse
a attenção do inimigo, Cerca de lOO atiradores foram postados diante
da linha dos trabalho, estendidos no chão para melhor descobrirem os
que se approximassem, e protegerem os gastadol'es. Assim deitados,
confundiam-se por tal modo com os cadaveres, ql1e em alguns lagares
era imp.:> sivel descriminar os vivos dos mortos.

~ Fiz traçar a linha á. luz de uma lanterna, collocada na extremi
dade opposta e occulta do inimigo por um couro. Os sapadores en
fileiraram-se, puzeram suas espingardas no chão, e começaram a abrir
a trincheira com 1 vara de largura e outra de profundidade,... Tão
perto estavamos das linhas brazileiras, que ouviamos as vozes das sen
tinellas bradando «alerta», e até a' ri.'adas e a tosse dos que se
achavam no acampamento; mas é orprendente que os Aliiados nada
tivessem llercebido até ao romper do sol, hora em que toda a exten-
ão da trincheira (UOO jardas) estava t[i.{) avan'çada que O' trabalha

dores se achavam a coberto do inimigo, e começavam a lançar a terra
para o lado oppo to afim ue fazer o parapeito. ~a nova trincheira, perto
de Punta-Naró, foram collocada 4 pequena'> peças de modo que po
de sem ser retira'las quando fo.'se nece'3~ario.

« No meio da noite todo o campo foi subitamente illuminado, e
meio minuto depois um tremendo e tampido, que fez estremecer a terra,
anmlllciou a explosao ele um torpedo de 1,50) libras cle polvora (1),
Com o clarão poderiam os Alliados ter vi 'to as tri:lúheiras.

~ Logo que, na manhã de 1-1: (2) o inimigo pet'cebeu o Cjue se ar
t<W.l fazendo, rompeu o fogo com a :ma tl.l'tilhari:l, mas nenhum mo
vimento executou nem nes e dia, nem n') ,eguinte, em que o general
PaI \' d o r o J o l' c1 ào recebeu do O z o r i o, que se achava enferlUo, o

' ....0; d 1 l' 1 I '1'comlúan o em c le a t as tropas )l'aZl ell'a.~,

(1) Es(,a explosRo deu-se na mlltlrugadn. de 13 para H de Julho, perecendo, como
já dissemos, o 20 tenente A, M. do Couto e I marinheiros que com eHa se achavam
em um escaleI' de ronda no rio Parnguoy,

2 Deve ser na manhã de 13.
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~ A nova trincheira estava dividida Qm dous egmentos, e P o 
lydoro Jordão ordenou ao general Guilherme de Souza que
durante a noite se achegasse da menos ext.ensa para atacal-a com a
sua divisão na manhã de 16 de Julho. O general Menna Bar
ret o (I) recebeu ordem de collocal'- e com a divisão do seu commando no
Potrero-Piris, formando a reserva.

« E tas determinações foram cumpridas~ e o Paraguayos retira
ram-se para os bosques da esquerda e retaguarda da pefluena trincheira,
que foi occupada pelos Brazileiros (2). D'alli romperam um fogo nu
trido sobre a trincheira, e, comquanto os Brazileiros responde em com
igual vivez~, os Paraguayos não soffreram tanto como elles por estarem
occultos nas mattas. Uma divisão argentina, dirigida pelo coronel
00 nes a, apresentou-se ao meio dia para servir de reserva, porem
apenas entrou em acção,

« A fuzilaria, quasi a queima roupa, continuou durante todo o
dia, cessando depois del6 horas de luta. Os Brazileiros tiveram 2,000
mortos e feridos, entre os quaes 7 officiaes superiores.

« A artilharia continuou a troar durante a noite e todo o dia
seguinte.

(1) José Lui: Menna Borreto. Durante a ullinn guerr..l jj~urarl\m lres generae, d,\
familia Menna Barretu. Jose Propicio Mllnna Barreto. barão de S. Gabriel, que comman
dou o eXHl'cito brazileiro na campauha do E tado Oriental e tomou Paysandú; João Manoel
Menna Barreto, morto na tomada de Peribebuy, em 1869; e José Lttü, que é o de que se
trata aqui.

(2) O general G"ilhel'me de Souza pernoitou junto aos bosques da nossa esquerda
com a 4" divisão (3,0011 homens de infantaria) composta da 11- e 13- brigada de in
fantaria, aquella com mandada pelo coronel Auto Guilllarães, e esta pelo coronel Costa
Pereira. Um comingente de 50 ~apadl)res. ao malldo do 10 tenente Pego Junior e
outro de art'lharia, com 2 bocas de fogo, dirigidas pelo 2° tenente Fausto de Lima, fo
ram encorporndos a essa força.

A 11" bril-tadA. compunlJa-se dos batnlhões 10° e }4.0 de linha, e 2~0 e 31° de vo
Juntarios; e a 13- dos batalhões 120 de li'lha e l0, 19° e 240 d~ voIunLllrios.

Ontra força ás orde.,s do genend Mennn Barreto lJosé Luiz), composta de tres
regimenllts de cavallaria desmontados (2° e 3° de !illha e l° corpo provisol'io da guarda
naclon.d) e dtl brignua de infalltnl'ill do coronel Oliveira Bello (5" brigada, 3- divisão)
enu'ou pelo Pot,cro Piris (1,60.0 hO'lIens) par~ conar a retaguarda ria trincheira que i~
ser atnl:Hd>l, avançando peja plcll'dn que segllll.l ao 10nRO da lagoa P'ris.

A's 51/2 horas da manhã começou L at,"ljtle. Os Paraguayos fOI um-se concent,rando
na primeira trincheira, ainda não concluida de t·.do, e ahi resistiram ~nergicamente
A artilharia da nossa vanguarda metralhou-os por algum temp, e os batalhões 20~
e 310 de voluntarios, apoiados pelo 10° e 14° de linha, apoderaram-se:'t llayoneta d'ossa
posição, onde ficaram em n0SSO poder muitas armas, 2 estativas de foguetes e 146 ins
trumentGlS de sapadores.

A iulençiio do i,limigo não era. de modo al~lIm abandonar RS novas trincbeiras, como
pretendem Thompson e o SemanarlO: a prova mais CltnVIncente de que não entrllva iss')
nos lieus planos es!:'t no empenho com..q'.le procurou retomar a posição. D~sde as 61/2
até ás. 9 da manha os Parai'u~yo~, dmgldos pclo general Aquino, esforçaram-se por
de~aloJar·nos do ponto qne havJ~mvs c~nqu~ 'lado, travalld" se por isso uma luta san
gl~lDole.nta nos .b()sg.ues e est, 110 de~hlhdell o que separav!1111 da primeira a spgunda
trmcb6lra. A dlvlsao do g-neral GUllhel'lue de Souza fOI leforçada com 2 bocas de
fOliO, ao mao.do do 20 tenente M.Rrcos de Azevedo, e ás 7 da manhã com os bnta
lhoes 60 oe hl!ha _e 9° fe voluntano~, ao ma"do. do chef~ da 7- brigada, tenenle-coroneI
Para?hos (3" dlVlsao). As 71/2 o 46° de volnntanos, seguIdo p·,uco depois pelo 80 e 160
de Imha, marcho u a encol'p rar-se aos combatentes. Estes tres bat lhões pertenciam
á .1" ~visão e fQrmavam a 8" brigada, de que era commandante o coronel D. José da
Silveira.

Depois de tomada a primeira trincheira (Punta- - ./11'6) as tropas do general GlÚ'
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« Na manhã ele J8 de Julho os Alliados abriram um terrivel bom
bardeamento, durante o qual voaram dou armões de munições perten-

lberme de Souza avan aram, perseguindo o inimigo, pelas mattas e p~lo desfiladeiro
que ia ter até 1:\ st:gunda fortiJlcaçào. Abi ofl'reram vivissimo fogo, e tiveram de re
cuar á posição tomada anles. Os Paraguayos, dirigidos pelo general Aquino, ca
hiram entno solwe os nossos e lançaram-SI:! impetuosamente 1:\0 alaque da trincheira de
que est.avamos de posse. Foram sempre repellidos. soffrendo grandes perd1ls, e lJeJ'se
gnidos até li. segunda trincheira (Oarapá) onde os reforços successivos qne recebiam, a
fuzilaria. a metralha e os fogue.tes de gu na continham o ardor dos 1l0SS0S soldados.
A Tlatnreza do JLIgar n1\o perm ittia que os nossos bata lhõe< chegasse1l1 em ordem a esse
ponlo; d'ahi 1:\ impossibilidade em que se viram de repellir o inimigo alé "o Sauce.
Ora avançando. ora recuando, continuaranl a bllter-se os cOlltendores. até que o general
Guilherme de Souza limitou-se a sustentar a pl'imeira tlincheira, desistindo de ata';ar
a segnnda, onde aliás tivera O' inimigo 3 peças desmontadas e muitos mortos em
consequBlIcia de uma telTivel expl são pr<1C!L1zidfl. pelo activo bombardeamento das bate·
rias brazileiras da extrema esquerJa da vangnarda, dirigidas pelo major ~everiano da
Fonseca.

N'esles primeiros ataques foi grande a perda de parte a parte. Na ultima investida
dos l'aragnayos tiveram elIes o general Aquino mortalmente ferido (expirou no dia 19)
e esta cccurrencia foi o signal da mnis desordenada fuga para suas tropas. Do nosso
lado ficaram fóra .le combate muitos officiaes e quasi todos os commandantes de ba
talhões.

A'~ 9112 horas da. manhã o general Argollo, com o resto da la divisão, isto é, com
a 10- brigada, poi~ a 8a já havia entrado eru fogo, foi cccupar a trinch&ira tomada,
renelendo os batalhões da 4" divisão. A lOa brit:!sda era nesse dia dirigida pelo tenente
coronel FarÍ:l Rocha, e compunha-se dos batalbões 130 de linha, 200, 220, 26° e 100 de
voluntarios.

A eolurnna que acompanhárn o general Menna Barreto (José Luiz) não conseguio,
pel>1s difticuldades do terreno, travar combate. sério êom o inimigo.

A's 11 horas da 111anhã, contiuuando apenas o fogo de fuzilaria e arlilharia, e tendo
o inimigo desistido de atacal'-nos, retiraram-se tambem os batalhões Co de linha e \:}o
de voluntarios, da brigada Paranhos, mas ás 2 da tarde, 5en1l0 o general Argollo que
os Paraguayos se ref.,rçavam e deu aviso ao general em chefe. Este fez av:mçar de novo
aquelles dous ba1allhões, e, apenas cbegac10s á trincheira, foi esta atacada vigorosamente
pelo inimigo, cornmaudado então pelo coronel Jimellez. O general Di,,? recommelldára
n este chefe Que fi todo o cuslo reconquisms e a posição. Repellido o novo ataque, foi a
}". divisão 1" forçada aiuda com os batalhões 140 de linlia, 2,0 e 31° de v(.lnntarios
(na Itrigada, 4" divisãn, coronel Auto Guimarães), ficando assim o general Argollo com
J batulhões. Tres outrc,s ataques trouxe-nos ainda o coronel Jimellez, mas loi n'elles
tão mal succodicto como no primei,·o.

O fogo de fuzilaria e art.il!laria proseguio durante o resto da tarde e á noite.
A's 5 da tarje a brigada argentina do coronel CO'1esa (i batalhões) coll:Jcou-se de

reserva ás tropas do gonel'ul Arl{oJlo. A's 11 da noite fei este rendido por uma parte da
na divisão braziJeira. do general Victorino Monteiro, e pela brigada Conesa.

O fogo dos Pllraguayos foi diminuindo gradualmente desde as 10 horas da noite.
D'abi por diilnte apenas algun.as descargas da infantaria e algnns tiros de foguetes

e metralha sn fizeram Ouvir. .
A posse da lhincheira custou n'esle dia ás tropas btRzileirlls 1, 99 homens, entre

mortos, feridos, contusos e extraviados, figuxmdo n'esse numero 153 officiaes. A brigada
amelltina te\'e tambem 61 h. mens fóra de combate, entre os quaes 6 officiaes.

o D'entre os ofliciaes brazileiros foram mortos o coronel Müchado da Costa, com
mandaule do 310 de voJuntalÍos (corpo policial da cidade do Rio de Janeiro), o tenente
coronel MarLini. commandante .10 14.0 ele linha. o capitão A. J. Gomes, commandante
interino do iGo de linha, e o nlajor Barros Lima, fiscal do 4.6° de VolullLllrios. Fil:aram
feridos o tenenle-coronel Paranhos, com mandante da 7a brigada, S teneuLes coroneis e
majores com mandantes de batalbões e 3 majores fiscaes. No Appendice encontrarlÍ o
leitor os nomes d'esses officíiles.

Os Argentinos apenas tiveram 1 chefe ferido, o coronel Garcia (Vej, o Ap
pelldice).

Alem da posição que perderam, e que não podaram retomar, tiveram os Para
gnnvos nesse dia paro. cima de 2.500 homens fóra de combate, e deixaram em nosso
pud~l' muitas nrma', ferramenla de sapadores e 2 estativas de foguetes a congrêve.

Uma autoridade insuspeita. o general Palleja, louvou n energia e tenacidade com
que as tropas brazileiras snstellLaram o combate (Vej. o Appe71dice~,. e Quão disputado
foi este demonstra-o eloquentemellte o prej uizo qne tiveram Brazileiros e Paraguayos.
Do no so Jado, revesando-se os batalhões, nunca tivemos em acção mais de 5.500 ho
mens. Os Paraguayos tinham em Carapá, liO Sauce e nos bosques do Boqueirão mais
de 7,000 homens.

Ao combate de 16 de Julho deram os Pal'agtHyos o nome de - Boqu '1'011, - que
adoptaremos. de preferencia B9ui e no Appendice. ;Algnns documentos e publicações de
origem brazilelra chamaram·n o - Ataque da Bocamo.

A denominaçã'l de Boqller'oll foi tnmbem adoptada pelos Argentinos.
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centes aos Paraguayos; em seguida avançaram, atacando a trincheira,
e os Paraguayos retiraram-se para o Potrero-Sauce, salvando suas peças (I),
O general Bruguez rompeu o fogo sobre a columnas de ataque,
causando-lhes perdas immensas. Ao mesmo tempo alguma cavallaria dos
Alliados fez uma diversão pela esquel'da paraguaya, porém sem re
sultado algum (2).

»0 general Flores, sob cuja direcção corria o combate, porque

(1) As peça, qllC os Paraguayos tin!Jam na segund>1 trincheira (Oarapá), e eram
dirigidas pelo tenente-c,nonel l't·)a, foram retira:las no dia 17, e não no dia 18 (V j. no
Appel'ldi~e o extractu do Semanal'io), enJo coUocadas no S.lUce.

Na trincheira Oarapá ficou apenas uma força de inf.llltHria ar) manJo do majo.1
Marcellino Oorone\. Na du ~uce c Jncelltruu Lopez forças ciwsiJeraveiõ das tres arDIas,
dando o com mando em chefe a' general Diaz. A artilharia era dirig;da pelo general
Bruguez.

Na manhã de F os batalhões do c'~ronel Oonesa furam rendidos por outra brl
gada argentina ao mall ..!u do c ,rullel Oesario D 'Dliugnez.

A 6' divisüo brazl\eira (general Vict rino Mon'eiro) e essa brigada argentina c '1\-
tinuaram a occllpar as posições c ,nquislildas na vespera. .

N,l manhã de IS esta força pro cetleu a um reconhecimento, e o ma}'r Ooronel re
tiruu··e para o Sauce, deixando em uosso poder a trincheira que occupava. Foi m.)rLo
n'essa occa·iã·'.

Avançando atl'Uvéz das mattas, acharam-se as tropas brazileiras e argentina', sub
a direcção d·, genentl Vlcte-rinlJ, meWdas em um f,)ue tão violento, que o cü01bate t"r
nou se logo gera!. Flóres acu lio à frenlp. dos batalhões orientaes « Florida II e « Volun
tario I',dependente ll, e de varios b,ttalltões brazileiros, e a lula prolongou-se alé depois
de 1 !Jora da tarde, soffrendn os Altia los perdas consiJerav is. F,cúmos de posse da
segunda trincheira, que o inimigo sustentara n< s dias 16 e 17, mas fomos repellitlos da
trincheira d,) Sauce. Os restos do 21° de voluntarioso do 2' de lillha, do 1'0 de volun
turios, de 2 batalhões argentinos e do butal!Jão oriental « Florida » crnseguiram apode
rar se do Patrero Sauce, onde cravaram as tres bandeiras alliadas, mas os Paraguayos
receberam grllndes reforços e retomaram essa lJosição

Velldo as proporções que tomara a luta. o general em chefe brazileiro diri"io.se á
trincheira occupada no dia IH, fez refurç.r a ta divitião com a 4", e enviou ao

c
geneml

Menoa Barreto (J. L) 2 batalhões de infantaria da la di'lisão e um COTpO de caçJ
dores a cavallo, que co:nbateu a pé. O general Emílio Mitre apresentou-se tambem no
lugar da peleja c·,m 4 batalhões argentiulls, mas os novos alaques dirigidos á linho.
do Snuce foram todos illfrucUferos. Em um d'elles o í O batalhão nrazileiro de infan
t'lTia de linha cll'\gou o.té á contra·e:lcarp,\ do fosso. onde succumbio o alferes pOlta
bandeira, sentia esta salva a custo por um forrie!.

O general Flores. que dirigira o ataque, iniciado sem sciencia e acc'll'do dos outros
genemes cm chefe, convenceu-se afinal de que erol impossivel tomar a posição e orue-
nou a retiT>\da, '

O inimigo não úusou suhir de seus entrincheiramentos,
.. ~m resamo : os Alliados conquistuum no dia 1 u trinchejra Oarupá e obrifluram

o InImIgo a .abanJonar os besques da nossa esquerda e concentrar-se nas linhas do Sauce;
chegaram depois a ap"derar-se d'eslas. mas foram afinal repellidos.

~o. Ap]Jendice publicamos muitos .doc~men.Eos sobre es.te c"mbale, lamentando que
a preclpItaçao com que este trabalho e feIto nao nos permltt'l dar aqui uma descripção
completa, embora resumidl1, das occurrenciall d'ess1 dia.

Os Brl1zileirús tiveram lOS cfficiaes e 1,615 soldados mortos, feridos, contusos ou
extraviados; os Argentinos 5:) officides e l!3·) soldados, e os Orientaes un~ 250 officiaes
e soldados.

Só o 3' batalhão de voluntarios (Bahia) teve 8 officiaes e 290 praças de pret fóra
de combate.

Entre os mortos ficaram os segulnles chefes alliados:
Brazileirlls: majores J. L. Azevedo, commandante do -o batalhão de infantaria

de linha, e M. SeralJhim da Silveira do 10 corpo de cavallaria da guarda nacional:
Argentino: c ronel Argüero:
Orillntal : general Palleja.
Ficaram feridos o general Victorino Monteiro e 9 oflicines superiores no exercito

brazileiro, e 6 no argentino (Vej. no Appendice os nomes).

(2) Uma força p!!,raguaya apresentou se pela nossa direita, ~meaçando os Argentinos,
e sustentou um tIroteIO c<Jm o tenente·coronel Ayala e o major Lucio Mancilla que
apenas tinham um esquadrão do cavallaria e um batalhão de infantaria. •

Os Paraguayos recolheram-se logo às suas li'nhas.
O Sen,anario anlJunciou que o batalhão argentino t6ra exterminado e que as tropas

paraguaYlls chegaram a apoderar-se das trincheiras que elIe defendia. O batalhão argen.
tino, entretanto, só teve 15 soldados feridos.

B 9



a pelej~ se feria no sitio em que elle tinha o commando, ordenou
immec1iatamente que se levasse um ataque á pequena trincheira, que
defendia a entrada do Potrero-Sauce. N'este ataqne empenharam-se
os Brazileiro e Orientaes (1), conseguindo chegar a mui CUI ta dis
tancia da trincheira, mas, varridos por um terrivel fogo de metralha,
foram obrigados a retirada. O coronel.Aquino, qúe com mandava os
Paraguayos, seguio com a infantaria o movimento l'etrogrado dos Alliado "
mas estes foram sempre sustentando o fogo emqnanto recuavam (2). QuandJ
A qui n o estava quasi sobre o inimigo, declarou que queria matar alguns
/~cgros com suas proprias mãos, e, dando de esporas ao seu cavallo,
derrubou um soldado. Outro, porém, que estava perto, voltou sobre eus
passos, ao vêr cahir o companheiro, e, apontando para o chefe paraguayo,
metteu-lhe uma bala no ventre, lançando-o fóra do cavalJo.

(( Os Paraguayos retiraram-se de nov.o· para o Potrero-Sauce, e
A qui no, mortalmente ferido, foi conduzido ao quartel-general, e logo
promovido a general, porém falleceu dous dias depoi (3).

« Novo ataque a trincheira foi immediatamente ordenado l)elo ge
neral Flores, e d'e ta vez uma divi ão argentina incorporou-se â oriental,
ficando ambas ás ordens do coronel P a 11 ej a.

« A metade da artilharia paraguaya se desmontara pela rapidez do
fogo e comquanto a que restava e a fuzildria fizessem grande destroço entre os
Aliiados quando em columna cen ada elles desciam pelo estreito desfiladeiro,
avançaram estes intrepidamente, e, enchendo o fosso com os cadaveres
dos seus, apoderaram-se da trincheira e das peças, mataram quasi todos
os Paraguayos que as defendiam, e cravaram no parapeito a bandeira
argentina (4).

« No mesmo instante acudiram dos bosques visinhos reforços para
guayos; 200 homens de cavallaria, desmontados, lançaram-se .de espada
.em punho sobre os assaltantes e arrojaram-n'os da posição que occu-

(1) Como vimos, empenharam-se tambem Il'esle ataque lropas argentinas.

(2) Isto é equivoco de Thompson. O general Aquino foi ferido na manhã de 16. e
estava mOlÍbundo \10 dia 1'-l. N'esle ultimo combate. cumo já ficou dito, os Paraguayus
não se auimaram a sahir dàS linhas do Sance. depois que foram de~alojados da trin
cheira Oarnpá o dus muttas visin!las.

(S) Ferido na manhã de 16, falleceu no dia la.
(4) A trincheira do Sauce não foi tom.ada sómellle pelos Argentinos € Odenlaes,

como -e poderiu clêr lenuo este trecho•.Ahl penetraro.!J1. no mes.mo lc,?po o 21·. de vo
luntarios (Pern3m buco) .. ulgumas compan~as do 2° ~ 5° de.lI1fl1ntar.la de linha! eontmgentes
de outros corpos bl'azilen'o:" os 2 b!l;ll1lhoes &l'gentmos oas Pl?VlllCI1.S de .S. Juan e Car
dava, o oriental dellominarlo « Florida» e o 160 de \olunlanos (estrangell'os).

Vejo as parles officiaes d~s commandall~es do 20 de i!l.fll~l<lria de linha, do 16° II
210 de voluntarios, e do batalhao de engenheIros (todos brnzllelros) e do coronel argen
tino Ce~al'io Dominguez.

Do 7' butalhão de volu,:t~l'ios bl'a.zileiros (8, Pa~llo) tam bem lle,netrnram no Patrero
Sauce, por antro ponto, 1 capllao e Vll.l'IUS praças. (VeJ. a parte officlI1.1 do commaudante.
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peças (1); a infantaria apresentou-se tambem,
retirou-se, tendo antes encravado a artilharia

pavam, retomando a
de sorte que o inimigo
paraguaya (2).

~ O combate terminou então porque os Alliados jà estavam satis
feitos com as perdas que haviam sofl'rido, e que desde 16 a 18 de
Julho, inclusive, subiram a mais de 5.000 homens (3). Os coroneis
Palleja, Agüero e lVIartini (4), pp.rtencentes cada um dalles a
um dos tre exercitas aÜiaclos, foram mortos. Além desses ficaram mortos
e feridos muitos outros officiaes, e entre os ultimas o general brazí
leiro V i c t o r i n o lVI o n t e i r o.

(1) Nil:'l foram sómente 200 homens de cavallaria, mas, segundo o Semanario, o
regimento 21 de cavallaria, os batalhões 6, 7, 12, lR, 36, 40 e Ot~t,·os de infantaria.
V ijj no Ap1?cndice o extracto do Semanario).

(2) O~ Srs. Lewis e Estrada, anllotando a obra de Thompson, escreveram o seguinte:

« .... O ataque foi ordenado peJo general Flores no ardor da luta. NOSSflS tropas
não levavam preparativrs, n1'l:::l para rtS altar baterias, nem para encravar canhões, por
que ao partirem ningucm nisso cuidou. E' inexdcto que fossem encravadns as pecas
da bateria, porque não havia com que fazê l-o ; a unica cousa que se fez foi lançar á
a~ua as munições e procurar desmolltar os canhões (traLar de tumbar l"s canones). Os reforços
que chl'garam aos Paragnayos foram numerosos e enconh'aram Rral'iéle parte dns assai·
tantps dissp.lllina los pelos ranchos. Esta citcumslancia, a flllla de prolecção, e, séguode
se disse, a orde.m de retü'ada, foram as causas do abandono da posição .... ·"

Que houve ordem para a retirada não ha duvida: na parte ofticial do comman·
dente do 210 de v"luntarios lÃ-se o seguinte trecho:

« .... Pude espalhar as companbias pelo malta, olI'erecendo frente ao inimigo, e,
aproveitando-me de alguns troncos de ai vores, mandei ajoelhar e resistir, ordenando que
de preferencía fizessem fogo sobra os nrtilheiros. Sustentado este por espaç de uma hora,
result,.u a fURa do illimigo em debnndada, tranllpondo o batalhã as trincheirf:ls, e
apossando· se das 4 bocas de fogo.

« Infelizmel te, porém, achava-se o batalhão já bem dizimado, e quando procuravamos
inutilisal' as peças, fomos repentinamente lttacados por nma forlissima columna inimi~ll,

composta oe infantaria c lallceiros a pé, que avauf;ava por difTercntes logares, ouvindo·se
nes.'" occasiãu duas vezes o tr/que de t'elirada.

« Re~islimos lti .. da por algum tempo, sem qne nos chegasse reforço algum, e, co
nheeendo que mais demora importava a perua total do batalhão, porque só me restavil
um lagar para retirar, assim o fiz na melhor ordem passiveI, tendo sempre conseguido
virar uma das peças ... »

O commandante da 2· companhia do 20 batalhão de infantaria lambem diz;
« Eslavamos em pn)cura de espol'tas e oe diamantes qnanuo as nossas tropas foram

sorprendidns pela cavallaria (~ infl.\ntarin inimiga, e, por sermos em numero muito in
ferior, obedecemos ao toqne de - rogo, l'r'timndo. "

. Um dos ofticiaes brazileiros que alli ficaram mortos foi o 10 tenente C'lrfleiro da
Fonloura, éla cOl11míssâo de engenheiros, que se occupava em arrazar os entrincheira
mentos inimigos.

TOTAL

1:1.622
749
2501

4.621

contusos e

Soldados
:3.361

090
7

Officiaes
Brazileiros. 261
Ar~en tinos. . .. 5()
Onenta93 ·... 7

(R) A perda das Alliados desde Iii alé B de Julho (mortos, feri'\os.
llxtraviados) foi esta:

(1) Thomp.on, por engano, escreveu ilia"lillez, e assim lambem estiL na edição
1111p.m;- desta obra.

O tenente·cm·onel José Mllrlini era natural de S. João Marcos lprovincia do Rio
de Janeiro) e um élos mais distinclos ollicille,: do exercito brazileiro. Oommandava o
110 bntalhã'l de linha, composto em sun qU'lsi totalidade de gllEll'Iias nacionaes delig
llados dI) municipio neutro. Sun bin~raphi9, escl'Ípta por Eduardo de Sá, foi publicada
na collecção - « Os He7'6cs Rra.:'iLei7'os na campanha do Sul. »

A. ém dOIS trcs chefes que menciona, poderia Thompsnn citar tambem o bravo co
ronel Machado éla Cos(o, commandunte do alo de voluntarins (curpo policial da cidnde
do Rio de Janeirr ,). Foi, como vimos, ferido no dia:lf> p fallecPll flous dias depoia.
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Os Paraguayos tiveram 2.500 mortos e feridos. O unico official
de importancia que morreu foi o general A qui n Q. O tenente-coronel
J i me n e z, um dos mais bravos Paraguayos, foi ferido em um pé, mas
pelejou até ao fim da jornada. O coronel Ro a, commandante da arti
lharia, cortado do seus, ficou completamente cercado. Com o sabre
partldo, nem por isto se quiz render, e salvou-se atirando terra nos
olhos de dous officiaes inimigos que o atacaram. Escapou sem a menor
contusão. » ,

Tal é em substancia a narração paraguaya, de ataviada das pbrases
encomia ticas (1). EUa prova que a di posição do combate foi acertada,
falhando em muitos seniidos a execução. Em primeiro lagar L o p e z
guarneceu mal o ponto, que essencialmente tinha em mente ganhar e
conservar. Não sendo pos 'ivel fazer conduzir para a collina durante a
noite maior numel'O de bocas de fogo, devia pelo menos ahi reunir
mais tropa para sustentar o primeiro impeto dos Brazileiros. Com 700
homens (2) não se faz frente a uma divisãO inteira i3) e uma posição
dessa não se defende s6mente de cima ou de deniro, mas tambem na frente
e pelos lado.". perda do ponto cobiçaclo foi ajusta punição de não
terem sido os Alliados ho tilisados no dia 16 em toda a linha, como
de feito o foram no dia 18 pelos ataques da parte do proprio centro
alJiado. (4) A chegada da divisão argentina prova que estavam desem
baraçados o centro e o flanco direito dos Alliados; de outro modo essa
divisãO não teria podido receber ordem de unir-se â extrema esquerda.
"ão é menos singular que, tratando-,e de uma manobra de offen iva,

o flanco esquerdo dos Paraguayos ficasse tranquillo no Paso· Leguiza
mon n e aUi espera se o ataque em vez de tomar a iniciativa. Quando
se yê minguar a propria força, não se vão arriscar tantas vidas em
em1Jreza , que, mesmo tendo prospero exito, não influem sobre os pontos
capitae , que eram sem duvida, para os Paraguayos, a defesa da fortifi
cação principal e o impedimento da pa sagem da esquadra (6).

(1) Eslas palavras poderiam induzir o leitor a crer que o que ficou dito acima é o
transumpto de algum documento paraguayo, quando não é seuão a traducção da obra
de Tholllpson.

(~) O autor não tem dado algum para assegnral que apenas 700 Paraguayos floram
encarregados da def~za dessas posições. Porque Thompson diz que 100 enxadas, pús e
picCll'etas fllram enviadas ao Sauce, não se srgue que fosse es e o nllmero de soldados
que occuparam os bosques da nossa esquerda.

(3) Nos desfiladeiros es reitos e sinuosos por onde operaram as nossas tropas nos
dias 16 e 1 de JullJo não podia desenvolver· se uma divisão iuteira.

(4) Não podemos attingir bem o pensameu to do aut\>r.

(5) No Passo Leguizamon, que ficava á'1uem de Yataity-Corá, estavam as forças da
vanguarda argentina e não os Paragnayo3. O 1hllloo esquerdo destes estendia-se drade
Passo Vai (extrema esquerda) até Passo Fern ndez. O oentro ia do Passo Fernandez a Passo
Gome?, e deste ponto ao Potrero Sauce a direita..

Em vez de úgui=amon, Iria-se. portanto,-Pllsso Vaí.

(6) Não nos parecem comprehensiveis lodos rstes trechos.
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o Relatorio do conselheiro P a r a n a g u a, ministt'o da guerra do
Brazil, attribue as honras do dia 16 a 4' divisão commandada pelo
general Gui 1h e r m e de Sou z a e a I', commandada pelo goneral
A r g o110 F e r r ã o, mas cita com igual di.'tincção a brigada argentina de 4
batalhões. Além da tomada da Punta-Nará (1), o Rela'orio men(jÍona um
ataque de flanco no Poirero Piri , empreheodido pelo geneeal Me n n a
Barreto (José Luiz) contra a extremidade udoeste dos entrincheira
mentos paraguayos; movimento interrom pido por não se poderem sUI,erar
as difficuldades do terreno. \. 4' divi ão, depois de haver dado a pri
meira investida, foi reforçada com 5 batalhõe~ da 6' divisão (2) as
ordens do general Victorino ,Monteiro, que, peesuadindo-se ter o
inimigo feito preparativos durante a noite de 17 para rehavee a posiçãO
tomada pelos Brazileiros em Punta- - aró, intentou na manhã de 18 um
reconhecimento à viva força, e via-se logo envolvido por um fogo vivis
simo que partia de todos os lados. Forçado a travar combate, foi ferido
gravemente es e general, e a peleja continuou sob a direcção de
FIo r es até 1 hora da tarde, sendo os Paraguayos rechaçados e obri
gados a recolher-se aos seus entrincheiramentos do Sauce. Quando a
1uta se tornou mais encarniçada, o general P o 1Yd o r o J o r dão man
dou avançar a 4'" divisão e ao mesmo tempo reforçar os corpos que
occupavam o fotrero Piris com o 8° e 16" batalhões de infantarié', 2° e
3" regimentos de cavallaria (a pé), l' corpo provisorio de cavallaria
da guarda nacional e um corpo de caçadores a cavallo, que tambem
pelejou como infantaria. O primeiro dia conferio aos Alliados a po e de
posições im portantes, que, se fica sem occupadas pelo, Paraguayo~, teriam
sido em extremo perigosa. O segundo tornou conhecido o terreno occu
pado Ielo inimigo. As perdas da tropas brazilE'iras, segundo o mesmo
Relatario, elevaram-se a :!.ObO mortos e ferido. (l)

Lamentamos que o mappa do fim do lO volume nã determine a
po ições e localidades, e apena indique o entrincheiramentos de uo e
de outros, apresentando o colorido das aguas o e paço COblWtO por

_ (1) No texto Rllemão lê-se sempre Punta-N/lrá, quando o verdadriro nome é Punta-
N"ró (Vej. o Semanario e Thompson).

(2) Esle resumo do Relatorio eslá inexacto. O ministro dR guerra não diz que a
na divisão rendeu a la, mas sim que a la rendeu u 4.a ás 91/'J. da r'lan/tã do dia 16 e
a (.a rendeu a la ás 10 da Mite.

o Appendice encontlará o leitor reproduzidos os trechos do RelalOlio a que se
reftlre o autor.

(ll) (lama se verá 01) Appendice, esle é o algarismo que dá o Relatorio do ministerio
da guerra de a"cGrdo com R ordem do dia dI) general commalldanle em chefe do 10
corpo do exercito brazileiro ; mas em ot'ficio reservado de 28 de JulllC', o m('smo general
eleva a 9,699 mortos e feri los as perJas dos f rnziteiros, sem fallar nos soldados con·
tusos e extraviados, 'egundo esse omcio tivemos 2~0 ofli 'he>: e 2. .],19 mOl'los e feridos.

A nossa perda, porém, incluindo os contusos e extra\'iado~, andou, como já dis
semos, p(·r 261 officiaes e 3.361 soldados (3,622 homens).
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estas no tempo da enchente. Na estarão secca. muitos destes banha
dos, como qualquer outro pantano, são transitaveis. (1)

K e n n e de y nos, for lece alguns pormenores sob o ponto de vista
paraguayo. O cimo da collina onde os Paraguayos queriam collocar suas
bateria avançada, apresentava um espaço de 200 metros quadrados. A
collina (2), bastante íngreme, erguia -se no meio de um banhado, o qual
sÓ em algun logares dava passagem. Os flancos da collina estavam
cobertos de palmeiras isoladas e e pesso matto de espinheiros; no' alto
havia um espaço de cerca de 100 metros, despido de arvores e de capõe'.
Estava situada a 1.8')0 pés de distancia do flanco esquerdo dos Alliados
e lJOUCO mais ou menos 3.600 pés affastada do~ entrincheiramentos
paraguayos. Se tive sem podido levantar a bateria, os Alliados seriam
forçados a recuar, deixando suas linha, porque a bateria enfiava todo
o entrincheiramento até ã extremidade do flanco direito. K e n n e de y
refere que os atiradores paraguayos ao pé da collina foram sorpren
didos pelos Bl'a~ileiros commandarlos pelo general Sou za, e que, tomada
a fortificação, os' sapadores brazileiros consumiram todo o dia 17 em
dispol-a para resi til' aos Paraguayos. Das ob. ervações de K e n n e d e y
se reconhece que os Paraguayos por detraz do primeiro entrincheira
mento possu:am um segundo, que ficou em suas mãos, quando o outro
cabio em poder dos Alliados.

Quanto às apreciações dos Drazileiros, Argentinos e Orientaes, jul
gamo' suiliciente chamar a attenção do leitor para as partes oiliciaes
dos generae Mi t r e, P o 1Yd o r o J o r dão e F lo r es, que se acham
no i1ppenâ1á (3). Ellas nos -representam, com toda a clareza possivel

(1) o m:lppa do fim do lo voI. (e que só com este 20 senl distribuído) é o quo tom
por titulo Jffarpa da porte me' idionaL do Pamg!!"!! enlre Itapiri. e J[umoitá.

O combates de ]6 fl 18 do Julho foram roddos desde o ponto em que se 10
Ffwte Pil'is-e-'2á de Maio rie 1 'G6-até {Is tl'incl1oims do Sauce.

A batalha de 24 de Maio fui pclp.jach n·) espa,o comproh ndido entro ,',s flontos
designados pr r-Forte Pi,·is-e-Tu!!ut!/-. Passo Sidm o ll'; linhas da direita, que aindl nno
exist aro então. Todos us elltl"Íllcheirame71tus alLilldos design"lttos ?lO mappa (oram construirius
p05terior71lente. Ahi vê-5e, por exemplo, o l'edl.cto centrol, ponlo no qual se deli o com
bale de 3 de Novembro de 187, r,'ducto que só foi levantado nesse anno (l8G7), pouco
antes da maroha de flanco.

Desde o ponto designado por For'te Pi"is até 80 Sauce estendiam-se os bosques que
conquistámos em 16 e lide JullJo. A linha ue trincheiras que por al.Li pas5a é acha·
mada Linha Ne!J?-a, que ia além das posições tomaolas em 16 de Julho de 18';6.

O mappa repl'esp.nla o acampamento de Tuyuty com as linhas de defeza comple
tadas em prillcilJios de 1868, depois do :>taque de ::l de Novembro de 1867.

O Estal-O /lojas appareci c mpletamente innllndado COln o nome de Lagoa Uoyas,
nome que deve ser substiluido por nquelle.

De todas essas localidades dão idéa roAois exacta os mappas da collecção Jourdan.

(<1) essas maltas apenas se notavam li~eiras elevações de terreno, e não verdR
deirns colUnas, dignas desse nome. A essas p quenas elevações o Sernanrtl'Ío chamou
monl'lnas.

Não julgamo dignas de cre,lito as infllrmaçõ s qne sobre :I locillidade dá J{Qn
nedey. Talvez haja confusão com a forlifkação do Sauce.

(!l) o Appendice enconlrarà o leitor além cl'ossas partes ofliciaBs, muitos docllmenlos e
iuformações que reunimos.
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llem um mappa especial, os differentes movimentos do bl'llligerantes,
sem comtudo nada elucidarem obre os resultados positivos. Apezar
u'lsto fornecem-nos os dados necessarios para o conhecimento do e tado
das cou as.

O que à primeira vista mais nos impressiona é o descuido dos Bra
zileiros em deixarem de occupar aquella collina, que apenas distava 1.800
pés de seu acampamento. Tendo sido este terreno atravessado na ma
drugada do dia 16 por varias divisões de infantaria, tambem antes
d'esse dia poderia tel-o sido. Qualquer reconhecimento feito com algum
tino bastariü para mostrar a importancia cl'esse ponto, . ituado entre os
dous campos inimigos, nas condições topographicas de enfiar os entrin
cheiramentos alliados em toda a sua extensão. Foi erro l.almar, que custou
muitas. vidas sem proporcionar um resultado brilhante. Pelo contrario,
foi acertada disposição do general P 01 y d o r o J o r dão a de render as
divisões umas pelas outra em curtos p~'azos. Raras vezes a tropa que
toma uma posição inimiga possue força e animo para defendel-a de um
ataque; e por isso a rapida succes 'ão, a sub tituição da columna victo
nosa por outra intacta e descansada e altamente recommendavel. ão
sabemos porque o general P 01 Yd o L' o J o r dão fez para esse fim vir
uma divisão argentina, quando ainlla tinha de reserva duas brazi
leiras (1). Talvez fos e um simples acto de deferencia para com o ge
neral em chefe Mi t r e, porquanto o procedimento dos generaes brazi
lei ros até á chegada do marechal de exercito marquez de C a x ia s re
vela as ordens estrictas do 1 m p e r a d o r de obrarem sempre de accordo
com os Alliados. De nenhuma das narrações se póde inferir se a divisão
argentina, chamada então para operar, per~encia ao centro, ao flanco
direito ou á reserva (2). Vemos sómente que apoiou o ataqne dos Brazi
leiros no flanco direito d'estes, o que faz suppôr que fôra a divi ão argentina
dada ao general F lo r es para o centro. Bem que o 2° corpo de exercito bra
zileiro, do general P o r t o - A1e g r e, ou ao menos parte da sua caval-

(I) Lembraremos sempre que o genel'al Polydoro Jordão tomou o com mando do 10
corpo rle exercito brllzileiro 'no dia 1- de Julho.

A brigada argentina de C~lDesa não tomou parte no ataque de 16, '3 s6 á noite avançou
com parLe da 6- divisão brazileira para sustentar as posições que llaviamos conquistado.
. Essa brigada conc01'l'eu como reserva, não a pedido do general PolJ'doro, mas por
Indicação do general Mitre na conferencia do dia 15. Não podia o general brazileiro im
pedir que os nossos Alliados concorressem de algum modo para II operação.

As divi-ões de infantllria do 10 c rpo eram -lo : 1-, Argolo, 3a , Jacintho Machado, 4",
Guilherme de Souza, e 6- Victorinu Monteiro. Todas ellus. excepto alguns batalhões. en
traram sllccessivamente em fogo. e lambem p rte da 2", de cuyallaria J. I,. Menna Barreto.
A 3& operuu separada. cúmbatendo parle da brigada Bello incorporada ás forças do general
Menna Barreto, e parte da bri~adll Paranho's ·com a 'la divisiio e depois com a la.

Quando avançava uma diVisão brazileira de infantaria, ficavam. pois, tres de reserva.

(2) Não tem importancia alguma esta duvida do autor. Tanto a brigada argentiua de
Conesa, que entrou em rogo na noite de 16, como a de Dominguez, que li foi render na
manhã de 17 e a de Agitero, que reforçou esta durante o comb te de 18, pertenciam á. di
visão do general Emílio Mitre. e I.iuham o seu acampamento na extrema direita dos AlUados.
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laria, já. tivesse chegado no dia 12 ao Paso de la Patria (1), não se
falla de sua cooperação nos tres dia de combate nem de sua posição
na reserva (2). Provavelmente não se pôde eJectulr com tanta presteza
a passagem de ItaU para Itapiru. 'ão ignorando Lo pez qne este corpo
partira para Oandelaria, e contando, por isso, que viria para a sua frente,
re olvpu-se talvez a dar o ataque um pouco antes. Foi muito debil e
vacillante o procedimento das tropas alliadas que occupavam o flanco
direito (3) , pois devendo conhecer j â as paragens proxima;;; a Yataity
Cora e a leste do Ester.'l Rojas poderiam ter feito uma energica demons
tração (4). N'e ta conjunctura é tambem incomprehen ivel a inacção da
esquadra. Ta ma n d a r é já. estava convencido de que poderia utilisar a lagôa
Piris, senão empregando grandes encouraçados, pelo menos st?rvindo-se
de pequenos navio e lanchas de toda especie, de que não havia falta.
Tinha havido tempo de sobl'a para a construcção de chatas pelo mo
delo paraguayo; e ao troar do canhão na madrugada do dia 16 qualquer
movimento naval incommodaria o flanco direito dos Paraguayos, ol)l'i
gando-o a destacar tropas e, con equentemente, a enfraquecer a defesa
d.e seus entrincheiramentos no centro. Não foi pequeno no exercito o
desgosto por este de8ampal'O da esquadra e se não houvesse morrido o
coronel P a 11 e j a, os jornaes de Buenos-Aires teriam publicado a res
peito do estado e do commando das tropas aliiadas artigos ainda mais acri
lUoniosos, do que os atê entã.o escriptos por aquelle oflicial (5). As idéas
européas sobre a disciplina militar não comportam sem duvida essa col
laboração accusatoria por parte de ofli~iaes, e não é digno por certo
de imitação o procedimedto do coronel P a II ej a. Acreditamos que foi
s6mente em attenção a sua bravura e habilitações militares que os gene
raes durante as o.perações toleraram publicações tão deprimente. Menos

{I} No dia 10 de Julho chegou ao Passo da Patria a primeira expedição, isto é, a bri
gada de caçadores a citval10 do tenente·c~ronel Piquet. As outras expedições chegaram
depois em 29 de Julho e durante o mez de Agosto.

(2) Dei "P corpo de exercito só entrou em fogo no dia 18 o 20 corpo de caçadores a cu
val1o, que combateu a pé, e teve fóra de combate 76 homens, sendo 1 capitão e 15 soldados
mortos, 2 alferes e 41 soldados feridos e 1 capiLão e 10 soldados contusos.

Isto c·msta das ordens do dia e partes officiaes do tenente·coronel Piquet e major
Tranquillino Velloso.

{3} O exercito argentino.

(i) Falleja em seu Dicwio (Vid. pago 182 do Append.i-:e) fIZ igual censura.
As tTopas argentinas nada emprehenderilm porque não receberam para isso ordem do

presidente Mitre.
Apenas no dia 18 os Paraguayos, sallindo de suas trincheiras da esquerda, sustentaram

um curLn tiroteio com um bJtalbão argentino e um esquadrão de caVãllarill da mesma
nacionalidade.

(5) O Diario de Palleja era publicado em um jornal de Montevidêo. ESSE: officia! fez
por vezes censuras ao coullnandante em cllefe dos exerci tos alliados e ao almirante, mas
as suas reflexões não revelavam a acrimonia de que falia o autor; eram feitas mui res
peitosaml,.nte.
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estranhamos o sentimento elo pnblico em Bu:mos-Aire~ (1) ao vel-as
cessar pela morte gloriosa de quem as escrevia.

Ainda outra vez nenhum re 'ultado decisivo se colheu com esses
combates de tres dias. Os Alliados, é verdade, arredaram um perigo e
ganharam algumas braças de terreno, mas isso em nada modificou a
situaçã0 dos belligerantes. O novo sacrificio de alguns milhares de homens
só servio para demonstrar que atraz da primeira linha de trincheiras
paraguayas se levantava uma segunda, que, tão bem como a primeira,
obstruia o unico caminho de Humaitá, pelo estreito terreno entre a
lagôa Piris e o Estero Rojas. Era presumível que o assalto da segunda
linha viesse revelar uma terceiea, porque a extraordinaria -pericia e
actividade dos Paraguayos em levantar fortificações ligeiras nada havia
de poupar para prJcrastinar o ataque de Humaitá.

A falta de resultados decisivos dep \is de tão glorio os e cruentos
combates não deixou de provocar desgostos tanto no acampamento alliado,
como no Rio de Janeiro. em Bllenos-Aire' e em MontevHléo. D'al1i pl'oveio
certa exitaçtLO, e nasceram debates. e censuras.

Com a chegada do barão de P () r t 0- A.I e g r e, cujo caracter empre
hendedor tere.mos ao depois occa ião de reconhecer, alcançava o general
P o1Yd o r o J o r dão um grand.e auxiliar para os seus projectos de ope
rações, e nas conferencias com o presdente M it r e e com o governado'r
Flores, que nào dis imulava sua impaciencia, formou- e mais claro con
ceito do verdadeiro eotado das cousas.

Já antes, em fins de Maio, surgira a idea de contornar o inimigo pelo
Gran-Chac até a Villa Occidental, na foz do Pilcomayo (2), defronte de
Assnmpção, caminho este que mais tarde foi aproveitado entre as Tres
Bocas e o Timbó, e, em seguida, desde Pikisil'Y até Villeta (3) As infor
mações, porém, colhidas pl'incipaImente dos indios Mbayâ, qne por serem
inimigos dos Paraguayos mereciam algum1. confiança, mostravam a abso
luta impossibilidade para um exercito regular de avançar parallelamente
a argem direita do rio Paraguay.

Eram em grande numero os rios e riachos de margens paluc1osas,
muitas as lagôas, exten. issimos os pantanos, e cerradas as mattas vil'gens ;
nem siqner havia ainda uma picada qne facultasse o tl'anslorte regular

(1) Em Monlevidéo, diria melhor o aulor. Plllleja servia no exercito oriental.
(2) Deve haver engano do autor: niio nos consta que alguem pensasse em semelhanlo

marcha pelo Ohaco desde as Tres Bocas até li Villa Occidental. Essa ularcha era impralicaveJ.
(3) Os BI'BZileiros, quando forçaram, cm 1SG7, a passagem do Curupaily, abriram um

caminho pr-Io Ollltcn, desde o Riacho Qlliá, abltixo de Curuzú, alé ao Porto Eliziario, ncima
de Curupaily. Depois assentaram n'e~sa extensão uma estrada de ferro.

Os Paragl.layos, tambem em 1867, quando o duque de Caxias flanqueou as obras
aV::lnçadlls de Humaitá, abriram pelo ChaQo um caminho desde o Timbó ale Monte Lindo,
pouco Rci ma da foz do Tebicuary.

Em Outubro e Novembro o exercito bl'azileil'o cOllstruio uma outra estrada desde Santa
Thereza, abaixo das forlificações de Jingostura e Pikisil'Y, até Santo Anlonio, acima de Villeta.

B 10
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dos vivere::;, em que ~l e;'quaura podesse subir e dominar o rio i'araguay

não havia probabilidade alguma de successo. i E como poderiam fazer
isto os navios sem o forçamento prévio da pas agem de Humaita? Da
cooperação çla esquadra ficava sempre dependente qualquer movimento de
flanco pelo Gran-Ohaco. Mas se a esquadra forçasse a passagem de Hu
maita, não haveria nece 'sidade de contornar por terra. As. iro quae quer com
binações estrategicas presuppunham ..empre a coadjuvação da esquadra (I).

A eUa, porem, ~e opplll1hum, quer nos con:elho:; de guel'1'a, quer na
pratica, varia'> consiclel'açõe e obitaclllos. Tamandal'é persistia na

01 inião de que a passagem não pouia ROl' forçau,t pela e"'luadea, ma
que o exercito pelo lado de t~rra devia tornar' pos 'ivel a expugna~ão

da fortaleza de Humaitá, Julga'-'l não ser prudente ex.pôr a esqulldra,
elemento precioso e de difficil sub titui)IO, aos pel'igos que lhe reser
vavam os longos e escolhidos meio do l~efe~;a accnmula los na margem
inimiga. Em seu conceito, não a e quadra, nlas o exercito devia expugna.r
a fortaleza, ou antes, entendia qu a força naval e a terrestre dev~all1

cooperar a.o mesmo tempo; ma. para isso erü preciso chegar ao ponto
ue poderem bombardear efficaí\mente a pl'açu, le\-alltando o exercito a
prj meira paralleJa, Não era licit(l, dÍL:ia e11e, ex probrar a demora da
eS'luaclra diante das batel'ias de Ollrupaity, quando o exercito parava
diante da linha' de Rojas: e'l1quanLo não recebesse us 6 encouraçados,

que lhe haviam sido prometidos e que os pet'itos julgavam necessario , não
poueria expôr de modo j ustificavel os (Jutros na vias a uma de ·truiçito
quasi certa (2). A este argumento, na vet'dade ponderosos, mas tambem
?aralysac1ores, os generaes nada podiam oppôr, e por isso renunciou-se

(1) Os movimentos da esqundra, como pOr vêzed Lemos dito, eque ficavam suborJiuadus
aos do exercito.

"Que vantagem viria de forçar ella Ouruzll, OUl'Upaity e Humaitá se os exercitos
alliados não avançavam?

"Quem lhe levaria acima de Humaitá combustivel, vil'erds e munições de g\lerra?

(2) Já dissemos em outra nota, pago 55, que o a1111iraute Tamanoaré não plidia
climo suppõe o autur, ter procl1l:ado justificar a inacção da esquadra com a necf'ssidad~
que tillha de elevar a 6 os na.vlOs eucouraçados áti suas ordons; tl não podia dar essa
razão porque, se. em 16 de Abrtl, fiO operar:se a pRssa~em do Paraná, só tinha 4 encou
raçatlos u Braz1l, o Barl'o:ro, o TaTnandare e o Bah1.Q,. em 3 de Junho possuiil mais
2, o Rio de Janeil'o e o Lima BI1IY'r'os, além d LS bombardeiras Pedro Affonso e FOl'te
de Coimbra,

A esquadra nada emprehendia CO!llra OUrLlZÚ e Ourupaity, porque nenhum pl'OV ito
se tiraria do bOUl?i\rdoamellto de bat nas de te~'l'a e l)arro solto, que facilmente pode
riam ser reconst!ludas, se um corpo de tropas nao occupasso essas posições, cooperando
de aeccrdo com a força naval.

E o almirante Tamandaré só dispunha enlão (.Junho) ele DOO homens de desembar-
que (Vej!\-se 010 vol., p~g. 31~). . .

A illlprensa argentina. na cessava de aecusai-o, eXlgllldo que eUo fizesse mais do
que podia fazer, e .pedlndo l?stanlemenle que a. esq 11Rdra nbrisse as operações cOlltla
Uurut'aity e Humlulá. Para ISSO só esperava o alullranre a chcBatla d~ 20 córpo de exercito,
eommandado pelo tenente-genera! conde de Porto-.-\Iegre lenlao barao). Apenas este apre
senlou-se no tllealro das gperaçoes, teve cO?1eço o aLaquc3 polo I io e pela direita ini
miga, commettentlo-se o gr,mde .erro ~e dlVtdlr em duas fracções o exercito alliado, uma
das quaes, e a mais numerosa, ficou lUlletlva em Tu,yuty. 9l!,.ando se quiz reparar esse
erro, concentrando grande numerJ de tropas em Ouruzu, a POSIl,1l0 de Curupaity já estava
inexpugnave1.



ao proposito de flanquear, marchando pelo Gran-Chaco, como tambem pe
netrando l'ela Candelal'ia em direcção a Villa-Rica.

Nilo se pódB verificar quem adiantou a idéa do ataque de Ourupaity,
para o qual deviam cooperar o exercito e a e"'quadra. A opinião publica
a attribuio ao general bardo ele P o r t o - AI e g r e e temos serias razões
para presumir que assim fos e, além de que a ella foi incumbida a rea
lisação (1). Causou na verdade algum receio ter-se de desfalcar o grosso
do exercito d1 tão avultado numero de tropas I as ci:'cumstancia, então

(I) Os distinclos annr,tadorcs de TlJompson, Srs. Eslrada e Lewis, declararam em
TI.ais de um ponto da edição hespal11101>\ d'oss,\ Obl'U, que €I illusLre general Mitre foi
sen'pre de purecer que se devia flanquear o inimigo pela esquerda das linhas de R .Las.
« Esta operacion ", dizem elles á pago 157. "esta operation, qUA, praticada 2 anos
de~pues, determinó la caida de Humnilft. p(]ú'ece haber súlo el sueno aonstante dei g~ne
"al en gefe, que no pudo ,-esolvel' á los A Ui-:ulos á p,'actica,-la hasta despúes ele esc tiempo, J)

A' pago 19-3, em outrll Axtensa nota, cm qnc tratam do ataque de Curllpaity, observam
aiOlla: - (( EI jeneral Mitre se decidió por esta idéa. que mlldillcaba su primitivo pensamiento,
porque, faltandole cabullos pum realiznrla por la derec!la de TUYllLy, queria, una vez
siquiern, aprovechnr ios caballos de vapor de la esquadra brasilera" (vai grande injus
tiça n'esta pLJrase. poi~ em Ri~c!Juelo essa esqnadm livr,lu BUl'lnos- \ires ele um bloqueio,
e a difficil operação eh pa,s~gpm do Pilrallá não SP- tpria realisado sem ella) ..• «Antes
ele todo. debemos decil' que la idéa de ntacar C lrupnity, sobre Lodo despues de habpr
pel'c!i1o la oporlunidad dei elia ;1, no fue deI jene"al Mit"e, que desde la batalla deI
24 de Mayo insistia en opel'ar sobre la '-eta.q!tl1ll·dia deI cnemigo, flanqueOlY!do sus liMas
por nuestra del·echa. Esta operacion hnbria prorlllci,lo !ln triunfo n\pirlo y seiluro segun
los datas dpl mismo Sr. Thompson. La ocupacion ele Curupaity habl'ia smo tambien 'muy
ventajosa, lJUes como ya lo hemos dicho, tom'ldo aquel punto, el enemigo quedaba en una
adtica situaeiun. ))

No Appendice tomaremos em consideração o que diz'"m os commenladores de Thompson
sobre o ataque de Curnp1ity. 'astr logar limitar-nos-LJemos a reclamar contnt na serção,lantas
vezes repelida, de haver o general Mitt'e insistido des.le a batalha de 24 de Maio em qu~
se apel-asse sobl'e a retaguarda do inimigo, flanqtteando suas linhas pela nossa direita.

Pndia n marcha rle flanco, tão brilhantemenLe executacl \ em Julllo de 1868 pelo
duque ele Caxias, ter sido o sonho constante do clislincto estadista e geneml argentino,
mll~ o que podemos as egural' é que, nem na:! juntas de guerra celebradas desde n
batalha de 2,1. de Maio, até no assal•.o de Curupaity, n m em varLicular, propoz elle, uma
só vez sequer, !lOS generaes brazileiros semelhante movimento. 'em ao menos um reco
nhecimento,) ordenou pela eSr'Juercla inimiga: só era 4 e 2~ de Setembro. quando já se
opemva pelo ponto opposto, isto é, por Curupaity, foi que o general Flores. com uma
columl1fl ele cavflllada, explc-rou ns visinhanças de Pa~so Vai, e chegou da segunda
vez até Tuyu Cuê.

O plano de concentr,ll' em Tuyuty todu o exercit) alHada, inclusive o 20 corpo
brazileiro, para com f,n'çi\s respl'lilnveis conlornar a esqunrrla inimiga, já então tinhn
muitos adeptos no acampamento brazileiro, mas no dlJs nossos Alliados não se [aliava
senão em alacar Gu!'up1ity con~ o npoio da. esquadra.

O general Milro hesit.avn, ('II, pelo menos, nenhum esforço ou Lentatila fazia. para
que triumphasse a id'a qne os comn'elllndores de Thompson Ih attribllem. De oulr
lado. o almirnnle Tamalldaré sll~lentavn. com nrdnr a necessidade d·) ataque e occllpa
çno do Curul aity, lorquo, Lnnsferidas a, operações para a margem do rio, sahia a
esql1adrn da inncção em que tinila jazirlo (;om a pre'ença do 20 corpo de exerci lo,
resolveu-se levar o &taque po,· esse IlItl0, votand tambem por isso O general Mitre,
ma~, adoptado o plano, os ~"!!erRes alliadns cnm,metleram o grave eIT') ele não dirigir
contra aquelle flanco das poslçoes paraguayas maIOres forças, que pudessem operar sobre
a retagllardn do inimigo.

ão lia duvida que ~orlo- legre poderin, depois da tomfldu de Curuzú, occupar
em ·t de Se'embro Curu nity, pOIS li!; ohra. tle defeza que deli orU'11 os AlIiados no
rliR 22 não tinham sido conleç~das ainda. Mns Portr)·Alegre nã'l avan(i"u porque seria.
remalndl\ 10l\cl\1'i\ ir cllm menus de '.0 O illmen Pxpór-!;e a ,er nlaca,lo por 13 ou
16.00'1 ~omens CJ1l0 J,opp7. pOt]p.rin Innç.ar rnnlra e'1e .

. lleneral Mitr acceitO!l com fri.ez9. nlJle;s rtA; tOIJH1,l.l ,I,' r:urllzil, o Idllno dr alnqu!'
pel~ dIreIta paraguaya. Derr'l'; ri. lmlhnllt13 I'lolorla rle Cll"UZÚ, all~'\nç.H1 \ pelos Braol
Jei~'" , !icou firmemen.tc c()~vencido de .CIne, n.firJ pela esque'l'da inimiga. mas por Ouru
pn1l.y, o Clue ~e poderIa obllg~r Lnpez il refugi r-se em RUlllnibí. e RdvoO'ou com enthu
siasmo esse plano, ln Ilt'chand,) por isso para ünruzú COIll quasi t"riO o exercito argentino

Infelhmcnle as confer.'llc.ias. a entrevista de Yalaily. orá e llIuitas ouLras c'lusas
rel'll'clalam o ala'1"e, e llrlll'lllll' em _2 de Setembro nã! el' m::lis o Olll'llpail\' cle t
a 10 tle ~el 111 1 r . . ,
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predominantes. O refol'ço obtido pela. chegada do corpo rio-grandense (1)
apenas preenchêra os grandes claros abertos por cúmbates e molestias,
e ja se ia destacar um corpo inteiro de exercito para que, separado
pela lagôa Piris estendesse ainda mais para oeste a linha de ataque.
Podia se prever com certesà que os Paraguayos teriam reunido seus
segundos entrincheiramentos com os de Curupaity no extremo norte da
lagôa Piris e na lagoa Lopeí:. Par:a tão extensa linha de ataque, alem
d'isso inteerompida por grandes alagadiços e pantanos, não bastava certa
mente a totalidade. das forças alliadas. Poder se-ia responder que em
tal caso tambem o inimigo seria forçado a divillir suas tropas, e, portanto,
a debilitar a defesa das linhas de Rojas. Todas as objecções apresentadas
contra esse plano emmudeciam diante da circumstancia de ter tambem
a esquadra de concorrer para a operação. Oontava-se que a intervenção
do element.o naval tral'Ía resultados tão seguros e deci ivos como na
pa sagem do Paraná, ~m frente a Itapirú e ao .campo entrincheirado do
Paso de la Patria.

Tamandarê não podia rejeitar esta combinação (.t), que se con
formava com seus proprios argumentos, pelo que sem demora foram
feitos os rreparativos para o ataque de Ourupaity simultaneamente
pelo rio e por tel'ra. Oonceden-se ao general P or t o - A I egr e plena
liberdade para a escolha dos meios.

Em primC'iro logar tinha-se de proviuenciar a respei.to das cava
lhadas, porque n'esia occasião a peste tomara PI'OLjorções assustadoras.
No A 'Ppenclice acha-se o pr otocollo de uma c'mferencia havida em 29
de Junho na cidade de Oórrientes entre o minist 1'0 da justiça da Re
publica Argentina, o visconde de Tamandaré, e os generaes Flores
e Polydoro Jordão, na qual so tl'atou dos meios de obviar a e·te
mal. (3) Não sendo no ataque de Curupaity necessaria a caval1aria, man
dou-se a que ch,'ga a da Candelaria piTa o acampamento de Tllyuty (-I),

(1) o autor sLlppõe que o 20 corpo de exercito compunha-se sómenle de Rio-Grandenses,
6 isso é t1m engano. Só a cavallaria, forma\lllo meno. da metade d'esse corpo de exercito,
pertencia exclusivamente á provincia elu Rio Grande do Sul. Os 2 corpos de artilharia e ()
de poutoneiros, assim como o 110 batalhão de infantaria de linha compnnham se do
soldados de todas as outras provinc as do lmperi", e us damais batalhões de infantaria,
todos de voluntarios, pertenciam ás provincias do Rio de Janeiro (50, 80 e 320), Minas
Gcrae3 (U30 ) , I'ahia (2!J0 ), Pará (3Jo), Maranhão (360 / e Parullyba do Norte 0;°).

(2) O almirante fui até quem a propõz e mais concorreu para que prevaleceI! e. O conde de
Porto Alegre secunuou·o porque assim operava com indepp.nd ucin elo com mando em ch'lfe de.
Mitre. Aquelles dous genemes. que eram amigos e parentes, COlltllv"m dar um golpe decisivo
sem repflrtir os louros da victoria com seus colleg LS que c'lmmnflF!avam em Tuyuty

O almirante TalfllloUdare via sempre com desg')sto a clnllsula do tratado de alli nça
relativa av cummnn,lo em chefe dos exercitus nlli:ldos. EIIl fins de 1~05 chegára mosmo a
aconselhar ao govern,) (gabinet'l Olinda) qlte lhe e,jtrcgassc a diz'eccar) grl-ul eZa gllcl'l-a, promet-
tenuo acc.,lel'ar as OperaçÕeS e o aesfacho da lula. •

(jum o 2° corpo de exercito poderia, pois, reali$ar em parte os seus desejos: SP. vencesse,
a vicloria seria exclusiv~mente brazileira.

(::1) Já fizemos menção d'essa conferenciA. em tutra nota. V~j. Appendice n. 28.
(4) Do 20 crJrpo de exercito só ficou em Tuyuty uma brigA.da de cavallnria, ma..o:; a pé. O resto

da cavallaria embarcou pam Ouruzú, lambelll sem ca\'a11os, para apobr o at.'lquo da infuntllria.
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para onde tambem foram dirigida as cavalhadas qLle iam desembarcando,
ao pa so que toda a infantaria destinada contra Curupaity se reunia e
se exercitava em Itaplrú, sendo remettidos para o acampamento principal
todos os recrutas que chegavam do Bralil..

Não foi, porém, cousa facil induzir o general em chefe Mi t r e a
emprehender o ataque de Curupaity, porque n'es,a occa ião elle receiava
uma forte investida do inimigo, e, a julgar pelas anteriores operações
dos Paraguayos, era bem presumivel tal mo'Vi:nento. Comtudo o general
barão de P o r to - A1eg r e in. istio com tanto ardor e foi tão decidida
mente apoiado pelo general Polydoro Jordão (I) que se resolveu a
opera~ão no conselho celebrado a 18 de Agosto no quartel-general do
presidenie Mi t r e, onde compareceram, além dos dous generaes em chefe
bmzileires, o governador Flores', e o vice-almirante Tamandaré.
Concordou-se que iriam os mesmos 8.000 homens do 2° corpo de exer
cito sob as ordens de. Porto-Alegre, que a esquadra eifectuaria o
transporte das tropas até abaixo do Forte Sul (2) e que se daria um
assalto contra Curuzu, bombardeando-se Curupaity. Com o fim de apoiar a.s
operações do lado de Tuyuty oifereceu-se o general Flores para con
duzir do Potrero Sauce uma força de caval1rtria pelos matagaes e pan
rano a sudueste de Curuzú, a ameaçar o fi. \DCO e. querdo da linha de
Curupn.ity, de cuja posição e natureza parece que pouco se sabia (3).

Tambem nãú houve grande pressa em realisa,' e ta expedição, por
quanto 15 dias decorreram até que tudo fica se prompto e em ordem.
Parece que até nem houve reconhecimentos prévios: Ta ma n d ar é limi
tou-se às informações fornecidas pela tribu dos indios Guaycurus (4), habi
tantes do Gran-Chaco e inimigo dos Paraguayos, o que não os estor
vava de assasinarem de vez em quando as patrulhas brazt1eira, cujas
armas e roupas iam vender aos paraguayos. Tamandaré alistara 200
d'esses Guaycurús (.j) e os armara. E' provavel que a elles de-

(1) Quem propôz e sustentou com urdor o plllno foi o visconde de Tamanclaré, na con·
ferencia de 18 de Agosto. Plll'tO Alegre o apoiou t"mbem com C.1l0T. OS gencrars :Mitre,
Flores, e Polydoro Jordão acceilaram a combinflção. Este ultimo fizera antrs inuteis esforços
junto a Porto Alegra para cOllvencel·o ua neces idade da juncção dos dous corpos de exer
cito em Tuyuty.

(2) A uão ser Curuzú, não sabemos que Forte Sut possa ser esse.
(3) Inexaclo. O genol'tll Flores devia parlir de Tuyuty e nã·) do Potrero Sauce (pos;ção

do inimigo) à frente de uma columna de c!lvül1aria em direcção ao Passo Canoa, nll es
querda das tinhas de Rojas e não de Curupaity. O proprio « Mappa da pcwte merid[onal do
Paj'aguOIIJ ll, mostra que o movimento indicadg pelo autor era impraticavel.

(4) O visconde de Santa ThenlZa possue, em original. o plano d'essa parte do rio. apre
sentado pelo almirant·J na conferencia de 1 de Ag,'sLo, plano que servia de base á discussão
d'esse dia. E' um trabalho muito imperfeito, qlle denr,ta não ttlr havido nntes sérios
reconhecimentos.

(51 Isto iJ repetição do qlle diz Thompson cap. XIII da sua obr : - (l Tamnn
daré, almirante brazileiro. feZ um tratado com os indios Guaycorús do Chaco e Ilrmou 200
d'elles. Estes indios formam uma tribu bellicosa, que sempre esteve em guerra com o
Paraguay; entrelanto, não prestaram grandes serviços aos AlliaJos, porque fugiram com as
armas e a roupa que rtlceberam, e sempre que encontrüvam alguDl; Bn,zileiros, em pcq'lerlo
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Curuzu e Curupaity

(~etembro de 1866)

SOMMARIo.-Descripção da trincheira de CUl"uzú.-O general Eoito-Alegre. com fJ.800 homens
do ~o corpo do exercito brazil~iro, el~barca na foz do Paraguay (1. de Setembro).
Os. transportes que o conduziam, dao fU~ldo eJ!! frente. ao s::lngradouro da :L~ôa
Pins.-BombWl'deamel'lto de cW'uz'U e de CUl'U1Ja~ty. - Seis encouraçados brazIleIros
dirigidos pelo almirante Tama'lrlaré, começam a bombardear ('uruzú (1° de Setembro).
-No dia seguinte, 4 encouraçados, subindo o ri~, vã~ postar-se junto ás estacadas,
de Curupaity e rompem o fogo contra as batenas d ease ponto. O combate com a
bateria de Curuzú é sustentado por 1 encouraçado, 2 bombardeiras e 3 chatas (2 de
Setembro).-Começam a desembarcar junto á Guardia deI Palmar as tropas do 20 corpo
(tarde de 2 de Setembro'. - Desastre do encouraçado Rio de Jane~r'o, que vai a
pique, em consequencia da explosão de dois torpedos.-Primeiros tirot ios em terra:
as tropas de desembarque vão desalojando as avançadas inimig'lS. - Os Paraguayos
incendiam o bosque por onde aV3nç:.wam os Brazileil'os,-Este tl)mam posição diante
de Curuzú (noite de 2 de :Setembro). - Oontinúa no di \ 3 o bombardt:amento de
Curuzú e de Curupaity peh\ esquadra. Uma bateria lavant1da dlu'aute a noit.e pelos
engenheiros do 2° orpo de exercito abre seus fo~o contra a trincheira de Curuzú.
-Assalto e ton-..ada de cwr'un' pelos Brazileiros, dIrigidos pelo geneml Porto ·Alegre
(8 de Setembro\.-No Dlesmo di'l o general Polydoru Jordã f z uma demonstração
contra as linhás do auce e Passo-Gomez. - Exploração feita pelo general Flores
até Passo-Vai, e esc'lmmuças de cwallaria (-! de Setembro). - O generRI Porto-Alegre
pede reforço de inLtntaria para avançar contra ClHupaity.-Couferenci1s repetidas
entre os genemes alliados.- DesinLelligencias e rivalidades.-Lopez aproveit<l essas
delong<ls para augmentar as obras d~ defeza de. urupait)' pelo lado de terra.
Os genemes AlIiados resolvem reunir em Curuzu 19.000 homens para o ataque
e occupação de Curupaity. -..; guem por agua, pal'ã Curuzú, tada n infantaria ar
gentin'l, ás ordens dos generaes Paunero e Emílio Mitre, e um bl'ifprh de infau
t'lria brazileira, sob o commando do coronel P ranhos {U ele 'tllelllbroj. - con
fe1'en,cia de Yataity COl'á, (12 de Setembro) entre os preside~t.es Mitre e Lo:e~. - O
preSIdente Mitre uansfere o seu quartel·general p'lra Curuzu (13 de Setembro). - O
ataque não pôde ser iniciado no dl3. 17 em conseqllencia de ChUVAS que continu'lm
até ao dia 20.-Ataque ele cWI"ulJaity (2 de Setembro).-A esquadra bl'azileira rOm[8
o bombardeamento.-As baterias de Tuyut.)' bomb'\rdeiam a mesmo tempo as trin
cheius de Rojas; Argollo faz um reconhecimento sobre o Sl.llCe, e Flores explora
a esquerda inimiga atê TUYll-Cuê.-Mitre e I: ort.o-Alegre apoderam-se das tl'illcbeiras
avançadas ele Cu up'lity, mas são repellidos no assaho ela se"unda linha,-Retil'am se
para Clll'llzu.-Porto-Alegre ftca occupalldo este ponto, e l\1:itre regressa a Tuyuty
com os Argentin s.-O general Flores pade para Montevidéo.-Inacção prolongada.

A tomada do forte de CUl'UZU foi Um feito militar em todos os
sentidos tão importante e effeotuado de maneira tão pouco commnm,
que não é fóra de proposito ['eunir darlo3 com pletos para ua apreciação,
aproveitando das informações do dons contendores o qu" nos parecer
digno de credito,

Esse forLe e tava .ituado, em linha recta e a vôo de passaro, na
di tancia de 1 milha allemã (I) a sn toeste de Humaitá.; por agua maior

(I) Uma milha?
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seria a dü:;tancia por causa da geande curva do rio. Constava de uma
forte trincheÍl'a com peofundo fosso e grandes abatizes na esplanada, e
e ·tava armado pelo lado do rio com La bocas de fogo, cujo calibre variava
de 24 a 63, direcção que denota não terem os Paraguayos julgado
provavel o ataque do lado de terra, pelo que s6mente haviam destinado
a fortificação con:ra a e quadra (1). A suéste ficava uma pequena lagõa.
O terreno entre e ta e a Laguna Lopez era palurloso (2), cumprindo ndar
que o entrincheiramento indicado no mappa como existente diante da
Laguna Lopez, ainda não havia si 10 levantado quando se deu o ataque
de Cnruzú: foi construido depois que os Beazilei!'os tomaram o forte.
Tinha este 4 bastiões e as mattas proximas haviam sido abatidas na
distancia de tiro para deixar campo livre A. artilharia. A guarnição com
punha-se de 700 horr:ens escolhidos do batalhão n ]0, que por ordem
de L op e z haviam descido de Corumbà, trazendo comsigo todos os habi
tantes brazileiros d'esse lugar como refens para garanti!' o socego dos
districtos de Matto Grosso occupados pelos Paraguay03. Esses refens foram
levados para Assumpçdo, onde morreram todos na mais horrorosa miseria
durante a gue!'ea. Uma hOL'a antes do embarque, foi-lhes communicado

(1) E' engano do autor. Sobre o rio estavám montadas 1 peça de 68 e 2 de 32,
e na trincheira do lado de terra 10 canhões de differentes calibres. Isso mesmo se vê
no « Mappa da parte meridional do Pal'agllay",), pertencente ao 10 "Volllme. A trin
cheira de Curuzú tinha por fim cobrir Curupaity, e era uma obra avançada desta.

(2) Eis a descripção de Thompson, que reproduzimos, porque o autor guiou-se por
elh, modificando-a em alguns pontos:

« Como se verá no mappa, si os Alliados tomassem Curupaity teriam ficado á
Tet'lgl!arda dos Paragllayos. O carrizal estende-se desde o Paraná até Curupaity, e n'este
ponto tem 2.500 jardas. Curupaity pelo lado do Tio estava defendida por uma bateria;
se, pois, os Alliados não quizessem expõr suas tropas, amontoadas nos vapores, ao foO'o
das fortificações durante a passagem, teriam de desembarcar ao sul, isto é, antes:le
chegar á bélteria. Prevendo este caso, Lopez fez abri.r uma trincheira em Curuzú (signi
fica Cruz) pan proteger a' baterin., 3.000 jardas ao sul de CurupflÍty. Essa tTincheira
estendia-se desde uma lagoa, que lhe ficava á esquerda, até ao rio Paraguay á dll'eitlt.
Lopez fez collocar do lado do rio 1 canhão de 8 pollegadas e 2 de calibre 32. A ba
u,ria e a trincheira de Curuzú eram guarnecidas por 2.500 homens e estavam armadas
com 13 bocas ele fogo .... Na frente da trincheira, pelo lado sul, o unico cRminho
que se podia fazer seria atravez de um cannavial, por onde os Paraguayos já haviam
abe, to uma estreib picaJa. Esse c'\minho terminava antes de chegar á trincheira em
um descampado firme. especie de praça, cujos quatro lados teriam cada um obra de
400 jard"ls de extensão. A picadn era varrida pelos fogos d'l trincheira, e esta não
podia por terra ser atacada de flanco, embora estivesse exposta ao fogo de enfiada
dos navios; entreta'b.to, estes não a podiam ver, pois um bosque a occultava da parte
do rio.

CC O terreno entre Curuzu e Curupaity é cortado por muitas lagoas pequenas, que nascem
da continuação .da que se.rvia de. apoio a CUl'uzú,. e que se e~tende çruasi até 110 rio
Paraguay. Por ISSO, o urnco canullho entre Curuzu, e CurupaIty corna ao longo da
margem. Enlre as referidas lagoas acham-se pequenas alturas cobertas de cortaderas
e arvores espinhosas chamadas a?'omitas, cujas flores exhahm um perfume delicioso.
As lagoas têm pouco mais ou menos 4 I,és de profundidade, e são de fundo lodoso.
de sorte que póde dizer-se qne o terreno entre liuruzú e Clll'upaity é intransitavel, ex
ceplo pelo caminho da margem, que nos pontos mais estreitos só admitte que mar·
chem de frente quatro homens, alargando-se perto de Curupaity, onde permitte maior
desenvolvimento de forçf.s. Curupaity demora em uma perfeita planura, que é a mesma
em que se levantam Humaitá e Tuyu-Cuê. Está 20 pés acima do nivel do cal'l"Ízal
e 30 acima do lio. »

Cumpre advertir que a lagoa pl'oxim'l a Curupaity, e que no mappa de Thom-
pson tem o nome de Laguna Lopez, chama-se, segundo o Se-ma,nCll1"Ío, - Laguna
Mende::.
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que iam para o Paraguay como garantes da tranqui1lidade, enuo-lhes
vedado fecharem suas ca~as e levarem mais de uma caixa com objectos
de uso.

Além dos 700 homens do 10° batalhão, j .800 soldados de infan
taria (1) e artilharia guarneciam o forte de Curuzú, cercado de um solido
entrincheiramento, cuja extremidade pelo lado de terra chegava á Laguna
Curuzú e constava dE: muitos angulos salientes. Demai', o terreno na
frente, pe:o lado do sul, era col'tado por uma trincheira e lasso, ao
pa so que pelo lado do rio não e:iLava entrincheil'ado por ser inacce~sivel.

O tel'l'eno em roda de, Curuzu e principalmente na dire..:çJo de Curupaity
era quasi impraticaT·el. Pequon'~s lagoas e grandes banhados, altas tabocas,
chamadas « cortaderas », e espinhaes torm.vam difficíl o acce:;so. As
lagoas, com obra de 4 pé,,; d'agua, apresentavam um fundo insondavel
de lodo, não sendo possivel senão pela margem .do rio Paraguay a com
municação entre C:I ruzú e Curu paity; ao sul do forte. tinha sido aberta
uma estrada pelo malta, que de bordo da e. quadra não podia ser avi'
tada.

Segundo a'l partes officiaes brazileiras (2) embarcaram no dia 1 de
Setembl'o, defl'OnLe da ilha do CerriLo, 8.300 homens do 2° corpo de
exercito, sendo 4.,,00 de infantaria, e desembarcaram no dia 2, poucos
minutos depois do meio dia, tres quartos de legua abaixo de Curuzú.
Estabelecida a ordem de marcha, avançaram para o forte atravéz de
vivo fogo que das mattas faziam os Paragllayos.

Difficllldades do terreno, até então desconhecido, impediram que antes
do escurecer chega..:se o exercito a Curuzú, debaixo de cujas baterias
sómente à noite poude tomar POSiÇãO. Na mesma noite construio-se uma
trincheira, e na manhã de 3 e~tavam os Brazileiros cobertos com fortes
baterias. A's 6 da manhã rompeu o inimigo intenso fogo de artilharia,
respondido pela e~quaclra. A's 6 1/2. os Brazileiros principiaram o ataque.
A infantaria foi dividida em duas columnas, uma sob o commando do
general AI b i no d e Ca r vaI h o para atacar o flanco direito do forte,
e outra sob o comma.nclo do general G o n . a 1v e s F o n t e s para o flanco
e querdo. Os clavineiros e lanceiros da 3' diviSãO, a pé, e armados como
infantaria, formavam uma reserva encanegada de acudir aos pontos que
'pelas circumstancias do combate exigissem promptos soccorros. Gllar-

(I) Os batalhões dc infanL'lria que gURl'l1eciam lU'UZÚ eram o 40, o 100 e ó g-;-ó.
Commandavll o ponto o coronel Jimen z. A arLilbaria era dil'igida pelo major Lagos e
pelos capHães de marinh'1 Gill e OI'tiz. Além dessas for as bavia C111 uruzll um
regimento de cal'aUaria desmonbda ao mando do caQHão Blaz Montiel.-Jimel1ez, e não
Diaz, como diz Thnmpson, era o com mandante de Curuzú. O general Dhz comman·
dava toda a dircita paJagllaya, e tinha ás suas ordens O corone1 Jimenez.

(2) egundo o rclatario do ministerio da guerra de 1867. O qUI} o autor diz cm
seguida é extrahido d'esse relataria.

B 11
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dava a retaguarda uma força de cavallaria da guarda nacional río
grandense.

Quando os Brazileiros chegaram ao forte, a artilharia da esquadpa
interrompeu o fogo, e começou o assalto do entrincheiramento pelo lado
do sul.

Tomadas as trincheiras, os Paraguayos bateram-se denodadamente
homem contra homem, mas foram completamente rechaçados para o
forte' (1), Ao mesmo tempo uma brigada ele infantaria brazileira metteu-se
pela lagoa Curuzú e envolveu o :flanco esquerdo do inimigo, Este mo
vimento inesperado, 1)01' tal moelo aterrou os Paragua 'os que os fez fugir
em todas as direcções, Foi então occupado o forte no meio ele horrorosa
carnificina, porquanto a gual'lliçào at~ ao ultimo momento offereceu ob ti
nada resistencia. NãO fqram os fub'iti \'os peL'seguidos ate Curupaity por
causa dos grandes trope~os elo terreno, fadiga elos soldados e
falta de inf0rmações sobre as condições ele resistencia e defe7.a daquelJe
forte.

(1) 'este e em oltlros pontos do presente capitulo o autor in orre em engano,
suppondo que h:wia um entl'incheinlllJl,ento, que foi tomado a principio, e um fOI'te,
tomado horas depois. '

O Sr. Schneider foi induzido a esse erro por ver desenhado um forte no (l maplm do
aC3mpamento' de Curu.zú Il pertencente :i collecção Jourdan, mappa que, como se sabe,
foi organisado depois do ataque. Jo Ma]Jpa da parte mer'idional do Pal'aguay, que
devi!!. acompanhar o l0 volumo e só agora é distribuido com este 20, a trincheira p-
l',1guaya tomada no dia 3 de SGtembro de 1,60 está representada com tinta vel'melha.
Não havia então forte algllm O forle que ahi se vê, assim como as trincheiras des
criptas com tinta lJreta, foram levantados posteriormente pelo 2° corpo brfl,zileiro, e
formavam o nosso acampamento fortificado de CllrtlZÚ, que o general Porto Alegre
occnpou até meiados de 1867.

O relatorio do ministro da gllerra uão podia, pois, dizer, e não diz que (lOS Para
guayos foram rechaça10s para o forte de~ois de tomadas as trincheira, 11

Cumpre-nos hmbem dllixll.r consignrLdo que na planta do assalto de GU1'UZÍI per
tencente á collecção Jourdan (mappa n. 6), escaparam alguns erros quanto á dispo
sição das tropas. A linha de ataque na manhã de 3 de Setembro era formada do
seguinte modo:

Na esquerda, parte da columna do general Fontes, composta da 2" brig'lda (RUTOS
e Vasconcellos, barão de Penalva), que era formada pelos batalhões 110 provisorio de
linha, 5° e 8° de voluntarios (at-lcamm a direita do inimigo) ;

No centro, o resto da cohlmna elo gener<1l Fontes, isto é, os batalhões ISO e 3~0

de voluntarios da 3" brigada (J. M. Barreto, barão de Anajatuba);
Na d'ireita, a columna do general Albino de Carvalho, que tinha em primeira

linha os batalhões 2\)0, 470 e 310 de voluntarios (ia brigada, Caldas), e em segnnda
linha os corpos desmontados de caçadores a cavallo 10, 20 e 50 (4" brigada, Pi
quet).

Úomo reserva da 2" brigada, avançavam, tambem a pé, o 50 e o 4° corpo provisorio
da guarda nacional (6a brigada, Vasco Alves). O 10°, 110 e 12° da guarda nacional
(8" brigada, Balbino de Souza, formavam a reserva do nosso centro (ila brigada), e o
13°, 14° e 150 tambem da guard'L n'Lcional (brigada ligeu-a, Astrogildo), formavam a
reserva da diJ:eHa. O corouel Luca~ !le Lima cOIDlUaudava as tres brigadas da reserva
(6a, 83 e ligeira),

No e,paldão construido pela commissão de engenheiros estavam 6 hocas de fogo
(2 peças Withwortb, 2 canhões obuzes de 14 e 2 raiados de 4) e 2 estativils de fogue
tes a congréve. Essa artilharia era servida pelo corpo provisorio de artilharia a ca
vaUo. De protecção est'\vam ahi, á direita da bateria, o corpo de pontoneiros, á esqnerda
o 40 ele arti1hari'l a pé, e na ret'Lgua1'Cla o 3Go de volunta.rios,

A h'iucheira foi tomada )lelos l:! batalhões que nvanç1raID em primeira linha, e,
que, por isso, perderam lDaIS gente Os corpos de cavalhl.ria que formavam as reservas
só se empenharam na luta depois de tomada a trincheira. quando o inimigo ia em
retirada. O 3*0 de voluntal'ios foi o que contornou a esquerda do inimigo, sendo acom
panhr.tdo n'esse movimento pela 4& brigada (caçadores).

Estas rectificações li planb de J \lIP'dan são feitas ele Rccordo com as partes
officiaes.
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Em Curuzu perderam os Paraguayos para cima de 800 homens mortos,
entre os quaes um major e alguns officiaes subaltel'llos, cahindo prisio
neiros 30 homens, inclusive um capitão. Das 13 peças tomadas no forte
uma era de calibre 6~, dua de 3'2 e as outras de menor calibre. A
peça de 68 já tinha sido de montada pe'o fogo da esquadra e e tava
estragada. Encontrou-se muita munição, armamento e precioso material
de guerra. As perdas dos atacantes, exclusivamente Brazileiros, orça
ram em 773 homens, d'entre os quaes só 59 eram officiaes; mortos foram

somente 10 officiaes e 125 praças.
Tal é a succinta narração afficial elo ministro da guerra do Brazil,

apresentada ao corpo legislativo. Nella encontramos esta notavel cil'

cumstancia:
« O ataque de Curuzú não se deu no dia 29 ele I\gosto, como estava

delineado desde a junta de guerra de 18 do mesmo mez, em consequen
cia de muita chuva, e porque assim foi resolvido em uma junta de
guerra convocada pelo general Mi tI' e. 'essa entrevista pedio aquelle
general algumas explicações a respeito das operações de guerra do 2° corpo
em relação aos exercitos alliados, ao que respondeu o general comman
dante claquelle corpo que tinha instrucções do governo imperial para
operar sempre de accordo com os mesmos éxercitos, ou reunido a eUes
ou a~lxiliHndo a esquadra.

« Satisfeito o general MI t r e, suspendeu-se a sessão da junta de guerra».
Este fado é de difficil explicaçao, tanto mais qnanto se falia de

um con::;elho ou junta ele guerra. Talvez que n'essa reunião Qm 18 de
Ago Lo se tivesse resolvido, por meio de um 'imultaneo aLaque contra
os entrincheiramento.;; de Rojas, apoiar o ata lue de Curuzu fixado para
o dia 29 de Agosto. Como o embarque só se effectuon no dia lu de

~'etembl'O, provavelmente não se deu o ataque contra as linhas de
Rujas por nao se ouvir do lado de oeste o troar da artilharia. Isto
nos faz suppôr que h"uve extraordinario deleixo na transmissão das
ordens ou inesperadas difficuldade' de communicação entre a esquadra,
o 2° corpo de exercito e o qLlarLel-general de Tuyuty.

Reproduzimo' as palavras textualmente, deixando a outros a intor
FetaçfLO (1).

A descripção paraguaj'a é esta. (2) :
« No dia lu de Seteml l'O a esqua.rlra brazileira principiou, sem re:sul

ta 1), a bombardear Curllzú. A bah3l'ia resl nudou ao fogn e ,-ari 3 131'11.

zileiros foram mortos a bordo da esquadra.

(1) o Appendice n. 48 damos muitos ulJclIIDonlo: sobre estes faclos, li pensando-nos.
por isso, de entrar aqui em jnnteis e longas rectificações.

("2) A. rl crÍjICtÍlJ rle TholllP$OIl, - diri ( mplhor o autrI'.
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corpo do exercito
força de 1-1 000

terra perto ele'

dia 2 continuou o bombardeamento, e o 20

à~ ordens do general Porto-Alegre, em
tendo embarcado em Itapirú, saltou em

« No
brazileiro,
homens (1),

(I) Na junta militar de 18 de Agosto, em que tIDmai-am parte os gl)neraes Mi tre,
Polydflro Jordão, Porto-Alegre e Flores e o almirante Tamandaré, propôz este, e SllS
tentou com ardor, o ataque e occupação de Curuzú e Cm'upaity, concorrendo para essa
operação a esquadra e o 20 corpo do exercito brazileiro, Porto-Alegre apoiou tambem
essa idéa, embora o general Pol)'doro Jordão houvesse antes insistido com eUe para
que os dois corlJos do exercito imperial se reunissem em Tuyuty, Aceitaram os gene
mes alliados a propo ta do almiranle, e licou resolvido que o general Porto-Alegre des
embarcasse abaixo de Cm'uzú e atacasse, protegido pela esquadra, este ponto e o de
Curupaity, Quanto ás forças que ficavam em Tuyuty, resolveu- e que deviam ameaçar
as linhas de Rojas, desprendendo-se a cavallaria alliada, ás ordens de Flores, para reco
nhecer o flanco esquerdo iniDligo: primoiro reconhecimento que se ia fazer por osse
lado!

N'i so consi. tio todo oerro dos nossos generaes, Por Curuzú e Clll'llpaity, ou pela
esquerda das linhas de Roja., poderiam os Alliados penetrar e batel' o inimigo, obri
gando-o a refugiar-se em Humaitá, Era, porém, Ilecessario lue se decidissem por um
aos dois lados, marchando em força para contornar o inimigo pela direita ou pela
esquerda

Não se tendo antes procedido a reconhecimentos sérios, não podiam os generaes alliados
deixar de caminhar ás cégas, embora já tivessem 3,rOO homens montados, 2.500 dos
quaes eram Brazileiros,

Porto-Alegre entendeu, e muito bem, qne com 5 ou 6.000 homens apenas, como
queria o general Mitre, ser-lhe-hia impos~ivel manter-se em Cm'upaity, na retaguardfl.
elo inimigo, exposto a ser esmagado por forças superiores, Tomou, por isso, a delibe
ração de levar 8.400.

Os commentadores de TholU;Json asseguraram em nola á pag. 193 lh\ edição de Buenos
Aires, que o ,:(eneral brazileiro pedio apenas 5 000 homens, e accre-centaram que o gen 'mI
JllIitre « le oJ'denó lleva1'li 8.000. » Reproduzimos no Appendice um documento que pro"a
ter sido juslamente o contrario o que e del!. .

Em todo o caso, com a simples inspecção ocuhr do mappa, vê-se boje que seme
lhante força era nind!! assim insufficiente para rdl'rolltar em Cm'upaiiy as reservas que
Lopez reunira em Pas o-Pucú, salvo si o exercito acampado em Tuyuty alaca~se por sua
,ez a esquerda dos ral'agltayo,

No dia 29 ele Agoslo estavam a tropas expedicionarias reunidas na fóz d 'Paraguay,
e promptas para embarcar, mas o almirante adiou a opel'1çno lJOl'..jue o barometro annun·
ciava chuva. Pela mesma raziio não s f.)z o emb'1.l'ql1e nos dhs 30 e 31, •

A's 3 1/2 ho1.'1s da rnaelrugalh de lo de . etembro 'omeçou o 20 cor,lO ft embarcar,
meno uma brigada le 000 homeus de cavallaria desmontados, qtt~ licoll reunida ao l°
corf'o. A's 8 horas da manhã toda a expedição achava-se a hor 10 rlos transporLes fi,

vapor Clw,l'r!ra, Pl'esidente, Genel'al F'loJ'es, Diligente, Leopoldina, Riaclwelo, i\[al'cilio
Dias, Galgo, Onze de Jwtho e Dezeseis de Abl'il, além d tres chatas.

Formav'l. um total le 8.35 homens das tr~s armas, Rendo ·1.1,1,1 de infantaria, H.;)' b
de cavallaria e 710 de artilh'tria. A cwallaria h ],rompLn p1ra combaler como inflll
taria, e apenas 200 homens levavam cavallos.

Era essa a força d que dispunha o ?eneral Porto-Alegre, mllito inferior, como se vê,
á que lhe dá Thompson (14.('00 homens). Dos 8. "85 homens devem ainc1-l, ser deduzidos
25~ doentes. Rllstavam, poi', 8 132 homens promptos.

A bordo da esquadra havia mais uma for~a le TOO a 8'Yl homens de infantl1.ria, per
tencentes ao 120 e lGo batalhões de ,0Juntarios, companhias de zuayos e contingentes
ele outros corpos. Parte cl'essa forç'l desembarcou no Chaco, quando a esquadra snhio,
e d'ahi hostiliso~ Curuzú e Curupaity, impedindo que os Pm·ngu't)'os lanç'lssem torpedos
ela margem elu'eIt'l..

Os transportes subiram o rio Paragua . e ás 9 horas e 45 minutos fundearam perto
do palacho de guerra Iguassú, junlo á ombocadura da r~agoa Pi ris, fóra das nst'lS lo
inimigo.

O almiJ:ante Tamandar\ depois de ter mandad o perlueno vapor Voluntal"io da
Pat?'Ía reconhecer o canal do rio até ás proximidades de f'uruzú, passou a sua insignia
para a canhonoira ilfagé e seguio para li ilh'1. do Plllmar com os onconraçados Li,na
Bal'j'OS (com a insignia do commandanle ela 2a elivisfin, EliRi·l.I'in rIos Santo., harfio d
Angra), Bahia, Brazil (com a inRignh do c1mmanchnto .1a 3" Ilil'Í~1io .J. If. R dl'igues)
Bal'j'OZO, Rio de Janeiro e Ta1nandw":, as canhoneirRs Pol'fl(Lhyba" Bcbej'ibe, ReLmontl',
Al'aguaya, G.'eenhalg, YjJil'angcL, Iguate.;~y, i'lIea.l'int e Chuy. As canhonei as j1Iaj'aca.nã,
Ivahy, Henrique Mm'tins e AI'agual"y, qu formavam a la divisão ao mando do chefe
Alvim (barão de IguaLemyl, ficaram protegendo os transporte,

A's li e 45 mInutos, o Lima Bal'ros tTOCOU o [rimeiro tiro com as trincheiras de
Curuzú, e logo depois entraram em acção os ouh'os 5 encom'açatlos.

Ao pôr do solo fogo 10 Íllimigo f·Ji·setornando lento e cess tl de todo. D:lS nos os
encouraçac1os o unico que teve avarias sérÍ'l'l foi o Rio de Janeiro, cuja couraça foi
atravess'lda em dois lugares proximos á proa por balas de 3'3. Um'l. de Sll'l peças de
6 ficou inutilisada pàr uma bala que baLeu-lhe na paI te inferior d"l moldltra da joia,
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Palmas, sem encontrar resistencia, protegido por 7 canhoneira, e marchou
pela margem do rio, indo acampar diante de Curuzu. O bombanleio
n'esse dia foi furioso. Alguns navios postaram-se em frente de Curuzú,
e o encouraçado Rio ele J etneú"o, de 6 bocas de fogo, depoi de ter
suas chapas de 4 pollegadas atravessadas por balas de 68, roçou em um
torpedo que fez explosão por baixo da quilha, e submergio-se, morrendo
afogados o comlllandante e quasi toda a guarnic;ão (2). Foi o unico
encouraçado perdido pelos Brazileiros durante a guerra. A I'why recebeu
um rombo na caldeira e todo::! os navios que entraram em comb::lte ficaram
mais ou menos damnificados pelas peças de 32 e por um canhão de 8
pollegadas, que jogavam nas trincheiras. E te ultimo foi de montado
por uma bala, e um Paraguayo que estava de observaç~o em UI11<\ arvore
ficou dilacerado. Foi esta talvez a unica perda que tivel'am os Para
guayos n'este dia.

«Nodia 3 continuou o bombardeamento e Porto-Alegre atacou
a trincheira de Curuzú. Avançando com bravura (met?"ching getletntl!J)

A bordo do mesmo navio fic'u'am mortos ou feri. os 8 homens, entre os qunes um
omcial.

Os Paraguayos tiveram a melhor de suas pel:as, a de 68, desmontada por uma b'lla
qlle partio·lho um dos muuhõos.

A' noite, 2 praticos, 1 engenheiro e varios officiaes de marinha roconhecoram o
sondaram um cunal entre os navios metU I JS a piquo, e por eUe sul il"lm D'1. manhã
do di'! 2 os encoul'.1çados Lima Ba?')'os, B?'azil, Bahia e Bar,'ozo até !,orto da est cada
de Ourullaity, sustentando o fogo cllu'ante lodo o dia com essa bateria, que ficava a
50 brfl,as de distancia, e respondia com canhões de (8 e 80, O TamandClll'é, as bOIll
bardeiras Pedro Afio'l!sO e FOl'te de Coi-mbl'a e as chatas bombardeiras ns. 1, 2 e 3
continllaram no lia 2 o bombardeamento de CUl'llZll.

A' 1 hora e 3 miuuto", d pois de metralhados os bosqLles a Ijaccntcs li. Guarda elo
Palmar, come,aram a desembarcar ahi as Lr,)pas do g,meral Porto-Ai gre, não no sitio
d signado no mappa que acoml anba esta obra, porém mais abaixo.

A's ,: horas da tarde, o qlnndo, r,'para,rns as suas avari1 , o encotll'al:a lo Rio ele
Janeiro approximava-se da estac9da de lll'llpaity, ro,ou em d is torp dos, e fazendo
estes e:.:plosão, submergio-se o n~vio. MUlTeram o commnndante ilv'\do (LUn dos IlL'1.is
iUusLrados oJ1:iciaes da m'1.rinh't brnzileira, e que sel'Yirrt com c1istinc,ão na franc za
c1urallte a gllerra da Criméa). 3 OutTOS officiaes e 5') praças. aharam-se a nado 6'~
homens, entre os gu'\es 3 officines. A ordem do dia d( almimnte elogh um guarda·
marinha do Br'C'.%il, qne debaixo elo fogo de metralha do inimigo, s Ivan em uma hncha
muitas 'pl'lças da gllal'1liçãa do Rio ele. !anaü'o, e o e mmandante da eat.honeira Ivahy,
que QchanLou-se sem ordem para auxlltar ess'l lancha. A Ivahy teve um:! das caldeiras
atravfss'lda por 1ala de canhão.

Dosembarcllelas as nossas trcp1s, ás 3 horas da tarde, parte d·, yangLlarda, no m'tndo
lo geueral Font:}s, foi entnndo em fogo, e re-pondendo á fuzilaria que o inimigo fazia
da m'1.tta circumvisiuba. Só u'u. estreita picada conduzia a uruzú; a bri
ga':la do tenente·corollel Barros e Vasconctlllns (barão de P n'üva), composta dos bala
lhões [,0 e 80 de "oluntario e 110 provísori de linha, lanroll-se contra os dest'1.c'1.
mentos inimig s e os põz em fuga. TiY<llTl s 11'e ~e pel)neno cholJ.ue, ferido na Guardia
dC'1 Pallm.I', 12 homrms mortos e:~ (·rochas e 3 sold.dos f'~ridos, Até ás :) horas da
tarde tinhamos 5'~ feriJos.

Os atirarlores paraguayo, que s achal'a n emboscados n'1. matta inc n iaram esta
refugiaram-se n1. trincll'Jira de CUl'llzíl. Ó á 11 ite, em c011sequencia las diJJiculdad s

do .te:Teno, do ~ncell. io e ~1fL: ~xt~llsão a percorrer. pJllde o general Port )·Alcgre tomnr
poslçao a curta dIstanCia do lDU11lg0. Com ~i'Ju·se logo a levantar um e paldão, constando
de 5 canhoneiras, e ás 4 horas da m.drugada, estava este trabalho concluido.

(2). Notici'1.ndo est'3 facto, e aLtribllin'lo o deslstl.'e d0 Rio de Janei?"o ao fogo dos
marinheiros que em torra gllal'l1Bcilm os canhões d C1ll'llZll, excla;noll o Semanario:
-r( -!~tl"el)ielos combatentes de Riachuelo, que pela segunda vez venceis a. esquadra do
Bra.nl .... l)
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apezar do fogo de enfiada dos Paraguayos (1), contornou. e118 a trincheira
pela esquerda d'esta, fazendo com que parte de suas tropas se arro
jassem atravéz do lago, que tinha 4 pés de profundidade. A guarnição
ao vêt'-se atacada pelo flanco e retaguarda poz-se immediatamente em
retirada.

« Os Brazileiros em sua marcha sobre a trincheira perderam perto de
2.000 homens, entre mortos e feridos (2), Q~iando contornaram a po~ição,

perderam alguns mais, e então começaram as perdas para os ParaguaYlIs,
que deixaram 700 mortos no campo. além de 1.800 feridos, que quasi
todos conseguiram salvar-se. O 10' batalhão, que nunca entrara em fogo,
tinha de defender a esquerda, mas ao vêr que os Brazileiros a flan
queavam, perdeu o animo e fugio em debandada, desamparando seu com
mandante, que foi morto O resto da guarnição combateu com denodo,
homem contra homem, mas foi supplantada e teve quo deixar sua arti
lharia nas mãos dos Brazileiros. lO momento em que estes penetraram
no forte, um paiol de polvora fez explosãO e matou 1'2 homens (:~).

Um Paraguayo e um Brazileiro investiram com tal furor um contra o
outro, que morreram ambos de pé, tendo um cravado a baioneta no
corpo do outro, O capitão Mo n tiel, commandante de um regimento de
cavallaria paraguaya, que, por ter perdido os cavallos, servia como infan
taria, foi gravemente ferido e ficou como morto no campo, na reta
guarda dos Brazileiros, que avançavam na direcção ele Curnpaity. Quando

(1) O Sernana1'ío confessa que os Brazil'Jil'os {( cargaron con illl~)etu,). Na direita
da trincheira achava-se o batrrlhão n. '1, 11 centro o n. ')7 e na esqul)rd'lo n. JO, O
coronel Jimenoz <1irigi,t a dofeza. Spf!ulldo a mesma foU.l'l os assai tanto foram repellidos
no c ntro o n'\ direita, o já « de joelhos pediam ·mize>'icol'dh quando o batalhão n. tO
desanimou e ,'etirou-se pOl'qlle uma coll'mna b,'azilei,'a tinha vadeado a lagoa da esquerda. ))

(2j Os Brazileiros 1\ lenas tiveram 7 homens fór,. dI) comh'lte, dentre os quaes (;3
offie.iaes, isto é: mortos, 11 oflici ll'S e 148 inferiores e soldad s (100 homens); fJriüos
52 omciaes e 577 inferiores e soldados (6'20). Estes a.lgarism 5, com s; vprá no Appen
dice. são tomados das ,-elações nomin-aes publicad'ls om ordem do dia. Cumpre·nos, entre
tanto, declarar, qne seglllldo a parte offichl do DI'. l\Ianoul Fclichno, cirLU·gi1i.o-mór do
exercito, o numero do feridos do 20 corpo foi de 69:i nos dhs 2 e 3.

Em todo o caso, Thompson exagerou, como empre, as nCJSS1S pêI'Cl1-, tl'iplicando-'ls
quasi.

A posse de Ouruzú e os bombardo1mentos de 1 a 4 de eoo11lbn, cust'll'.lm lambem
li esquadra a perd'l do encouraç'lüo Rio de Janei,'o, e St homen::; fón de comb:Llo, sendo
5 officines e 5:.! l11a.li.nheiros mortos e ] oflicial e 23 I nrinh iros fJrÍllos.

Em um reconhecimento feito uo dh 3 por tropas do 10 corpo bnzileiro para o
!'lc1os d1 Lag01 Piris e Sauce livemos ! soldaJo morto e 1 offichl e \J sol13.dos feri os.

Ao todo, no 20 o 10 corpo e na esquadra tivem s nos tres di:J.s llUS 91:i0 homens fón de
comb te, entre os quaes 7<3 oJliciaes.

Os Parnguayos perueram a sua fortificação de OUl'llZÚ, 13 canhões, muibs arm1s, 3
bandeiras, algulttas caixas de guerra e nüros trophéos, e tiveram 800 mortos, 1800 feri
dos e 32 prisioneiros.

A bandeil'a p'\ragll'IYi' qlle fiuctufl.1" na lrilH'boira f i tonuch\ polo cupilf.io I. rcolino
Dhs, que pertencera ao cor,)o de zu·wos baWanos, o s' rvia no 8" de voluntarios (Rio
de Janeiro), O oldado J. A. Penha, do mesmo 30 rle volul11arios, apoderou-se d'l ban
deira do 40 bataUlão paraguayo, e o soldad Pinllo José Guimlrães, que llertonci'l a 10
de voluntarios (Rio do Janeiro), mas estnva 'lddido ao 180 (t>lin'1s Gomes), tomou a ban
doira do 270 batalhão inillligo.

(3) Houve, com elJ ito, uma explo ão, sendo feridos, S) não nos ong'lnamo> 1 official
e alguns soldados. umpre verificar esl facto no re'mmo das partes officiaes, quo damo'
no .4ppendice.
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voltou' a si, conseguio arrastar-se pal'a o matto e foi rennir- 'e aos

seus (1),
« O general P or t o- A1eg r e só perrnittio a persegUlçao dos fugi-

tivos paraguayos na distancia de algumas jardas. Voltando logo depois,
bivacou no campo quadeado, que ficava ao sul da trincheira de Curuzú,
Se houvesse continuado a perseguição, teria passado por Curupaity sem
perder um só homem: teria tomado a bateria, restando-lhe ainda 12.000
homens para cahil' sobre a retaguarda 'ele Lopez, emquanto Mitre e Flores
o accommettessem pela frente (2). Os Alliados tel'iam inevitavelmente

(1) As notas anteriores e os documentos do A]Jpendice elisp:.msam-nos de entrar cm
outros pormenores sobre o assalto e tomada da CUrLlZÚ: b~lstará nccrescentar ao que
ficou dito, que na manhã de 3 de Setembro os Paragoayo' romperam, com as 12 peças
que lhes restavam (1 fóra inutilisada pela squadrn), um TIVO fogo coutra a bateria de
ô peças que haviamos levantado em terra. Logo d.epois o general Porto-Alegre ordenou
o assalto, e, avançando as nossas tropas com o mmor enthusl smo, saltaram o [osso e
ganharam a h'incheira os 5 batalhões do general Fontes (direita e centro do inimigo) e
dois dirigidos pelo general Albino de Carvalho (esqllerclu inimiga). Da colnmna d'este
ultimo metteram-se pelo banhado e lagoa em que' se apoi va a esquerJa dos Paraguayos,
o 34.0 de voluntarios e os tres corpos de caçadores desmontados, e, com grande sorpreza
do inimigo, atacaram-n'o pelo fianco c retaguarda.

A força paraguaya que defendia uruzú, e que, como já ficou elito, era comman
dada pelo coronel Jimenez, compunha-se de 2 '130 homens de infantaria (3 batalhões),
cavallaria desl1lontmla (1 regimento), artilharia de posição e artilharia cie marinha.

A perseglúção foi tenaz, e os Paragllayos, dispersos e envolvidos, perderam então
muita gente.

O general Fontes chegou até curt'l. dist~ncia de Curupaity e pedio reforços para occu
par essa posição, ID'lS Porto-Alegre os recusou, comprehendendo que não poderü sllsteu
tar-se ahi contra um ataque vigoroso do inimigo. Estava recluziao a 7.500 homens das
tres armas; a sua infantaria, que anles do combate compunha-se de 4. Hl homens, aca·
bava de sofIrer uma baixa de 510fficiaes e 589 soldados 110 dia 3, sem contar os mortos
e feridos do dia antecedente.

ó então, conhecendo 111 lhor o terren9, começou o general Porto· Alegre a vêr que
a empreza nâo em tão focil como tinha sido representada n'! conferencia de 18 de
r.gosto, e passou a entrincheirar-se em CurUZlt para evitar alguma sorpreza do inimig .

Entretanto, desde a noite de 3 de Setembro os Paraguayos augmen1avam as obras de de
feza de Ollrupaity pelo lado de terra. Depois de varias conftlrencias os generaes do
acampam nto de TlJYuty resolveram reuuir em Curuzú toda n infl1nt1ria e artilharia
do exercito argentino, em numero cl3 8.00u e tn.ntos homens, e UJn'l brigada de infan
t'lria brazileim de 2.300 pra~,as. O general Mitre impressionado com o brillianttl feito
d'armas de Cnrllzú, qlÚZ ir em pessoa, á frente dos seus compatriotas, colher os 10tU·os
da victoria em CUl'llpaity. Em vez dos 4.000 infantes brazilúros, ~cjlllus por Porto
Alegre, devia este receber um reforço de cerC:1 de 10.50 Argentinos e J3razileiros, mas
o tempo ia sendo consumido em conferencias, e o iJúlnigo aproveitava a nossa inacção
para converter Cnrnpaity em um b:t1uarte inexpugnavel.

12) A cenSlU'a contida neste tl.'echo de Thompson cahe por terrA. desde que se sabe
que o general Porto-Alpgre não desembarcou com 14.00,1 homens, como suppõe o escriptor
inglez, mas com 8. lil7 apena .

Com as perdas soffriclas em Curuzú es ava eUe reduzido a menos de 3.500 infantes,
3.400 homens ele cavaUaria desmont'ldos (só uns 2PO levavam cavallos) e 697 artilheiros
e pontoneiros; ao todo teria ele 7.500 a 7.600 homens. Ha dlfferença muito sensivel
entre este al~arismo e o que apresenta 'fhom son (12 000).

Com a dIminuta forç'l de que dispunha não podia Porto·Al gre ir afTrontl\r por
Cllrnpaity qunsi todo o exercito inimigo: nada ~eria mais facil a Lopez do que ata
cai-o com 14 ou 15.000, deixando ainda 12 ou liJ.OOO nas linha de Sauce e Rojas.

Nas juntas militares celebraclas em IS e 2 de Agosto os generaes Mitre, P-olydoro
Jordão e Flores não prometLeram, ('omo suppõe l'hompson, atacar as linh'ls de Rojas.
O Ilue s~ resolveu então foi bombardear es· as posições, ame'\çal-as, c lançar pel esquerda
elos 1 ara~u1Yos uma columna de camllaria, afim ele -explorar p r esse lado o terreno.

EfIectlvamente na manhã de 3 ele Setembro o general Polydoro mandou fazer pela
~s. u~rda e pelo centro ~a nossa linha um movimento so1;Jr~ as p')sições fronteiras do
lnlllllgO. Pela esquerda, Junto aos banhados da Lagoa PU'lS, foi posto em fuga UIll
piquete inimigo, que deixou no campo 1 homem morto e 25 cavalias ; pelo centro o
coronel Resin, ela divisão Argollo, marchou com os batalhões 90 de infantaria de Iiuha,
260 de voluntarios e nma alll do 2° de voluntarios e repellio as avançadas do inimigo.
Do nosso lado houve 1 soldado morto e 1 alferes e 8 soldados feridos.

A's ó horas cl manhã de 4 ele Setembro o gener,ll Flores, com uma coluluna de
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tomado as po 'lçoes paraguayas e destruido o seu exercito. » Assim o
affirma T h o li Ps o n, e certamente teria sido facil entãO aos Alliados,
passando a linha de Rojas, chegar ate Humaita.

As informações prestadas por testemunhas oculares são mais com
pletas do que as partes officiaes. De differentes fontes extrahimos os
seguintes pOl'menore, sobre que não ha divel'gencias:

2.500 brazileil'Os e argentinos de cavallaria, apoiados por alglms batalhões, fez um re
conhecimento pela esquerda paragl1aya até ao Passo-Vai. Foram mortos m'tis de 20 ini
migos e aprisionados 7. A f01'(;a bra7ileira nada sofl'reu; a argentina. teve 4 mortos c
5 feridos.

No dia 4 reuniram-se em Tuyuty os generaes I1'Ütre, Flores le Polydoro, e, compe
netrados da neceSSIdade de ser reforçado o 20 corpo, ficou resolvido que o ultimo desses
generatls fosse a l1ruzú conferenciar com o alminnte e Porto-Alegre. Limit'Ju-se esle
a pedir um reforço ele 4.000 infantes e a 'indicar a con I'enicnci.. de avançm' uma columna de
c:w,ü aria desde TuyUly, contorn'lndo a esquerda elo inimigo, até fazer jl1ncção com o 20
corpo em CUl'UZÚ, indicação que mostra até que p')nto ia aiuda então a ignorancia
dos generaes alliados qu:mto á topographia do theatro das o Jerações, aos recursos do
inimigo e ás obras dtl dofeza levantadas por este.

No mesmo clia 1) o general Polydoro Jordão ordenou um reconhecimento sobre a
extrema direit't do Sauce, afim de verificar se hwia alguma passagem atravéz das lagoas
Piris e hichi. Foi feito este recon1lecimento por 50 homens de cf\villlaria e 2 com
panhia de infantaria. Um Iiquete inimigo que ahi estava foi disperso, deixanelo 4
mortos e prisioneiro o commandanw,

"O dia 6 o general Polydoro deu conta aos generaes Mitre e Flores ch conferenci't,
que tivera com os seus collegas em Curuzú, e combinaram os tre em um plano de operações,
devendo MiLre ir entender·. e no dia seguinte com Porto-Alegre e Tamnndaré. O phno
consistia em formar-se em Clll'l1Zl111m ex rcito de 18 a 20.000 homens para toma.r Curl1paity
e operar sobre a ret~guarda do inimigo. O at'lque de Cl1rupaity devia coincidir com
um reconhecimento feito por Flores á frente de toda a caval1arÍ'l alliada na direcção
de Tuyu-Cuê. As forças que ficassem em TU3'uty deviam ma.nter-se na defensiva, ou
operar so])re as lillhas de Rojas se fossem prevenidas em tempo e se o inimig.') se
mostr,\sse fraco n'esse ponto,

Mitre, com effeito, foi a Curuzú no dia 7 e fa110u em geral sobre o plano, sem
dar, entretanto, toclos os pormenores. N'esse dia os Paraguayos bombardearam o acam
pamento de Tuynty na parte occupada peh livisão do general Argollo. Responderam
vigorosamente as nossas baterias. Tivemos 2 mortos e 2 fericLos gravemente.

No dia reuniram-se novamente em Tuyuty os generaes Mitre, Polydoro e Flores,
ficando definitivamente adopta'lo o plano combinado no dia 6, Resolveu-se lll'}is que o
general Mitre segui se para Ouruzú com toda a. i"fantaria do exercito argentino e l'
peças de artilharia para, unido a0 20 corpo brazileiro, dirigir em p"ssoa o ataque de
Curnpaity e as operações sobre a dU'cita e retaguarda do inimigo; que Flores ficaria
comm~llldando em Tnyuty até ao momento em que sahisse (Om a columna dc caval
laria, cabeudo lesde então o commando das forças que ficavam n'esse ponto ao general
Polydoro. Lavrou·se n'esse sentido uma acta. (Vej. Appendice, n. 48).

. No mesmo clia 8 receberam os gener,\es Mitre e Polydoro cart'ls do general Porto
Alegre: insistia em 'llJll ataque simultaneo por toda a lin.ha, po.dÍ't 4.000 infantes bra
zileiros e desejav'\ saber se Mitre iria commandar em chefe as forças que devÍ'tlll reunir-se
em Cnrnzú.

O general Polydoro respondeu que lhe m'lllc1aria uma brigada de mais de 2.000 homens,
e o presidente Mitre enviou-lhe a acta da ultima conferencia, lavrada no dia 8, e uma
cxtensa c'\rta sobre as opet·ações.

Porto-Alegre e Tamandaré protest'tram contra a « posição seclll1daria a. que o pl'lIlO
de operações reduzia o Brazil ", e isso porque em OlU'uzít fic:wa Mitre com o commando
em chefe, e em Tnyuty ficaria Flores.

O conselheiro Oc.aviano teve de intervil' tambml nesta questão.
Estes protestos e rlJclamações dav.<m-se no clia 10, e na tarde do mesmo dia um

pU'lamenbrio do exercito inimigo tentava approximar-se das avançac).as argentinas sem
o conseguir. .

No dia 11 embarcaram para Ouruzú 4.000 Argentinos ás ordens do general Paunero,
e no dia ]2 seguiram para o 111 smo ponto m is de 2.0 O Brazileiros, sob o commando do
coronel Paranhos. De le o di'! 5 estava incorpomdo ús forças do general Porto-Alegre o 120
batalh90 de voluntarios, que antes servia na esqu'tdra.

No dia 12 tcve lug'lr a celebre conferencÍ't d Yutaily·COJ á, entre II1itr~ e Lopez.
o cli'l 13 Mitre seguio para CUl'llZÚ e ahi con ferenciou com o conselheiro Octaviano,

o almirante Tamandaré e o general POJto-Alegre, e combinou-s.. em de fazer a acta 'ch
conferel:cia na p1rie relativa a ficar o general Flores com o commando em Tuyuty,
Desembarcaram em Curll7.ú lU'lis LOO Argentinos, elevando-se o numero d'estes, segundo
os calculas mais seguros, a 8.0 O homens, Oll segundo o gener,ll Il'Ütre, a 9.000 homens.

Tal é, em resumo o que consta dos documentos que publicamos no Appcl1dicc,
e que nos dispellS!lll10S c~e commentar.
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o ataque de Curupaity era o fim proposto, o assalto do forte de
Curuzú foi um incidente não antes calculado; ha até motivos para que
se dUvide de que no quartel-general dos Alliados houvesse noticia da
existencia d'este forte ou se conhecesse a sua importancia. (1) As ope
rações da eSfluadra não corre'jJonderam ás de Porto-Alegre. Sua
acção foi quasi independente do ataque das tropas de terra, talvez com
prejuizo do plano commum ().

O almirante Tamandaré parece ter resguardado, me mo para
com um general brazileiro, a independencia da esquadra, como lhe fôra
outorgada. Não houve unidade de acção da parte dos navios brazileiros.
No dia 1" de Setembro avançou Tama'ldaré contra Curupaity, pas
sando pela ilha das Palmas (tambem chamada Curuzú e Palmar nas
difi'erentes participações! com 5 vapores encouraça los (3), o Bahia, o
B't'o..zil, o Barroso, o Lima Ba?'1'os e o Rio ele Janei?'o, e achou-se
entre dous fogos. tendo Curupaity na frente e CUl'UZÚ na retaguarda (4).
Os outros navios foram destinados a transportar e a rebocar as tropas
de desembarque, com ordem d) não tomarem parte no bombardeamento,
o que eUes pontualmente cumpriram.

Durante quatro dias aquelles 5 encouraçados canhoneiaram os entrinchei·
ramentos de Curupaity e durante dois dias e meio o forte de Curuzú (5),
sem resultado definitivo ou favoravel á acção das tropas de terra. No
forte de Curuzú foi desmontada I peça e ficaram levemente damnifica
das as trincheiras na parte superior.

Os Brazileiros não encontraram mortos nem feridos quando tomaram
de assalto Curuzú (6). Em compensação muito sofi'reram os encouraçados
do fogo concentrado de norte e de suéste.

(I) O's documentos que publiCflmos no Appendice deixam fóra de duvida este ponto
e demoustram a toda ii luz que aos Alliados não era desconhecida a existencia da fortificação
de Curuzú.

(2) O almirf1.nte e o g"neral em chefe do 20 corpo caminlull'am sempre de accordo,
combinando entre si a operação. Os fogos da esquadra, elJectivamente, causaram pouco
damno ao inimi~o, pela posição das baterias de Curuzú e Curupaity, e pela naturezf1.
d'essas fortificações. As t.rillcheiras pal'a~uayas estavam collocadas em plano elevado sobre
o nivel do rio, e enm ti monticulos de narro solto, on-Ie as balas embaçavam, sendo a
desmoronação facilmente repamda. ,)

(3) Já dissemos e~ outm nota que os encouraçados eram 6. O autor deixa aqui do
mencionar o Tamandaré.

(-1) Inexacto. Já ficou dito hmbem que \lO dh l0 os 6 encouraçados só bombarJ aram
CuruzÍl. o dia 2, sim, 4 encouraçndos tl'RnS~lUZero.m o. linha dos navios submeraidos polo
inimigo e foram bombarJear Curupaity. .,

. (5) Durante 3 di'lS alguns dos encour~çad?s bombardearam Curupaity, isto é. durante os
dias 2, 3 e 4 de Setembro; dUl'f1.nte 2 eha Incompletos bombnrdeamm Curuzú isto é du-
rante parte do dia l°, todo o dia 2, e 1 ou 2 horas da manhã ele 3 de Setembro.' , .

(C» O autor quer dizer que o fogo da esqu'1clra não offelldeu aos defensores de ('uruzú,
e por isso as nossas tropas, ao ~ntrRrem na fortificação não encontrarllm cadaveres.
Thompson diz que o unico prejuizo produzido pelo bombardJamento consistio na perda de
) .canhão de 68 e \l morte de 1 soldado. O Semanario, além do estrago do canhão (oecor
rido, segundo essa folha, no dia 2, e não no dia I, como diz a parte offici\ll lo almir'lnte)

B 12
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o Rio de J anei?'o, -construido na capital de seu nome,forrado ue chapas
de 4 1/2 pollegadas e munido da casamatas, recebeu no dia lo de Se
tembro por diante da machina 2 balas de 3:J, que perfuraram as chapas
sem causarem maior damno (1). Uma de 68 penetrou na casamata,
matou 1 homem e ferio 7 (2).

No dia 2 de Setembro esse encouraçado submergio-se. Tornando se
o fogo do forte na retagual'da dos navios por demais incommodo, o
Rio de Janeú"o recebeu ordem de recuar e de postar-se defronte ele
Curuzú (3). Ate então tinham-se evitado os torpedos; mas n'este favo
ravel surgidouro o navio foi roçado por uma d'essas machinas explo
sivas, pois repentinamente levantou-se sobre um jacto extraordinario
d'agua, e, partido pelo meio quasi instantaneamente, afundou-se no
abysmo. Da guarnição composta de 115 homens, 53 morreram em con
sequencia da explosilO e do despedaçamento do navio, ou pereceram
afogados e metralhados no rio pelos Paraguayos (-1).

O commandante Ma r i z e Ba r r os, (5) que procurava salvar os pa
peis no seu camarote, foi uma das victimas. Os que tentavam salvar-se
a nado, ameaçados ora pelos destroços do navio, ora pela metralha do
forte, foram em' parte salvos pela canhoneira I vahy (6) que por detraz
da ilha das I'almas assistia á catastrophe e correu a acudir aos sobre
viventes. Mal apanhára este navio alguns dos infelizes quando recebeu
uma bala na caldeira, ficando escaldados 4 foguistas, do que resultou vogar

declara que em CurupaiLyticarum mortos 2 soldados. Não ha, porém, quem ignor', que a
respeito d:ls p rdas dos Paraguayos neuhuma confiança e p6de ter no SemanaTio.

Descreyendo estls occurrencias, diz o mesmo periodico que em OtU'llp\lity s6 havia 1
peça e em Curuzú 3; entretanto, só n'este ultimo [Jonto cabiram em nosso poder 13 bocas
de fogo, e em CurupaiLy, desde meiados de 1865, est~vam ern bateria sobre o l'io 1 canhão
de SO, 2 de 68, 2 de 1:l2 e 14 de campanha.

O comm:llldante de CurupaiLy, era o major Sayas, qne t.inh~ ás suas ordens 1 batalhão
de infantaria e yarios contingentes de arlilhal'Í[1., Uma das peças era gual'llec.ida por arti
lheiros da marinh'l, ao mando do alferes J. Pantaleão UrdapilleLa.

II) Isso aconteceu diante de Clll'UZÚ.

(2) Foi morto 1 mRrinheiro e ficaram feridos o 10 tenente Jansen Müller e Gmarinheiros.
Este joven officiai sofi'reu a amputação de um br:1ço e de uma perna, fallecendo logo depois.

(3) Inexacto. O Rio de J anei1'o, depois de reparar as avarias recebidas no dia l0, ubia
o rio p:lra unir-se aos encouraçados que bombardeavam Curupaity quando, na Altura dos
navios mettidos:l pique, tocou cm dois torpedos ás 2 horas da tarde de 2 de Setembro.

(4) A guarnição compunha-se de 112 homens, e, segllDdo a HistoTia Medico Ci7'W1'gica
da Esquadra Brazileir'a em Ope1'açôes, morreram 4 officiaes e 50 praça~, e sRlvaram-se 62
llOmens entre officiaes e marinheiros. D'estes uldmos, 7 estavam feridos.

(5) Mariz e Barros, como já vimos no vo1. 10, foi morto em 27 de Marc:o diante de
ILapirÍl, a bordo do encouraçado Tamarzdcltl'é, de que era L:ommandallte. '

lJ commandante do Rio de J a,ne'iro era outro official não me110S di tincto do que esse
o 10 teuente Amgrico Silvado. Moneram na mesma occasião o 2" tenente Alves Coelho'
o guarda marinha Raymundo da Silva e o piloto Azeyedo Albuquerque. '

:6) Foram salvos p.ela canhoneira I vah1/. c0!11.m.andante o lo tenente. Guilherme J. Pe
reira dos Santos, por uma lancha do B1'aztl, dmglda pelo guard!1 mannha Castro e SHya
(.\. Quintilhanno de) e pelos escal reS ClQ TMI~'f7ldal-J.
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o mesmo a mercê da corrente, pelo que foi necessario que viessem outros
navios de detraz da ilha e o levassem a reboque (1).

O Lima Barros (anteriormente Bellona), navio de torres cons
truido na Inglaterra, recebeu do dia lo ao dia 4 de Setembto 49 tiros,
dos quaes 5 nas t')rres Uma bomba entranhou-se pela coberta e causou
grandes desastres no interior.

No dia 4 o navio soffreu muito de 1 peça raiada de calibre 80 e
de outra lisa ele 68, assestadas na bateria de Curupaity, e perden o
seu machinista e 1 piloto. A couraça não foi atravessada, mas o bater
das chapas sobre o casco do navio foi tão prejudicial, que se teve de
proceder a um sério concerto (2).

O Bahia (anteriormente Minerva), navio de torres construido na
Inglaterra,' recebeu no espaço de 4 dias 38 balas, das quaes 4 na torre.
Entre os projectis encontrados na coberta reconheceu-se 1 granada de
6'i, lançada por I peça de alma raiada, e 1 de 68. Em dous lagares
foi a couraça perfurada, em o:utros fortemente lascada. A bordo foram
feridos 5 homens pelos estilhaços e lascas (3).

O Bar1"OSO, navio casamatado. construido no Rio de Janeiro, recebeu
15 balas, das quaes 6 entraram meia pollegada pela couraça. Ninguem
da guarnição foi morto ou ferido (4).

Finalmente o B?"\Jzil, corveta casamatada construicla em França,
recebeu nos dias I e 2 de Setembro 13 tiros de peças de 68, cujas
balas não perfuraram, mas fizeram depressões de 3jB de pollegada na
couraça. (5) A guarnição nenhuma perda soffreu.

II) Inexacto. A Ivahy foi o unico navio de madeira que se expóz a@ fogo de CUl'UZú.
e fel·o, CJDlO se p6cle 'ver no Appendice (ordem do dia do almiritnte), para socconer a
1011cl11. do BI'azil, qlle acudira aos olficiHes e praças do Rio de Janeil'o.

A Ivahy res)ondeu á uat,}ria inimil{fl. e retirou-se quando o almirante lbe orJenou
por um sigllal qlle « passasse a faUa I) Teve uma das c'üdeiras atravessada por baln de
~B. e -l- marinheiros feridos, mas não foi necessari". como diz o autor, que outros navios
lhe des~el1l reboque,

O Seman.'wio annu.llciou logo que Iil.!lto eStirt canhoneira como o encolU'açado Rio de
Janeiro havi'lm sido mettidos a pique, perecendo neste ultimo ;-l51) homens.

('1) No Lima Bal'/'os foi morta 1 machinista e ferido 1 mestre. A ordem do dh diz
mais o segltinte, que não combina com as informações do autor: .

. « Mrüs de 40 balas acerl-aram no Lima Barros mas nenhuma prejudicou as SUilS obras
V1..;'as. Nfl.s. suas tOl}'es e couraç'1. as _babs oblo!lgas de 84 lihras, que o inimigo hnçava,
nao prOdllzll"lm maIS do que clepl'essoes snperficlaes. "

(3) Foram feridos o 10 tenente Bernardino de Queiroz e 4 marinheiros.
0« Bahirz, » diz o document citalo, '. receheu 38 bqlas e sotfreu avarias sérias, mas

nenhuma que afi'flctasse a torre nem a sua fjrte couraça. "

(~) cc O Barroso recebeu 15 bahs, das quite 1 inutilisou-lllc o cal restanto. »

(5) A part.e ,fficiitl rIo comm:lndqnte diz:
« Recebeu este navio 13 balas ele calibl'e G'\ m diJferentes ll}gnre c felizmente. apezar

de oulros esLilh'lços por ellasJ)l'ndnzidos, n1iil Iizerqm damno algum ás pr~ç s da gual:lIil'i\o. »
Do enc lU'açalo Tamam GII'é diz o almimnte o seguinte:
« O encoumçado Ta mandan: hosLi Iisou habilmente (] illin'lÍ" 1 sem expôr-se ás 5UII.

balas, como eu ordenára" par~ pr8" rvar o ngenhos appal' lho de inutiJisar túrpc:dol:', qne
est1 IllYl0 Lem lIrl1l1do a proa. "
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Para os dous contedores foram. insignificantes os resul,tados.

A perda do encouraçado Rio ele Janei?'o, devida ao acaso, nrLo deixou
por isso de ser muito sensivel â esquadra. Causou ao principio sinistra
impressão nas iropas navaes e terrestres; mas a coragem por isso não
diminuio, pelo contrario, ateou-se o odio, inflammou-se o ardor militar.

Na tarde do dia 4, visto P ort 0-Ale g r e .não tentar por terra o
ataque de Curupaity, voltaram os 4 encouraçados para o arsenal das
'l'reS B0cas, (1) onde deviam reparar as avarias, ficando todas as outras
canhoneiras por detraz da ilha das Palmas. Tamandaré considerou
este infructifero ataque como demonstração cabal de seu anterior asserto
de que a esquadra por si só não poderia vencer as fortificações para
guayas, sendo aliás proveitoso seu concurso contra determinados pontos
que de terra lhe fossem indicados para alvo de sua artilharia. E ta
opiniãO não deIxava de ser judiciosa, mas nJo encontrava acceitação nem
no quartel-general nem na imprensa. Os resultados navaes não estavam
em propor~ão com o 'dispendioso e imponente apparato da esquadra,

As tropas compunham-se exclusivamente de Brazileit'os, sobretudo
dos Rio-Grandenses do 20 corpo de exercito (2) reunido na Candelaria
sob as ordens do general Porto-Alegre; e, podanto, com excep~ão

dos cascos de batalb oes, que foram deixados em Uruguayana, cons tavam
de recrutas, isto é, tropas exercitadas, mas que nunca tinham entrado
em fogo. E' verdade que seu odio intenso contra os Paraguayos, e o ar
dente desejo de se desforrarem dos ultrajes tragados em S. Borja, exube
rantemente suppriam a inexperiencia militar.

O general em chefe Mitre mostrou desconfiar d'esta expedição e du
vidar da seu resultado, não querendo que as tropas argentinas to
massem parte n'el1e ; .quando, porém, contra a sua expectativa, 11m re
sultado completo e brilhante corôou a empreza (3), foi em pessoa di
rigir o ataque de Curupaity e comsigo' levou quasi todos os Argentinos.

(1) Arsenal do Cerrito,

(2) As tropas que tomaram Cm'nzú perLonciam todas ao 20 corpo de exercito brazi
leiro, e em outra nota já fizemos sentir qne s6 a ca\'allaria compllllba-se le Rio-Gran
denses. Os ,bataThõe~ de infant~ria, q~lO foram os (jue, levaram o assalto, cOll1pnnham-se
de volunt!l;no do RIO de JaneIro, l\hnas-Geraes, Ballla, Pará, Maranhão, Parahyba rI

arte, e RIO Grande do Norle, Os corpos d cavallaria npJnas tiveram 1:l8 homens fóra
de combate,

(3) Esta ollservação do autor é rigorosamente exacta. F:e em fins de Agosto o gen<Jral
'!itre se !'esolve a fazer o qu tentou praticar depois ria yictol'ia le CllrlIzil, estaria

mos no dIa 3 de Setembro senhores de ('urnpn.iLy, e :lI osse d'es 'a fOl'tHicacno importava
a !mmedi~ta, el'a~ll,aQii:o elas linhas lo Slll ,R'lja, c P,lS0-PLl li I los P lnIgn'lYos, Lopez
tena de fngu' pl'lClpl~ar1amcnte para Bumaitá, abandonan.l0 t'JCla a al'Lilharia pesmla
das suas ~Inhas extel'lor s, e provavelmente poderiamos cortar e bater gr'\nde part.} do
seu exercito.

CllInpre, entretanto, lembrar qne estas e oulras r€'flex-}s poelem er feilas hoje diante
do maPJ?ad'esses lngal'es, que como por ,czes temos dito, eraTn completamente desconlu:cidns
aos AII~a dos

Esta circumstancia r.!.ão deve ser e quecida )l lo' qLIe crWc'Llll, depois dos factos
CODSlIl11ll1ados, as operaçoes e os generaes da alllança,
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Nada se sabe da diversão do general Flores com um corpo de ca
vallaria a leste da laguna Curuzú (I). Suppomos que se mallogrou,
tanto no primeiro, como no segundo ataque de Curupaity (2), em razão
das difficuldades topographicas, porquanto entre mattos e pantanos a ca
val1aria s6 podia representar papel secundario, e é talvez por i.,~o que
a cada momento as partes officiaes fallam em (( caval1aria a pé » (3).

Divergem as narrações que examinamos quanto ao ponto ne embarque
d'esses.8.300 Rio-Grandenses (4), estimados nas relações officiaes dos Para
guayos em 14.000. Uns mencionam Itapiru, outros indicam o ponto onde,
ao atravessarem os Alliados o rio Paraná, desembarcaram as tropas que
efi"ectuaram o movimento de flanco. E' muito provavel que o embarque.
se effectuasse em todo o espaço comprehendido entr.3 esses dous pontos (5).
Para isso foram aprov~itadas todas as embarçações disponiveis, rebocadas
pelas canhoneiras a vapJr, abstendo-se os navios de guerra d'este ser
viço de transporte para não ficarem impedidos com a agglomeração de
tropas a bordo (6). Embarcadas estas, levantararr. ferro os navios, que no
porto de Corrientes tinham sido carregados com provisões de boca. A
artilharia foi em botes e lanchas para se evitar o trabalho de guinda~-a

para bord0 de navios altos (7). O embarque, principiado no ultimo dia
de Agosto e continuado durante a noite, permittio que no dia ln de
Setembro (8) pela madrugada toda a esquadrilha se puzesse em movimento

. (1) O $ener~l rlo~' s não podia, sahill~o de Tl1yuty com um c rpo de cnvlllaria,
Ir t~r a Ul1rUZl1. Tenl de romper pela' linhas do Sauce ou de vadear, o qlle era im
posslvel, as lagoas Piris e Chichi (no m~ppa que acompanha esta obra e tá Chuhi em
vez de Chichi).

Já dissemos em oll\.ra· nota que Flores, á frente de 2HI0 homens, Brazileiros e 1\ 1'

genlinos, fez um reconhecimento no dia -1, não ln direc~fl!) da nossa esquerda le Tnyuty,
mas )l'1 elirecção da esquel'da inimiga, isto é, p~m o Iad uo Eslero Rojas. Chegou
até ás visinhanças de Passo V:li, extrema esquerdA. das linhas d Roja.

No dia 2'1 (dia do ata']ue de GlU'UPlity) repeli) o mesm) reconhecil11entJ, e parte
eb nossa cavallaria chegou até Tuyu uê.

(2) Não honve sen~o um ataque d Cl1l'upaity no dh 22 ele Set'lmbro.

(3) Causou isso impressão ao autor, ma a razão do hci') é outra: é que os AUia ln!;
realmente !Ião tinham cavallos para monbr toda A. sua cavnllaria. Em AO',)sto, segun \0
as commum~ações elo general Polyeloro, o exercito brazileiro só podia montll" \2 501) homens,
e o' ~rgenLlDos 500 e bnlos. Os Orientaes só tinham o pirluple do general FI res.

. Tao J.:avendo então cavallos em numero suffi.clenle, e tendlJ (lS balalhões de infan
tana olInda .grandes perdas nas hatalhas e combates an tenol es, muitos corpos de cavalo
bna comball'lm a pé, armados de espingardas ou clal'inas.

(4) Já ficou dilo que só a cavallal-ia do 20 corJo com:muha-se do Rio-Grand nse-.

(5) O embm'quo elfectllou-se na fóz do Pnraguay. em frente da ilh:\ elo Cerrilo.

(n) Os transportes que conduziram o 20 corpo, e cujos nomes foram já mencion'ldos
em outra nota, eram toelos a vapor, e, p is. não I'l'ecisavam s r rel>o ado.

ehefe Alvim (ba~ão ele Igllalemy), com 4 canhoneims u \ 4/1 divisão, acompanhou
os transportes, e dmglO o embarqne e desembarque.

. . (7) ~ão é e~acto: as pecas de arLilharia foram distribni la p los transpor es M al'
cill.o Dlas, P1'es~dentll, Genel'al FIOloes e Diligente. Apeu'\s 3 chata" e ossas conduzind
cavallo~. acom !,anbal:<'\'ll .os vapores.

n Tambem já dissemos que o embarque cOllleç,Hl na llIadl'llg 11 do l0 <.lI °c.lembro.
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e andasse 5 leguas rio acima até à ilha das Palmas (1). Ahi tinha estado
toda a esquadra encouraçada, que ia bombardear Curupaity. Então resol
veu-se atacar o forte de Ouruzú (2), cujas 13 peças bombardeavam os
encouraçados pela retaguarda (3). As canhoneiras receberam ordem de
postar-se do lado do Grau Chaco ou da parte occidental da ilha dt1.S
Palmas, para que, fóra do alcance dos canhões de Cnruzú, desembar
cassem n'eUa (4) e na margem esquerda do rio as tropas que traziam,
::lendo-lhes vedauo, sob quaesquer prelextos, exporem-se ao fogo das ba
terias inimigas (5).

Ao serem avistad0s do forte e do entrincheiramento de Curuzú
os numerosos transportes que singravam rio acima, internou-se uma
força de infantaria pelo matto até á ponta do sul, fronteira à ilha
das Palmas, onde no mappa está indicado o lugar de desembarque
dos Brazileiros. Este bosque foi queimado durante o combate, e por isso
devemos fixar sua posição um pouco mais para o norte, pai o mappa
foi traçado depois de terminada a campa 'lha. Oom toda a presteza. pas
siveI desembar0aram algumas companhias e se dirigiram em escaleres
rasos para o ponto designado, mas foram recebidas com fuzilaria
ao assomarem pela ponta sul da ilha das Pa.lmas. Tiveram então
ordem de voltar para se abrigarem por de traz da ilha (6). Algumas
canhoneiras, achegando-se ao ponto escolhido para o desembarque, var
reram o matto com« shrapnels » e metralha, fazendo calar o fogo inimigo
e proporcionando ensejo aos botes carregado;; de tropas de atracarem
desimpedidamente na barranca. Estas tropas trataram logo de levantar
entrincheird.mentos ligeiros, porque os ParaguaJos estavam occultos no
matto, e os botes precisavam regressar para tra'~erem mais gente (7).
Os ramos das arvores auancados pela metralha e o matto derrubado
serviram para' a construcção de ab:1tises que com a chegada de cada bote

rI) Os tmnspOl't s não foram aLé ahi: funu aram ás O horas da manhã do ln do
etembl'o junto á omboca'lUl'<l da lago~ Pil'is.

(.)) Isto estava res01l'iclo desele a jnnta ele guerra ele IS ele AgosLo.

(3) E' eng,lno. O aulol' suppõe que os eUCOUl'o1çaJos no t1i1. ]0 já estavam jl.lI1Lo a
CUl'l.t~)aily, e por isso diz que s'lfIl'hm pela l')lagl.tl.l'da o fogo ela bateria de 'ut'nzú.

IJ) OIlLt' engano. O desemhal'que não se fez na ilha, mas na m'trgem esquerda
elo Paragllav, abaixo ele CUI'IlZÚ, no siLio àenomillad Guardia deI Palmar, um p uco
abaixo do Jllgat· designa·l0 no l1Iappa d,t lJl1Irte j)[eridional do Pal'l1,gttay.

CUlllpr nolar que esse ?'na,ppa não faz menç1io rla ilha do Palma;r Olt (l:ls Prllm as,
qlle fic'l. ai aixo da ilua de Curuzú, e lU altul'lI do lugar do eleseDlhar I.te. Veja·se
.dtlas Historico de JIJUl·dan.

(5) Em otltm nola fie U corrigido e.,L) enganJ: não havia um forte e um ellt;·inc1Lei·
,-amento. O mappa l'').'l'esenta com exactidüo o elltriucheiTamen{o fparagll1Yo (tinll 'f'l'

melha).

(G) TllCl0 isso é inexn L,). A esc[nR 1m yanel) com seus f 'gos a l11'1,tta, e o desem
barque não foi dis;JUfa-l0. Dep li,; de desombarc~rla p'rte da nos. ii. tropa, e tendo c SM'"
o fogo Llas canll.·neil\tS, foi ql.le se trocaram des al'ga,; em Lerra.

(I) ó se fl?z á noite, já em frenLe d'3 CurtlZlt.
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tiveram de ir avançando. Quando diminuio o canhoneio ou ao menos só
prnseguio em longas curvas por cima das tropas desembarcadas, reap
pareceram os Paraguayos e houve tiroteios no matto, que se prolon
garam ate alta noite. Os abatises foram dt:;tanciados para a frente,
para que as tropas com sua artilha:'ia tivessem espaço para o bivouac.
A noite passou-se em desasocego.

A situação era muito singular. ão se podia atacar Curupaity sem
antes tomar Curuzú, que elos navios tinha sido bem reconhecida, e, pelo
efi'eito de sua artilharia, se suppunha formidavel. [Lo era passiveI, par
tindo do ponto de desembarque, reconhecer as proximidades, porqp.e os
Paraguayos ainda occupavam a parte intermedia do maito. Os abati es
eram bombardeados do lado do sul, de leste (1) e do norte (2) e por
causa do matto virgem não se podia calcular o numero dos inimigos.
t:e os Brazileiros desembarcassem ao norte de Curuzú, poderia uma co
lumna inimiga reunir-se na retaguarda e ameaçar as provi ões e a
artilharia accumuladas no ponto de desembarque.

Nada se sabia da condições topographicas em redor de Curuzú e
convinha adiar qualquer movimento para o dia seguinte, envidando-se
então todos os esforços para reconhecer a visinhança do forte e sua
provavel communicação com Curupaity (:3). Durante a noite foi a extre
midade ~ul dos abati es da barranca atacada pelos Paraguayo sem out ro
resultado sen[Lo perturbar incessantemente a tranquillidade dos Brazi
leiros acampados.

Ao alvorecer do dia 2 de Setembro estavam todos em armas. Os
encouraçados recomeçaram o bombardeamento; escaleres de ronda explo
ravam a barranca não só entre o matto e o forte, como entre este e
Curupaity; em todas as direcções partiram piquetes pelo matto a dentro
para descobrir onde estaria alguma força paraguaya. Principalmente pelo
lado do sul procuraram os Brazileiros pôr-se a coberto e os seus des
tacamentos chegaram até ii lagoa Chichi, dando depois volta para o
norte, sem encontrarem corpo algum de tropas paragua'yas. Ficou então
provado que em todo o matto só havia atiradores (4), aos quaes não era
passiveI apanhar. Elles se encobdam optimamente por clctraz de grossas
arvores e densos capões, ao passo que o Brazileiros avançavam a peito
descoberto. D'este modo não se ganhou tPtrreno durante toda a manhã.

(1) De leste?

(2) Não comprehendemos isto. Tal vez o autor prelenda dizer que parte dn squadrn, pos
taun acima de Curuzú, bombardeava d'abi a matta.

(3) O assalto foi adiado porque s6 ao anoilecer chegar~m as no's'lS tropas ao descam
pado proximo á furtiücação inimiKa.

(4) ~as maltas já não estavam atiradores inimif:tos. Toda a força paroguaya refugiou
se na trinch ira desde a tarde de .
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Quer fosse lançado pelos Paraguayos, quer produzido pelo fogo da esquadra,
que attingia a borda do matto, pela volta do meio dia manifestou-se
n'este um incendio (1) que veio augmentar ainda os horrores de um
combate cada vez mais encarniçado. A principio foram as chammas pro
veitosas aos Paraguayos, chegando o general P o r to - A1eg r e a querer
embarcar as tropas para aguardar que o bosque ardesse completamente.
Como, porém, o fogo lavrava na direcção de norte a sul, achavam-se
os Brazileiros seguros, porque os fossos e a derrubada das arvores não
deixavam que as chammas chegassem até ao rio, ao passo que os Pa
raguayos perdiam sua defeza natural e se retiravam para o lugar de
signado no mapra pelo nome de « Oemiterio » (2) afim de, no caso de
avançarem os Brazileiros, p Jderem recuar para o entrincheiramento em
torno do forte. Na occasião em que os Paraguayos se formavam e os
Brazileiros assomavam do matto ainda fumegante, deu-se a explosã.o do
torpedo que destruio o encouraçado Rio ele J anciro ri). Foi medonho o e'pec
taculo quando esse navio, um dos mais beIlos e preciosos da marinha imperial,
. e ergueu n'um bulcão de aguas, estourou no meio de nuvens de fumo
e de espuma, e, baixando lentamente, afundou-se no leito fluvial. Invo
luntariamente pal'Ou de ambos os lados o fogo. Era a pausa do horror.

Os Paraguayos corre:'am por fim á barranca para fuzilarem os que
nadavam, ao mesmo tempo em que os canhões do forte jogavam contra

'a canhoneira ú'ahy, que surgira de detraz da ilha em auxilio dos
naufragas. Um grito de vingança e de desforra echoou pelas columnas brazi
leiras, que então se formavam, e os Paraguayos, suppondo que se ia atacar
o forte, retiraram-se para o entrincheiramento, contornando a laguna

por leste.

Foi então que o general barão de Porto-Alegre reconheceo a
situação. Pelos seus descobridores, que haviam devassado o matto desde a
lagoa Ohichi, sabia que nada havia a receiar pela retaguarda, mas não tinha
certeza do que podia sobrevir pelo seu flanco direito. Nada se percebia
do promettido ataque de cavaUaria sob a direcção do general F lo r e s,
e como os Paraguayos sempre estavam bem informados de todos os planos
e movimentos dos Alliados, ficou Porto-Alegre inclinado a crêr que
eUes tivessem expedido forças n'aqueUa direcção, podendo essas forças,
se FIo l' e s não lhes viesse ao encontro, investir contra os atacantes
pelo flanco ou pela retaguarda. Além d'isso os entrincheiramentos entre

(1) o incendio deu-se na brde de 2, e teve por fim difficullur a mal'ch do~ Brazileiros.
Na manhã de 3 deu-se o assaHo e em poucos momentos estavamos senhores da posição

( 8 1{2 da manhã).

(2) Tudo isto é inexacto.

(8) Isto deu se, como já vimos, na vesperil do assalto.
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Ourupaity e Paso Pucú se estendiam tanto para o sul, que d'ahi se poderia
operar um movimento de flanco.

Sem ter certeza por esse lado, não querja o general emprehender
o ataque do forte e por isso empregou a tarde do dia 2 em reconheci
mentos. As tropas imperiaes, cansadas do longo e porfiado combate em um
matto em parte ainda em chammas, bivacaram fóra do alcance dos canhões
inimigos (1). Teve-se .muito cuidado em trazer a artilharia para perto.
Em muitos lagares, estando as cinzas ainda quentes, os tócos das arvores
a arderem, refugaram os cavallos, e como a artilharia fosse indispensavel
para o ataque de Oumzú e de Ourupaity, não quiz o general levar o
assalto antes de ter junto de si todos os seus canhões (2).

Outro motivo para demorar o combate até ao dia seguinte foi talvez
a esperança de que os encouraçados diminuissem o vigor da defesa, por
quanto até então não se notava enfranquecimento algum, e as violentas
detonações pareciam indi,car grosso calibre.

Muitas pessoas no gabinete delinearam outr@ plano de operações,
decidindo que Porto-AI e g r e não deveria assaltar, mas simplesmente
observar Ouruzú} e, contcrnando a laguna por léste, investir directamente
contra Ourupaity, manobra esta que teria bom efito, se F lar e S oppor
tunamente apparecesse (3) com a cavallaria: uma vez expugnado Ou
rupaity, diziam, a rendição de Curuzú fôra necessario corollario.

Taes planos se traçam com mais facilidade n'um mappa desdobrado
sobre a mesa das conferencias militares} do que se executam em terreno
completamente desconhecido. O assalto do dia 3 teve resultado decisivo,
sendo por isto ocioso apreciar as eventualidades d'esta combinação. E'
possiveI que tivesse tido bom desenlace o ataque directo de OUrUl)aity,
mas o plano de Porto-Aleg re tambem trouxe exito feliz e resolveo
o problema.

Durante a noite de 2 para 3 houve correspondencia entre os com
mandantes das forças de terra e dos navios para concertarem nos
moviment.os do dia seguinte. Expediram-se as ordens. O general AI b i no
d e Ca r vaI h o foi encarregado de atacar toda a face do sul do entrin-,
cheiramento, não devendo, porém, dar o assalto antes que o general
F on te s, contornando a lagoa, pudesse investir por norde~te (4). Se d',este

q) A.vangu·1l'd'l estava ao alc1nce do inimigo, e logo conslruio-se ttm espaldão patll
a artIlhana, .

(2) Só tinham desembarcado 6 na farde da 2 de StJtembl'o. Na manhã de 3 Porlo
Alegre levou o assalto sem esperar os oulros canhões.

(3) Como podia Flores apparecer por ahi ?

(4) E' o contl.'1rio. O general Fontes levou o assalto â. direita e centro do inimigo,
;) o general Albino de Oarvalllo €I esquerdq, atravessando parte de suas tropas a lagoa.

B 13
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modo fosse tomado o entrincheiramento, então de todos os lados se
correria ao assalto do forte situado na ponta de noroeste (I).

Assim determinou-se pelo lado do sul um bombardeio de artilharia
e uma parada, e pelo lado do node uma marcha forçada.

Ao raiar do dia, e emquanto os soldados preparavam o seu rancho
e o comiam, os encouraçados e as pe~a" assestadas dueante a noite em
bateria cruzavam o fogo contra o forte e o entrincheieamento, sem pro
duzirem eífeito sensivel. Ao mesmo tem~.o os regimentos do general
Flores, que tinham ido flanqueae, entravam pelo matto situado na
margem oriental da lagoa (2) e o achavam inteieamente desguarnecido.
Fez-se então a tentativa de atraves ar a lagoa, em cuja parte septen
trional encontrou-se um vao, de fundo c~msistente, com 4 pés d'agua.

As tropas destinada5 a atravessar tiraram a roupa e lançaram-se
n'agua. na occasião em que a columna, que devia atacar pelo norte,
acabava de contornar a extremidade da lagoa (3). a~ Paraguayos só tinham
contado com um verdadeiro ataque pelo lado sul, onde e~tavam cerca
de 2.0~O homens, protegidos contra o fogo da artUharia por parapeitos
de fachinas. Ao norte do entrincheiramento havia poucos combatentes;
a leste da lagoa nenhum.

a appaeecimento subito dos Brazileiros a léste e ao norte das trin
cheiras diffundio entre os Paragua:> os tal terror, que, abandonando o
lado do sul, uns fugiram para o forte, ao passo que a maior parte,
galgando as trincheiras, dirigio-se para Cueupaity. Em alguns pontos
houve lucta braço a beaço, principalmente quando as tropas do general
AI b i n o d e Ca r vaI h o penetraram no entrincheiramento pelo lado sul,
mas em um quarto de hora estavam todos os Paraguayos lan~ados fór,l do
entrincheiramento e a exteIlS'l. fortificação em poder dos Brazileiros.

Tendo as peças de campanha chegado muito perto do' entrincheira
mento, e começado o bombardeio, os batalhões formaram tres colurnnas
de assalto e investiram por- tres lados contra o forte (4). Tinha este sido
construido para a guerra fluvial e não podia pOl' i ;:;0 contestar vigoro o
fogo contra um ataque de terra. -Entretanto, foi mortifera a fuzilaria
sobre as columnas assaltantes; os Brazileiros, encarando impavidos a morte,
deprossa galgaram as trincheiras. Em cima, travou-se então medonha
lucta. Ao envez das tropas, que espavoridas haviam desamparado

(1) Tomada a trincheira, estaVa col1s guido tudo: nfro bWlâ forLo algum lnllependentll
da trincheira. O forte que estã Ll0 mappa foi posteriormente levantado pelos Bl'Il.ziloiros.

O) Já dissemos que Flores nenhum reconhecimento fez por esse lado.

(:1) Tudo isto esl.á tão confuso, que seria longo rectific,u·.
As not'\s anteriores habili~am o leitor a corrigir por si mesmo cortos enganos do autor.

(-1) Tomada a trincheira, passou a perseguir o inimigo. Esta. seenas do supposto forte
n;;o sr. deram.
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à entrincheiramento, defendeu-se a guarni~ão do forte com extr.ema obsti
narão' e a resistencia e a carnificina ainda mais temI)o teriam durado. se a. ,
entrada do forte pelo lado do norte não fosse tão pouco propria para

acudir a um assalto violento.

Os Brazileíros entraram em numero avultado, occuparam todo o
centro do forte e rechaçaram os defensores para as trincheira . Can
sados de matar, porque nenhum Paraguayo se queria render, impelliram
os vencidos para o ba'ltião do angulo de leste, onde sem esforço foram
desarmados. Um grito de triumpho repercutio até os encouraçados, que
se dirigiam para a barranca, quando horrorosa explosão se deu no bastião,
atopetado de prisioneiros.

As opiniões divergem, se foi um armazem de polvora que vôou, se
uma mina que arrebentou.> se foi casual ou intencional a explosãO. Se
intencional, falholl completamente o fim, lorquanto foram victimas os Para
guayos agglomerados ahi, perecendo apenas alguns soldados brazileiros. O
interior do forte ficou juncado de cadaveres e de membros dilacerados.

IO assalto apenas urna pequena parte das tropas tomou parte.
Os batalhões do general Fon tes (I), depois de entrarem no entrinchei
ramento, correram em perseguição dos que fugiam para Curupaity.
Receberam, porém, ordem de não proseguir.

Vadas correspondencias publicada nos jornaes de Buenos-Aires e
de Montevidéo mencionam uma circum tancia que não foi oflicialmente
cúnfirmada Alguns centenares de soldados, aos quaes a tempo não foi
transmittida a ordem do brigadeiro F o n te s, chegaram até á trincheira
do recinto de Curupaity, mas como as out!'as tropas não s6 pararam,
como até retroceder~m para o entrincheiramento da Curuzú, por isso
ou tiveram elles de sacrificar as vantagens obLidas, ou foram talvez
repelliclos pelo Pal'aguayo', já r'eanimados do primeiro de -fallecimento (1).

Lo~:ge do theatro dos acontecimentos e alheio ás impressões do momento,
nrLO póde o historiador apre0iar devidamente o' motivos que induziram o
general Porto-Alegre a renunciar á perseguição e ao ataque immediato
de Curupaity. Pelo mellO foram dos mais graves, d'aquelles que mais
concorreram para a 10ngl1. duração da guerra e não encontram expli
cação plausivel (3). As tl'opas que defendiam o fOl'te re~ü;liram, ê verdade,

(I) For::t1u os que maioro: perdas soltrcralll.

(2) E!'i~ fnei') j:'t foi I?xplicnr10 cm U1l1n rla~ notas anil'riorps. O gf\n~ml Foni"s pedil)
!·err)r~o.s p'lra ocr'upar 'Ilrnpaity: fl,r.lIl1-lh' negado, p rl'ce\)C'1I 01'(1 111 pR.1'R retrocpder
lInm iliutamen'e.

_ (l'l) ~ e 'plic8.,;ão é clal';~ : Porto Alegre eslava redllzit10 a 7.3(10 homens e com essa força
n o po 1m fa:'el' fI' 'lJ(p no exel'('it, inimign que il1fal1inlllll(>n1~ o alar -ria em urupalty.
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com heroico denodo, mas as que guarneciam os entrincheiramentos
mostraram fraqueza d'animo diante de uma sorpresa (1).

O forte conquistado não preci~ava, attenta a visinhanra dos encou
raçados, de maior guarnição; algumas centenas de praças teriam bastado.
Ficavam, portanto, a disposição do general cerca de 7.000 homens com
uma numerosa artilharia (2). Orêmos, por isso, terem havido ponderosas
razões, inherentes a situa~ão, mas que escapam ii nossa cogitação. Ao
tratarmos do ataque tão completo de Ourupaity, teremos occasião de
repetir que não Iôra impossivel o assalto e a tomaéla no dia 3 de 2etembro.
N'isto concordam os o:fficiaes paraguayos, e o~ trabalhos então executados
por ordem de L op e z demonstram que elle tambem acreditara na pos
sibilidade da expugnação no dia 3.

Parecia ter-se ganho muito, mas a situação militar não ficou alte
rada, porquanto Ouruzú não passava de uma obra avan~ada no caminho
de Humaitã, e os Alliados ainda tinham diante de si um obstaculo mais
respeitavel, a fortificaçi1o de Ourupaity. E' verdade que as perdas de
ambos os lados eram quasi iguaes (3) sendo principalmente avultado o
liu'mero dos feridos; isso, porém, nH:o era grande embaraço, tendo-se a
mão abundantes meios de transporte e os hospitae de sangue em 001'

rientes. Sabe-se somente, que o general P o r t o-A I e g r e mandando levar
ao general Mi t r e a noticia da victoria, tambem mandou pedir reforços.

Ja mencionámos, sem poder dar os devidos esclarecimentos, que
o general em chefe patenteou ao vencedor seu descontentamento (:1).

(1) Tudo isto é resultado dAs confusõe unteriorLs. O autor poderia dizer, como o Stlllla
na1'io e Thompson, que as for as paraguayus que gU:1ru p ciam" di1'cila e o ccnt,·o bateram
so bem, o qne as da e~queràa de. animaram e puzel'am-se em fugfl.. Dizendo isso diria a verdade.

(2) E quanto. Parngllayos poderhm avanç'U' de Pa,;so Pucu sobre essa diminuta
columna?

Seto mil e t111l0S homens podi 1m aV6nturtW-se assim no centro das linhls fortifica·las
do inimigo?

(3) Os Bl'azileiros tiver m uns 900 homens fóra de ombate e os Paragn'l.Yos 2.'')1]
seglU1do Thompson. As perdas, portanto, não foram iguues.

(4) Este trabalbo do SI'. chneider, como o leitor terá notado, foi escripto com grand:]
precipit.a~~o e d'alli o desalinho e confusão da Slltl narrativa.

O que o aut'r mencionou antes, sem poder dar os d vido escl:1rl)cimento~, nenhuma
relação tem com a vicloria de Curuzú: foram as expli~llções pe-lidas em 28 de Agosto
pelo general Mit.re a r-speito do commando do 20 corpo ele exercito, explicações que o generill
'Ill cliefe desejou obt r com o .fim de t.ornar en ivelque sóa clle competi'], pelo trat'ldo do 10
de M·.io, fi dir cção da guerrn., e que, portanto, o 20 corpo deyia .ficar sujeito ao seu commando.

A tomada ele uruzú deu-se - dias depois d'este fuctll.
O guueral l\litre nã'J podia ter ficado descontente p r n1(.) havor Porto Ale~.ro an.n

çado lesde logo alé Curup(\ity. So em I' de Agosto acredita"" o general arg"ntino que
4 :1 6. 00 homenos bastavam para occupar ClM"UZÚ e Curupaity, r.m -~ d at muro já
elie compruhel1clia (\"eja-se no Appendicc a sua carta de 8 de Setembro a I'ort) Alegr l, que cmm
necessarios de 18 ~ 2U.000 homens para se poJer march'u sohre este ultimo ponto,op.'rar
sobre a ret<tgun.rda do inimigo e tirar de sem lhante movimento as vantagens quc e tinham
em ,ista com a posse de Cmapaity.

Os commentadores de Thompson levam o seu patriotismo ao ponto de suppórem que
o general Mitre acerton sempr.} durante a guerra do ParRgu'I~-. Sl)ndo todos os elTOS devid·-·s
fi impericia dos getleraes brazileiro-. Os documentos qne pulllic'lmos mostrariio que todos,
Bl:azileiros e Argentinos, erraram muitas vúzes; e lião polia deixl\r de ser assim quando
lnctavam contra o desconhecido.
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Se este se fundava na ordem que obstou à perseguição e ao immediato
ataque de Curupaity, merece por certo nossa approvação; mas o jubilo
despertado pela victoria paralysou os actos do commando em chefe.

A relação official declara que antes do ataque foram levadas do
forte para Curupaity 5 pE'ças (1), talvez damnificadas lJclo bOllJuardeio
da esquadra, que tinham de ser montadas oL1tI'a vez. Foram encontradas 13,
das quaes 5 de bronze, 1 de 68, 4 de 32; 4 de ferro de calibre 12, 1 de
calibre 9 e as outras de calibre 12 a 4, touas muito bem teabalhadas (2).

Algumas balas eh esquadra, voando até Paso Pl1CÚ, onde estava o
quartel-gene.ra1 de L o p e z, tinham ido matar um homem, uma mulher
e uma criança.

Incontinente Lopez d'abi r::e retirou 1/2 legua para leste (3), onde
as balas não alcançavam, mas tambem os seus não o podiam encon
trar. Logo no dja seguinte ordenou que se levantasse uma alta trincheira
diante de sua casa de Paso Pucu, pelo lado do rio, e com o mainr
esforço foi ella concluida para que servisse de barreira às balas. Tinha
90 pés de extensão; sua altura era de 15 pés, e tinha na base 36 pés de
gr0ssu ea e 12 na parte su rerior.

No dia 8 principiaram os trabalhos no grande enteincheiramento ao
sul da lagoa Lopez, que deviam ser um novo impedimento entre
Curuzu e Curupaity e causar aos AlUados extraordinarias perdas.

Quando no dia 4 o general Dia z referia as circumstancias da tomada
do forte e attribuio a culpa à fuga precipitada do batalhão n. 10, que
tinha vindo de Matto Grosso, o marechal-presidente mandou põe a ferros
o commandante, major S ay a s (4), e dizimar o batalhão, sendo distri-

(l) Não eocontr[lJl1as esla circu01slaoch mencion'\da em parte algnma.

(2) egnndo o relatorio do chefe d''1 cOl!lmissiio de engenheil' s, o llllj r, hojtl coronel,
Euéas GaIvão (barão de Maracajú), foi est'l. a artilharh que tom ámos em Ul1lZú:

« 1 peça de ferro de calibre 68, des!nonl'tdl pela esqlladra, t'Judo tUJl dos llluubões
partidos.

« 2 de ferro de calibre 32.
« 1 columbrina de lJronze ele calibre 12.
« 3 cnnbões obuzes ele c'\libr'l 12.
« 1 obuz tanllem de bronze de 4 p ll'ga<.1as.
« ;) poças ae ferro de calillre 6. »

(~) As inform'l,ões sobre a co"ardia de L pe;" são tomada' Li. "Ira de 'l'hompson, o f'\mi
gerado her6e Angl1stura. « Lopez)} di;" elle, « partia como um raio, r'til'allllo-se para um
ponlo que 1icava 2.0UO jardas distallte, seITI que ningllCtn sOllbesso onde se ha\ria
m,)Wdo. »

_0 elllllenh.o do aventnreiro il1g1~z em ridicularis'l~' o sen llnligo prot ctor niio exprime
'seuno o despolto de que eslava dOlmnado: é que o dICtador, om ,Janeiro de L 6fl decla
rou o covnrde e traidor por não ter sahi [o salvar em AnCTustura a honra da bancleim
cujn guarda lhe fóra pela primeira vez confiada. o

E' .certo que L pez l'Uras vezes se expóz ás halas alliado\s, mas não é crivol que rElve
lasse dUlI1te dos seus soldados essa vergonhos'! pusilanimidade que lhe attribue Thompson.

_ (4) Outra informação cle Thompson. Cll'npre, poróm, notar ClU o major Averlano Zaya5
nao era commandante do l0" bat::tlhã'l. ° chefe d'esLe batalhão, segundo o proprio Thompson,
f"i morto no n5salto, sendo nbanclona lo pJ)' seltS sold'ldos .

.Zayas, ou dirigia em Uuru1.ú um cios outros b:ttaIIJões, ou 01' 'linda, como suppomos,
(;omm~ndante de Curnpaity.



109

buidas as restantes pl'aças por outros corpos, Esta ordem foi executada
no dia 10 de Setembro.

O batalhão marchou em linha, e parou desarmado dentro de um grande
quadrado formado pelas outras tropas, tendo os officiaes na fl'ente. O
general Di a z, acompanhado de um piquete com as armas carregadas,
encaminhou-se primeiro para os officiaes, a quem mandou til'ar por sorte
fios de palha.

Os que tiraram os mais compridos, foram logo fusilados. Depois o
general, percorrendo a fileira, ia contando àté o numero 9 e mandava
o decimo soldado dar um passo em frente; reunia um total de 64,
que foram todos espingardeados. Os officiaes que escaparam foram re-

aixados, e o batalhão dissolvido, não sendo mais durante a guerra empre
gado o numero distinctivo que tinha (1).

Reconhecêra Lopez que era impossivel salvar as linha:> de Rojas,
de de que os Aliiados completa sem o ataque de Curuzú pela tomada
de Curupaity, porquanto esta posição em todos os sentidos dominava
aquella outra. Resolveo, pois, empregal' todos os seus esforços contra
as operações dos Alliados pelo lado do rio, e, obrigado então pela neces
sidade, acceitou o plano, antes regeitado, de seu engenheiro T h o mp san (2)

(1\ Descrevenilo est,l scena, diz ThomiJson: - « Isto não foi sabido senão dóis annos
depois, tal era o proflll1do segredo que se guarLlava a rilspeito de tudo. J)

Enb'etanto, uma correspondencia escripta em Curuzí1 no di::l 20 de Setembro de 1866,
isto é, 17 ,cli'ls depois da tomada d'essa posição, diz o seguinte (Vej. PEREIllA DA
COSTA, III, lüO):

({ Por um trausfllga pal'i1guayo soube-se que Lopez, tom:Ld'J de furor pela perda
daquella posição, mandou degolar a todos os olliciaes e inferiores que fugiram, e dizi
mar os b'ltalhões.

« Naquelle mesmo dia o b:1l'baro dictad r daquella desditosa republica escar Oll de
morrer. Em S Soiano, onde se achava, cahio junto a elle tUna bomba, d:l qual não
era possi ,"el fugir. A bom b1, porém, não se incendiou.

({ O monstro em;Jallüleceu e retirol1-se de SU1 quinb. J)

A correspon leucia dll'11de exll'llhimos estes trechos foi publicada no J ol'n.al do Co.m
'fite/·cio. Os jorn es do Rio d'1. Pnta publicaram tambem OUt1"clS iII formações do Illesmo
deserLor.

Thompson, p'lTã escrever a sua hisloria, comprou em Bllenos·Aires coUecções d'l
Tribuna, da Nacion e do Standard. E' provavel que tenha extrahido dessas folhas os
episocLios de qllO nos occulamos.

Em todo o caso, o castigo imposlo aos olliciaes e sold'ldoa do 100 bltallJão, que,
segundo o pl'oprio Semana,-io, portaram-se mal, é verchdeiro e não ficou ignorado por
espaço d,} dois a'mos, como pretende o escriptor inglez. Pelo contrario, Lopez deu a
eSS'l scena a m'lior publicida le, afim de que servissJ de exemplo ás suas trop·ls.

(2) Thompson é qnem diz isso pnl'll atLribuir-se a gloria da defeza, mas os oJIlCiaes
paraguayos apoiam todos o te 'le11111nho do geneml Resquin. que decl'lra ler sido insigni
llcnule o papel representado dnrante a guerra por esse estrangeiro. Elle executava sim
plesmenle as ordens d Lopez, e dirigi'l as obms qU) este deli ne.wa. O engenheiro Wisner
de lVIorgenstern tinh'\, como homem de sciencia, outI' valor, e, entl' buto, Thompsun
occuHa sempre os serviços e o nome deste officil1 para exJ1ibir-se como a alm3. d \
l'esistencia no Panguay e o conselheir,) de torhs as medid,\s ae-darIas que o c1ict'ldor
tomava.

A verJade, porém, é que Thomp 01, como eUe proprio con[ossa 110 clpitnlo XXVlI
da sua obra, e como o attesta esse c'lpitulo, não p, sal'a dJ um cU/doso em materia
de engenha1'ia militar. Era Ulll moço de habilidade, traballl'ldor, submis$o, amavel e
insinu1ut", mas DllDC'1. o diclador Lopez, que o estim.wa e protegia, deli aos sens conhe·
cimenlos militares a minim:l import:l1lcia. O dictaclur conhecia-o desde 18::'7 ou 1858, isto
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de reforçar o mais posi:livel o jà mencionado flntrincheiramento em frente

da lagoa Lopez (I).
Devia o entrincheiramento principIar na barranca do Paraguay ao

pé da bateria de Curupaity do lado do rio, prolongar-se para suéste
até o meio da lagoa Lopez, e ficar guarnecido de um profundo fosso,
em alguns lugares com agua:, coberto nos flancos por baterias levan
tadas na borda oriental da lagoa, grande obra de 2.000 pés de com
primento (2), cuja execução foi dada á guarnição de Curupaity, elevada
para isso ao effectivo de 5.008 homens e munida de peças de campanha.
O trabalhJ começou na noite de 8. em meio de profunda escuridão e
n'um solo tão duro, que o aIvião mal podia rasga.l-o. Para chegarem
a este terreno tiveram de abrir uma picada pelo matto, e como este

e, desele :t época em que elle elesembarcára no Pamguay, Lend enLão l' annos de idade
apenas.

QU'lntlo prisioneiro, o general Res1uin descreveu nssill1 o im,lrOYiS'lclo engenheiro e
militar:

« ... Este Thompson antes de ser encillTEgado d JSS~ tnhalh (11 forLificaçã de An
go. tura) não passava. d UI:!:! protegido de Mme. Lyncll c ,m quen~ vivi') e cujo piano
afinava. Por sua timidez nao ou encarr~g'dtJ de outro sernço mais que o desenh de
plantas.Não tendo nunca enl1'ado em combate, obteve SU'lS prJmoções a pedido de Mrne. Lynch.
Frequeutes vezes o declarante (Resquin) ouvia Mme. Lynch dizer: - l( Este pobre Thompson
mostra-se tão interessado! E' preciso dm' lhe 1~ma promoção. » E Thompson era Iromo
yido ou recebia alguma condecoração ».

(1) A lall'Ôa em que se apJi vam, pela esquprd I, as trincheins Lle Curupaity figun
no mappa organisado pelo autor, e t'lmbem no le Thomp'on, com o nome ue Lagoa
Lopez. O Semanal"io, porém, da-lhe o nome de Lagoa Melldez.

Quando os Brazileiros tomaram Ul'UZÚ, (:urupaity era apenas uma fortificn~ão ao
longo da margem do rio. Do lado de terra havÍl uma Íl·acl. trincheil',\ com o compe
lente fosso.

A perch dtl Ouruzú foi um golpe terrivel par'\ Lopez, pois lhe LrLluxe o temor le que os
Alliados avançariam imm.!clialamente sobre Guru:JaiJy e Passo-Pucú. Aprovuitando, p rém
a longa inac,ão qne se seguia, ordenou elle immediabl1lente que se completasse a forWicaçã~
de Ourupaity, pelo hdo de terra, com a construcção de uma nova trincheira. Esses tr.Lbl.lhos
começaram em part.e na noite de :1, e foram presenLidos p h eSLlu'\dra e pelas avan
çadas do 20 cor,JO de exercito, COII,O consLa dos nossos documenlos o:flkÍles. Thompson
lJorénl, diz que flS obras ele clefeza só começ'Lram na noiL de 8 de Setembro. '

Jo.urd'll1 dá os s'~guintes pormenores: - « ... Parece exuberantelllen'e prOvado que
a conferencia de Yataity-Corá não pas~ou de um ardil a favor do lual quiz Lopez ganJlar
temI o para fortific \lO C\ul'llpaity. Oom etreito, a 7 di) Setembro tinh,L alli c!Iuga lo o te
nente-coronel de engeuheiros Wlsner de Morgenstcrn, aliciai austriaco a serviço elo
])ara~uay, e traçava uma linha de. forLificaçõ .s, uniod a~ prioJÍtivas baterias dfl frente
do no á margem da lagoa Ourupalty, aprovelt'll1do para ISSO a b1l'ranca do antigo 1 ito
do rio e disposição l1atu!'al do terren? U~m.6.000 !Iomen trabalhando noite e dia, Lopez
consegue f'lzer de Ourupany uma fOftrficaçao 1l1ex.pugnavel. Arm u-a com 51:> canhões p 'lo
lacto de terra e com 3~ pelo lado do rio, onde não ",e podia elfectuar desembarque
á visLa das altas c escarpad'ts barraocas. D'est'1s 90 bocas de fogo a maior pllrte era
de grosso calibre;. II

A primeira linha de defeza de 0Ul'upüLy coo istÍl cm um fos,o de 12 p,llmos de lar
gura so):>re 10 de fundo, com o correspoudente para,Jeilo. A segund'l, que começou a ser
construlda no dIa 7 ou 8, ficava em plano maJs elevarIo. e acomp'\Jluava a crisb da
barranco. que, partindo da margem esquerda do rio 1l1raguay vai terminar na lagoa
Mendez. Ahi o fosso tinha 27 Ialmos de largUl' (;l 18 ele profundidaue, segundo os nossos
documentos officiaes, ou, segundo Thompson, II pés de lalgura e 7 de profundidade.

O Semanario descreveu l'Issim utisa fortificação:
« La trinchera arranca su linea, por la derecha de la bateria que dofiende el paso

dei rio, y, seguiendo _un'l m.esE!,ta II (diminutivo de mesa, que signilica planura, planic~
sobre monte ou elevaçao) « disen da en el terreno, apoya su izquierda en un 10."0 de
nominado Lagwna Mendez, .de l?ues de formar u~a especie de arco tendido, que permite
cruzar los fuegos de la arllllcl"la sobre el enemlgo que avanza por un terreno cortado
por zanjas II (sanjas) « cubierto de malezas y monticulos )1 (espinhlies e moutas) « que
estorban á la escuadra la vista de nuest1"a linea. »

(2) 2.00 jàrdas c1e extensâ", seg-du(b 'rhom,lsón, aI! 1.8 O meLros



imposs~:vel era consegUlr um traçado regu-

104

fosse muito espesso, qua
lar (1).

Todos se esforçaram com extraordinario atinco, e, COU3a singular!
sem serem percebidos pelos Brazileiros. O bivouac do 2. o corpo do exercito
era ao sul elo entrincheiramento de Curuzú, mas as sentinel1as e os
postos avançados parece que foram desta~ados para os canaes da lagoa
Lopez. E' facto que os trabalhos uos Paraguayos por muitas semanas
foram descoJ;lhecidos (2) aos Brazileiros, o que sem elu vida fez abortar
a tentativa de tomar Curupaity.

A victo,'ia obtida em Curuzu modificou as opllllOes do general em
chefe quant~ a oppprtunidade ele uma diversão contra Curnpaity, de
modo que não só resolveo dirigir em pessoa contra essa fortaleza
avançada de Humaitá. o ataque, cujo bom exito lhe parecia seguro,
como até não qujz que os Argentinos deixassem de tomar parte no
esperado triumpho. Apenas chegaram nos dias 6 e 7 as participações
minuciosas de Porto-Alegre (3), partiram alguns batalhões argen-

(I) Como estes pormenores são exlrahidos da obra de Thompson, melllOr é repl'o
duzir fielmente o que diz esse escriptor:

« .,. Então (.) de etembro) Lopez adoptou a idéa que eu lhe h \via allteriormente
indicado e de que n nhum caso fizera, i to é, nbrir uma trincheira ao longo da escar
pada barranca, que, p1l'tindo da bateria de Curupaiiy, acompanha a borda do CaTl--isal,
e é o COllleço d"\ planura de 'urupaity.omprehendeo a neces ichd de levai-a a c,\b,)
illlmediatament. Faltando do rumo que tomavam os acontecimentos, disse: « As cou.sas
1Ião podem tel' mn aspecto -ma.is diabo/ico. II RlJforçou o general Dia?, elemndo a 5.001l
llomen n ~uu divi -; , e nviou-lhll mais artilharia de campanha. Foi sómente na tarde
de 'd 'ctembro que elle determinou occupar a posição de Curupaity. dando começo
li ITmcheira, que teria 2.00 jal'das de extensão e lhe seria de immensa utiliJ'\Je, dado
o c o de estar concluida quando os A.lliados alaca~sem esse ponto.

« A. escuridão da noite era profllUda, e tropas e artilharia tinham de abrir ca
minho atrnvéz ele um immenso e espess bosque p:l.l'n tomar sua llOva posição e traçar
a lrineheira. A confusão daquell Ulovimento foi terrivel: os officiae procuravam os
eus soh.hdos e o 1 [d"\uo os seus officiaes. D hou-se uma vangllnrd'1 na trincheira que

fica"'1 a meio caminho entre urnzú e CurupuiLy » (Era a pnmeirf1. linha forlificada,
que os AUi,\dos 10n1lll'll1n no dh do nss1ltoJ_ « tie os Brazileiros avançus em uaquelIa occa-
ião não leriam encontrJ.do opp sição alguma. Foi preciso começ'w [I ITinchei.a no bosque

tno depre -I como fonm derrnbnclls [IS arvoros, (l sem se fazer oulra cousa m[lis que
concluil' o eu perfil ~eraL A argilbl estwa extrem'lment.e cluTa, e os alnõe- qna i nenhum"
impr s lio faziam n'elia. A. 1l1eSm) t m o foram coustruidas nOYlH plataformas para
o c3.uuões !.ant) d lado do ri J C_1Jll da triucheil'a. A nHdeira empregada era sempre

))'tad:l de fre co, pois não havia provisão de reserva, Pôz-se o maior empenllo em dar
rllpido ndamento ás obras.

« Lopez estRva inteiTament.e convencido de que o Alliados e di-punham a d-1r-lhe
O ao"p de g"àce jlllgou conveuieuto tratar d nleud r-se oU! elIe , ou, pelo menos.
ganhar algulll lemp p1ra forli1icar Curur>aity. om sle fim, em 10 de elembro, diriaio
llUla Cru.'l"l a Pre iJ~llle Mitr ,dizendo-li\ simplesmente que tinha a honra de convidaI o
para Uill:l. entrevisla particular no logar e 11Ol'l_1 que Mitre indioasse ...

« .. , 'a tm\le do ;21 de elembro Lop z d lerminou que eu fosse inspec ionar as
forl:ificaçõe de Cumpuly. - E"t:wam int irament. conduidns. fa so tinha 6 PfS de
profundid-lde e 11 de [argllra, e toda a arlilharia e-twn lU posição. Uma liaeil'ft facha
de abatis havia i lo e tendida 001 IOua a fr nte d fo soo Parl:ici ei a Lopcz que a per
siçiio s m furti sima e podia s r cI fendida com vantag61ll. .A dir ito"\ da trincheira fi Y:l
obre o rio a csqu rda obr a Laguna Lopez. Furam loruatla todo - a precauç-e

para que o inimigo não pudesse vaJe U' a hgoa e flanquear a po içao omo ha\ia feito
em 'ltrnzú ... »

('1) Não é xacto. aj. os docnmen uS que damos rio AppendWá,
(') o mpsmo di'l onbc-se e I Tuyuty que eslav Imo senhores de Cl1rnzô,
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tinos das linhas de Tuyuty para Itapirú (L) e, ahi embarcando, foram
mandados para Ouruzú C0ll10 reforço do 2" corpo de exercito. Com essa
remessa constante de tropas achou-se reunida no dia 15 uma força
consideravel, e o ataque de Ourupaity se teria dado u'esse me 'mo dia
~e não sobreviesse um incidente inesperado.

O marechal-presidente, reconhecendo os perigos de sua posição,
maudou de suas trincheiras di> flanco esquerdo alguns officiaes com
bandeira branca de parlamenLar (!) às avanl,,'adas argentinas, que ficavam
fron teiras .

Estas, desconfiando d'algum ardil, fizeram fogo e obrigaram os Pa
raguayos á retirada (3). Na manhã do dia 11 soube-se no acampa
mento a intenção do grupo que apparecêra na vespera; a bandeira
foi então perfeitamente avistada e o parlamenLario entregou uma carta
do marechal-presidente, na qual este pedia ao general Mi t re que se
sel'Visse designar dia e' hOl'a para uma couferencia. Chegando ás mEios
do general em chefe a missiva Je Lopez, foram chamados ao acampameuto
argentino os generaes Polydoro Jordão e Flores (4).

Não se sabe ao certo o que se passou n'esta entrevista dos tres
. generaes alliados e só se póde julgar pelo que posteriormente aconteceu.

1\1 i t r e opinava decididamente pela aceita. ão do convite, e F lar e s
dizia que era conveniente ouvir o que desejava ou propunha o presidenta

(I) Inexflcto. A resolução de concenlrnrp.m os AlJiados um exercito de la a 20.0no
homens em Curuzú começou' a ser discutida nos dias 4 e 6, e f.i definitivamente assentuda
no dia 8, COII'O já ficou dit'l.

Os l.,rimeiros reforços de Tuyuty partiram no dia 11.
mm Ouruzú reuniram-se as seguintes forças:
BraEileit'os :
Do 2°' corpo de exercito (depois do combate de Cl1ruzú) : infantaria 3.500 homens:

cavallaria 3.4.00; artilhluia GSO. Total 7.500. Uns 500 homens de cavalia ria do 20 corpo, dos
que haviam ficado em Tuyuty, seguiram fambem para Curuzú. Total 8.080

Do 10 corpo: incorporaram-se, no dia 4, o 1'2° batalhão de voluntarios, com 500 praças,
e no dia 12 a brigada Paranhos (5 b:J.~albões) com 2:000.e tantos homens.

Total: infllltaria 6.0 'O; cavallana 3.900: arLllhana 680. Ao todo 10.58, mas d'este
numero devem ser descontados uns 200 enfermos.

At-qentinos : .
Jnfantaria e artilharia, 8 a 9.000 homens, pouco maIs ou menos.
O exercito alli;(do reunido em Ouruzú compunha-se, pois, no dia 13 de Setembro, de 18 a

lO 000 homens das tres armas .
. Foi com essa força que os generaes Mitre e Porto-Alegre tentaram no dia 22 tomar

OUl'1lpaity.

(:) Eegundo Thompson, foi um só official o coronel Martinez, a,compallhado por um cor
neta, levando bandeira branca. A participação do genel'al Polydoro falla « em varias
pessoas )l.

(3) Os commentadores de Thompson (edição de Buenos-Aires) dizem a esle respeito o
seguinteI. _'.

II El parlamento fue rechazado porque se presentó Sl~ las formalidades de ordellanza,
y media hora despues de entrado '.lI sor. En estas condlc.ones no se reciben parlamentos
ell ningun ejércilo.), .. .

O llfficio do commandante em chefe do 1° corpo brazllelrn diZ qne « das ava.nçadas
argentinas partiram alguns tiros. sem d.uvida porque o afficial que as comm.ndava nilo
distinguio a bandeira, e, em consequenclD., as pessoas que a traziam, I'egr ssaram para o
campo Inimigo.

(4) Reuntram-sé Os treB gen(!\'aés na barraca do general brazileiro.
B 1-!
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do r'araguay, porquanto deviam ser palavras de conciliação, desde que
ene em pessoa vinha entabolar ajustes.

Entretanto o general P 01 Yd o r o J o r d ii. o declarou serem inuteis
quaesquer aberturas, porque tinha ordens do Imperador, não para nego
ciar com Lopez, mas para expellil-o (1) ; não sendo este mais, para um
general brazileiro, o chefe da republica do Paraguay, não se oppunha

comtudo a que Mitre aceitasse uma conferencia particular, suspendendo

as hostilidades as tropas brazileiras, rmquanto ena durasse.

A' vista d'i to foi em presença do general P o1Y d o r o J o r dão redigida
a resposta, que marcava a entrevista para as 9 horas da manhã. do dia 1:2,
entre as avançadas dos dois exerci tos, no Pa so de Yataity-Cora. Mi t re

levaria uma escolta de. 20 homens, que devia deixar na altura de
suas avançadas, adiantando-se só, d'ahi em diante, ao encontro de Lopez.

Na tarde do dia 11 chegou um parlamentario com a respo ta

de L o J9 e z de que seria pontual em comparecer ã hora aprazada.

Na ponta suéste do EsteI'O Rojas, e defronte do flanco direito
argentino está situado Yataity-Corá (2), e não havendo ahi edificio algum,

elfectuou-se a entrevista ao ar livre. L o p e z, segundo parece, receiou
alguma cilada para o aprisionarem, pois ordenou que o batalhão de
« rifleros » ficasse emboscado por detraz de uma pequena lomba afim
de acudir em seu auxilio, se assim fosse preciso. Mostrou-se muito abalado
e vestio sua melhor farda, mas sem pôr as dragonas. Apresentou-se de

luvas e com botas compridas e esporas, como usava NapoleãoI.Sobreo
uniforme vestio o seu ponche favorito, de panno escadate, forrado de

« vicufía », orlado de ouro, e cuja abertura era tambem ricamente bordada
a ouro. Assim descreveo Thompson o seu exterior (3). A comitiva com
punha-se do general Bardos e dos irmãos do dictador, Venancio e
B e n i g n o L op e z, todos trajando blusas ou pequeno uniforme. L o p e z che

gou ao entrincheiramento em um pequeno carro americ~no puchado por duas
parelhas, e montou (lepois a cavano. Uma escolta de 24 lanceiros da
guarda, cujo brilhante e aceiaclo fardamento foi especialmente mencionado
nas partes officiaes dos Brazileiros, o acompanhavam, bem como uns 50
officiaes, que cavalgavam sem ordem, e ficaram parados no Passo.

Antes de chegar ao ponto do encontro, sentio L o p e z a necessi-

(1) Não é exàeto. O general brazileÍro assim commun;c~u o Cacto ao governo lniperlai :
-- " .•. deliber'amos, que, tratando-se apenas de uma entrevista ele Lopez com o general
Mitre, convinha aceitC1l1' o convite. " »

(2) Veja-se li pago 53 nota, a descripçãod'este logar.

(3) Lopez dirigio-se em um carro .americano até as trincheiras de Passo Gomez, e al,i
monton e~ um càvallo ~usso. No .tra]eclo. deu voltas desnecessarins para fazer acreditar
que o cammho que seguIll em o umco pratlcaveL .



107

dade de reanimar ·se por meio da bebida (1). Eviªentemente lhe faltava
a confiança em si ao refiectir c m magoa na sua critica posiçãn.

As 9 horas em ponto appareceo o general Mi t r e com uma escolta
de 20 homens e algun ajudantes de campo. Trajava casaca militar
com talabarte branco e um chapéo velho de feltro, com abas larga e
copa baixa, o qual, na phrase de Thompson, lhe dava o aspecto
de - um Dom Quixote.

As escoltas f]r,eram alto simultaneamente, e os dous pre identes
approximaram-se, e apearam-se dos cavallos, que foram conduzidos pelas
ordenanças. Trocadas algumas palavras, Mitre chamou um ajudante
e mandou convidar para a conferencia o general brazileirl) Polydoro
J or dão. e o general oriental FIo r e . Provavelmente manifestara o
marechal-presidente esse desejo (2). Flores foi, mas Polydoro Jordão
respondeo que, e tando pre ente o general em chefe, era desneces
saria sua presença pelas razões ja allegadas.

Apenas compareceo o general Flores, e trocados os compri
mentos de estylo, Lopez accusou-o de ser o cau'ador da guerra por
haver sollicitado a intervenção brazileira na guerra civil do Estado
Oriental, ao que Flores retorquio, dizendo que I.linguem era mais
cioso do qne ene da independencia de sua patria, O dialogo assumio
fàrmas asprras e ponco amigaveis, servindo maio de uma ver, de me
diador o astllto e prudente 111: i t r e (3).

(I) Tambern isto é informação de Thompson. Refere elle que .) dictador quasi desmaiou e,
para cobrar animo, teve de beber um copo de aguardente com agua.

(2) Ao ministro da guerra escreveo o generfll bra?ileiro dizendo: «( •• , Durante o tempo
em que o general Mitre esteve com Lopez recebi )Jor parle d'este um comprimento de civi
lidade e convite para ir ao lugar da cl)nferencia. Agradeci o comprimento, e desculpei-me
de não poder comparecer.

« Com o gpneral Flores hOllve igu11 procerlimento, e foi elle ao log~r da conferencia,
onde d-morou-se muito pouco tempo ... "

(3) Uma correspondencia de Tuyuty publicada no Dial'io OfficiaL deu os seguintes
pormenores:

"Lopez começou deplomndo os rigore~ de nma guerra em que e estavam auiquilanào
as tres republicas em puro proveito d; Brazi!, que Intentava conquistar o I'araguay ; disse
que fóra provocado á luta p~la ameaça que o Imperio fizera fi. independenoia da Republica
Orienbl1. cnncluindo por declflrar que o ~pu dp,~e.io era terminar pacilicamente a contenda.

« Terminando 'Lnppz o sell discurso, tomou fi pa'avra o generfll Flores, que repellio
cm termos energicos o inslllro que se fa.zia :t.) seu paiz e ao Brazil; aCCUSOlI ao proprio
Lopel. de ter provocad·, estR. guerra, de cnjns consequencias só elle era culpado. Flores
,·etirou·so. A conferencia 6 conl.innou ent.re Lopez e Mitre. terminando Íls 2 da tarde.

« Voltando ao sell acam pamento o general 1\1itre, reunio o seus coJlegas e deu coula do
resultado de sua eutrevista, que é o segllinte :

I( Ll)pez ftnimado dl)s m~lhl)res sp.ntimentos deplora ns desastres na guerra. a que
deseja pôr fim por meios pacificos. dando para isto todas as satisfações aos goverMs
fl.!liados. mas declarando que não ab<l.ndonaní. " poder. Esta proposta fl)j levada ao conhe
cimento do conselheiro Octaviano. e, de accordo com eUe, mandou o general Mitre a res
posta, no di I 1-1" ao acampfllnento paragull\·o.

«( Sllgundn cnnstn, n'ella declara o genel:~1 llm chefe que levará fi. proposta do dictador
pll.Tagnayo ao conllecimentn dos governos a 11 iSl.dl)s , sem por isso suspender as operações
bel1icas. " •

RelativR.mente :\ resflosta nfl la pelo general Flores ainda encontmmos o seguinte em
outra corresWlIldencia pnblicadM no .Io1·nol do o?n111ej'cÍo:

"Flores. CfJm a sincprir!ad 'rle rayalh~irn. e com :l.le11.lade de fl.lIli/.{o. respondeu·lhe
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[ ão ha uma narração authentica elo que se passou n'e ta entrevista
de mais ue quatro horas, porém, alguma cou a se póde conhecer pelo pro
tocollo redigido no acampamento alliado.

O general Ba r ri os (1) e os dous irmãos de L o p e z foram apre-

que. amigo sincero do Brazil, não consenÚria passar sem protesto insultos que ellejogava
contrn uma nação amiga e alliada: que lião concordaria com proposta alguma que não
tivesse por fim depõr as armas, e render-se o Sr. marechal Lopez com seu ex~rcito á dis
crição, A retirou se. Este procedimento nobre do glneral Flores desconcertou ii Lopez,
que vio burlado o seu ultimo appello. u

A conferencia com o general Mitre durou 5 hor~s.
No Appendice publicamos uma carta onde o l~itor encontrará pormenores que com

binam COUl os dos trechos transcriptos_

(I) Referem os iIIustres
anecdota:

«Durante la entrevista el general Banios se acercó á los ayudantes dei general Mitre,
y, hablando de la guerra, hizo rnuchos elogios de los soldados argentinos. AI despedirse
les dijo :-Lo unico que deseamos todos Los Parag",a'Jos es C(1.la Vds. 710S dejen solos con los
l),-asile,-os, aUIl cuandu ésfos dobLen su ejél-cito. - Y agregó riendo:- asi seria pan
comido. u

Se Barrios proferia, com effeito, palavras tão amaveis em relação aos nossos alliados
e tão offensivas aos Brazileiros, forçoso é reconhecer que o famigerado heróe de Nova
Coimbra não era, como geralmente o pintam, um soldado rude e ignor'lnte, Inas homem
de fino espirito, versado na arte de Iisongear a vaidade all1.ia.

O leitor terá notado nos capitulas anteriores não só a im nlensa desigualdade dos
elementos com que entraram na contenda as tres - nações alliadll~, fornecendo o Brazil
toda. a esqufvlra e a maior parte do exercito em operações, como tambem poderá ter
observado que, exceptuando os combates de Corriente' e Yatay, em ISll5, e de COl'rales
e Yabity-Corá em 1866, em todos os outros pelejaram sós os Brazileiros, ou rrpTo'~entaralll
o principal papel, pela razão, muito natural, de dbpôrem de l1,ail)r numero de tropas.

Entretanto, com a anecdota a que nos referimos pretende-se insinu Ir qUI' foram os nossos
alliados os que deram cabo do poder militar de Loper. graças aos J1 ou 12.000 homelos com
que atravessaram o Paraná. .

Mas se Banios desejava que a Republica Argentina dei~asse só em cam i'O o Brazil,
esse desejo, como sabem 9,uElntos acompanhE\TRIII a guerra em buas differentes pbllses. foi prom
ptamente satisfeito. A ultIma jornada em que os no~sos alliados se empenbarAm sériamente foi
a de Curupaity. D'ahi em diante o exercito do general Mitre não apresentou IlIais lIe7.oo0 homens,
e d'estes 4.000 foram retirados em Janeiro de 1 67 para sutfocar os movimentos politicos
que surgiram nas provincias interiores da republica, regressalJu) algum tempo defluis ellJ
muito menor numero do que foram. ,

Em Julho de 867. ao emprehemler-se o movimento de /Janco, o exercito argentino,
segundo os seus proprios mappas, compunba-se, de 6.0W homens em marcha para Tuyu
Cuê, e 1. 199 em Tuyuty ; mas, atacado este ultimo pauto cm 3 de Novembro, verificou-se
que os 1.499 bomens não passavam de :-00, como teremos ocenaiiio de demonstrar 110 Jogar
competente. E', portanto, provavel que os 6,OH; de TUYIl Cuê não fl,s~em senão 4 uU 5.000.

Quando callio Humllitá esse exercito tinha 5.000 hOl110ns, e em Novembrll rio .mesmo
anno ele 1868, sem ter·entrado em novos combates, apenas contava ,1.354, isto é, a força de
uma simples' divisão do exercito imperial.

Por isso Élisée Reclus. um dos mais habeis defensorell de Lopez na imprensa eUl'opéa,
e~crevendo á vista das informações que officialmente lhe eram ministradas pela lef!nção
paraguaya em Pariz. dbda em 15 de Dezembl'o de 1867 na llevi.\·ta dos Dois Mundos.:

« .,. _ Le conlingent de la République At-gen~ine s'éleva't aI' .1JI-us à la scptieme pal·tie
de I'armée, et cependant c'est au président lIlitre, c'est à ce génel-aL sans troupe, que
reve71ait l'honnelw de commatlder en cher, tandis que l'Empire devait continueI- á fourtlil'
seuL ws hommes et les reSSOl.wces milil'lit-es . ... » .

Por isso tambem um outro estrangeiro, o capitão Burton, visitando em 18fl8 os exer
citos alliados que sitiavam Humaitá, escrevia o segêlinle :

(I ••• _.4.n excessive natio71alityamom! the Brazllia'l'lS is kept up by their U"eal l11l1ne·
?-ical supel'Íority; w"il~t lhe Al'gelltines, lilie oll?'~elves in Crimea, are sore abuut pla!ling
a part su palpably- $pcomt {iddle. » (LO voL., vejo pago 07, nota).

Depois do as~alto de Curupaity, as tropas argentinas s6 figuraram, e em pequeno
numero, no ataque de 3 de "ovem bl'O , em Tnyuty. em al~uns cumbates no Cbaco, em
frente a Humaitá, nos mezes de Maio. Julho e Agosto de 1008 ; no ultimo ataque de Lom1l8
VaJentinas, em 27 de Dezembro do mesmo anno; no pequeno comliate de Altus e na
tomada de Pel'ibebuy em lS6n.

A differença 110 numero de combatentes é o que explica tambem a enorme desproporção
no tributo de sangne que pagaram as naçõln alliadas.

Desde a passagem dn Paraná. como se póde ver no mappa que acompanha o capitulo
anterior, o pequeno contingente oriental, quc. jn Liça lhe seja fyilU. IHOI'!'l'cionalmente, fui
o que mais soffreo nos combates, tirot~ios e bOllllJardeamelllos. leve olé ao dia 18 de
lulho de 1868 uns 972 homens, puuco mais ou m"nos lIIortos, ferido. on c)(lraviados.
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sentados por este ao general Mit r e, que, por sua vez, apre:enLou ao
rlictador o generrl argentino H o r nos e alguns ou tros officiaes.

O general F lo r e s visivelmente agitado, foi o primeiro a reti-

Até e~se dia o exercito brazileiro tinha fóra de combate 658 officines e 7.9' soldarlos
ou 8.646 homens, e o exercito argenLino aprnas 138 officiaes fl 1. W7 soldados, ou 1.705
homens, inclnioJo até os contusos.

De 19 dr, Julho a 31 de Agosto de 1 66 não encontramos dado algum official a res
peito das perdas do exercit? bra~.ileiro. que_sempre as linha em tÍ1:ot~ios, na esqu!,rdo,
e nos bombardeamentos quasl dlanos, a que fiRO estavam expostos, na dIreIta, os ArgentInOs.

Do l0 a 12 de Setembro tivemos ainda em Ouruzú e Tuyuty 73 officiaes e '74 sol
dados fóra'de combate. Os Argentinos desde 19 de Julho até esõe dia s6 tiveram 9 m"rt05
ou feIidos.

Assim, sommondo as perdas dos dois exercitos desde a passagem do Paraná alé ao
dia da conferencia de Yataity-Oorá, temos os seguintes al~arismos :

Braziteiros (sem contar as perdas que tiveram de 19 de Julho a 31 de Agosto) ;
731 officiaes e 8.862 soldados, ou 11.593 homens.

.tl7-gentinos :-138 officiaes e 1. 576 soldados ou 1. 714 ]Iomens.
E attenda-se a que, se é certo, como em uma nota dizem os illustres commentadores

de TllOmpsoll, que us cllefes argentinos foram uma ,'ez admoestados "P07' la propcltS'ofl
marcadisilna a aumentar us pe7-d'idas >l, outro tanto não se dava no exercito brazileiro,
como o demonstram as rectificações, que mais de uma vez telllos feito, e que nem sem pro
nos foi possi vel fazer, ás pfl,rticipações officiaes e ordens 110 dia, valendo-m,s para isso de
documentos, tambem ofliciaes, de caracter 7-eservado, ou dos trabalbos do corpo de saude
do exercito e da armada.

Referindo-se ao avultado sacrifilJio de viJas que fizemos durante a guerra, observaram
os ilIustres commentadores de Thompson em tuna nota á pag. 3;.,1 da ediçÃO de Buenos
Aires:

« El gran llUmero de hombres que espouian siempre los Brasileros, muchas veces
sin necessidaJ, hacia que sus perdidas fueran siempre grandisimas. »

Ellta observação não é justa. () verdadeiro motivo é o que apontamos: é que os Argentinos
a presentaram um pequeno exercito, muit.. inferior ao brazileiro, e tomaram parte durante a
gnerra em poucos combates.

Uma só vez em todo o decurso da luta, no dia 22 de Setembro de 1 66, diante de
Oumpaity. Brazileiros e Argentinos. cOllcorreram com forças iguaes, e o resultado foi terem
n'csse diape7'das tambem ;guae.~.

A carta que em 8 de Setembro de 1 66 eSCl'Cveo o geueral Mitre ao conde de Porto·
Alegre, pôde orientar-nos n respeito da f()rça que então tinha o exercito argentino. N'psse
documento o general em chefe dos Alliados diz que levaria para Ouruzú cc cerca de
9.500 a 10.000 Á7-gellti71os, l) deixaudo em TUYllty e no Passo da Patri<'l « uns 2.000. n
Eram, pois, 11.500 ou 12.000 bemens, e isso por um COlllpUtO muitíssimo largo.

Note-se ainda que o mingoado exercito argentino nlio recebia reforços, 01\ só os
recebia em pequena escala; e isso se dava, n;lo porque no governo de Ruenos-Aires
fusse impossivel reunir novos contíngentrs, mas rruv~velmente por ser plane politico
deixaI' I ecahir sobre o Brazil todo o pezo d'essa allerm, urdida lJlU Buenos-Aires, para
que o IUlperio e o , nraguny se debilitassem, e a Repujjlicu ArgentinR colhes e tranquillamente,
pruSlJcrando e ongmn'lecendo-se, toclos os proveitos da Inta.

Os nossos generaes avaliavam em Agosto rJe 1866 todo o exercito argentino em
menos de 10.000 homens, pela maior p wte esh'angeiros con tractados na Eltl'opa. Sendo
esso, approximadamente, a sua força, e não aquelles 22.00 Ilomens do pomposo 1l1al'pfl
de que nos occnpamos no e vol., pago 30il, não se comprebenLle como pudesse o genern]
B.arrios dar .a entender, sem ser por mero gracej? que o .l1Ltmcroso eXf!rcito de Loper.
so era, contlClo pela presença das tropas argentinas. Retiradas estas .... « seria pan
comIdo., . . »

Não pensava assim o correspondente que o Semctnario tinha em Passo Pucú pois
em 25 de Agosto de 1866, convellcic\o aliltal de qu·, se haviam evaporado aq~\elles
22 ..00 homens destinados a OCCllp r a Assul1'llçiio ar, cabo de tr9S mezes, dizia o se
gUll1te, que contmsta singularmente com o juizo attribnido a Bll1Tios :

« .. e" IUg07" de tres ejércitos no queda sinú uno: la 17-il'ticiclad se lw cllllve,·tido
en unida~l, !J a:.i. é~ q"e la unica f.uerza. que. tenemus alo rr~ntr, és la />7'a.lilerlJ" y tiO
pueden aC:'eplal" StnO como la ma~ ploante tl·"T1Iq. la denomlnaOIOll ele triple alianza ... I)

Em Setembro do Dlesmo anno, /la sua « ReVista de mes, >l accrescentava o eman IriO :

. (l ••• En es.tos m?mentos ya no exi.sten los tres ejércitos qne !la/l invaLlido la Repa
b.hca: el e]érClto orlcntal lia desaparecIdo complelamellte ; del eJerait'J llrgeoliuo no qned" II
51116 rest'~, d.e s~wrt: qtle solament~ plle'Íe decrise qtlC hay ejél'cilo brasileru .•

O SemanartO so n~o era verdadeiro sob um ponto de 'vista, isto é. dando a enteuLlcr
que o ex.erclto :ugentillo fóra destruid() nos .:om bales.
. Não. off~ndemos, com o pro (;sto lançado n'estes apontamelllos. o brioso povo argen·
bn~ pOIS nno temos duvida alguma em reconhecer que se se tratasse de ulIla luta com
o tao calumniado Brazil, a visinha Republica facilmente \.evantaria em um mUlIlclJto nu
merosos exerci tos A alliallça com <) IlllJleriu lião era "uVnlar 1lj1. Hcpublh;a: é UIDa
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rar-se (1). Mi t r e e L o p e z comprimen taram-se bebendo rhum com agua.
e, para lembrança do dia, trocaram o' seus rebenques (2).

Quando Lope?' reunio-se aos seu, apeesentava, segundo parece,
um aspecto sombrio (3;, e não quiz logo voltar para o quaetel-general.
Parou, para comer, cm uma casa, a meio caminho, e ahi o bispo
Palacios e madame Lvnch procuraeam consolaI-o.

Regressando ao campo alliado, apeessoll -se Mi t r e em cO'1Jmunicar
aos generaes Pol,)'doro Jordão e Flores o protocollo da confeeencia.

egundo es e documento, o dictador convidára o pr"sidante Mi tre a
procmar meios conciliatorios e igualment~ honrosos para todos os bel
ligerante, perguntando-lhe se o sangue até então deeramarlo não era
. ufficie)lte para lavar os mutuos aggeavos e pÔr fim a guerra mais cruenta
que a America do Sul tinha pre enciado, por meio de satisfações reci
peocas e equitativa, que garantissem um estado permanente de pa?',
sincera ami?'ade e mutuo 1'e peito entee nações limitrophes. Mitre res
pondêea que levaria es a abertura ao conhecimento do seu governo
e ao elas outras potencias alliadas, que teeiam ele decidir de conformidade
C1m o accordo, que entre si haviam celebrado.

Não se sabe e em virtude d'esta communicação houve alg'uma con

ferencia dos tres generae (4), Mitre dirigio-se, na noile do dia 12 (5),
C0m o resto da I" e 2- divisão aegen Lina, para Omuzú, e d'ahi ende
reçou no dia 14 uma resposta a L o p ez, participando teL' levado ao

explicação. O governo argentino pão refOl'çlWa o SIlU pequeno exercito por calculo poUtico:
-é outra. lIIas nÃo podemos deixar de reclamftr contl'll os que, invertendo factos recentes
Il tão notorios, procuram, por mei" de parvas i"juria~. escurecer a gloria que ao povo
brazileir cnbe pel.r energia Q inabaluVI'lI constancia de (!UP. den provas, sustentftndo por
si só, pode-se a sim dizer, essa flnerra lon~inqUfl. prolongada, cruenta e dispendiosa, e
procedendo nssi1l1 com o mais raro dpsinle!'es~e, sem ontro fim que o de vingar a 1J0nm
nacion::ll ultraj;túa.

(1) .lã ficou dito que Flores demornu-se ~oucos momentos com Lopez e Mitre.

en Esta scena póde lemhra.r nlguns dos episodios epicos dR antignid::lde : por exemplo,
a troc'l de annac1nrns entre Diomedes e Glanco, ou melhor (pois con ta que 11m rebenque
valia. o "utlO), a troca ele p.~padas elltro Heitl)r e Ajax.

NÃO se sabe Cjllnl dos doi" se o dictador p Irngunyn, se o presirlen(e argenlino, teriR
parodiado fiS pillavras que Homero põe na boc'\ 1'10 " mllgnanilllo Aja.'(, de cApaceto re-·
planrlecente ... II: - (I '.' ngora tT0queITIúS pre enles glorioso" pam que 10:1os os Gregos
e Troyanos pOssllm exclamar: - ElIes combalera111 animados de uma sallha mortal, m'I8
separal'l\m-se unidus pela nmizade I .. II (Illiada, VII).

A differença esu\ Rpenas em qué na entrevist'l rle Yataity-Gorã houve renhida .:lis
cllssão, mas nào coOInbate ,ín::llllar, sendo l'Imbelll certo qUtl os contendores, segundo Il
descripção de Thompson, não leV>lV>im cc (npacetes re3plandecentes n.

(3) Na entrevista L'lp·z declarou qne s"bre a base de sua retirada do poder não
havia paz p'lssivel senão depois rle Ulllfl gnerra de tlxtorminí'J, pois eHe tinha por si
todo o povo parngua o, que preferia Intar até ÍI nltima extremidade a submetter-se a
e sa humilhação.

(4) Houve em Til ·uty n'essa tarde ulna conferencia. entre Mitre, Polydoro e Flore~,

e depois de leI' levado esses factos :lO conheci nellto do general Porto-Alegre, dI) almi
rante Tamandaré e do mimstro F. Octavian n , respondeu Mitre no did li ao dictador
Lopez.

rI Mitre purtio para Cllruzú no dia 1:J 'llli chegQlI :l noite.
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conhecimento dos generaes alliados o .'eu convite conciliatorio, resolvenrlo

elles referir tudo á deci ão dos seus respectiyos governos, sem que se
fizesse alteração alguma na situação dos belligerantes.

De Paso P ucú respondeo L o p e z tel' consciencia de haver feito o
que lhe era possivel para terminar o horroeoso derramamenLo de sangue,
sentindo verdadeira satisfação por ter dado com essa tentativa a mais
alta prova de amor á sua patl'ia, de considera~ão aos inimigos que o
combatiam, e de respeito á humanidade e ao mundo imparcial, que obser

vava essa luta.
Assim terminou o incidente, L o p e z reconheceo que não havia meio

de abalar o firme proposito do Brazil, e, bem que pOl' uas relaçõe
secretas em Buenos-Aires e Montevidao, julgasse achar Mitre maio' acce.

sivel, porque a Republica Argentina e o Estado Oriental já. estavam
cansados da' guerra e muitos politicos influente:; se pronunciavam em
favor da paz, comtudo em um PO'ltO encontrou-o inflexivel, isto a, que
devia renunciar à cadeira presidencial e sahir do Paraguay. Este ponto,
o es encial, não podia aceital-o L o p e z, e muito estranhou que tanto
aferro mostrasse Mi t r e à politica brazileil'a.

Se um dos fins d'esta conferencia era separar o interesses do Alliados,
outro tambem lhe foi attribuido, que parece justificado pelos immediatos
successos das operações. O marechal-presidente via que o ataque de
Curuzú era precur 01' do assalto de Curupaity, o qual não podia deixar
de estar imminente. De seu interesse era, portanto, concluir as obras
de defeza que deviam difficultar ou impossibilitar aquelle ataque. Para
isto convinha adiaI-o, o que só se poderia conseguir por meio de pro
postas de paz, que naturalmente acarretariam uma suspensão de hos
tilidades. Com este expediente ganhava- e tempo, e quando, pela CJssa~ão do
armisticio, se efi'ectuasse o ataque receiaclo, já. disporia elle de poderoso.
elementos de resistencia.

Com efi'eito a iniciativa de L o p e z causou por dous dias uma inter
rupção nas operações. Logo que lhe chegou às mãos o convite para uma
entrevista, mandou Mi t re su pender em toda a sua linh', o fogo da
artilharia, e a dous dos seus ajudante deo licença para que fossem faliar em
differentes pontos das avançadas com officiaes paraguayos. Teve mão pago
<.1'isso, porque esses dous Argentinos foram retidos pelos Paraguayos, levado
para o quartel-general de Paso-Pucú' e conservados prisioneiro. (1) quando
as negociações se frustraram. Refere T h o m ps o n que morreram de mi
seria e de mãos tratos.

ti) Os commen~adores de Thompson dizem fi este respeito:
• « Los oficiales tomados por la fuerza de Lopez no eran ayudantes del jenel'ál eli
.lefe. Fuel'on el mayor Diaz, fiscal del ejél'cito, y nn alferez que lo acompanaba. >I
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De ambos os lado~ conversaram desembaraçadamente os soldados por
espaço de dous dias (1), mas estas relações foram interrompidas por uma
violencia de L o pe z, que teriamos repl1gnancia em mencionar se não fosse
transmittida pelos proprios Paraguayos.

Como era notorio, nutria elle intenso odio contra a chamada « legião
paragua'ya 1>, que com bandeira brazileira (2) tomava parte na campanha.
Eram na yerdade O' inimigos mais p(~rigoso de sua autoridade porque
alem dos fins militares LinhaUl. tambem· em vista resultados politicos.
Um desses officiaes era Luciano Recalde, que deixára o Paraguay
~m tem;Jo do presidente Ca r los L o pe z e pertencia a uma familia no
tavel do paiz. (/utro, um certo R u iz, commetteo, durante a entr~

vista dos dous pi'esidentes em Yataity.~Corà, a injustificavel imprudencia
de ir ás avançadas de L o p ez, acompanhado de um ou dois companheiros.
Ahi conversaram, dando-se a conhecer, e foram convidados para voltar
no dia seguinte a tomar mate, compl'Omettendo-se elle a levar tambem
Luciano Recalde e outros mais. Assim fizeram. Lopez, a quem o
facto foi commuDicado, ordenou ao tenente (depois coronel) Montiel (3)
que se embosca se e capturasse os visitantes. Com um piquete occul
tou-se no meio do capim Mo n ti el e cahio subitamente sobre os que
incautos saboreavam o mate. R u i z e outro, de nome S o ria no, (4) presos,
depois de mortalmente feridfJs, foram levados á presença de Lopez,
que ficou contentis. imo, e ordenou que fossem açoitados até morrerem.
Recalde conseguio escapar. Quando o occorrido chegou ao conhecimento
do general Flores, sob cujas ordens estava então a legião paraguaya, (5)
mandou elle romper logo um vigoroso bombardeamento contra Paso Gomez.

(1) Os do exercito brazileiro não se communlcaram com o inimigo. A conversa foi
apenas entre varios ofllciaes argentinos, alguns paraguayos, que serviam nas fileiras de
Mil.re e Flores, e o inimigo.

Parece que não se guardou reserva sobre cousa alguma, pois os nossos alliados
deram-se pressa em participar que iam atacar Curllpaity. q Banios y Lopez, l) dizem os
commelltadores de Thompson, « mm,)ife laron deseos de "er aI cnrol'1el Rivas. Se les dijo
que estilba nn poco l-nrermo, y que se hallaba al fre·nte de s·u divi$ion en la costa deI
rio desde la noche antes, para embarrca;rse con destino á, Ctw'Uzi~. li

Para que Lopez ficasse mais certo de qne era por flbi o grande ataque, o generlll
Mitre datou de OllruZÚ a sua resposta em 14 de Setembro.

D'estas facilidades não tinham os Paraguayos, e por isso ignoravamos sempre o que
.se passava no seu campo.

(2) -ão é exacto. Nunca a legião paraguaya levou bandeira brazileira, Fez li cam
,:lanha incorporada sempre ao exercito argentino, e sÓ em 1869 começou a usar da ban
<Ieira paraguaya.

(3) Esse Montiel, segulldo o Semarulh'io, já era capitão. Niío sabemos qual d'iUes
seria. Um capitão d'esse appelliJo, que suppomos ser o celebre Blas Moutiel, fOra ferido
em Curuzú no dia 3.

(4) O autor descreve o facto como o refere Thompson. O 8emarl{Jf)'io annunclou que
no dia 1J de Setembro o capitão MonUel e o tenente Samaniego fizeram uma emboscada
e capturaram os traidores Ruiz e Soriano.

(5) A legião paraguaya, como já. ficolt dito. fazia parte do exercito argentino. O que
Thompson diZ é que esses! orliciaes serviam às ordens de Flores. Podiam, comquauto
paraguayos, servir nas fileiras dos Orientaes e não nas da legião paraguaya
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Morrer sob os golpes do azorrague era a sorte daquclles que L ope 7.

suspeitava estarem em relaçlies com seus inimigos. Assim pereceram todos
quantos pela capitulação de Estigarribia cahiram nas mãos dos Brazi
leiros, e, tendo escapado durante o transporte, conseguiram, por longos
desvios, regressar ao acampamento. paraguayo. Em vez de louvaI-os e de
acolheI-os com o merecido carinho, exprobrou-lhes L op e z não terem
voltado mais depressa e mandou açoutal-os até exhalarem o ultimo sus
piro. Julgava que qualquer dos seus, tendo estado por algum tempo em
contacto com os inimigos, ficaria contaminado e disposto ã. traição.

Chegando a Curuzu, pa,sou Mi t r e em revista as tropas ahi reu
nidas, - cerca de 18,000 homens, - manifestando-se muito esperançado
sobre o exito feliz do premeditado ataque de Curupaity, que nece aria
mente forçaria os Paraguayos ao abandono da linha de Rojas.

As tropas argentinas acampavam junto às brazileiras e estavam bem
providas, pois innumeros transportes accumulavam em Curuzu tudo
quanto era necessario As relações de amizade entre os tres generaes
Mitre, Polydoro Jordão e .Flores pareciam um tauto estreme
cidas em consequencia do procedimento, que a respeito da entrevi ta de
Yatait'y-Oorâ tivera o segundo, no interesse do seu governo e em defeza
da dignidade de sua patria. Não ha duvidar que, recusando acceder ao
convite de Mitre, implicitamente reprovàra eUe a entrevista concedida
ao dictador do Paraguay (1) e a isto devemos attribuir o facto de não
terem sido bem assentadas as combinações a respeito do que devia ser
executado contra a linha de Rojas pelos generaes que ficavam em TU'yuty,

(1) E' infnndada esta supposição d" autor. O general brazileiro, como vimos, f6ra
de voto, quP, « tratando· se apena~ de uma entrevista pessoal entre os generaes Mitro
e Lopez. oonviria aceita1" o' oonv-it~ d'este. »

Não hom'e a nJenor desintelligencia entro QS generaes Mitro e P,.lydnro Jordão. Enlre
O primeiro, o general Porto-Alegre e o almirante Tamandaré é que nno havia muila cor
dialidade, pois os dois ultimos Incommodaram-se com a demom na remessa de ref rços
e com a ida do general arge~tiuo para Cnl'llzú afim de dirigir em pessoa as operações
contra Curupaity. Depois surgiram tambem desintelligencias entre o almirante e o general
Porto-Alegre. de um lado, o o general PolyrJoro d ~ Ol1t,·O.

O alaque de Curllpait-y ag[o(ravou essa situação, porque cada um dos gMeraes lançou
sobro os seus collegas a responsabiLj,lade do revezo Porto-Alegre e Tamandarê, sempre
de accordo, ficnram em Curllzú, e Mitre e Polydoro Jordão em Tuyuty. Os ami!!os do
general Mitre, defendendo-o na imprensa de Buenos·Aires. tambem accusaram esle ultimo
general por não haver atacado as lillh~s de Rojas no dia 22 de S tembrd.

Estas desintelligencias e ri"alidades levaram o g'lverno imperial (ministerio Zacarias)
a reunir, por decreto de 10 de Outubro, sob o com mundo do duque. enlão mal'quez de
Caxias, todas as forças brazileiras em Qperações, inclusive a esquadra.

Lopez tinha pelos seus espiões noticia exacta das monores occnrreucias que se davam
entre os Alliados; assim é que, em 27 de Outubro, dizia o Sema.w,·io:

« Porto-Alegre no obedece las ordenes de Polidoro. y Tamandaré, el soberano de la
armada imperial, no quiere tampoeo entenderse para nada con Polidoro, form:mdo de
consiguiente lIna alianza contra P.:>lidoro, sin admiltlr en estl\ lIIitre à I'fuien despreeian
allamente. Resulta de aqui que hOllJ 1tn ejercito sin cabeza, o, mas bien dio!to, con ?'1IIUc!ta3
oabezas, haciendo imposible una opel'acion cualquiem. Mitre, gefe in '1Omine rlel ejército,
está haeiendo el papel mns ridiculo dei mundo. II

Pondo de parte as exagerações do artigo de que extrahimos este trecho. e o que
n'eUe ha dt! desrespeitos,) para com o illustre general Mitre, ninguem dirá que as pnlnvras
griphadas não exprimissem fielmente a situação dos Alliados antes e, sobretudo, depois
do revez de Curupaity,

B 15
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deixando, 'obretudo, es a combinaçõe de as'umir a f6rma de uma
ordem (1).

De Curuzú nem o general Porto-Alegre nem o general Mitre
emprehendeo reconhecimento algum do ponto que iam investir, porquânto
da partes officiaes se evidencia que no acampamento dos Alliados nada
se sabia da exi tencia daquelle entrincheiramento avançado, que os Pa
ra.guayo no dia 6 de Setembro haviam principiado e com admiravel
e forço terminaram, incluindo em seu syS'tema de defeza os canaes da lagôa
Lopez (:2).

Com a tomada do forte de Curuzú, pelo menos nos primeiros dias,
achava- e todo o terreno entre as lagôas Curuzú e Lopez nas mãos
do Brazileiro, e se assim não acontecêra, tanto maior era o erro. Os
po to a ançado deviam ter chegado A borda meridional dos váos da
lagôa Lopez, ainda que ficassem distantes do lugar do acampamento esco
lhido pelo aeneral Porto-Aleg re ao sul do entrincheiramento de Curuzú.
Dado o ca o que não tives em querido avançar tanto, uma con tante
c3.deia de po tos, ou patrulhas mandadas em frequentes reconhecimentos,
teriam de coberto os trabalhos dos Paraguavos, tanto maIS quanto para os
abatises milhares de arvores foram derrubadas. Na correspondencias mili
tares datadas do acampamento e publicadas nos jornaes de Buenos-Aires
foi o mallogro acrimoniosa e injustamente attribuido ao general Mitre,
porque só nos dias 20 e 21 de Setembro é que mandAra um capitão
da guarda nacional, advogado de profissão e membro de uma boa família
pol'tenha, proceder ao reconhecimento dos terr,eno adjacentes, como se
este po ui e os conhecimentos technicos de um official do e tadQ-maior (3).

(1) o que deviam fazer os g~nel'aos Polydoro Jordâb e FI~l'es, que ficllram em TuyulY,
contra as linhas do auce e ROJas, estl't clarameute determInado na acta de ' de e
tembro:

Flores devia 'partir co'" a ea,allaria dos exerci tos alliados e penetrar pelo fianco
esquerdo das linhas de Rojas Ilvançando ate onde fosse po ivel;

Polrdo1'O Jordão. devia manter-se na defensiva ellt T'Uyuty, podendo, 0ppOl'tunamente
p,·euenido. operar sobre a direita ( auce) ou sobl'e a ("ente (Pllso-Gomez e Rojas) das linha-&
(ortificadas d<J inimigo.

Em consequencia da reclamação de Porto·Alegre e Tamandaré, apoiada pelo conse
lheiro Octaviano, não ficou o 10 corpo de exercito brazileiru sob o com mando de Flores.

E te general não deixou de magoar-se com a reclamação, reconheeendo, entretanto,
que não era jnsto que as tropas brazileiras, .muito mais numerosas, flcassem nos doIs
pontos que formavam a base de operações dos Alliados, isto é, em Curuzú e Tuyutr,
sob o commando de generaes eslrange1l'lls. FaUando do protesto dos generaes brazileiros
qne em nrl1Zú com mandavam a esquadra e o 2° corpo imperil\l, dis e Flores ao gene
ral Polydoro Jordão, que não fazill. questão do commando em chefe, e que semp're repu
tara este uma simples distincção honorifica, um comml\ndo nominal, accrescentando : • Eu
não me cousidero aqui sen.ão como um solda~o voluntario, um patriota oriental, amigo
do Brazil; nem eu nem Mitre somos verdadeiramente generaes em chefe; general é o
senhor que tem exerciw. II

(2) Já vimos que essa lagãa chamava-se Mende:.

(3) Inexacto. -:- . o dia ~3 o eh_efe dI!- com.EJis ão de en.~enheiros jnnto ao 2° corpo
do e.'tercito brnzIlelro, Eneas. Galvao (hOJe barao. de MaracaJu), acompanhado dos enge
nheiro major Emerick e caprt!i0 Lope~ de ArnU]o! fez um reconheC1JBen'o ~ posições
do inimigo, <l indo de protecçao ao dIto reeonhecunento o ,,90 de volunlanos sob as
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Não tendo tomado parte na persegUlçao que se seguio a tomada do
forte de Curuzú, esse capitão considerou a obra recentemente executada
como o antigo e ligeiro entrincheiramento de Curupaity. As inexactas
informações que deo fizeram com que fossem desacertadas as disposições
e grande a sorpresa, quando na manhã do dia 22 encontraram os Alliados
uma obra inimiga toda nova, muito extensa e evidentemente bem guar
necida. São factos estes, que, para os Europeos, segundo os conhecimentos
e experiencia que temos da guerra, escapam a qualquer apreciação, e
cuja explicação devemos deixar ao que n'essas paragens dirigiam as
operações.

Para o d;a 21 estava fixado o ataque de Curupaity, mas, durante
dois dias e duas noites (1), chuvas torrenciaes por tal modo amollece
ram a terra, que só a 22 se pôde com difficuldade encontrar um lugar,
onde as rodas dos reparos, firmando-se solidamente, deixassem descarregar
as peças.

Das partes officiaes não podemos inferir em que relações estavam
os generaes Mitre e Porto-Alegre. Sem duvida aquelle assumio
o com mando em chefe, pois em seu boletim diz que a retirada de todas
a' tropas foi combinada entre elle e Porto-A 1egre (2). Talvez fôra
o desejo de não ser o unico re 'ponsavel pelo mão exito, pois um ataque
feliz teria sido annunciado com a assignatura unica do commandante
em chefe. Porto-A] egre pedira reforços, indicando assim não poder
realisar por si só a operação, mas pedira 5 ou 6 batalhões e Mi t r e
o~correo-lhe com 2 divisões inteiras, força por demais numerosa para
o posto que então tinha Porto-Alegre (3). O plano para. o ataque

ordens do tenente-coronel Astrogildo da Costa. que por vezes já havia. percorrido a frente
do nosso acampamento. "

No dia 15, depois do .ueio·dia, os generaes Porto-Alegre e Mitre, acompanlJados de
varias officiaes, foram pessoalmelJte reconhecer a fortificação inimiga.

Designou-se para o ataque o dia li'
No dia 16 o chefe da COOlfilissão de engenheiros e o com mandante do corpo provi

sorio de artilharia. a cavallo. foram com o batalhão 29° de voluntarios, escolher uma
poskão para collocflr a nossa artiLhari".

Desi''llado o lugar, Il ·100 braçfls da trinebeira inimiga, segllio para ahi, ao escurecer.
o corpo r'e pontoueiros, e começou-se 11 construir llm espaldão conl 12 canhoneiras_

Pelas 7 horas da manhã de 17 Ullla força inimiga veio reconhecer a bateria que
levantnvl\mos. Trocfll'f!m-sc algumas de eargas, e o mesmo aconteceu na mallbã de 18.

Na madrngada de 17, porém, sobreveio um forle temporal (Ofticio do Almil'll,nte ao
Ministro da, MOIrinha" de 24 de Setembj'o), ao qual seguio·se, desde as 9 1/2 da manhã
(H.elatorio do chefe da com missão de engellheiros) uma. copiosa (;]luva, que durou até
ae dia 20, tornaBdo impossivel o bombardeamento c o ataque.

(I) A chuva, que começára na m'\nhã de 17, cessou na de 20. Nos dias 20 "1
o tempo foi bom. (Rela,torio do chefc ela cOrt'bmissão ele el1g~ilhei.·os).

(2) O gimerul Mitre assumio o commanuo em chefe das forcas reunidas em Omuzú,
a.s quaes, eomo vimos, se compunham, em partes quasi iguacs, de Brazileiros e Argen
tinos. Porto-Alegre com mandava as tropas brllzileirils, e Mitre dirigia as do seu paiz.

(:3) Não tem valor esta reflexão. PortO-Alegl'e era então tenente-genera,l, posto mais
elevado que o do commandante em chefe eh 10 corpo (m,a,rechu,Z de Cl1lmpo). Os unie06
ge~er.aes bl'flzileiro~ de gradua ão supmior ú de Porto-Alegre er !TI Sua Alteza R.e~l o
pnnCl)Je Gaston d Orleans e o Dltqn , então M'lrquez de (" xias (marechae de exercIto).
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foi traçado por Mi t r e mas sem conhecimento exacto do terreno. Evidente
mente fÔl'a o movimento contra o flanco esquerdo do entrincheiramento
calculado pela lingueta de terra, que divide a lagôa Lopez em dois braços,
mas as chuvas haviam operado uma mudança eEsencial. Provavelmente
contava Mitre .poder atravessar a:ruella lagôa como o haviam feito os
Brazileiros ao contornarem o entrincheiramento de Ouruzú. Este pre
supposto falhou.

Um ponto essencial não foi esclarecido. O batalhão brazileiro n. 16
de voluntarios, desembarcara no Chaco e com sua fuzilaria incommodou
os artilheiros de Curupait,Y. i Porque razão, nas noites anteriores, não
desembãrcaram os Brazileiros alguma artilharia, e, levantando fortifica
ções passageiras mascaradas, não procuraram opportunamente entorpecer
a defeza? Talvez não houvesse possibilidade alguma de ahi construir bate
rias, mas com pàos atravessados arranjava-se plataforma para as peças,
não sendo de receiar, com a protecção dos encouraçados, aggressão alguma
pelo rio Paraguay. Nada d'isto se fez, nãO tendo os pontoneiros mate
rial necessario para dar as tropas passagem pela agua e pelos banhados.

Em primeiro lugar consideremos de que modo estava armada a
primeira linha paraguaya construida com tão assombrosa rapidez Já.
mencionamos as importantes dimensões do fosso, em parte alagado em
consequencia da chuva. Ahi tinh.a o general Diaz, commandante de
Curupaity, mandado assestar 8 peças de campanha (1), quatro na frente
pelo lado de terra, 2 para o lado do Paraguay e as outras 2 para o
lado da 1d.gõa Lopez (2). Além d'e sas peças no flanco e~querdo esta
vam a se tados os chamados« canhões de FIo r e s », tomados no combate
de '2 de Maio (3). o proprio forte (4) de Curupaity, que por sua elevaçãO,
dominava o rio, e nos angulos salientes. de sua principal muralha só

(1) Como todo este t.recho é toma10 LIa obra de Thompson e foi traduzido I ara o
allemão com algumas inexactidões, muIJlOl' é restabelecer a'lui o (lue disse o escriptor
inglez:

« ". Os ParaguaJ'os lrabalh:lram com 1Ilu.it 1 acthidade nas fortificações de Curupai ty.
Foram montados alli 8 canhões dll 8 pollegalas; ,.restes, 2 foram exclnsivamente des
tinados a defen ler a linh'l do lado de terra, e <[ ficara'n servindo exclusivamente nas
baterias que dominavam o rio; os 2 r.)sbnles, no flanco llireito das triuc!leins de terra,
podbm varrer tanto a frente por essa parte, como o rio. Varias canhões de calibre
ô:l foram distribuido pela bateria do ri e ,'eh trincheira, e 5 de calibre 12 e 4 de 9
(e tes eram os c:mhões de Flores, e a unira 'trtilharia nÍ.lLla que os P'lraguayos pos
suiam) foram coUocados em pJ ição S bl\; a lrincheir'l. A baterl'l do rio era com man
dada pelo capitão Ortiz e pelo major Zay's, Llue foI relaxa lo da prisão par'! tomar
parte na defesa. Na trincheIra a artilharia da direito. era dirigida pelo c,pitão GiU, no
centro pelo cRpitão Saglúer, e na esquerda pelo coronel (então major) Hermosa. O
gen ral Diaz c.'mmandava em chefe. A infantaria cJnstava de il.OOO homens ás ordens
do coronel Gonznles. »

(3) ToLlas estas in licações estão C'ITR las e devem s I' corrigilhs ,1e acc"Jrdo CJm o
trecho de Thompson ncima transcIiptu.

(3) Erillll os 4 canhõ,Js raiados de calibre 4 (e não cali1Jre 9, como diz Th·)mpsJU).
que perdemos no co lIe o da batalha elo Estero Bellaco.

(4) Lcmbrar~JUos ain.ia que tudo isto é muito Jilrer~nt\J L10 Llue esl.á n"\ obra de
Thompson, que o antor prutende reproduzir.
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havia peças de grosso calibre, de U a 68. No forte commandava o major
Sayas; nas baterias do flanco direito do primeiro entrincheIramento,

lambem junto ao rio, o capitão Ortiz.
As peças de campanha do primeiro entrinc':eiramento e tavam de

baixo das ordens do capitão Gil1, á direita, do capitão .~agu ier, no
centro, e do major Hermosa, á esquerda. O coronel Gonzales com
mandava a infantaria que guarnecia o entrincheiramento e o forte, e
tambem as reservas: ao todo, cerca de 5 0:)0 homens (1).

Como principal meio de defesa, que provou bem, empregou-se a
estacada e a inundaçlo do espaço intermedio entre o novo entrinchei
ramento e a principal muralha de Curupaity. O braço da lagõa Lopez,
que no tempo da secca é um brejo e com as chuvas se transíormára
então em banhado, alJresentava e:,.tensa superficie d'agua, aqui e ali co
berta de caniços e matto. Os lugares vadeaveis só eram conhecidos dos
Paraguayos, que tinham certeza de poderem uão só levar para Curupaity
as peças, uma vez tomadas pelo inimigo as libras avan.adas, como tambem
de retirar sem prejuizo a infantaria até â eSl)lanada do muro principal.
Por detraz d'esta massa d'agua achava- e a estacada já de·crIpta, que
era capaz de quebrar o mais impetuo o ataque. Teste1l1unhas oculares
são accordes em affirmar que teria sido impossivel ás tropas superar
este obstaculo

A acção correo como em taes circumstancias devia correr. De madru
gada os encouraçados romperam o fogo, auxiliados d'esta vez p<üas ca
nhoneiras. de madeira, que se collocaram quanto puderam cú idas com
a barranca occidental do rio Paraguay, ao passo que aquelles vasos ficavam
mais para o meio do rio. Era singular que fosse tão insignil1cante o
effeito do bombardeio, effeito em nada correspondente ao numero dos
tiros nem aos excellentes canhões, de que estava provida a e quadra.
Os defensores do primeiro entrincheiramento abrigaram-se, por meio de
travessões, e até â tarde nl0 soffreram perda alguma. Então pelo lado
de terra effectuou-se o ataque cujos pormenores o leitor elIcontrara nas
partes officiaes do ri ppendice (!). Os canhões brazileiros e argentinos,
que, apezar das difficuldades <10 solo pantanoso, puderam ser assestados,

(l) Na defez'\ de Curllpllity e1npregou Lopez mais de 8.0(1:) bomens, S "ul1'lo Th'llnp Oll
e Rrsquin, 5,000 bom ns apenas d fendiam essa p )si~i'io. "

O general Mitre diz CJUI' os Paragll:1YOS t.inham n'essl' !,onto 5~ 1eeas do lado
de terra. e l·L bal,aJhÕes. . ,

Dando a clda bat.alhi'io, termo médio, 7nll praç,s, s:ria1l1 (lA O hou,ens.
Joul"Clan dá aos ParngLlayos 5' canhões ,leIo laJo de terra e ;:3'2 nas lJateri IS do rio.
Em out.l:a not<t)á. demos imfol'm!1ções sJbl'e a hrgura e profLuldida:1e dos f9S50S

que formavam a pnmelra e s'Jgllnda linha de defes'l de {'uru.J llt.y.

. ('J) As parles ofIiciaes public.Ltlas na. eui~~ão 1 Uelllil situ fl.!)euas Lrc~: lIS L1l1s gcIlCl'tu:s
MItre e POI'Lo·;\ltlgru e a LIli ,umil'anle Tamauclaró,
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começaram a bombardear ao meio-dia (1), mas n~o receberam immediata res
posta da artilharia paraguaya.

A investida das 5 columnas (2) de assalto fez-se com toda a regu
laridade e teve em frente o mais completo successo. Apezar do fosso
muito profundo e em parte inundado, atiraram-se dentro Argentinos e
Brazileiros e escalaram a primeira linha fortific'tda sem n'ella encon
trarem consideravel resistencia. Parece ate que o general D iaz déra
ordem aos defensores de recuarem, caso o inimigo transpuzesse o' fosso,
e de empregarem todos os esforços para retirar as peças. Com efi'eito
quando os soldados galgaram a trincheira já acharam as plataformas
vazias, o terreno inundado e os Paraguayos acompanhando as peças em
fileira singela atravez de um solo, cujos váos só elles conheciam porque

(1\ o exercito alliado formou-se ás 7 horas da manhã, e á mesma hora a esquadra
imperial começou o bombardêamento. A's S horas da manhã a artilharia brazileira
occupou o espaldão construido antes: o corpo provisorio de artilharia a cavalio (major
Almeida Gama) levou S peças raiadas e 4 estativas de foguetes, e o 4° batalhão de arLi
lharia a pé (major Rego Monteiro) 2 canhões obuzes (1 de doze e outro de quatorze,
dos tomados em Curuzú) e 2 obuzes de montanha. O corpo de pontoneiros, o 80, o 20° e
o 46° batalhões de "oluntarios coliocaram-se de protecção á artilharia.

Os Argentinos que occupavam a direita, tambem tinham uma bateria de 12 peças.
A artilharia brazileira teve 4 ofliciaes e 36 soldados f6ra de combate; a argenLina

6 soldados, sendo um d'estes morto e os outros feridos ou contusos.
O fogo da nossa artilharia começou ás 8 1/'!. da manhã, apenas dissipada a cerração,

e cessou ás 12 1/2 horas, quando avançaram ao assalto as columnas de ataque. A's
10 1/2 os Paraguayos retiraram para a fortificação principal as peças que tinliam na
sua primeira linh't.

(2) As columnas de ataque fonm 4 e não 5: as duas da esquerda eram brazileiras
e as duas da direita argentinas.

As dua columnas do centro eram dirigidas: a brazileir'l, pelo general Albino de
Carvalho, e a argentina pelo general Paunero.

Os corpos que formavam a primeira, contando da esquerda, eram: -brigada Paranhos.
110 e 100 batalhões de voluntarios e 60 de linha :- bngada Piquet reavaliaria a pé), 50,
2° e 1° corpos ae caçadores a cavallo:- brigada Maia BiLtenconrt, 470, 3'!0 e 290 de
voluntm·ios. Total 6 batalhões de infantaria e 3 corpos de caval1aria a pé.

Os que formavam o centro direito (Argentinos, general Paunero) e tomaram parte no
assalto foram: ás ordens dp coronel Rivas (promovido n',~sse dia a general), a brig'tda
Susini (batalhão de anta-Fé, 2' le~ião de voluntarios, batalhão de 'alta e 50 de linha),
a brigada Rivas (lo batalhão d) linha, batalhão de . icoláo, 30 batalhão de linha
e legião Militar) e a brigada Arredondo (,lo e60 bata111ão de linha, 1" L gião de volun
tarios e batalhão da Rioj'l). Total 12 b'ltalhões.

A ala esquerda (Brazileiros), que avan{'ou ao longo da margom do rio. era dirigida
11elo coronel Augusto Caldas. e compunha-se dos seguintes corpos:- brigada Albiuo
Pereira (caval1aria a pé), 9", 8°, e 70 corpos de cavalhl'ia da guarda nacional:- brigada
Landulpho Medrado, batalhões 360, 320 e 180 de voluntal'ios:- I rigada Barros e Voscon
cellos (barão de Penalva), 11- bata111ão de linha, 120 e 50 de volll1ü'lrios. Total 6 bah·
lhões da infantaria e 3 corpos de cavallaria a pé.

Na ala direita (Argentinos, general Emitia Min'e) empenharam-se no assalto apenfls
5 batqlhões, ás ordens do coronel Mateo Martinez:- 90 e 120 de linha, 3° de Entre
Rios, 20 de linha e 10 do 30 regimento de guardas nacionaes.

As columnas de ataque brazileims foram reforçadas com a divisão do coronel Lucas
de Lima, composta dos seguintes corpos, todos de cavallaria a pé :- brigada Vasco
Alves (barão de S'tnt' Anua do Livramento), 40, 50 e 100 corpos de guardas nacionaes :
brigada Astrogildo da Costa, 130, l-1o e 150 c.orpos de guardas nacionaes. Total 6 corpos
de cavallaria.

Os batalhões brazileiros 8°,200 e 460 ele voluntarios, que protegiam a artilharia, s6 á
ultima hora entraram em fogo.

Os Argentinos, além dos bak'\lhões que foram ao assalto, tinham- em reserva 15,
que softi'eram pequenas perdas.

Os Brazileiros, como se vê, empregar'tm no ass·tlto 12 batalhões de infantaria, e
6 corpos de caval1aria armados como infanhria, e reforçfll'am as column'ts ele ata'il1e
com outros 3 bat1lhões e 6 corpos desmontados de cavallaria.
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as aguas não deixavam perceber os vestigios (1). Todos os officiaes e
'oldados ficaram pasmos esbarrando com esta imprevista difficuldade,
porque, suppondo ter escalado Curupaity, avistavam por detraz do novo
obstaculo as muralhas da fortaleza (2). Tal foi a sorpresa que nenhum
se atreveo a entrar logo no banhado.

Amontoados assim junto à peimeira linha de trincheiras, sobre elies
começou a chover, dos muros da fortificação principal, metralha de
grosso éalibre, morrendo ou cahindo feridos em poucos segundos cen
tenares de officiaes e soldados. Foram enião transmittidas ao peesidente
Mitre noticias sobre esse estado de cousas e'esperaram~8e novas ordens.

A columna argentina dirigida por Em il i o Mi t r e, irmão do
presidente, devia atacar a esquerda paraguaya, mas encontrou obsta
culos insuperaveis. As baterias inimigas da margem oriental da lagõa
Lopez bombardeavam-n'a de flanco, causando-lhe grande prejuizo, e a
profundidade da agua era tal que em nenhum ponto se encollil'ava váo.

Por fim o presidente Mi tr e, que das trincheiras de Cnruzú dirigia
as operações (3), deo ordem para que fossem investidas as segundas
linhas de Curupaity. Apenas as columnas de assalto ganharam o pri
meiro entrincheiramento, .os navios brazileiros dirigiram seos fogos sobre
as baterias da barranca do rio. A artilharia que os Alliados tinham
em terra foi arrastada até' ao fosso da linha exterior, que em alguns
lagares foi obstruido com terra das proprias trincheiras: mas o effeito
produzido por essas peças de campanha, tão proximas da artilharia de
grosso calibre da fortaleza, foi pequeno. Os Alliados atravessaram os
alagados que separavam a linha exterior, já conquistada, da segunda, que
pretendiam tomar, mas os abatises e a profundidade da agua não per
mittiram que elles chegassem, no centro e na direita, até á borda do
fosso.

Os Parag'ua,yos, perfeitamente amparados pelas suas fortificações,

(1) Os Paraguayos retiraram a artilharia da sua primeira linha de trincheiras ás
'10 1/2 da manhã, e s6 'depois do meio dia foi que avançaram os Alliados.

Essa primeira linha, como dissemos em outra nota, consistia em um fosso de 12
palmos de largura sobre 10 de profundidade, (om o correspondente parapeito. Durante
o ataque da fortificação principal os membros da commissão de engenbeiros junto ao
2° corpo de exercito brazileiro, auxiliados por 170 pontoneiros, fizeram uma ligeira
ponte sobre o fosso da primeira trincheira e obstruiram-no em varios logares.

(2) Já ficou dito tambem que a segunda linha de defeza de Curupaity, começada no
dia 7 ou 8 de Setembro, acompanhava a crista da bo.rranca, que, partindo da margem
eS€J.uerda Paraguay, vai terminar na lagOa Mendes, ou lagOa Lopez, como a chamam o
autor e Thompson. Ahl o fosso tinha, segundo os nossos documentos officiaes, 27 pal
mos de larglll'il e 18 de profundidade. Vejo a plwnta de Curupaity, no Atlas Hi.sto,·ico da
Guel'l-a do Pat/-agllay, de J01JRO.4N.

(3) O autor diz isto, confiando em Thompson. Os traductores do escriptor inglez
escreveram a esse respeito o seguinte:

«O Sr. Thompson diz que o general Mitre achava-se em Curuzú. Não é exacto.
O general esteve, com todos os seus ajudantes, durante o combate, debaixo do fogo ter
rivel das baterias inimigas, que, depois de alguns tiros de bala, s6 despejavam me-

o tralha. Estava tão perto das 1inhas, que vio-se na necessidade de espalhar o seu estado
maior por estar este !ervindo ele alvo no inimigo .... ))
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sustentaram nm fogo mortifero de fuzilaria e artilharia, occasionando
aos assaltantes perdas immensas. Estes, sem descobrirem meio de chegar
até às posições inimigas, achavam-se expostos a peito descoberto, ser
vindo de alvo ás balas, o que deo logar a numero~issimos ferimentos.
Da columna qlie atacou a direita da fortificação (ala esquerda dos Bra
züeil'Os), uma companhia chegou a penetrar em Curupaíty e a apode
rar-se de 4 canbões, ma os Paraguayos acudiram logo a esse ponto,
cercaram os assaltantes e mataram quantos não tiveram tempo para fugir (1).
Já o ataque durava duas horas quando o presidente Mitre, de accordo
com'o general Porto-Alegre, mandou dar o signal de retirada; a
qual se eifectuou na melhor ordem, com os batalhões formados e as
bandeiras desfraldadas.

A's 4 boras da tarde chegaram os Brazileiros ao seo acampamento,
e pouco depois os Argentinos (2).

A narração paraguaya concorda nos pontos essenciaes com o extracto
que acabamos de fazer. Eil-a (3):

« •. ' O grande ataque de Curupaity deo-se em 22 de Setembro
de 1866, começando por um vigoroso bombardeamento da esquadr'a, que
contava então oito encouraçados (4). Dois d'estes, o Bra'âl e o Ba?"'oso,
subiram o rio e foram situar-se á retaguarda da bateria, porém com

(I) Este facto consta do RelatM-io do Ministro do Gue1'1'a, e do seguinte trecho da
parte official do conde de Porto-Alegre:

• '" Me~mo assim, da columna da esqnerda, penetraram no forte de Curupaity mais
de 40 bravos, que chegaram a apoderar-se de 4 bocas de fogo, e que, como era de esperar,
foram victimas do seu l)atriotico arrojo. "

(2) D'esto trecho se poderá inferir que os Bmzileiros começaram a retirada antes dos
Argentinos, o que não é ex~cto. ó depois da. 3 1/2 começaram a retirar-se as nossas
tTopas, e alguns batalhões ainda sustentaram o fogo deJois das 4 da tarde.

O Relatoril) ao chefe dR com missão de engenheiros junto ao nosso 20 corpo de exercito
iliz o seguinte sobre a retirada:

I< O Exm. Sr. genel"ll Mitre, que ás 2 11-1 horas já tinha 'Mandado reti,-ar seUjS
soltados, coriVhlunioou ao nosso general em ohefe essa ordem e a conven;encia de fazer 1'etil-a1'
tambem os nossos, que se achavam entl"e a p,"ime;"a e a segundrr. trinchei,'a.

I< O Exm. Sr. general em chefe d'este corpo de exercito mandou então tocar a reunir,
movímenlo que nossas tropas fizeram vagaros~mente, sendo preciso que S. Ex. se achasse
nos mais arriscados pontos para que nossos sold'ldos se retil'1ssem com mais presteza...
A's 3 1/2 horas d'l. tarde retirou-s~ o mesmo Exm. Sr. general a instancias do Exm. Sr.
gene!">ll Mitre... ,) .

Jourdan diz tambem que a 01'dem de 1'etirad'l começou a ser executada pelo exer·
cito argentino.

A parte official do brig'ldeiro Albino de Carvalho <liz que ás 5 horas da ta,-de chegou
a sua divisão a Cllruzú.

Estq circumstancia, entretanto, tem pouco valor: Argentinos e Brnzileiros riv!lli·
saram em intrepidez, e a retirada foi feita estando de inteiro accordo os generaes Mitre
e 'Porto-Alegre.

(J). O autor, na edição .allemã, dá ~'este lugar um . resumo da descripção de Thompson,
?referlmos, como nos capltulos antenores, re:)roduzlr fielmente as pa1avras do escriptor
1Dglez.

(4) A esquadra brazileira s6 tinha então 5 encouraçados: - Brazil, Lima Ba''1"03,
Bahia, - BO/fTOSO e T(lmanda,,'é. Dills antes, como ficou dito, tinhamos perdi<lo o Rio de
Ja-nei,'o.
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mui pouco resultado em consequellcia da elevação da barranca (1). A
hateria sustentou um fogo continuado, causando aos encouraçaclos muitas
avarias. Uma bala de 150 desmontou. uma peça de 8 pollegadas, da
bateria do rio, e matou o major' Zayas (2).

« Ao meio-dia os Alliados começaram o atal]Lle, divididos em 4
columna : uma dirigia-se contra a esquer la paraguaya, duas ,obre o
centro, e a qllarta sobre a tlireita, junto á margem do rio (3). A ultima
columna marchava por um bom caminho, e alguns de seus soldados
c::hegarãm até á trincheira, morrendo. n'ena dois ou tres (4). Alguns dos
das columnas do centro iambem alcançaram a trincheira (5), mas dos

(I) o Semanado diz o seguinte: - (( Dois encournçfldos chegaram a co11oGor-se um
em frente á baleria e outro acima c m o fim de bomb'1r le'll" púh\ retaguarda a trincbeira;
m'lS esla não. era vista do rio, d,) sorte que os tiros foram muito errados. "

O bombardeamento foi feito pelos seguintes navios:

gn DT\7I Xo (J. M. RODRIGUES, capitão de mar e guerra) :
.. . ~~~~
Encouraçado Rraztl, commaudante J. M. Rodngues.......................... 9

J) BCIII'roso J' ::> aI garlo . . . .. .. ü
(" DIVISÃO (ELJ~IARIO DOS SANTOS, barão de Â;ngl''l, capit~o d mar e guena):
Encouraçado Ltma Banos, commaudanLe AI10lISO de Lima.................. ..j

" Balda, comm'tndante Rodriglles da Cosla......................... :,!
" 'l'ama-nelCIII'é, comumndante Elisiario Bm'bosa.................. " ,1

BOMBARDEIllAS (J. A. F.illIA, capitão rle fr'tgata):
Bombardeira Pedl'o Affonso, comDuudante Gomes de Faria.. 3

J) Forte ele Coimb"a, comntandanfõe J. CancUdo dos Heis.......... 3
Ohata bombarleira n. t, cOIUmRndante Soares Pinto.......................... 1

" » 'l,. 2, " Rice 1
" " n. 3, II Uarneiro da Ro ha :... 1

CANHONE RAS (BARÃO DO AM-<\zoNAS, cbefe de e, quadra) :
Beberfbe. commRndante Delfim d.e .9arvalho (barRO da Passagem) 7
Mage, commalld.tnte Mf,·mede Slmoes............................ 7
Parnahyba, c',mmanelante Oastl'O Araujo......................... 7
Belmonte, commaudante ? . . • . . . . • . . . . .. .......•............•.••. 8
Ivahy, commandante Guilherme dos Santos ()
Meo,,'im, commandunte FosLer Vidal , . . . . . . .. . . . . . .. 7
19uatemy, commandante Alves Nogllei· a " . 5
Ar'aguary, von IIoonlloltz (barão ele 'refie)................ . " 4.
Ar-aguaya, commanclante Fernandes Pinheiro.................... G
Y1Jiranga, COIDUl'melante F. J. de Freitas _ , 7
Henriqu.e Mo",tins, cOIUJuandal1te ? .. :-........................... 2
Chuy, commnndante ? 1

Sustentaram o fogo os G encomaçados, a. 5 bombardeiras e os vapores Beberibe,
},{agé e Parnahyba. As outras canhoneira, postadas do lado do Chaco, trabalharam
sómente com os rodizios de proa.

('?) A esquadra começou o fogo pouco antes Jas 8 horas da IUallhã. Ao meio dia o
capitão de mar e gue,rra J. M. Rodrigues rompeo a estacada COIU os encouraçados IJrazil,
BCIII'Y'oso e 'l'amanclcw8.

As avari-ls que soffrer JU os navios da esquadra constam da parle oi'fici I do almi
rante Tamandare. Apenas tivemos 1 JUort~ .e':'l4 ferid~s .lHi toda lJlediao.()il'l-'Y'gian, etc.),
sendo lUll' destes o commandante da 7n dlVlsao, ELislano dos San Los (barão de A.ngra).

O batalllão l()o de V luntarios, que se achava emboscado no Chaco, Leve algllns hOl1lens
fóra de combate.

(3) Em uma das notas auteriores dissell1)s com est'wam c:.nstitllillas ess s co-
lUll1nas e quaes os chefes que as dirigiam.

(-l) Em a GOll1l11na brazileir,! da esquerdq. Já vimos que 40 homens d'essa C01U.l11111'1
chegaram a ent.1 ar . em C'urupmty, apoder~ndo-se de 4 peças.

O SemanCIII'w diZ tambem : - « ". En la derecha (paraguaya) se sosluvieron mas tíemllo
con el apoyo de la escuadra. l)

(5) Um,} era brazileira igeneral AlbIno de 0111'valho) e outm argentina (geneml Pannero
e coronel Rivas).

B 16
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que deviam investir a esquerda paraguaya nem um s6 se approximou
d'ella (1).

« Apenas (IS Alliados deixaram o acampamento de Curuzú os Pa
raguayos romperam o fogo de artilharia; quando estiveram mais perto,
não obstante a galhardia com que avançaram, foram postos em desordem
pelo terrivel fogo cruzado das trincheiras paraguayas que se concen
trava sobre elies em todas as direcções: as enormes metralhas das peças
de 8 pollegadas faziam um estrago atroz na distancia de 200 a 300
jardas. Alguns chefes argentinos, montados a cavallo, chegaram até á

borda do fosso e ahi se conservaram animam'lo seus soldados (2), porém
quasi todos pereceram. A columna que atacou a direita paraguaya
encontrou melhor caminho, porém durante toda a marcha esteve exposta
a um fogo de enfiada, e quando chegou perto da trincheira soffreo o
fogo concentrado de muitas peças (3) .. As columnas do centro (4) e ela

(1) Era a columna argentina da direit1 (general Emilio Mitre).

(2) O mesmo fizeram os chefes brazileiros, circum tancia que Thompson occulta pela
sua conhecida parcialidade.

Cumpre, porém, notar que as tropas argentinas tmziam um grande numero de coro
neis e tenentes-coroneis, sendn quasi todos os batalhões dirigidos .por officiaes d'es as
patentes. O 2° corpo do exercito brazileiro não contava t'lntos o:fficiaes superioms, e quasi
todos os batalhões eram commandados por majores, fazendo as funcções de mojoTes, ou
segund~s commandantes, simples capitães.

Os Argentinos tiveram fóra de combate os seguintes chefes:
Mortos: Rosetti, Alejandro Dlaz, Charlone, Fraga e S'Ilvadores, todos commandantes

de batalhões. - 5 mortos.

Feridos: Rivas (commandante de uma b"?igada), Calvete, Ayala, Ga'par Campos,
R. Victorica, Giribone, Retolaza, Sotel, Lora, L. Mancilla,e um outro cujo nome ignoramos
-11 feridos.

Os Brazileiros tiveram fóra de combate os seguintes commandantes e majores fiscaes,
ou segundos commandantes:

Mortos:

Commandnnt~s de ba~alhões: - Souza Barreto (10 0 de Voiunt'U'ios), Antunes de Abreu
(4130 de Voluntal'los), FabnclO de Mattos (320 de Voluntarios), Hyppolito da Fonseca (3Go de
Voluntarios), Souza e Mello (290 de Voluntarios) e Oastilho dos Reis (40 de Guarda Na
cional). Fisc'les : Machado Lemos (470 de Volunt'lrios), e Mnrciano L. da Rocha Medrado
(290 de Voluntarios) - 8 mortos.

Feridos:

Commandante de brigada: - Vasco Alves, depois barão de Sant<t Anna do Livra
mento (13& brigada). Estado·maior: - Roque de Souza.-Oomm'l.ndantes de batalhões'
Genuino de Sampaio (60 de . linha), Rodrigues Lima (70 de Guarda Nacional), ~tu'elio' de
And;rade (90 de Guarda NaCIOnal), Bento Gon~alves da Silva (140 da Guarda Nacional).
-Flscaes, ou segundos commandantes: - Amceto Vaz (460 de Voluntarios) Cardoso da
Costa (20 de. caçadores), .Olinto de Carvalho (50. de caçadores), Estevão da Cunha (100
de Voluntal'los) e BaptIsta de Moura (110 de lmha). - A bordo da esquadra tivemos
tambem um com.mandante de divisão ferido, Elisiario_ dos Santos (barão de Angra.).
Ao todo - 12 fel'ldos.

Entre officiaes superiores e subalteJ'Dos tiveram os Argentinos 31 mortos lOS feridos
e 24 contnso~,. ou. 163 fó,-a de. c~l'Inbat.e. Vae incltúdo entre os mortos um te~ente ferido'
que ficou pnslOnelro. Os Brazl1elros tiveram ~óra de combate, entre officia JS superiore~
e subalternos, no assalto, 48 mortos, 105 ferIdos e 48 contusos. e no bombardeamento
feito pela esquadra, 4 feridos. Total 205 ofticiaes fóra de cowlbate (Vej o Appelldice).

Estes algarismos bastam para mostrar que a officialielade elo exercito imperial soube
expór-se ás balas inimigas com a' mesma intrepidez com que o fizeram os Argentinos.

(S) Columna brazileira, da esquerda.

(4) Brazileira e argentina (gelleraes Albino de Carvalho e Paunero):
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esquerda (I) tiveram grande demora pelos alagadiços intransitaveis que
encontraram.

« Os AlUados collocaram uma bateria de campanha em uma pe
quena altura em frente á esquerda paraguaya, porem, suas peças não
causaram prejuizo de importancia, e foram logo desmontadas (2). Enviaram
tambem 2 batalhões ao Chaco (3), em frente ás baterias do rio, para
enfiar a trincheira. Os AlUados sustentaram uma viva fuzilaria desde
que estiveram a alcance, porém só conseguiram matar ou ferir a mui
poucos artilheiros, porque a infantaria paraguaya permanecia occulta
atraz dos parapeitos; quando, porém, os Alliados chegaram a tiro das
pobres espingardas de pederneira dos Paraguayos, estes se levantaram
e romperam o fogo.

« Os Alhados levavam fachinas de juncos e cannas para encher
os fossos, e escadas de 15 pés de comprImento. Levavam tambem cas
saro1as, porque esperavam ceiar em Humaltá.

« Quando Mi t r e, que estava immove1 no antigo entrincheiramento
paraguayo 'de Curuzú (4), via que o ataque era mal succedido, ordenou
a retirada, deixando no campo um immenso numero de soldados (5). A
perda dos Alliados foi de uns 9.000 mortos e feridos (6). As partes
officiaes fallam ape'las em 2.000 Argentinos e 2.000 Brazileiros. E11l

(1) Argentina (general Emílio Mitre).

P) Não sabemos se foram ciesmont'ldas peças da bateri argentina.: as lia brazíleira
uâo o foram. Verificámos este ponto nas partes ofiiciaes dos commRndantes do corpo
provisorio de artilha- ia a cavaUo e do 40 batalhão de artilharia II [Já.

. A nossa artilh ria, assestada, como já dissemos, uo espaldão construido pela com
IUlssâo de engenheiro, CeStiOlt o fogo ao meio-dia qu~ndo avançaram as columnas de
ataque. DepOIS que est'ls g'lnbaram ;l, primeira linha de rincheiras, foram ps nossas
peças conduzidas até ao fosso cl'essa primeira linb'l c abriram de novo o fogo contra a
fortificaçiio principal.. Retiraram-se mai tarcIe por ordem superior.

:3) Um s6 bahlhão, o 16° de Voluntarios que tiervia então a bordo ela esquadra.

(4) Já ficou rectificado e ·te ponto em ali tra !lota.

(;,' A re'tirada fez-se em ordeul, ,-cnelo t:oneluzidos todoti os nossos feridos qlle foram
en~ontrados, e aproveitado o materhl t:0111 que se construíra a nossa bateria a,rançada.
VeJ, JOI,JIlD.m, GuerTa do POII-aguay, pago H; o Relatol-io do Ohefe da GommisstZo de
Engenhetros; PEREIRA DA 00 "1'A, III, 223; e as partes of-Ilciael:l ele Mitre e Porto-Alegre
no Appendioe.

(6) Ha exageração. A pel\ltt dos alliltdo: foi ijsta Vejo o Appendioe':
ARGE.'lTINOS :
Mortos: - ~O officiaes e 557 s lclados ; feridos e oontllsos, 1;)2 officiaes e 1.207 soldados;

exl>"aviados, 1 o1Jieial e 155 sold vI os. Tolal 16:J offir.iaps pI. lH8 :oldndo fÓ"a de oom
bate ou 2.082 homens.

Bp~-\ZILEmos :
o Oh'lco: g sold'ld') 'fitortos (li " 12 fel'ido/; (1/. - 15.

. Na esquadra: - 1 marinheiro morto; 4 officiaes e 30 mal'inb U'OS sol ad05 fe·
ndos. -35.

'o a alto de CUl'Upaity: MOl·tOS, 48 olIit:iaes e 360 soldados' (eridos e oont'USos 153
~~fieiaes e 1.:390 soldados; extl'aviados, 10 s Ildados. - Total 201 ofticiaes e 1. 7UO sold~dos
rara ele o:lmbate, ou 1. 961. homens. Adelit:ionalldo os mortos e fcridos no Ohaco e na
esqu'ldl'a lemos para os. Brazileiro' 205 officioes e 1..806 soldados ou 2.01.1 homens .

. Q iltaque le OUl'Upalt:(, 1l0rl'1;nto, .poz f6r'l (le coml.Jate 2.082 Argentinos e 2.01.1.
BUNl!lletl'-1s, Ot, 4..093 A.lliados, lStO a, menos de metade (lo algarismo apresentaria por
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poder dos Pal'aguayos, no campo, fical'am mais d'e 5.00) (1), e ..6 no ho 
pital de COl'rientes entraeam lo± uflicia:e e I. OJO homens. A parte oflicial
.dos Al'gentinos accusa 153 ofticiaes (entre elies 16 chefe) e 1.843 sol
dados mortos e ferido, e a dos Bl'azileiros 200 officiaes e 1.700 sol-

dados (2).
«A parte official de Tamandal'é sobre as perdas da esquadra

menciona 2 officiaes e 19 marinheiros mortos ou feridos (3), porém só
um dos encol1raçac1os teve 27 homens fMa de combate (4). Diz tambem
que algumas das chapas dos eIicolll'açados foram qu..brada, muitas ca
,ilhas saltaram e o enchimento de mac1eil'a das ca'3amata a estebordo
ficou gravemente alluido n. Duas peças de 68 do BaJ"?"oso (6) foram
desmontadas, e gl'ande numem de balas entraram nas casamatas d'esses

navio pelas portinholas (7).
« O bravo coronel argentino I i va " ferido n'esse dia, foi promo

vido a geneml no campo de batalha. O coronel Ch a ri o n e, tendo sidc
ferido perto da trincheira paraguaya, era carregado por 4 soldado quando
uma metralha matou aos 5 (8).

« O prejuizo dos Paraguayo' foi incrivelmente pequeno: ao todo
só tiveram 54 homens mortos e fel'idos e (9), a maior parte em con-

Tb.ompsoll. Cumpre, p rém, nrlvel"tir flue 'I per la soJl'l"ida pelo 20 c)rpo e "eh brig~lhPar"nho'
devia ler si 10 um pouco superior á ill,licacla (1.9tH homens). Anl s do ataque, c mo
dissemos em ou.lra n t·, linha Port'1-Alegre, com os rcf rços re 'ebidos, 10.5SU h mens.
Onze dias depois do ataque, islo é, em ;<l ele OULLlbl'O, apenas linha ·'.3W pr ças proUlpLas.
(Vej. o 'eu oil'icio d'essl' dah UI) Appendice pacr• íl7--!1. Havia, porllnio, unta diífeJ;ellça
de 2.26-l.

(l) Thompsou quer dizor - ;;. O'O morLos feri 10 <.

(2) A nol'\ pr 'ce lente rectilicá estes nlg1.1 iSDlO~.

(3) A parte official d) IlmiranLe T'1ll1anJaré diz o s'gILillle: - « A eSCJll'ldm LeI' 21
hom,em ·fó,-a de combate e va,'ios fer-iilos levem~llte; 0nl re esle o cupitã de mar e guel r I
Elishrio dos .' 111 Los, commallrlanl.e cl'l. 2" diyisão. "

A Historia Med..i~o- Cinw[Jica da Esquad"a Bl'azüei"a nas CamlJ(.t,)thas do Urltguay e
do Pal'aguay, l:ng. ~2), dá á e"llulm 1 ll1orl) ,);ll fen,IJ3.

(,1,) E' inven;ão u) Thom}son, ou daclJ iuex.acl·) qu n 'outroll em algum dos jornaes
do BuenOs-Aires. A p rela qlle livJram os 11"SSO~ encl)ur,t~.ados foi esl.\;

Lima Bal"l'os, - 2 feridos:
Bahia, -:2 feridos;
Ban'oso, - --! feridos;
B,·a.ü, - 7 feridos;
l'alnanda,-é, - 1 morto e 4 feriu JS.

(5) I -to é ex.acto.
(6) Do Bl-a~ü e não do Barl'O~O.

(7) TaJi,l1em i lo se 16 11f\ narLe elo allnimnte.

(8) :'iião póde 111' cxacto islo. . 'cgulll, a pari!' ofHcial ,10 Fauuer. o cor. n '1
ObarlonC' 1ll0lT o llopois, em c useqlu"ncia tIos ferimentos IjuC' recebe I.

I!)) Tuml em n'este pOllto ng,llla-se T11011lP. Jn (O/li!} 5-1 küted all.d tVJ1"td~dJ.
O geneJ 1 R~s~uin d:'t li S sens compatriotas nUla perda lluasi 'inco vezes maior 'lue

a mencionad por rhompson .
« O exprcito paraguayo," diz eUp. "P 'r<1co no ·lt'ljlle ,le Curupaity apenas 250.

homens entre 'IllortQS e fel'idos, e não sahi uml só vez rIas tnnc1Jl'ims. 1)

O Semanal"io li mitou-se a dizer qU' os Pltragua)'os « não chegaram a ter 50 'mOI-tos. »
'ad'l diz sobre o numero de feriflos. EnL"" os mortos c,ta os !lois officiaes de ljl\e falia

Tllompsoll, o m:ljor Averl'lno Zayas,' o ajudante de CaÓ11'0 JaiUl Lezcano.
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sequencia das balas elo' atiradores postadas no Chaco. O tenente L ez
cano, ajudante de campo favorido de Lopez, foi morto por uma d'e'sas
balas, que lhe atravessou o pescoço. O tenente Urdapilletafoiferido
por outra no braço (I).

« Depois ela retirada do inimigo L o p e z ordenou que o batalhão
n. 12 transpuzesse a trincheira para recaI heI' armas e despojos O ba
talhão não só fez isso como trucidou todos os feridos (2). Os soldados
paraguayos perguntavam a estes se podiam andar, e quando respondiam
pela negativa eram immediatamente assassinados, Apenas um ou outro
ferido estava no caso de caminhar, pois todos os que podiam arrastar
se tinham ido pôr-se ao abrigo elas linhas avançadas dos Alliados. Um
tenente Qui n te 1'0 s (3), que tinha a perna quebrada no joelho, declarou
que lhe 6ra impossivel fazer algum movimento. O soldado que lhe fizera

_a pergunta começou a carregar a sua e-pingarda para !natal-o, porém,
Quinteros cons~guio arrastar-se e foi salvo.

« Apena' ficaram prisioneiros uns 12 ferido (4): todos os outros
foram assassinados. Dois Paraguayos dos que _se renderam em Uru
gua.rana foram capturados, e o general Diaz, sob sua 11ropl'ia respon
sabilidade, os enforcou em umas arvores. Um d'elles custou muito a
morrer, e perlio a Diaz que lhe tirasse de uma vez a vida, porqlle
estava sofl'rendo atrozmente. Diaz respondeo que era is'o justamente
o que .e11e queria.

« O batalhão n. 12 voltou ve tido com os unifol'mes argentinos
de que despojàra os mortos. Os soldados recolheram muitos relogios e
libras egterlinas - porque o exercito alhada tinha sido pago pouco antes.
O uniforme dos mortos foi distribuido por varias batalhões, Foram tomadas
mais de 3.000 espingardas de Liege em bom estaria (5), tendo sido que
bradas e damnincadas maior numero. 1me. L y n c 11 recebeo muitos

(1) Parece-nos qlle perdoo llm braço n'e.:;se dia o capitão 'agllier, que COUlman
dava as bat 'rhs elo con tro

(2) No Relatorie elo chefe d'l. com missão de engenheiros j unto ao 2° corpo ele exer ito
brazileiro, Enéa GaIvão (barão de l\Iaracajú), lê- i o seguinte trech :

« .. _. Algnns feridos que por terem C<'1.hielo eleatro d eleva 1 mac galo do maLta
fic-1l'am em 110der do inimigo, c011sta que fJram barb>lramente assassina los, 110 elia
~'4. tivemos de presenciar outr't scena le selvageria, qne, como aquella, revelo a Slla
furocidaele.

" Ao nm>lnhecer d'nqnel1e elia principiaram a doscer, pas:ando enlre os navios de
nossa esquadra, os ',daveres de nossos bl'avo~, que não pUrllllllos tl'aZE:l' lJor terem
ficado encobertos,. endo a maior parte ,1' sses corp s liga'los por corrIa., de rlois a
dois, o mn com plnto estado de Il11Uez. "

(3) Arg nlino.

(4) Ficaram prisi 'n iras 1 tenente argentino, e 82 S' lCl,ldo :l.r"enlino· e lJl'azileiro ,
todos } rjdo~. Em cOllseqllencio. dos mãos trato, foram morr ndo '1llasi todos, e dias
'l.e •.ois o Ullll1ll1'O d'esses llrisiol1oiros e ta\-a re luzi lo ao [clJcule ' 28 soldad,)s argen
tinOS e 10 soldados br'lzil·iros.

(ii) D ve ll<wer n'isto I::r.LIldu I~X Ig()ra~ã). O Se/r"" wIJ'io [.dla em 8 (100 espin'
gardas.
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soberanos em troca de papel-moeda. \Iuitos tambores (1) e cornetas
ficaram tambem em poder dos Paraguayos, porém nenhuma bandeira (2).

« Durante o bombardeamento a esquadra brazileira lançou cerca
de 5.000 bombas, e arrojou tambem algumas lindas balas raiadas
Whitworth de I, e bombas fulminantes. Estes projectis São tão bonitos,

-que seria quasi uma consolação morrer-se por um d'elles. Os Para-
guayos dispararam uns 7.000 tiros de arLilharia.

« O general Diaz durante toda a peleja conservou-se a cavallo,
cheio de enthusiasmo, fazendo com que as bandas de- musica execu
tassem peças e as cornetas e caixa~ de guerra repetissem o toque de
s 'dentl o.

« L ope z deixou-se ficar em sua casa de Paso-Pucú emquanto
durou o fogo, mas, distrahindo-se um momento, sahio um pouco
do abrigo dos espaldões de terra que o cercavam. Logo depoi ouvia
o sibillo de uma bala, e immediatamente correo com precipitação a
refugiar-se atraz dos espaldões. Actos d'esta ordem a unica influencia
que tinham entre os seus era levaI-os a supplicar-lhe que « não se expu
ze se tanto. »

« A' noite o general Di a z appareceo e ceiou com L o p e z. Este
ticou muito excitado com os copos de champagne que bebeo, e fez uma
grande gritaria; porém foi a unica vez qne tal succedeo.

« Os cada-veres foram lançados nas vallas, que, como ficou dito,
tinham sido abertas ao longo das margens da lagl?as fronteiras a Curu
paity. As lagoa estavam tambem atulhadas de mortos. Cheias as vallas,

(1) Segundo o SeYll.ancwio foram 9 as CaixflS de guern.

(2) 'este ponto diz Thompson a verdade, mas o Semcman'io, ontre as falsidades que
publicou, disse qne ficaram em poder los Paraguayos a bandeira do 2 0 batalhdo de
voluntarios brazileiros, e lUll estandarte da Legião Militar Argentina.

O 2 0 batalhão de volttntarios achava-se em TUYllty, c não tomou parte no as alLo.
Com o 12° batalhão de voluntarios (corpo policial da provincia do Rio d,) J'lneiro)
deo-se a respeito ua bandeira um episodio, qUtl transcreveremo' da pa.rte aillcial d
seu commandante, tenente-coronel Brito:

u ." O alferes J. Lopes Ferreira. que l:Ondllzill a b;\.Ild ira, no momento m que
" ia cravar n'1 trinchei.ra inimiga, tevtl <t mão des: eda~ada [101' lLma l)ala. Achaudo
me a pequena distancia d'este lagar, entreguei a ao alfores L. .T. Garcia, o qU'1I, bem
como o sargento brigada n. M. de FarÜ't Pardal, l]Lle depois a tomou, cahiralll feridos.
Os ofliciRes e pI aças d'este corpo correram á porfia para jlUltO do estandarte IlacioII n.l ,
afim de defendeI-o; o inimigo fez por algum tempo cOllvergi.r seus e"forços obrõ
af]uelle ponto, fazendo-nos experim'Jntar graves p'll'ua. Todos os ofliciaes solda.1os
cumpriram dignamente o seu dever. A bandeira d'este corpo crivada d balas, ensan
guentada, e com a haste partida ai testa o denodo e valor do corpo que 111e orgulho
de commalld II'. »

O emanario, x1!!emndo, como de costume, as perdas dos i\llia-los, di- e o seguinte:
II i\uestros soldados se coniinnan en el heclL ele que es Ulas faci! mat'!r negros

que sepultar. » Não attenelia a folha oflici li de L ,pez á desigualdade com que se ba
teram quasi sempre os AUiados no Paraguay, pois pelejavam a peito de,coberto contriL
um inimigl IlCClutO atl'lZ de montallh'ts de leiva, ou prot gido pO-l' bOMlues e panlanos.

A respeito dos \rgentinos, que n'esta jorna la tanto se expLLzeram, disse o mesmo
perilldico.

II El pre:;idente MitrJ pllrece (lue fué inexomble paril IIntar a todos SllS s ldado",
peru estos se hicie]'·)1\ peres JSOl;, y hnbieron batalou 's, COlllJ el ue . Ju.an y Eutre
Rios que s resistíeron a obedec r ti la onlen y s rlíspersaron.» (Sema,naI'UJ, d' til de
Outubro),
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os cadaveres que restavam foram al'l'ojados ao rio. Iam todos nú',
porque a roupa escasseava muito no exercito paraguayo.

« O general POI,rdoro Jordão tinha ovdem de atacar o centro
das linhas paraguayas em Paso-Gomez no me mo dia do assalto de
Curupaity (1), mas não a executou, e contentou-se em formar as suas

(1) Isto não é eX'lcto:
Os annotadores de Thompson e"cre,eram o seguinte f1. !Jag. 19 da edição de

Buenos-Aires:
"Durante n marcbã par.l C'w'upaiLy o general ~Iilre obs~rvaY,l c.ontinUal1lent1 os

fogos da Tuyuty, e escapou·1l1e esta per~nta dirigida a wn de seus ajudantes: - Não
lhe pa,'ece que os fogos se app,'oxima-m as linhas inimigu,s?

" Vã eSjJerauça I Em Tuyuty ninguem se - movia, e quando o general Geliy approxi·
mou·se do geueral Polydoro, pedindo-lhe que fizesse a ene>'gica demonst>'ação conven
cionada, este lhe respondeo: - Se o senho,' qUUei' pode,-ei dal'-lhe dois batalhões. II

Ião transcrevemos este trecbo senão para declarar que o general Polydoro Jordão nos
autorisou a assegurar que todo elie é falso, e que o seu collega Gelly y Obes não
lhe lembrou ou propioz movimento algum.

O general Polydoro Jordão não tinba ordem para nbcar nem para fazer demon
strações energicas. O que lhe cLUnpl'ia fazer está claramente estabelecido no protocollo
do conselho de guerra de S de Setem bro :

« ... 40 Mantene>' mientl'as tanto á, la defensiva el campo atrincherado de los aliados
frente á las liueas deI enemigo, p ml lo cual pueden quedar con el Sõr mariscai Polydoro
de 18 a 20 Oi O hombres, que en un caso dado, y oportunamente pr'evenidos, pueden
concurrir á operar por la derech'l ó por el frente de las lineas fortificadas deI enemigo. II

Em Tuyuty, porém, só ficaram UUi) 00 Odentaes (todo o exercito oriental reduzido
a este numero l:elas b'lÍxas que tiverã nos combates anteriores, pelas molestia e licen
ças), uns 1.000 argentinos, e o 10 corpo de exercito brazileiro. Descontada a cavaliaria
e artilharia, em numero de 5.000 homens, e a iufanhria da brig'lda I aranhos, que achava-se
em Ourupaity, ó restavam ao genaral Polydoro menos de 11.000 homens de infantRria,
muitos dos quaes ernm inclispensaveis para guarnecer a ext~nsa linha de trincheiras. A
3' di,isão brazileira por exemplo, foi occupar a direita por ter seguido para Ourupaity
quasi todo o exercito argentino.

Se quizesse atacar as linhas de Boja não poderia ó general brazileiro levar mais
~e 10.00U bomens; e n'essas linhas tinha Lopez, segllllclo Resquin, tres divisões com
1".0~0 homens de infantaria e 1.000 de cavallaria, além de uma rQserva de 8 batalhões
de infantaria (5.600) e 4 regimentos de cavallaria (2.400 homens) em Paso-~lcÚ. Thompson,
portanto, tem ratão qu~ndo diz que se as nossas tropas de Tuyuty, atacassem as posi
ções inimigas sofi'reriam ainda mais que as de Porto-Alegre e MJtre diante de Ouru
paity.

O trecho, acima transcripto, do Pl'otocollo assignado em S de Setembro pelos gene
raes Mitra, Polydolo Jordão e Flores, mo tra que o segundo devia -manter-se na defen
siva em T'WIJuty, podendo, OppOl'tunillmente p,'evenido, opel'QI)'" pela direita (Sance) ou pela f,'ente
doeini-migo.

Foi p"evenido o general Polydoro da nece sidade de alguma operação?
O almirante combinára com elle, para esse fim, um plano de signaes, que deviam

ser trÇl,nsmittidos da esquadra para o patacho Iguassú, postado na boca da lagôa Pi,'is,
e d'este para o observatorio do 10 corpo, no Potrero Pi.ris.

Os sigllaes eram 9:
].0 A esquadra principiou o ataque ele C1ui'upaity;
2.° Gnru[ aity caIou suas baterias;
3.° O exercito começou o ataque;
'i.° Ourup'litv é \lOSSO;
[0.° Oonvém 'um ataque geral;
(1.0 Nossas forças voltaram ás suas posições 'lutedores;
7.° eguem sobre Humaitá; .
8.° Alcançaram victoria;
9.0 O inimigo foge em debandada.

O un.ico signal h'ansmittido d'l esquadra foi o 1·, e, não tendo sido feito o 30, não
e podia saber em Tuyuty se o exercito avançára. Em consequencia do vento só se

ouvia o h'oar da artilharia: podia .. er simplesmente um bombardeamento feito pela
f/squ'Idra e respondido pelo i.nimigo.

Para uma demonstração energica seria necessario que apparecesse o 50 signal.
O general Polydoro Jordão, pois, cumprio o seu dever não se aventnrando a levar

1l1TI ataque ás posições inimigas, e cingindo-se ao que havia sido ajustado entro os ge
neraes alliados.

Cumpre ainda notar que o presidente Mitre não podia esperar, como suppõem os
annotadores de Thompson, que o general Polydoro atacasse as linhas de Bojas, con-
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tropas fóra do ent rincheiramento, para fazer crêe aos Pal'aguayos que
ia avançar (I) Se houvesse assaltado Paso-Gomez teeia sido destroçado
mais completamente ainda do que MitreemOurupaitjT, porque sofi'reria
ao mesmo tempo um fogo de frente e flanco, encontraria peior caminho
que o de Ourupaity, e nãO teria o opoio da esquadra. Esse general
foi muito vituperado pelos Alliados, porém, con iderada a verdadeira situação
da cousas, obrou com acerto.

« O general F 1or e s, com a cavallaria dos Alliados (2), contornou
a esquerda dos Paeaguayos, atravessando o E tero Bellaco em Paso-Oanôa,
onde matou ou aprisionou uns 20 homens que ahi estavam da obser
vaçilO, e chegou até Tl1yu-Ouê, demorando-se algum tempo na altura
proxima ao Paso-Oanôa P).

fU.ndindo um'l. demonstração com um assalto. No mesmo protocollo está, em outro trecho,
bem explicado o pens mento dos generaes alliados.

« Por lo que respccta aI movimiento jeneral el) tod>l la linen enemiga, se com prende
C!.ue debe limitarse á un't demonstracion, ó á una dil'ersion, Ó un reconocimiento, pues
no és conveniente comprometter dos ataque diverjenies.. »

(l) Pelos documentos e notas do AplJenc!ice verá o leitor qne o general PolYlloro
linha no ]0 corpo de exercito 4 divisões de infantaria.

A 1" dil'isã (general Argollo) fez uma demonstra~1io pelos lados do Sance, depois
qu as nossas baicri'ts romperam ) fogo. A 2" general Jacilltho Machado Bittencot.ui)
não eslava complet'l, pois fJ batalhões da brigada Paranhos haviam seguido para Curu
paity. A brigada que t.\)stava, d'essa divisão, e as divisões 3· (gener~l Guilherme de
Souza) e 4. (coronel Resin ' , estavalll r como a P. promptas para marchar, havendo ante
riormentel:e~oplido . aos depositos as mochi.la~ dos soldados e as ba~agens dos o:fficiaes.

A 3" ilivlsao fOl guarnecer o flanco dlreIto do aeflmpameoto alhado, onde o presi·
dente ll'litre, ausentando-se com quasi toclos os Argentinos, deixára o general Gelly y
Obes com poucos soldados e a c!\vall'lria que não tinha cavallos, de guarda ás bagagens
e á artilliaria ~sada: do seu exercito,

As bateria"OIJrazileiras bombardearam desde as 7 1/2 da manhã até as 4 1/2 da tarde
as posições inimigas, fa7.endo 1 07l tiros.

O general Argollo, no reconhecimento qne· f z para os lados do Sauce, empregou
apenas ;!, batalhões, o o e o 9° de linha, ao mando dos majores Hermes da Fonseca
e Barros Falcão (ambos são hoje generaes).

TiI'emos 2 soldados mortos, e 1 o:fficial e 5 soldados feridos.

(2) Com 3 000 homens de cavallal'Í'l, sendo :'.500 Brazileiros e 500 Argentinos e
Orientnes.

(3) ão encoutl'amos a parle o:fficlal de
poucos pormenores podemos dar.

O que a este general competia fazer ficou estabelecido na' conferencia de 8 de :Setem
bro, em cujo protocollo lê·se o seguinte:

« 20 Desprend.r oportunamente la caLJalleria por nuestra derecha llevandola por la
l'etaguardia deI enemigo hastfl donde fuere posible, á las ordenes deI SOl' general Flores,
con el objeto de cooperar á las opemciones deI ejército expediciou!1rio por la parte deI
Paraguay ",

Com effeitfl, na manhã de .2 de Setembro partio de Tuyuty o general Flores com
quasi toda a cavallaria do exercito alUado que poude ser montada, isto é, com 2.50tl
Brazileiros e 500 Argentinos e Orientaes, e seguio na direcção da esquerda das linhas
paraguayas ue Rojas. No Passo Cl1nõa, vao do EsteI'O Rojas (Thompson chama o
Rstero BeUaco do Norte), deteve-se Flores, destroçando ahi um piquete inimigo, que
te,e varios mortos e feridos, e uns 20 prisioneiros. Segundo o general Resquin, o grosso
da columna de Flores conservou-se n'esse lugar, e apena um regimento transpõz o
esteu'o, ch .gando até . Solano. Toda es a face do quadrilatero inimigo estava então
aberh, e só no dia seguinte ordenou Lopez aos seus engenheiros que dessem começo á
consLl'Ucrão de triuchell'~s nos intervall'ls dos pantltnaes.

o Ília 23, emquanto as baterias do lo corpo de exercito bombardeavam o campo
inimigo, o general Guilherme le Souza com as ./ brigadas de infantaria ela 3" divisão,
uma da 4" e 8 bocas de fogo, avançava na direcção do flanco esquerdo das linhas de
Rojas para proteger a volta de Flores. A's 7 horas da noite estava este no acampa
mento de Tuyuty, trazendo uns 18 ou 20 prisioneiros (Olficios elos generaes Polydo?'o
Jordéto e GtlÍlhe,'me de Sou~a).
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« Lopez tinha alguns batalhões e regimentos de reserva em Paso
Pucú, mas não permittio que um s6 se move se ante. de dec;dida a
victoria de Curupait.v. Só então fez elle pat'tir o batalhão n. l'? para
recolher as at'mas abandonadas pelo inimigo, e destacou 2 regimento
de cavallaria para cortar a retirada de Flores; mas este retirou-se a
tempo, conhecendo que havia falhado o ataque a Curupaity.

«Todos o Argentinos embarcaram em Curuzú, voltando para
Tuyuty. 'aquelle ponto ficaram s6mente os Brazileiros do 20 corpo de
exercito, as ordens de Porto-Alegre. Tinha ainda este gel1eral 8.000
homens sãos (1), que trabalharam vigorosamente em entrincheirar-se.

« Se Curupaity tive se sido atacado á noite, haveria para o Alliados
alguma prob:tbilidade de feliz exito ; porém, nenhuma, assaltando-o, como
o fizeram, de dia, depois de haverem dado aos Paraguayos todo o tempo
de que precisavam para fortificar a posição. »

O exame do extenso campo de operações, medindo quasi tres milha'>
allemães (2) em um arco desde Curupaity, por Tuyut.r, até Paso Canôa,
suggere considerações a respeito da disposição e execução dos movimentos
dos exercitos.

Os generaes Alliados s6 tarde se persuadiram de que o meio mais
faci! de tomar a linha de Rojas era a occupação de Ourupaity, que
abria a estrada de Humaita. De facto era esta a mediàa mais acel'tada
e simples, mas, sobretudo, devia-se tel' levado em conta (1. grande habi
lidade dos Paraguayos em lev,mtar e aproveitar fortificações pas. ageiras.
Os trabalhos executados no entrincheiramento da lagôa Lopez, que não
foram percebidos pela guarnição de Curuzú, tornaram-se sem duvida uma
das cansas do mallogro do a salto, alia bem combinado. ão se deprehende
das participações officiaes qual seja o verdadeiro responsavel do descuido.
Fôra, porém, injusto attribuir a culpa s6mente ao official-advogado ar
gentino (3).

O' Paraguayos com aquel1a obra de defeza executaram um primol'
de arte, sendo, é verdade, auxiliados pelo tempo, que transformou os
charcos em banhados, os banhados em lagoas e todo o campo de batalha
em um seguido pantanal. Até sem intervenção do tempo não deixa
ria de ser primorosa a execução d'aquelle entrincheiramento av,mçado,

(l) Por um ofHcio elo general I ado-Alegre escripto em [) de Outubro (13 dias depois d
ataque de Curupaity) verificámos que o 20 corpo de exercito, acampado em CUl'llZÚ, til1h'~
nessa. data 8,316 homeus.

Porto-Alegre pedia ao general Polydoro Jordão um reforço de 1.600 infantes que lhe
fori\m neg~(los. (Vej. o Appendice, n 19).

(2) Um arco traçado de CUl'llpaity n Tuyuty, e d'este ponto a PiloSO Canõa leria
muito maior extensão que a indicada pelo autor.

(3) Já ficou dito que ignoramos quem seja este advogado argentino de que falla o
autor.

B 17
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que diminuio a acção da artilharia dos ADiados, ~eduúo os atacal1tp,g a
um espaço limitado e completamente vanich pelo fogo inimigo, e diffi
cultou, se não impedio, a communicação entre as columnas de assalto
e sua base de operações em Curuzu. Tal obra, a meio kilometro de
distancia do objectivo do ataque, deveria ter sido observada pelo Alliados,
cnja frente estava d'ahi a dons kilometros (1) .. ls50, porém, não aconteceu,
e sómente no momento do ataque ou por meio d'elle foi elia reco
nhecida (2).

Não faltou uma habil e conveniente disposição para'o ataque elo
pretendido Curupaity, o que logo se demon trou pela expugnação elo
entrincheil'amento avançado. Se Mi t r e ou P or t o-A 1e g r e nno esti
ves em na ignorancia do estado do terreno por traz d'e se entrinchei
ramento, teriam provavelmente tomado outra:- medidas (3) : teriam e,itado
o ataque simultaneo das 5 columnas (4): tel"iam feito todo o possive1
para reduzir ao silencio as baterias nos dois extremos do fosso, cujo
fogo enfiava as tropas alliadas, e teriam tentado penetrar por ambos ou por
um dos flancos, levando rapidamente artilharia para os dous extremos
da trincheira, paralysando no centro a primeira linha de defez:a, e hos
tilisando a retirada das peças e dos artilheiros. E' preciso que nos
colloquemos na posição dos assaltantes, para podermos devidamente ava
liar o e. panto e a sorpre a das suas columnas quando reconheceram,
da trincheIra tomada, que nada ]laviam conseguido, que só então iam
encetar a cruenta tarefa. N'esse mesmo momento das bem assestadas
peças da trincheira principal rompeu aquella chuva de metralha, que os
proprios Paraguayos declararam t~r sido medonha. chuva a que só era
passiveI escapar fugindo da posição conquistada.

A rapida retirada dos Paraguayos do entrincheiramento avançado
para Curupaity devia motivar algum reparo, se elies não tivessem
sciencia de que para os Alliados começavam as verdadeiras difficuldades
depois de tomado aquelle entrincheiramento, pois pela lagoa L o p e z não
tinham como levar nenhuma peça de'smontada nem os feridos, e porque,
avançando o inimigo em massas compactas para o assalto de Curupaity,
as peças do forte tinham no entrincheiramento avançado um alvo
commodo (5)

(1) ü leitor não deve ter muita confiança n'estas cl.isLandas.
Pela nossa parte deixamos de verificar este ponto por falta de tempo obrigados como

est<unos a dar o presente volume em curtissimo pl'ilzo. "

(2) Inexacto. Os AlUados conheciam perfeitamente a la linha de b:incheiras. Da
seglUlda. . im, e da solidez e iroJ.lortancia elas llovas obras de defeza construídas pelo
inimigo ó que não tinham conheclmento exacto.

P~) Não conprehendemos bem o pensamento do nutor. N'este trecho está elle ele
accordo com a rectificação que fizemos ao trecho anteriol·.

(4) As colmunas de ataque eram 4.
(5) Tudo i to está pouco intelligivel.
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A noticia que dá T h o m ps o n (1) de haverem sidQ feridos dois
officiaes paraguêtyos pelos atiradores do Gran-Chaco augmenta a nossa
sorpre 'a por não se ter n'esse ataque aproveitado melhor aquella
margem do rio. Onde se pôde estabelecer um batalhão de atiradores,

ou donde pelo menos não é rechaçado, tambem ahi tem-se meios ele

levantar uma bateria.
Em combates posteriores ao norte de Humaitit mostraram os Para

guayos a possibilidade de levantaI-as e os proprios Alliados deveram
suas ulteriores victorias ao proveito que souberam tirar do Gran-Chaco,
que, sendo invio, se transformou em transitave1. Qó do lado do norte
devia ser feito o serio ataque de Curupaity. Uma bateria podia ser
estabelecida sob a protecção de alguma pequena força, que dos encou
raçados desembarcasse no Gran-Chaco defronte do hospital, pouco mais
ou menos onde esta indicado no mappa o ulterior acampamento do 2° corpo
do exercito brazileiro. Ainda não tinham reconhecido os generaes
alliados, como mais tarda aconteceo, a importancia estrategica do Gran
Chaco.

Naturalment Mitre e os Argentinos procuraram desculpar o revez
que acabavam de so[1'er, ferido em seu amor praprio, porquanto os Bra
zileiros em identicas circumstancias se haviam apoderado de Curuzú.
Não se deve por isso estranhar que a culpa fosse lançada sobre o
general Polydoro Jordão, que não atacára ao mesmo tempo alinha
de Roja . Mas o exame calmo das cousas desfal: tal accusação. O ge
neral P o1Yd o r o J o r dão, immobilisando u ma parte do exercito para
guayo, que, por temer a cada momento um ataque, não podia acudir
à Curupaity, fez o que lhe era possivel n'es 'as circumstancias: a prova
esta em que L o p e z não ou ou mandar para o extremo flanco esquerdo
de 'uas linhas a reservas do Paso-Pucú para frustarem a exploração.

. feita pelo general FIo r e s.

A simples demonstração feita por Polydo 1'0 Jordão, ameaçando
as p0sições inimigas da sua frente, conseguia mais do que teria con
seguido um verdadeiro ataque, não havendo além d'isso nem o risco
nem as perdas inevita\ ei ' no as nlto de bem defendidai:l trincheira .
Accrescia que, tendo o general Mi t r e reunido em CUfUZU mai de
18.0JO homen', eram as tropas de 'fuyuty muito fraca, para nm vigoro o
commettimento, não e podendo ven ar ab olutamente n'isso, porque nem
havia obras ele approche, nem se ti nha aberto brecha, 'e o ataque da

. (1) TomalllOS a lib r~ade de ,modült;ar aqui :1 tI'UdUC'I;iio, rlanlo o nOlU'" ,I,) oscl'iptol'
lnglez, que o r. SI;hnClder mlUt'lS vezes copia sem citar. );a IH.l,,·ão nllemã está este
trecho redigido do seguin til modo: .

« A decbra~ão de um omeial l'nragll""o dI) haVer<lill sid0 fel i lo,; 'lois caDl'uwlas s 'us
pelos atil'a lores do Grall-Chacll ....» "
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Curupaity fosse feliz, os Paraguayos seriam forçados s6 por isso a aban
donar as linhas de Paso Gomes; no caso contrario as perdas dos
Alliados, pelo lado de Tuyuty, seriam dobradame'1te maiores que as que
soffreram diante de Ourupaity.

Não se sabe ao certo o que induzio o general Flores, 'governador
provisorio do Estado-Oriental do Uruguay, a deixar o acampamento
logo apoz o ataque de OUl'Upaity, recolhendo-se à sua patria.. Querem
uns que fosse o mallogrado movimento de flanco pelo Paso-Oanôa, e
outros que algum desgosto pessoal "(1). Sem duvida não era grata em
Montevidéo a longa ausencia do chefe do estado, ainda que este fosse
apenas interino. Desde o restabelecimento da ordem interna no Estado
Oriental e desde o começo da guerra contra L o pe z, tinha Montevidéo
recebido grande impulso, tOl'nando-se o emporio e a principal e, cala
de transporte das provisões bellicas e dos reforços de tropas. O ouro
brazilei"'o despejava-se abundantemente n'essa praça, porque o Imperio
não s6 ahi, como em Buenos-Aires, pagava á vista tudo quanto preci
sava. Repetidas instancias e admoestaçãe recebeo Fio r es para que vol
tasse, pois o partido blanco, acoroçoado por sua ausencia, começava
a agitar-se. A carta dirigida por FIo r e s á sua e posa (2) depois da
derrota por elIe soffl'ida em 2 de Maio nos deixa ver o estado de seu
espirito, evidentemente magoado ;'elo exterminio de seus Orientaes, pela
sua posição de general de brigada braúleiro, e pela regeição por parte
dos generaes alliaLlos de seus planos de guerrilheiro.

Em fins de Setembro deixou Florl}s o acampan1ento alIiaclo ("
regressando a Montevic1éo por Buenos-Aires.

pesde eS'e dia não houve mais cooperaçelo ffecti l7a da parte da
Republica Oriental.

(I) A r'Limd'1 do govel'llldul' FI res nenhuma relaçã l.. m com o m'lnogro do alaquo
de CUl'llpr.jty, como vlJrá o leitor dos d0cUlllentos qu ti mos no Appendice.

Essa. sua resolução, aconselll..da pela situação pJliLica do. Estatlo-Oriental, fJi
communic~da. ao governo im Derial pelo l'eprescnbn e ela Republi'u no Rio de Janeiro,
sendu ohjecto de um prolocollo a signado pur os e diplomala e pelo no 50 minislro dos
negocios eSLlUngdros em fins do JulJlO ou principios de Agosto de 1 CiG.

Em 2* de Ag.Jslo o go ernador Flnr s annunci II lOS Olltl'OS genernes alUa 'os 'lue
pUI'Liri'l no dia 5 de }tcmhro. Devondo, porém, inici r-so enti:b o ataque contra tu'UZÚ o
('Ul'll, aiLy, ndion alie pOI' algulls dias a sua partida. e sú om 26 de .JttJmhl\l deix.ou
o ncampamenlo de 'l'nyul-y, desp (linelo-se dos sens comp1nbeiros do armas em uma
proclamaçãfl, e asseglU'undo-lhe, qne (>lJ1 breve voltaria il r,ompartilhar Lhs E-ldigas tla
campanha, do jo qlle lião pôde salisf lzer, p"rl1ue em l(J de Fevereiro elo anno se
guinte foi b.\rLaramente a sa,,;sinado em uma LIas ruas mais [lUlJliC:1S Lle MOlltevidéo.

(2) Já o loitor sabe 'lu pssa c'lrta é npocrvpha. o foi inventada por um poriodico do Rio
da Prat·], com o unico fim L ex.pôr ao ridiculo o gonCl"ll Flores e deprimir os Bl'<lzileiros.

(8) Flores deixou o general Henrique astro comrnandando a divisiio oriental, lll'l
se compunha (·ntão de 2 batalhões de infall1.ari'l, 8 ~ltJ~as do artilharia e 1 esquarlrã.) de
cavallari'\, Jical.;do in:Clll'~'ol'aJo a essa divisão o regimcnto S. Mulin, da c'wallaria ar
genlina.

Ao gener,ll C:lstro delerminou Flores que recebes e do gener,ü commaudal1le do l°
corpo brazileiro as ordons relali vas ao servi~o.
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Intervenção da diplo:rnacia

SO!.DIARTo.-Embargo posto pelo governo francez á sahida do encouraçado Brazil.-:Memo
"'andwJl1, do barão do Penedo iIo de Junho de lS(5).-E' levant<ldo o embargo 19 de Junllo
de 18(5).-Divlllgação do trat'ldo da Tl'll'lice Alliançfl pelo governo inglez.-Violento pro
testo do ex-ministro das rlllações ex.t'll'i res da Republica Oriental, ('m'los de Oastro,
contra o proceclimento do conde Rllssel-O P"l'll offerece flOS Alliados -seus bons
offlcios ('21 de Junho de 18(; ).-As potenci'ls alliadas agradecem a meuiação, m~
declaram qlle não podem transigir com o dicbdor do Paraglln.y.-Protesto do P"l'll
contra o tratado da Triplico Alli'111Ç'l (ü de JLllho de 186lil.-Rompimento de relações
diplom'lticas ntr!l o Brazil e o Perll (L lli).--Protesto dos Estados-Uoido de Oolombin.

1
2 de Setembro de 186ô).-BollS officios dos Estados-Unidos da America LI0 orte
1867 e 18681.-Reclamação da Bolivia c ntl"1 as estipul'lçõe do tratado do 10 de

M,úo obre limites í6 de Julho de l866).-A Villa Occidental.-Proposições de paz
apresent'1das cm 1867 por Mr. Gould em nome do governo parnguayn.-O ministro
dos negocios estrangeiros do Paragllay declara que o ell gove'll não enc'lrregára
Mr. Gould de a:Jl'eseutar taes jJr 'posiçõe~, nem as julgava admissiveis.-Questões sobre o
bloqueio do Paragll y com os commandn.ntes dos nfl.Tios de gUfJrra neutros.

Não se póde escrever historia militar sem ao mesmo tempo estudar
os actos politico-diplomaticos. Póde-se fazer uma exposi~ão objectiva das
operações militares, descrever combates, apreciar movimentos estrat.e
gico' e tacticos, ainda que com as re ·tricçoes impostas pelo respeito devido
aos vivos, aos melindres nacionaes e aos calculos politicos; mas não é
po~sivel exarar um quadro completo dos motivos, influxos, comiderações
e desejos que actuaram quer no gabinete, quer no quartel-general, sem
analysar a acção da diplomacia e abmngel-a em todas as suas rami
ficações.

Durante a guerra de que nos occupamos, porém, essa acção, apezar
de sua intensidade e aspera inopportunidade, foi essencialmente secreia,
confidencial, preparada de longe, calculada para a distancia, não paten·
teando de todo eus fio. singularmente intrincados. Os d cumento diplo
maticos, que vieram á luz, foram o resultado de negociações prévia,
de conhecidas do publico. Só p(\demos, portanto, compendiar estes re ul
tados, omittinclo as negociações que os precederam, as influencias e com
binações diversas; tambem não no é dado offerecer um quadro completo
dos acontecimentos.

~a guerra da Triplice Alliança contra o dictador do Paraguay,
a acção da diplomacia se exerceo de modo vigoroso e uniforme em favor
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da Republica do Paragua:r .. talvez em maiores proporções e rom caracter
mais ostensivo do que permittiriam as condicçõe dos povos europeos.

A maior somma de actividade diplomatica coube, é verdade, aos estados
americanos, mas tambem a Europa concorreo com seu contingente, e
pelos documentos- publicados se reconhece quão intensa e embaraçosa
foi a intervenção pessoal e reservada dos agentes diplomaticos, que por
fiavam naquella zona. As regiões platinas tinham sido no decurso dos
ultimos 50 annos o theatro de multiplices interesses politicos, commerciae e
humanitarios, que as mais das veze.:J se achavam em conflicto, podendo- e
affirmar que a diplomacia quasi sempre ahi se via em actividade.

Os diplomatas europeos consideravam a condicção informe e sempre
variavel das republicas sul-americanas co~o optimo ensejo para o con
seguimento. de vantagens commerciaes, fazendo o mais possivel valer sua
protecção e bons officios ou mesmo suas ameaça~.

A principiarem as desintelligencias entre o Brazil e o Estado Oriental,
grande actividade desenvolveo o ministro italiano Barbolani, cuja mira
era a obten~ão de uma ilha. Pela numerosa immigração e pelo esta
belecimento de tantos Italianos em Montevidéo e Buenos-Aires, tem a
Italia grandes interesses compromettidos na bacia do Prata, e parece . er
,'ua ardente aspiração ahi alcançar um sitio para e tação e arsenal de
sua marinha. Se Ba r boI a n i não obedecia a instrucções de seu governo,
correspondia pelo menos aos vivos desejos de muitos de seus compa
triotas quando, com o engodo de coadjuvação, até mesmo material, ten
tava obter para a It'llia a posse de uma ilha pertencente á Republica
Oriental.

O singular phenomeno da liga de uma monarchia, unica na Á.rne
rica, com duas republicas contra uma terceira, que até então vivêra
alheia ás luctas politico-internacionaes, não podia deixar de provocar
grande agitação no corpo diplomatico ahi acreditado, agitação que mais
sensivel se tornou pela circumstancia d'3 existirem nas aguas do Prata
divisões navaes da Inglaterra, França, Italia e dos Estados-Unidos,
que a cada momento podiam apoiar a acção dos representantes d'esses
paizes.

Pantenteou-se logo em todos decidida tendencia para evitar a guerra,
ou, não sendo isso possivel, à vista da flagrante violaçãJ do direito
das gentes por parte do presidente do Paraguay, ao menos embaraçar
a alliança e suas' operações militares.

Alguns diplomatas obedeciam a instrucções de seus governos, outros
pelas communicações e noticias que enviavam despertaram taes inclina
ções. Durante todo o decurso da guerra nenhuma potencia neutra
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mostrou sympathias pela Triplice Allian~a, mas tambem nenhuma coad
juvou por actos o presidente L o p e z.

Como com o tão fallado testamento de Pedro o Grande tem
acontecido na Europa as, im tambem tornou-se um ponto obrigado na
discus ões politicas dos estados sul-americanos declamar contra o Brazil
pela sua tradicional ambição de conquistas territoriaes, e a essa accu-
ação se ubordinam todas as demais considerações poliLicas.

Em VãO tem procurado essa rnonarchia, desde a acclamaç;íQ do
Imperador D. P e d r o I I, demon traI' por palavras e actos, que não
de eja alargar a sua área territorial, já tão extensa, nem incorporar
á sua nacionalidade e1ementos heterogeneos: os ataques contra a am
bi~ão brazileira não ces~am nas regiões platinas, onde, segundo parece,
se acredita que é elIa uma verba do testamento de D. P ed r o I, a quem
se deveo a annexaçrto temporaria da Banda-Oriental ao Imperio (1).

Talvez sirvam de motivo e de desculpa para este pesadelo politico
dos estados sul-americanos as condicções particulares dos muitos Brazi
leiros que possuem estancias nos departamentos septentrionaes da Banda
Oriental, e suas rela~ões com a provincia do Rio Grande do Sul, as
questões ainda pendentes de limites com o Paraguay, o Perú e a Bolivia (2),
o condominio dos grandes rios Paraná,' Ama~onas e seus confiuentes,
finalmente, um partido no proprio Brazil, que subordina o elemento na
cional ao elemento geographico (3).

Certamente não se encontra justificação nos factos, que· qualquer
póde por si apreciar. Não importa, porém, apurar a verdade d'esses
factos: o que, sim, fica sempre de pé é a desconfiança e o receio
de que o Brazil pretende em tempo opportuno 'l.bsorver o Estado-Oriental,
o Paraguay, Oorrientes e Entre-Rios, e ha de realizar este anhelo, a
des'peito dos sãos pl'opositos do governo actual, pela força das circumstancias.
N'este particular é caracteristica a asserção do presidente Oarlos An tonio
L ope z, que em um memO?'andum sobre as questões de limites com o
Imperio, fallando dos rios Apa e Branco, assim se exprimia pouco mais
ou menos:

« O Paraguay nãO tem interesse immediato em occupar a regiãO
deserta entre estes dous rios, mas não deve permittir que chegue tão
perto de seus districtos povoadils um vizinho tão poderoso como o Brazil,
Os grandes estados têm a natural tendencia ou a missão de absorver os

(I) A. occupação milit'lr d·\ BRuda-Orieutal fez-se durante o reiuado de D. João VI e,
portanto, antes da proclam~ção da independellcia do Brazil. A anuexação ao Reino Unldo
de Portugal, Brazil e AJgal'Ves foi declarada em 1821.

(2) Já estão resolvidas as questões de limites entre o Imperio, o Perú, a Bolivia e o
Paraguay.

(3) Não ha partido algum no Brazil que deseje tal cousa. Estamos muito á larga
em nossas fl'onteiras.
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estados menores que lhes ficam proximos. E' este o motivo que leva o
Paraguay a desejar que seja declarado neutro o territorio em litigio. »

Era sem duvida um motivo plausivel. mas não sufficiente para ar
rastar um pequeno estado a declarar a guerra a outro maior.

Passemos em silencio o procedimento tacanho do governo imperial
t1e França detendo um navio ele guerra brazileiro construido em Toulon.
Toda esta questão se acha explicada no AppendicB (1).

O juizo arbitral do rei Leopoldo I da Belgica manifestou ao
governo inglez a injusta e improcedente' attitude que assumira para com
u Brazil por causa elo confiicto que com a policia do Rio de Janeiro
ha'vlam tido alguns officiaes embriagados da warillha ingleza.

Igual resultado con eguio, por seu peoceder energico, o ministro
brazileiro barão de Penedo, mo tl'anJo ás autoridades fcancezas que
não tinham direito de ingerir-se na questão do encouraçado B?'a':;ll.

Contentamo-nos aqui com chamar a attenção do leitor para o Appendice.
Maiores comequencias acarretou a incomprehen:sivel indiscrição do

conde de R u s s e I, ministro dos negocias estrangéi.ros da Inglaterra,
mandando publicar no seu relataria (blue book) o teor do tratado da
Triplice Alliança, que confidencial monte lhe fÔra communicado.

O encarregado de negocias da Inglaterra em Montevidéo, Mr.
Lettson, tendo noticias da celebração daquelle tratado, procurou, no
interesse de seu governo, colhei' informações a respeito de suas clausulas.

Respondendo-se-Ihe que eram secretas, pois as partes contrataBtes,
por um voto solemne se haviam compromettido a não divulgal-a:s,
L e t t s on, para chegar ao conhecimento das principaes estipulações,
aproveitou-se de suas rela~ões pessoaes com o ministro dos negocios
estrangeiros da Banda Oriental, Ca r los d e Ca s t r v. Este moço inex
periente, elevado a tão espinhoso cal'go pela victoria do partido colorado,
accedeo não s6 a prestar-lhe informações oraes, como até a fornecer
uma copia do tratado, sob promessa feita pelo diplomata britannico de
guardar o devido sigmo.

A copia foi logo remettida para Londres e chegou assim ás mãos
do c o fi d e d e R u s s e 1.

Quer não désse este importancia alguma ao facto, quer adrede qui
zesse pela publicação suscitar embaraços ao governo brazileiro, que

(1) Suppl'imimos do ,1plJendice o extracto que fez o auLor dos documentos relillivos
no embal:go posto pelo gOV~l'110 francez á ~ahida do enc9uraçado Urozil, construido I ela
companhia Forges et chontters de la ltreclttérronée em virtude de contracto assignado em
1863, um anno antes do rompimento das hostilidades entre o Bmzil e o PlIraguay.

O governo fl'ancez levantou o embargo em 9 de Junho de 1865 apenas foi infor
mado dos factos pela leitura do memorandum do barão do Penedo.

Todos os documeatos reI~tivus a esta questão acompanham o Relatorio do jJfinistel-io
dos Negocios Estrangeiros de 1866.

Deixamos de 0,, h'l\nsCl'eyel' por fll.lti\. de tempo para extrahir cópias.
B 18
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acabava de sahir triumphante na questão Ohri sti e, o certo é que mandou
estampa(o documento no Livro Azul, que tinha de ser apresentado aos
membros do parlamento.

Em defesa de sua honra devemos tambem admittir que não tivesse
lido o paragrapho, que determinava a não divulgação do tratado. A pu
blicação provocou em toda a America Meridional extraordinaria celeuma.
Ohoveram protestos e correspondencias diplomaticas, todas, ao principio,
infensas ao Brazil.

As indagações então havidas mostl'aram serem os cubados cl'essa
indiscdp ~ão o ministro oriental e o encarregado de negocios da Ingla
terra. O ministro Oas t r o foi obrigado a renunciar o seu cargo, ao
passo que L e t t s on ficou escoimado de pecha e contmuúu a merecer
as boas graças de seu governo.

À destituição do ministro Oast 1'0 deo-se com estrepitoso desabafo,
pOl'que no dia em que fez elle entrega da pasta, endereçou uma mis
siva ao conde de Russel, a qual na vehemencia da linguagem e
na escolha dos termos injuriosos talvez não tenha rival nos annaes da
diplomacia.

Segundo o costume desses paizes, costume que infelizmente tam~

bem se vai propagando pela Europa, a carta de recriminação, ao mesmo
tempo em que era expedida para Londres, tambem apparecia publicada
nos jornaes, tornando-se assim as irrespondiveis invectivas ainda mais
ofi'ensivas para o governo inglez. Este, porém, julgou ser o melhor alvitre,
como de facto era, fingir ignorar todo o incidente, tanto mais quanto nenhum
dos ires estados interessados, para não afflrmar a exactidão do teor
divulgado, tratou d'esta questão officialmente.

No mundo diplomatico causo:! o incidente grande sensação e pro
"ocou observações e conceitos desagradaveis ao conde de Russel.
Alguns orgãos da imprensa ingleza aproveitaram-se da carta d) ministro
Oa s t r o para commentarios acerbos. No fundo não merecia grande re
paro o procedimento do governo britannico porque de hlt muito a orgu
lhosa Inglaterra está afi'eita a tratar com sobranceria os negocias dos
turbulentos flstados sul-americanos; mas ninguem ainda tinha ousado
«lançar em rosto» a um ministro dos negocios estrangeiros da Inglaterra
«um abuso de confiança», denominar de «machiavellico» o procedimento
do governo inglez, classificar o acontecido como um «acto de perfidia»,
declarar «nodoada» a honra da Grã-Bretanha, e convidar o povo inglez
do futuro a «lançar o pó da ignominia sobre o tumulo do improbo
Inglez, que como ministro representa a Inglaterra actual».

Se nos gabinetes respectivos o successo passou sem deixar vestígio
porque os Alliados não queriam nem podiam confQssar seI exacto o texto
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publicado no relatorio inglez, em compensação levantou grande escarcéo
na America do Sul. Ml.lito energica se mostrou a Republica do Perú,
por ter sido .recusado o ofi'erecimento de mediação feito no Rio de Ja
neiro em Junho de 18)6 pelo seu governo. O ministro brazileiro res

pondêra que só poderia haver paz com o presidente L op e z quando fosse
vingada a honra nacional do povo brazileiro, porquanto prematuras ne
gociações de paz só serviriam para acarretar novos e ainda mais graves
sacrificios e complicações. Em seu ofi'erecimento fallára o governo pe
ruano da acçao collectiva das outras republicas da costa do Pacifico,
o Chile, a Bolivia e o Equador (1). Mas sómente do Chile veio uma
communicaf/ão identica, dirigida á Republica Argentina.

Conhecido o teor do tratado da Triplice Alliança, mandou o go
verno do Perú um protesto ao Rio de Janeiro (2), o qual, apezar de
terminante e ameaçador, envolvia tão singulares inferencias e asserções,
que por si mesmo se condemnava á completa inefficacia. Entre outras
cousas declarava o protesto que não havia precedeutes na historia para
que os Alliados fizessem a guerra unicamente contra o chefe da repu
blica do Paraguay e não contra o povo do Paraguay, esquecido de
certo o governo peruano de que o reconhecimento official e a emanci
pação politica de seu proprio paiz ha.viam sido devidos á. guerra, que a
Santa Alliança movêra, não ao povo francez, mas ao seu chefe, Na
poleão I.

N'esse àocumento declarava o Peru que as outras republicas do Pa
cifico partilhavam a idéas ahi enunciadas, e haviam de apre entar iden
ticas reclamações•. Emquapto os outros governos não se pronunciavam,
o encarregado de negocio. do Perú em Montevidéo protestava perante
o governo imperial contra as consequencias do tratado da Triplice Al
liança, na supposição de achar-se reproduzido fielmente no relatorio do
ministro d'estado da Inglaterra.

O governo imperial recebeo em Agosto o protesto e o memorandum
do ministro de negocios estrangeiros do Perú, Pacheco, datado em 9
de Julho da cidade de Lima; mas, não lhe sendo licito, à vista do
artigo 18 do tratado, confirmar a fiel reproducção do mesmo na im
prensa, determinou considerar o documento corno não recebido e dei
xaI-o sem resposta. Nem era passiveI ao mini tro brazileiro Sá e AI b u
q uerq u e proceder de outro modo, a menos de não querer, corno seu
collega Carlos de CaRtro, da Republica Oriental, incnrrer na recha
de indiscreto.

(1) Vejo o Relatorio do l\!finiste,'io dos N'egocios Eswangeiros de 1867.

(2) Pr?testos de ~ de J~lO, apre!>ent'ldo el11 2 de Agosto de Hi66, pelo encarregado
de negoCIos do Peru, Bemgno VI.gtl. Os governos alli'ldos não der m respo ta e te
documento.
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A Triplice Alliança não podia fazer concessõe , não podia curvar-se
diante de ameaças, ou de hostilidades mais ou menos fl'ancas, Prova
velmente houve a este respeito negociar.;n.es particulares entre os governos
dos tre estados alliados, mas nada transpirou. No Appenclice (1) men
cionamos os principae argumentos do Perú, porque nelles se espelham
as opinilje e as tendeneias, que na America do Sul 'acompanharam esta
guerra.

Foram igualmente infructiferos os protestos do Chile e dos Estados
Unidos da Oolombia, em Setembro de 186G, e Junho de 18(H, contra a
continua~ão da guerra e as clausulas do tratado de Alliança.

Ao abrir se o parlamento brazileiro, em Maio de 1867, o governo
imperial ob,riou a toda, a propostas ele media~ão e reclamações com a
olemne e formal declaração dB que a tres potencias alliada, pelo tra

tad , n io deporiam a'> armas antes de terem conseguido os fins de sua
alliança,

Com i so se contentaram essas republicas, que nM de ejavam ser ar
ra tadas na esteira da diplomacia peruana, porquanto o 'govemo de Lima
almejava con tituir- e chefe e prolml 01' de todos os e tados sul-ame
ricano, Assim pelo menos o demonstl'ou com a peregrinações de seu
agente Seoan e, que aportou ao Rio de Janeiro com a proposta de uma
alliança de toda a America Meridional contra as intervenções europeas,

O Imperador do Brazil não se mostrou adverso a este plagio da doutrina
de Mon roe, mas o diplomata itinerante naufraóou completamente em Mon
tevidéo e Buenos-Aires. (2) Encontrand.o tão fraco apoio, resol \'80 o go
verno do Perú tornar a iniciativa p r sua propria conta. :Ta primeira
es ão do congresso constituinte, achando-se o mini. tro braziJein Va r

n h a g e n com outros collega'> (:3) na. tribuna do corpo diplomatico, o dic
tarror P r a d o declarou que « na guerra movida pela Triplice Allian~a contra
o Pa"aguay, a ju tiça da causa e o heroismo da defesa se achavam do lado
do Paraguay, e o Perú devia protestar contra o escanrlalo de uma tal
guerra », Qua i nus mesmo~ termos se exprimia o ministro pernano dos
negocios e tl'angeiros em sel1 relataria a respeito das relações exteriores
da republica.

Logo no dia seguÍ'lte Varnhagen eXIgia uma explicação cathego
rica a res'1eíto da interpretação d'aquella palavra que con iderava como
uma declaração de guerra. Qnanflo a nota bl'azileira chegou á ecretaria

(1) Deixamo ue reproduúl' no Appendice e la doetlm nto pala mesma razilo ap H
iadu em outn nola, Vej, o Relatorio do Mini~tel"io dr,s Negoo os Estt'llngtil-os de I 6-,

2) . bstemo nos d~' fa7.cl' comml'ntal'i.)s, rl'mettcn-lo semp (' o lei 01' paru os R I'lt rio,
do ~lil1isterio dos Neg<1cios Eslr~ngeÍl os e uocumenUr Cju'~ os acompanham.

;3) Visconde de Porto çguro.
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dos negocias éstrangeiros, já D. Toribio Pacheco, que tinha a~cripto

aquellas palavras, não era mais ministro por ter sido demittido pelo dic
tador P r ado. Um funccionario subalterno da se~retaria deo uma rell
posta evasiva, declarando que não fôra a intenção do dictador P r a do
irrogar com aquellas palavras offen a ao Brazil, e pedio a Vár n h a g e n
que esperasse a nomeação do novo mini troo

O successor de P a c h e c o foi o muito conhecido P a r e d e s, que affirmou
não ter hayido intenção de offensa ao Brazil da parte do coronel P r a d o,
eutão presidente interino. Mas Varnhagen exigio uma retractação tão
publica, como fôra a aggressão. Em consequencia d'isto foi demittido o
ministro Paredes e em seu lugar nomeado Osorio (Felippe). Procurando
tambem. este evasiva'>, Varnhagen retirou-se de Lima, e, passando pela
republica do Equador, voltou ao Rio de Janeiro, onde seu procediment
n'e'ta questão foi approvado. Então o governo imperial chamou o ne
gocio a si, deo os pa saportes ao ministro peruano no Rio de Janeiro,
e tomou todas as medidas necessarias para tornar efficazes suas reclama
ções. Àntes que de Lima viesse a resposta, ja o presidente Prado haTia
sido deposto pelo vice-presidente general C a n s e c o, que declarou nullos
todos os actos de seu antecessor. Com isto desistia o Bl'a7.il de sua,
queixas em Lima, considerou como não ditas as palavras pronunciada
no congre so con~tituiDte, e reatou as rehçõe diplomatica' com a re
publica visinha.

A im se desvaneceo a grande que·t:-lO com O Peru (I).

Receio maior, do que estas ingerencias da republicas sul- ameri
cana!';, . inspirou a nota entregue a 21 de Janeil'o lle 1867 pelo general
W a t s o n We bb, ministro dos Estado -Unido da· America do 1.-arte no
Rio de Janeiro.

Com a longa experiencia que já se tinha acerca da pretenções da
podero a republica do norte do continente americano, não se podia esperar
que sua intervenção em fa.. 01' do Paraguay podesse ser arredada como o
prote to dQ Perú, Esta nota dimanava de uma potencia já prompta para
a luta, vencedora por mar e por terra em uma tetTi vel guerm civil,
natural protectora de todas as repnhica,> e instituiçoes republicanas

Ante de principiar a guerra, os agante' diplomatico da União nos
estados platinos não tinham di, simulado sua sympathia,; pessoae e offi

ciaes em prol do Paraguay. Accrescia a isto que era a sumpto predilecto
das discussões nos Estados-Unidos a conquista do grande rio Amazonas
e a realisação, por meio da coloni ação, da pro, hecia de A1e x a n d r e

(l) Veja se sobre est~ incic1lmte o Relatorio do MinistA'io dO$ Nc!gocio$ Esc.-angcil·os
de 1868.
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de Humboldt, que aqueUe immenso valle está destinado a constituir-se
um dia o centro da civilisação.

A nota norte ·americana, redigida em termos benevolos, propunha a
installação de uma conferencia em Washington para reconciliar os bel
ligerantes, e, se tal resultado não se conseguisse, a nomeação de um

arbitro.
De teor eminentemente pratico e insiuLlante, eram estas propostas

calculadas para tornarem o governo norte americano arbitro da situação,
e, sem sacrificios, preponderante na America do Sul. O presidente dos
Estados-Unidos designava a cidade de Washington como ponto ele reunião
para os delegado:> brazileiros, argentinos, orientaes e paraguayos, pro
mettia um local apropriado. e só exigia que á conferencia podesse as
sistir, sem direito de intervir, um enviado americano. A unica exigencia
formulada pelo presidente J oh n s o n era uma suspensão immediata das
hostilidades ~ a proclamação de um armisticio ao qual se prenderiam as

negociações de" paz.
O governo imperial, comprehendendo que o ministro americano não

concordaria em protelar as negociações, respondeo no dia 31 de Janeiro,
que, nãO lhe sendo licito decidir só acerca de tão benevolo offereci
mento, ia sem demora conferenciar com os seus alliados.

Neste caso existia um perigo real, se os Estados-Unidos se quizessem
valer do ensejo e provocar um rompimento, que sem duvIda traria as
mais graves complicaçoes: parecia até existir tal proposito. Tratava-se
então de alguma cousa mais do que dos riscos de uma guerra. Reco
nhceo-se isso, e attendeo· se ao offerecimento com redobrada cautela. O
governo brazileiro meditou seriamente, mo trando-se o Imperador D. Pedro
inflexivel, porque, na sua opinião, o Brrlzil, cedendo ao .Paraguay, punha
em risco todo o seu desenvolvimento futuro. Assim, no mez de Abril
de 1867, annunciou-se delicaua e comedidamente a rejeição da proposta
de mediação norte americana. Annexou-se à. nota um memO?'andum (1),

que mencionava todos os facto, mostrava a impos. ibilidade da reconci
liação com L o p e z, e allegava já. e ter rejeitarlo identico offereci
mento feito pelo governo do I'erú. Bem que Wa t t s o n W e b b não con
tasse com tãO formal recusa, eUe e seu governo na apparencia ficaram
tranquillos por espaço de nove mezcs.

Quando Sá e AI bu que r que se retirou do ministerio e foi sub
stituido interinamente por II a r a n a g' u á, o ministro dos Estados-Unidos
renovou em Janeiro de 1868 sua reclamações para o acabamento de uma
guerra, cujo proseguimento não promettia resultado algum decisivo Sua

(1) Não hou,ve "Mmol"~nd1km. A ropria nota de 26 de Abril de 1867 clã. os moti.vos
da recusa.
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nota nlio reproduzia o ofi'erecimento de mediação, mas mencionava o des
gosto do presidente e de todo o povo dos Estad0s-Unidos por não ter
ena sido aceita no anno anterior, e declarava que a continuação da
guerra era tanto mais desagradavel á Uniao, quanto paralysava o oom
mereio nas aguas do Pratq. e punha em perigo as instituições republi
canas. Nessa nota mais de uma vez se accentuava que todo o povo dos
Estados-Unidos de~ejava o termo da guerra: insinuaçllo clara que de
nenhum modo podia deixar de ser entendida. Tambem então procurou o
governo imperial ganhar tempo, pretextando a necessidade de conferenciar
com os seus alliados, e outra vez respondeo em Abril de 1868 negativamente:
era impossivel pensar em fazer paz com L o p e z, que tanto tinha ultra
jado ao Brazil, pelo que só com a sua deposição a Triplice Alliança

deixaria as armas.

Para bem se comprehender todo o alcance deste.; incidentes diplo
maticos convém ter presente o estado das cousas no theatro da guerra.

Já mencionámos o protesto da Bolivia. Por seu teor merece algumas
palavras de elucidação, porque trata de consequencias posteriores á
guerra e de complicações .futuras.

Era a questão da posse do Gran-Chaco. Paiz ermo, sem cultura,
bem que em alguns pontos susceptivel de ser cultivado, habitado por
minguadas tribus de Indios,-situado entre as províncias septentrionaes
da Republica Argentina, .0 Paraguay e a Bolivia, -o Gran-Chaco é
cobiçado, pelos tres estados limitrophes, sem er occupado por nenhum
d'elles, estando apenas escassamente povoado na raia. Quando se fez o tratado
da Triplice AIliança, foram determinados os futuros limites do Paraguay,
aproveitand~e o plenipotenciario E 1i z aI d e do ensejo para dar á
Republica Argentina todo o Gran-Ohaco, e não se mostranrl0 bastante
cauteloso n'essas circumstancias o plenipotenciario brazileiro. E' ver
dade que quando se celebrava o tratado sÓ se tinha em vista enfra
quecer o Paraguay, tolher-lhe os meios de, para o futuro, perturbar a
tranquillidade dos visinhos, e, além d'isso, angariar a alliança da Repu
blica Argentina. Por estes dous motivos se comprehende até certo ponto
a acquiescencia do plenipotenciario brazileiro ao artigo 16 do tratado, pelo
qual toda a parte oriental do Gran-Chaco até á fr9nteira brazileira
ficaria per'tencendo á Republica ~rgentina.

O governo de Buenos-Ail'es tinha principalmente em mira a colonia
da Villa-Occidental, fundada pelos Paraguayos na margem direita do
rio Paraguay, defronte de Assumpção. A' parte septentrional d'este
territorio tinha a Bolivia, por causa de suas províncias confinantes
do sul, tão bom direito como o Paraguay á parte de leste, e a Re
publica Argentina á. parte do sul.
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o presidente interino da Bolivia, general MeI g a r e j o, julgou-o e
offendido ao saber das clausulas do tratado de Alliança, tendo sempre
antes estado em relações de amizade com o Brazil; por isso enviou de
sua parte um protesto ao Rio de Janeiro, o qual chegou a essa ca
pital em Junho de 1866, mas sem connexão alguma com o que fizera
o governo peruano. Estava redigido em estylo amigavel, mas insistia
r.nergicamente sobre os direitos inauferiveis da Bolívia à pos e d'esse
territorio, como em todas as occasiões tinha reclamao.o. Não era facil
comprehender, dizia o.general Mel g a r ej o , como, estando o Brazil
nas melhores relações com a Bolívia por meio de pactos solemnes, prestára
assentimento ao artigo 16, pelo, que pedia uma explicação official do
tratado de Alliança para saber se de facto o artigo em questão era tal
como tinha sido reproduzido no relatorio do ministro inglez.

Este protesto, isento de expressões comminatorias, mereceo, pela
equidade de sua reclamação, acolhimento muito diverso do que o pe
ruano, chileno e colombiano, mas teve resposta em separado, porque
na discllssão se receiava offencler os melindres da Republica Argentina.
O governo imperial reconheceo desde então a imprevidencia de seu
plenipotenci~rio e comprehendeo as con~equencias que resultariam, como
de facto resultaram, do dito artigo depois da guerra victoriosamente
concluida. A resposta, dada em Setembro de 1866, foi que'o governo
imperial não podia declarar se era ou não exacta a publicaç~o do tratado
feita em Londres, porque estava para com seus Alliados compromettido
a guardar silencio, mas garantia que nenhuma de suas estipulações
prejudicava os .direitos da Bolívia sobre o Gran-Ohaco, pelo contrario,
até se achavam elles expressamente resalvados.

Não epcontràmos 110 tratado nenhuma reserva n'ess; sentido (1)
e ignoramos em que se baseava essa resposta conciliatoria do Brazil.
Que a Republica Argentina não quer saber de tal resalva, prova-o
em 1872 sua política direct~mente aggre~siva contra o Paraguay e a
Bolívia, e indirectamente provocadora contra o . Brazil. Mas, com essa
evasiva o Brazil arredou pelo menos o perigo de um confiicto imme
diato com a Bolívia, que n'aquellas circumstancias fôra ~ravissimo

embaraço, e apressou-se em fazer em La Paz, por meio de seu em
baixador, as mais tranquillisadoras promessas, que trouxeram em resultado
o tratado de 27 de Março de 1867, ainda hoje vigente, a respeito de
limites, navegação, commercio e extradição.

ão s6mente em referencia a esta questãõ, C0n10 para esc1areci-

(1) Os direitos d'l Bo.í.ivh foram resalvados peios negociadores do tratado da Triplice
Allianca por meio de notas reversaes, sendo esta resalva considerada pelos mesmos como
parte integrante do tratado.
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menta de factos ulteriores da guerra, vejamos mais de perto que
colonia era essa fundada pelo Paraguay no Gran-Chaco.

.já no seculo pa sado tinham os povoadores hespanhoes reconhecido
a importancia de um ponto de defesa de seu principal estabelecimento
de Assumpção contra as correrias dos Inclios do Chaco, que em jan
gadas, em troncos de arvores, ou nadando, atravessavam o fiu Pa
raguay, e com a mesma facilidade desappareciam.

N'ess~ proposito e tabeleceo o padre jesuita Am aneio Gonzalez,
sobre uma eminencia do outro lado do rio, uma colonia de Guaranys
cathechi~adus, contando por meio d'estes propagar a civilisação e a
religião entre 1)' Indios do Chaco. Os restO.5 d'esta primeira povoação
ainda hoje conservam o nome de seu fundador, « Amancio-Cuá. »

No principio d'este seculo e durante toda a dictadul'a do Dr.
Francia, o estabelecimento não pas ou de uma tentativa (1). O suc
cessar de Franeia, presidente Carlos Lopez, desejando experi
mentar a immigração europea, mandou vir das cercanias de Bordeaux
colonos p~ra os quaes preparou lugar no terreno da actua1 Villa-Occi
dental, organisando em um meio· circulo, obra de legua e meia distante
do rio Paraguay, p:...stos militares (gu~rdias) para defesa dos povoadores.

Estas guardias eram um ensaio para introduzir no paiz o systema
das colonias militares russas e o austriaco de fronteiras militares. Por
isso foram construidos os fortins Confuso e Saladillo, no riacho Con
fuso; Curecua, Tuna e Soledad, a nordeste; Raba, Palma Seca, Palma
Sola, Palmar, Estrella e Dulce, ao norte, nos rios Verde e Dulce. Os
soldados recebiam cereaes e galo, para nas visinhanças de suas guar
dias )}oderem manter-se com o producto da lavollra e da creação de
animaes sem dependencia dos colonos.

Quando em 1855 chegaram os primeiros immigrantes de Bordeaux
fundou-se a colon,ia «Nueva-Bordéos».

O presidente Ca rlo s L o p e z não foi feliz com estes lavradores
francezes. Em parte não eram gente laboriosa, mas o I'~fugo e a sentina
da sociedade: em parte achavam-se tão eivados de principias politicas,
que o proprio presidente receiou ficassem contaminados seus Guaranys
tão submissos.

Em r.esumo: gorou completamente a tentativa; Lopez substituío
os Francezes por Paraguayos, e deu ás duas aldeias mais importan
tes os nomes de «Pilcomayo», por causa do rio assim chamado, e de
«Villa Occidental».

(1) Estas informações sobre fi Villa-Occidental ão tomadas pelo autor n Du GRATY,
La République dtt POI'f'aguay, Bnuellas, 1865, pago 133 e 139. Vejo lambem POUCEL, Le
ParaguaJJ Modeme, Marselha, 1867, pago 64.

B 19
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De 1857 em diante prosperaram muito estas povoações, cujo districto
se ficou denominando «Departamento da Villa Occidental e do Pilcomayo»,
e attingio a .uma população de 5,000 almas, esperando-se em breve
tempo a colonisação da orla oriental do Gran-Chaco.

Como tudo quanto se passava no Paraguay era um mysterio para o
resto do mundo, nem a Republica Argentina nem a Bolivia tiveram conheci
mento dos rapidos progressos d'esta colonia, ou, pelo menos, não se julgaram
ameaçados pela sua existencia; mas se tivessem protestado, pouco teriam
conseguido, porque faltavam-lhes os meios de reagir contra o Paraguay tão
bem constituido militarmente. A \ illa Occidentai tornou-se um ponto
precioso para o Paraguay, tanto mais quanto a calonia era. um posto
avançado indispensavel para a natural defesa de Assumpção.

O procedimento atilado do goveeno imperial serenou as cousas pelo
lado da Bolivia e arredou sua intervenção; mas uma com plicação com
a Inglaterra veio aggravar a situação. Foi, é verdade, uma questão
pe soaI promovida pelo secretario da legação ingleza, mas os Alliado:;
desconheciam a opinião do governo inglez, e não estavam· certos se
seria este ou não o instigador inclirecto.

Em etembro de 1867 appareceu no quartel-general dos ,Alliados,
em Tuyu-Cué, MI'. Go uI d, secretario da legação britannica ém Buenos
Aires, o qual em Agosto do anuo anterior havia subido para Assum
pção a bordo da canhoneira Doltorel com o fim de libertar os trabalhadores
e machinistas inglezes detidos por ordem de Lopez. Ao general em chefe,'
m a~' que z d e Ca x i a~, declarou esse diplomata que fôra encarregado
p')r L o pe z e pelo ministro Ca mi nos de apresentar propostas de paz.
Offereceu me moum esboço, no qual se achava incluida a condição principal

para os Alliados, que era a retirada de Lopez para fóra do Paraguay,
mas sem a desistencia do cargo de presidente, pois em sua au
sencia devia governar o vice-presidente, que houvesse sido escolhido.
Mr. Gould assegurava serem estas as maiores concessões que o
marechal-presidente podia fazer, mas em compensação cessariam in
continento as hostilidades, como era o anhelo de todos.

Pelas conferencias com MI'. Go uI d COIlvenceu-se o m a r que z d e
Caxias que taes propostas não correspondiam às intenções e planos
dos Alliados, mas, não sabendo se as negociações eram promovidas pelo
governo inglez, exigio que se levasse a questão ao conhecimento dos
governo alliados no Rio de Janeiro e em Buenos-Aires.

O procedimento do secretario da legação ingleza tornou-se logu
conhecido e foi commentado nos jornaes do Prata com grande ardor,
naturalmente no sentido da terminação da guerra, da qual jà todos

e tavam cansado.



147

A imprensa julgava sufficiente que L o p e z deixasse o paiz e fosse
por algum_ tempo repousar na. Europa das fadigas da I'ampanha,_ e, do
minada por esse desejo, começava a entoar hymnos de paz.

Antes de MI'. G ou 1d voltar para Buenos-Aires publicou um jornal
el'essa cidade uma carta a elle dirigida na qual o ministro paraguayo
Ca mi nos asseverava que L op e z nunca pensára em renunciar ao go
verno ou retirar-se do Paraguay; que estava prompto a entabolar
negociações para uma paz honrosa, mas que não lhe era dado ir
além dessas concessões. Além d'isto deprehendia-se da tal carta que
Mr. G o u1d, tendo declarado no quartel-general paraguayo já ter
conferenciado com os generaes alliados a respeito das condições exa
radas na sua proposta, tinha alterado as bases do projecto discutido
em Paso-Pucu.

Esta carta e sua immediata publicação causaram ainda maior im
pressão do que o ofi'erecimento da mediação Ingleza. O ministro bra
zileiro residente em Buenos-Aires, conselheiro T h o ma z F o rt unato
de Brito (1), solicitou de Mr. Gould, que acabava de voltar a Buenos
Aires, a confirmação do que dissera o ministro C a mi nos a respeito
das conferencias havidas com o presidente Mi t r e e com o m a r que z
de Ca xias antes de ter fallado com L o pe z. Em 6 de Outubro de
1867 declarou MI'. G o uI d serem falsas as asserções do minist1'0 C a
mi nos, nunca ter, de sua parte, conferenciado com os generaes alliados a
respeito de taes assumptos, e que, só communicara a L o p e z e a Ca m i nos
que essas seriam provavelmente as unicas condições aceitaveis para os
Alliados.

De todo este iucidente se infere que Mr. G o u 1d, sem autorisação,
tomou a iniciativa daquellas propostas, e com esta circumstancia des·
vaneceu- e para os Alliados o receio de uma intervençM ingleza, que
fôra sem duvida muito incommoda (2).

Além ele 'tas complicaçõe diplomaticas surgiam a cada momento
confiictos com as potencias neutras. Sllccessivamente tentaram navios de
guerra norte-americanos, ing'1ezes, italianos e francezes romper o blo
queio do rio Paraguay ou lJelo menos desconlwcel-o. O" incidentes que
então se- deram e as negociações a e'te respeito havidas acham.se refe
ridas no Appenclice, onde o leitor verá o singular modo de pensar dos
commandantes das canhoneiras DottorJ, Veloc1! e Decide.' a respeito do blo
queio estabelecido e mantido pelos navios brazileiros, e a extraordinaria lon
ganimidaele e paciencia dos commandantes brazileiros diante dos actos

(l) Barão ele AriJlIlS,

(2) Vej, sob. incidente o Relatal'ia da Ministel'io das Negaoias Estl'angei?'os de 1868,
outros pOl'fJlenOres n obra de-Thomps'Jn.
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provocadores da marinha europea, procurando, em obediencia ás ins
trucções do governo imperial, evitar a todo o transe qualquer con
flicto. (1)

Dispensamo-nos aqui de mencionar o reiterado apparecimento do
encarregado de negocias nade-americano, J'IIr. Washburn, diante da
esquadea de bloqueio e no qual'tel-gener'al dos Alliados. D'j. o tratamos
no Appendice, ficando ao leitor a apreciação da' exigencias de Ifr.
Wa s h b u r n (2) .

(1) O leit"r ~ncontnr:i. tocbs esses documentos n s Rehtorios da rep'1rtiçâo dos
negocios estrangeiros, desde 1805 até 1870.

(2) Omittim s tudo i ·0, pJrquc o '"Iutor a ,en'"lS dá no Appelldice lla edição allemã
um resumo d'"ls peças olIici'1e., e não dispoD1o~ de tempo para \'erilic'tr se esse resulllo
está fiel.

Limitamo-no a chamar a altenção do leil.or para os relatorios citados.
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Inacção em Tuyuty e Curuzü

(Outubro ele 1866 a .rulho rle 1867)

OOME<]A o OMNANDO D lVIARECIIAL DE C'AXTAS.-REol GANI A\ÃO DO EXEll ITO BRAZD..EII:O.
-PRE;p,mATIVos PARA'" MAnClIA DE FL.~"CO

SU:lDL\m:O. - Oonsequeocias do revez de urupaity. - Dissensões entre s gl.neraes
alliados.-Longo periodo ue inacção.-Força moral que deo a Lopez a sua viclorh
de CUl'Up1ity ap':lz a ro'usa das propC'sições d paz por elie feitas m Yat'lity- 'orá.-A
vida no acam[JRlnento paraguayo. -Periodicos paraguayos: Et Semanadu, La Centin~ta,
Et Lamba?-é, e Et Cabichuí.-O marechalmarql.1ez de Caxias é n meado communrlante em
chefe de todas flS forcas brazileiras em opera~ões, tic'l.l1do-lbe suhordinad'1 tambem u s
qU'ldra imperhl.-Assume o commando em TU~'uty (lo' de Novembro).-O visconde de Ta
m'l.nd'U'é é suhstituitlo pelo vice-alOlir'l.nte J. J. Ignacio \viscond de Inhaúmfl) (21 ue De
zembro.)-O governo hrazileil'o começa a mandar gran les reforços para o theatr da guar
t"l. -L')pez meliIom e complet't as suas linh'l.s de defesa.- axias OCCllp'l-Se em d'u'
nova organis'lçâo ao exercito bl'n~ileiro, disciplinar os contingentes lue chegavam e
adquirir elementos de mobilidade.-Ozorio dá começo á org'l.l1isação do 3· corpo de
exercito n't provil.lcifl do Rio Grande do Sul (Janeil'o de 18(7).-Em UJ'uzú e em
TU)'lIty eram quasi dial'ios os bombflrdeamentos e tiroteios com o inimigo.-Vóa um
deposit·) de nmnições dos Paraguayos no clia 10 de Dezembro.-A e quadra bom1 ar
deia GUJ'lIp'l.ity nos dias 2-1 e 29 le D zembro de 1 '66 e 8 de J'\11eiro de 1 '7.
Pela primeir'l vez enlram navios 1 razileiros na Lagon. Pirís.-Explosão incendio em
Cut'llpaity.-Umn divisÃo nn.val brazíleim faz a policia do Alto PRol''ln!Í e entrega ás
chammas varios acam[J'l.mentos iuimigos.-Choque no arroyo Acarajá (Alio Paraná)
enlre um destn.camento brazileiro e outro I aragu'tyo (1:. de Janeiro de lRü7).-O
general Jacintho Mach'l.do Bittencourt apodera·se por sOl'preza de du'ls trillcheil'as
aV'lllçq 1'1 dos Par,lguayos, perto d1 L'1:::(o Pil'is (19 de Janeiro). - O nlmiranle
Inllaúma bombardeia l'IU'Up:tity, e o cbefe Elisiario dos Santos as trinclieira~ de hichi
e 8'1.11Ce, peuetrando 11f1 hgo Piris (2 de Fevel'eiro).-E' ferido mort'1.l111ente o general
Diaz, cOlUmundante de Cut'llpaity. - Depois de StH morte o coronel Allen p'lssa a
com mandar esse ponto.-O geueNI Mitre ausenta-se do 111el:tl.l.'o da. guerra (9 de FeVll
reiro de 18(8), leI' ndo graude parte do exerci LO argentino (-1.000 l10111ens)em e nsequen 'ia
de movimentos revolucionqrios em varÍls provinchs do inlerior. Pelo mesmo motivo
havi'l partido antes o general Paun '1'0 com un1'1. pequen'1 colllmna. - GJlly y OlJe"
fic'! em TUYltly COllllllRuc1'1ndo o exercito argentino, reduzido, 4.000 hOlllens.-()'lXi·lS
assume o C01lJl1laIlUO em chefe do ex rcito alliado durante a ansencia de Mitre (~)

de Fevereil·o). - Ozorio c III o 3° corpo brazileiro, transpõe o rio Urllgu'l.y (2:) de
lIlarço).-·'axhs prep ra-se com actividade p'lr'l. encebr f1.S oper,lç-es em principios le
Abril.-O governo imperhl, em consequenci'! d'l. retiradl de [J'l.l'IO do exercito n.rgen
tino, chama ás arm"s mais 8.000 li meus la gu Ird 1 n1cional (1 t de niflrço.) - SUl'ge
o cholem-morlJlls ('26 de nI>trço'.-Horrorosos stmgos qU) fIZ no aC'llllpn.mento aUiado,
e particularmente llO de U1'IlZÚ. - A mqior parte das tropas que se achwam om
Ollrnzú Ó k1nspnrhcl\ 11'1.1''1. Tu~rnly ('29 d~ Mlio.)-A 1Wll1 c1n r'l7o 11m rec nhrcimento
sobre Curup'l.ity (28 de M1io).

o mallogro do ataque do CUr'upait,v não podia Lleixar Lle produzir
nos paizes alliados desfavoravel impressão, inesperado, como era, esse
revez, depois da victoria de Curuzú, e, principalmente, depois da entre
vista de Yataity-Corá, á qual parecia Lopez ter sido impellido pelos
apuros de sua situação.
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Se em Curupaity, obra avançada de Humaitá, o resultado fôra tão
desastroso, tudo fazia presagiar, que esta fortaleza. era de todo inex
pugnavel.

A pericia militar de L o p e z e dos Paraguayos affigul'ava-se bri
lhante e capa'l, de entorpecer quaesquer novas combinações.

Em Bueno -Aires, em Montevidéo e no Rio de Janeiro foi aca
brunhador o effei o, con iderando toda a imprensa sul-americana o
acontecimento como fun - i imo ás operações dos Alliados, Ao mesmo
tempo, tornavam-~ conhecidas as dissenções entre os proprios generaes
e o comman an es da esquadra, e todas as noticias e boatos, mais ou
menos fundado faziam presagiar o proximo rompimento da alliança.

ituação interna do Estado Oriental não era tão ameaçadora que
explicasse atisfactoriamente a volta do governador provisorio FIo r es e
eu apartamento do theatro da gue Ta. Chegou-se mesmo' a faliar de

um encontro entre o general argentino E m i I i o Mi t r e e o visconde
de Tnmandaré, no qual se dizia ter sido pessoalmente offendido o
almirante brazileiro. (1) lotava-se alguma effervescencia nas provincias
occidentae da Republica Argentina, havendo atê desconfiança de que o
governo do Chile promovesse a agitação para tolher a offensiva dos
AlUados e coadjuvar indirectamente o Pal'aguay. Par.-ce que Mitre
perdoo a fê na propl'ias forças para continuar a dil'igir tão va to
conjuncto de operações; nunca mais pelo menos, desde aquelle dia,
recobrou a an iga energia, descoroçamento que explica ua posterior
retirada do theat! o da lucta.

. jornada de Curnpait, r seguio- e prolongada inacção. O golpe, por
demai nolento para o' A11iad08, não permittLa immediato pro eguimentu.
Observa\am-se reciprocamente o' belligerante ; recuperavam força e
1rocuravam acn ntelar· e (2).

a mesma proporção em qLle !lO:'; meze ub'equeute- e achava o
abatimento moral do lliado retemperava-~e o enthu ia m do Para
«ua o~. E te não ou avam inve til' Cun zú, onde ficá.ra ó o general
Porto - A1e {T r e, depoi do regre '\0 de {i t r e, com o exercito argentino
para Tuyuty' m'\S em compen açao trabalhavam com ardo!' em reforçar

urupaity e as linha de Roja. Além da' peças que já. ahi exi tiam
ass taram canhõe de 8 pollegada : 2 pelo lado de ,ClU'UZÚ 4 pelo
do rio e .) para o lado da lag'·a Lopez. Foram trazidas tambem !Uai
algum peça de calibre 32, 5 de 12 e 4 de 9 para o entrincheiramento

l) Isto não ~l'$OU de um'\ falsi.la16 e p'llh 1l1n por cerl 'I'l'i di 'o d ~ Rio tla
Pl'Ihl. ul.m.U-ant·, l':uu;lud 1ró, brio") COlli·) (O, l1l'io lol r,ui.:l nnne \ t\ m'lL:; in ignific:\Ul

ft'en l\ ou fal a de I\ttençllo ti sua 01.

\~ Ycj. uo .dppe/ldice n. 4~. UUl omeio.I general Pul -tloro desenn' odo l\
ilun\::'io do exercito alliado dup j' do rewz d' CUl'llpaity.
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avançada, que d esta maneira ficou guarnecido com artilharia grossa.
Estas ultimas 4 peças eram as que tinham sido tomadas no combate de
2 de Maio, pelo que se chamavam« canhões de Flores ». Alguns dias
depois do mallogrado assalto (1) existiam nas fortificações de Curupaity
nada menos de 2 estativas de foguetes e 49 pe _as de differentes calibres,
das quaes 13 podiam varrer o rio. As trincheiras receberam maior
altura, os fossos maior profundidade, os caminhos para as operacões da
infantaria foram alargados e estabelecidas umas como casamatas, ou ca
minhos cobertos, para abdgarem do fogo da artilharia a guarnição, em
quanto 'não principIasse o assa.lto (2)

Pouco a pouco vieram de Humaitá quasi todos os canhões ele
grosso calibre, sendo ao mesmo tempo tomadas às deVIdas providencias
para a sua rapida reconducç~o (8). Entre as boca de fogo que refor
çaram a defesa de Curupaity achava-se um enorme canhão ele 12 tone
ladas de peso para projectis ôcos de 10 pollegadas, feito do metal dos
sinos de igreja, fundido 'em Ibicuy, e brocado em Assumpção; cha
mava-se « El Christiano >l. Successivamente foram sendo arrecadados
os sinos das igrejas e todo o cobre existente nu paiz para o arsenal
de Assumpção, onde, pela fundição, eram tra!:sformados em armas de
guerra.

Além do «Christiano» eram especialmente mencIOnados o « General
Diaz », o «Criollo» e o «Acá-vera» (cabeça reluzente), como os me
lhores e mais activos canhões.

Sendo de presumir que os Alliados por todos os modos procu
rassem pôr em cOlllmunicação Curuzú e Tuyuty, os Paraguayos, de
sua parte, trataram de burlar es e intento, abrindo uma larga picada
de Curupaity ate Potrero Sauce pela borda septentrional das lagôas
Lopez, Chichy e Piris, e levantando tim entrincheiramento seguido em
substituição das plataformas, de onde as peças deviam atirar sobre o
flanco dos Alliados que investissem Curupaity. as trincheiras de
Chichy organisou-se um acampamento para 3.0JO homens, sob as
ordens do tenente-coronel De 19 ado, cuja tarefa era impedir que
pelo lado de Uuruzú os Brazileiros investissem contra a retaguarda de
Rojas (4).

(I) Isto é confusão do autor. A fll'tilllaria de que faz menção é a que Thompson diz que
foi assestada em Cumpaity antes do ataque de 22 de Setembro. como vemos no Cap. xn.

(2) Aqui termin'\ o trecho de Thompson, que o autor resume, relativo aos prepa
rativos e· obras que os Paraguayos fizeram em Cumpaity desde 7 até 21 de Setembro.
Vej. o Cap. XII, e as. rectlllcações que ahi fizemos.

(3) Vej. Thompson, Cap. XIV. Diz eIle que a bateri:l de Cu.rupaity, sobre o rilol
ficou com 35 bocas de fogo.

(4) l( Para impedir D, diz Thompson, « que os Brazileiros de Ouruzú tentassem pe
netrar por -ahi, ainda que os esteiros el'am vel'dadeu'amente intransit~veis. ))
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Especial cuidado e esforço mereceo o Potrero Sauce. Tendo os
Brazileiros tomado a trincheiras avançadas que os Paraguayos haviam
começado a construir em frente a esse logal' (1), julgou Lopezconveniente
melhorar a fortificação do Sauce, ponto cujo commando foi confiado ao
coronel R ô a. O engenheIro T h o m pson foi o constructor da obra:
levantou uma segunda linha entrincheirada atraz da primitiva e apro
fundou o antigo fosso para dar sahida ao Estero-Bellaco, cujas aguas,
por meio d'es e canal, foram po-:tas em communicação com as da lagoa
Piris. Uma repre a que ahi se fez elevou de mais 6 pés a agua em
frente a Pu o-Gomez nas linhas de Rojas. O represamento empregado
n'esta canali ação forneceo aos Paraguayos um novo e poderoso meio de
defe a para as linhas do Sauce, porque a prodigiosa massa d'agua accu
mulada podia de repente ser precipitada no terreno diante do novo
entrincheiramento (2).

Durante estes trabalhos foram os Paraguayos incommodados séria
mente pelos atiradores brazileiros e soffreram consideraveis perdas.
Thompson pretende que se os Brazileiros empregassem mai activamente
.UM e pingardas raiadas, teriam podido n'esta occasião dispen ar o continuo
einutil bombardeamento. Ao mesmo tempo trabalharam com afan ós Para
guayos pelo lado de suéste e de léste para pôr em communicação a linha de
Rojas com Humaita (3). Levantaram uma bateria avançada no Paso de
Yataity-Corá, e por isso começaram a abrir um caminho até á lagôa Rojas,
construindo sobre esta uma ponte para no caso de ataque poderem salvar as
bocas de fogo ahi assestadas (4). Os Argentinos procuraram estorvar esses
trabalhos por meio da artilharia, e atiravam muito bem, sem comtudo cau
sarem maior damuo, porque um posto paraguayo de observação, logo
que via a fumaça das peças argentinas, dava um grito e os trabalha
deres ou se deitavam ou abrigavam-se.

Perto de Yataity-Corá. estacionava um piquete avançado de caval
laria, chamado « piquete Bomba. » Esta denominação provinha da e
guinte occurrencia: havendo em certo dia os soldados que ahi se achavam
quebrado uma das pernas do marmitão em que iam preparar o jantar,
apanharam uma granada argentina que ainda não tinha arrebentado, e

(1) Trincheu'as de Punta Nar6 e Carapá. tomqdas em 16 e iS de Julho. tas po
sições conquistadas construio o noss exercito uma linha de trincheu'as a que se aeo
o nome de Linha. Negra..

(2) Estas obras foram executadas em Março de 1 61. Vejo a descrípção de Thompson,
a de Jonrdan, e a planta do auce organisada por este ultimo.

(3) Um fosso, diz Thompson, entre Passo Vai e Hnm:litá. Esse entrincheiramento,
segundo o general Resquin, foi começado em 23 de Setembro de 1 66, depois do reco
nhecilnento feito por Flores.

(4) O caminho foi aberto entre Passo ati e Passo de Yahity Corá. atravez do E tero
Bellaco, por meio de dois diques com uma ponte no meio; mas- nunca foi de todo
terminado.
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della se serviram como esc6ra do marmitão; a granada, porém, depois
de aqnecida, arrebentou e fez voar a comida, sem que, entretanto, offende se

um s6 dos soldados do piquete.
Jo dia 9 de Dezembro de 1866 (1) voou um graude armazem ele

polvora: dos Paraguayos, sem que jamais se podesse averiguar a cau a
do sinistro. Pereceram o major A1v a r e n g a, director do laborato
rio de artilharia, e 45 artilheiros. Quando se deo a explosãO, romperam
os AlUados vigoroso canhoneio contra o lugar do inistro, e o gene
ral B r u g ue z, receiaudo um ataque, tomou todas as pro videncias que
o caso exigia e fez logo gustrnecer com grandes forças todo o entrin
cheiramento. Foi muito consideravel a perda que o exercito de L o1) e z
teve então em munições de guerra.

Em todas as emergencias mostraram-se os Paraguayos soldado va
lentes, destemidos e até temeral'Íos: seus officiaes davam os mais bri
lhantes exemplos de denodo, gloria esta 'ue de bom grado lhes reconhe
ceram sempre os AlIjados. D'esta bravura é prova a morte do general Diaz,
que foi substituido pelo coronel Allen. Em fins de Janeiro de l8j7,
quando a esquaelra braziIeira bombardeava Gurupaity (2), aquelIe ge
neral, embarcando em uma cauôa, com alguns de seus officiaes, foi pefcar,
passando muito perto dos navios inimigos. Uma granada cahio sobre a
canôa, virou-a, e fracturou uma perna ao general. Seu. officiae;;;, a nado,
levaram-n'o para terra, e transmittiram logo a noticia a Paso-Pucú.
Lopez incontinente mandou o Dr. Skinner, que praticou a amputação.
Mme. Lynch, em seu proprio carro, levou o ferido para o quartel-ge
neral, e ahi, na casa do general Ba r rios, era D iaz quotidianamente
visitado pelo marechal-presidente, mas, a despeito de todos os cuidado
que lhe foram dispensados, falleceo ao cabo de alguns dias de graves
soffrimentos.

Entre Paso-Pucú e Humaitá, na direcção de Curupaity e não longe
de uma curva elo rio Paraguay, foi estabelecido um grande hos1Jital que
por vezes chegou a ter 2000 doentes. Além d'isto cada divisão para
guaya possuia uma enfermaria onde s6 eram recolhidos (JS doentes que não
inspiravam cuidado e que n'um momento de apuro podiam pegar em
armas. Como não havia medicamentos, recorriam os facultativos ás planta
indigenas. Havia em Paso-Pucú, junto á casa do Dr. St ewart, uma enfer
maria especial para os officiaes superiores, aj udantes de campo e pessoas

(l) No dia 10, segundo o Semanat·io.

(2) egundo as declarações de desertores inimigo, o general Diaz, commandnnle da
gu'\rnição ele Curupaity, foi mortalmente ferido durante o bomb'lrdeamento ele 2 de Feve
reiro de 1 6i, succumbindo eli'ls depois. Na mesma occasião for.\m mortos 3 ajuduntes
de o~dens e 3 nrd~nanças do referi lo general. O Sem~mario, porém, diz que elle foi ferido
no dIa 26 de Janeu'o por uma bomba da esquadra, vmdo a fatiecer no dia 7 ele Fevereiro.

B 20 .
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de ilistincção da privança de L op e z. Era propriamente uma s' fie de

pequenos telheiros.
Quando em Maio de 1867 começou a grassar o cholera de modo

as ustador, foram organisados diíferentes ho pitaes para cholericos. O
coronel Pereira, commandante em chefe de toda a ca'vallaria para
guaya, o coronel F r a n c i s c o G o n z a 1e z, com mandante do 6° batalhão
de infantaria e muitos outros officiaes foram victimas da epidemia. O
ca os de cholera eram m.uito frequentes, mas não tão fataes como no
acampamento do Alliados. Successivamente adoeceram os generaes
Re'5quin e Brnguez, Benigno Lopez, irmão do presidente, o Dr.
Skinner e muitos outl'OS, que apezar da fadigas e privações conse

guiram alvar-se. Quando principiou a epidemia queimavam-se nos acam
pamentos folhas de louro e palha para purificar o ar, ma a fumaça

ufi'ocante tornava impossivel a respiração.

O proprio L o p e z esteve de cama alguns dias. Na opinião fle

Thom p on não foi pur doente, mas por medo do cholera, ao qual, a
despeito de eu autocratico mando, não tinha poder para resiE> ir. O terror
de que estava pos uido, levou-o, egundo o me mo engenheiro inglez,
a desconfiar dos proprio medicos, aos quae attribuio a intenção de
a inal-o. Prohibio-se o emprego da palavra (cholera», e em seu logar
foi officialmente decretado o nome «chain». a peior quadra chegaram
o caso fatae a 50 por dia e em todo o paiz ceifou a epidemia numerosas

vid

Quando Lopez soube que peia seo'unda vez fôra abandouado
o plano do general O zo r i o de marchar pelo interior da republica
desde a Oandelaria até À sumpção (d'i o trataremo po teriormente com
ma' demora), mandou voltaI' de Itapúa a tropa do commando do major
'ufi ez, deixando ahi apeuas algun posto de ob ervação. im ficaram

disponi,eis mai dou batalhões de infantaria um regimento de caval
laria e 6 boca de fogo, que constituiam a columna de Nunez, e
foram logo para o grande acampamento da r erva e tabelecido no ba
tiões do entrincheiramento ao sul de Paso Pucú. e campo tinha
L o p e z sete ba alhÕfo de infantaria, dou r gimellto de ca aliaria e 30
peças de campanha, qua i todas raiada, ndo muito exten a a linha
de trincheiras paragua a e não e tando, por i o, convenientemente
guarnecidas destinàra L o p e z aquella r ria po~tad em uma pa
ragem central, para reforçar qualquer p nto atacado. ma trada de
ferro de urupai até Paso Pucú e d'·\ru ao p. o mez, e dou ra
maes do Paso Pudli para Humait.ã e I ara. o b' ti o pinillo eriam
muito con enien e para o rapido tr~n porte d tro ,mas, por falta
qe trilho não ~e levai'am a eff~i o ~~e~ meio de locomOÇãO hoje in-
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dispensaveis em qualquer ca,mpo fortifica,<!o 01.l no s 'stema de fortes
destacados (I).

O vigoroso e incessante canhoneio contra o entrincheiramento pa
raguayo quasi nenhum damno produzia. As trincheiras pouco soffreram
e os homens raras vezes eram attingidos. Os ferimentos não' desanima
vam os Paraguayos, pois levantava-se extraordinario riso, quando algum
era dilacerado pelo fogo inimigo (2) Os soldados recolhiam com muito
cuidado os projectis, que não rebentavam, e os estilhaços, porque em
troca de um ce3to cheio de munições de ferro recebiam um punhado de
milho, pelo que áll vezes. subtrahiam os projectis de suas prorias armas
para conseguirem a pequena remuneração. O ferro assim obtido era man
dado para a fundição de balas ela capital; dos estilhaços menores se
fazia metralha.

A cavallaria paraguaya, tão bella no principio da guerra, foi per
dendo d3 importancia pela ruina .dos cavallos, dizimados pela mesma
peste, que tornava inactiva a cavallaria dos Alliados. Para substituil-os
mandaram-se vir do interior cavallos novos, que eram amansados durante
o serviço; entretanto, apezar disto, era o choque dos caval1eiros para
guayos de effeito irresistivel para a infantaria l111iada (3). Todas as
manhãs arreiavam os cavallos e os conservavam promptos; quando.não
havia indicio de ataque, tiravam os arreios e levavam os animaes para
pastarem diante dos entrincheiramentos, ao passo que os cavalleiros iam
buscar forragem para a noite.

Apezar da servil obediencia dos Paraguayos, tinha o marechal pre
sidente muito especial receio das deser. oes, razão pela qual não podia
o s01dado paraguayo andar só. ~'oldados habeis e que conheciam
exactamente o terreno eram escolhidos' para espiãe e recebiam rações
dobradas de mate e milho para denunciarem tudo quanto percebessem
no ca.mpo inimigo e no paraguayo. inguem, nem os proprios officiaes,
podia ir ao po tos avançadl)s ou tran pôr os entrincheiramentos sem que
para isso tivesse ordem. l?eram-s, to~avia, deserções, {IS quaes L o p e z

(J) Todas as informações ,!'uste capitulo) sobre o exercito paraalNYo e as occLLrrenr-ias
que, e deram no nca'npiunento de Lopez, ão extralúd silo a":l. XIV de Thompson.

O 1'. Schnei~er não fez ~sellão resumir o qu~ ahi.e lê, omittiudo o que lhe pa
recou ,lo pouco 1I1tere5so. Em algnns p lntos na tl'acl lzio Ue fi()ll1lpnte o [lensamento
elo escriptor inglez.

(~) As pal'loV1"lS de Tho'lIpson sã estls: - « Quando calúa uma bomb'l em um grupo
üe l~ara.gll·lYOS, c faz!a yoar '11gnm cJ'e~os, seus camaradas 'oltloVlm grito de prazer;
c'H1slClerayam ste 11'111 o um'l cousa tao engra . da c divertida, qUI) a propl'ia vi ,tima,
su puc1 SS,;, tOlllnri't p.lrto IIUS gargalh>lc1n". li

(3) O alLtor e creveo esta inexacta assemão por dar credito n.o SlJawutlJ h'echo ue
Tholllpsvn :.- « .... Apezar d'isto:1 iufantal'l~' alliada nllnca po.lia resloUr o, uma carg
da, co,vallana par.lgll ~'a, Dem ., Infantana p'lraguaya podia competir com a cal', Bana.
alila 'la, 'Jue se a tiava muito lJ 'nl 11I0ntada.»

A infantaria alli .da re isl io s mpre ("lIn \'anlaaem li cal' 11\1 il inimiga.



i56

procurou obviar por meio de medidas de rigor. Os espiões e desertores
simulados que iam ao campo dos .-\lliados poucos serviços pre~tavam

porque quando traziam alguma noticia má L o p e z irritava-se, de sorte
que em pouco tempo habituaram-se a dar sómente noticias gratas.

Tambem não faltavam mulheres no exercito, CtlmO nos refere
Thom pson, a quem, em falta de outros informantes, devemos estas
noticias do campo paraguayo. Junto ao acampamento de cada divisão occu
pavam as mulheres uma fileira de ranchos, e em Paso Pucú formavam elIas
duas aldeias sob a inspecçao de directoras responsaveis pela boa ordem.
Podiam percorrer todo o quadrilatero, o que só lhes foi prohibido
emquanto grassou o cholera. A principlO só podiam ficar nas barracas
dos soldados, até ao toque dR recolher; depois, durante a noite inteira.
Lavavam a roupa dos soldados, trabalhavam nos hospitaes e nos trans
podes, mas não recebiam ração, sendo sustentadas á custa dos proprios
soldados, e não podendo sahir do acampamento sem um passe do general
Res qui n. Eram muito uteis, pois velavam no asseio das barracas e
na inhllm:,.ção dos animaes mortos.

Quando já não havia mais roupa para a tropa, occupavam-se as
mulheres em tecer, e com o seu trabalho conseguira.m alguma fazenda
para cobrir a nudez dos soldados.

Era o tempo em que iam escasse'tndo todas as cousas, sem que pOl

isso se quebrantas'>cm a coragem e a obstidação dos Paraguaros. Tambem
o marechal-pre idente sabia por todos os morlos fortalecer o elemento
moral de seus soldados. lém do Semctnw'io, que só continha noticias
de triumpho e furiosas diatribes contra os AllJados, mandou L o p e h

publicar em hespanhol a folha chamada La Centinela, na qual tambem
appareciam artigos em guarany. Além destas, imprimiam-se dous perio
dicos satyricos e caricatos, escriptos em guarany, com gravuras em
madeira, feltas a canivete pelos soldados: o Lamba?"e e o Cabichu i (1),
que continham improperios e insultos contra os Alliado, e principal
mente contra os Brazileiros. Era grande a influencia àestas folhas.

Estabeleceo-se no acampamento uma typogl'aphia, mas e ta só estam
pava o Cabichui; as outras folhas se imprimiam em Assumpçüo, sendo

(1) A' Bibliotheca do InsLituLo Hist l'ic c Geogl'aphico do Brn7,il offel'<lcemos om
1, 69 uma collccção compl la dos periOLlic'ls La Centnela, El Lantbad e Bl Cabichtti.

O rlois UHiJllOS eram escl'ipLos em guar'l.ni, c o Cabichui trazia caricaturas abertas
muito grosseírament em lU (deira. O artigos e '1.S gl"wuras eram pel" moior parte lepug
nantes, inçados de imnmndos grarejos e obscenielad'3s incriveis.

1VIasterman reprodUZi), no seu volume de av ntul'1s, um'l poesia do Lamba"é, mas
vio-se forçado a rlerx: r sem lmdncção nlguns tr,'cbns.

« S.u gracejos,» diz Thompson, refdl'Ínuo-sa ao Cabichui, « eram estnpidos e
escandalosos. »

A Centinela lambem tinha gravuras. Uma dellas h'az a ,lenomin lçâ de-ataqne de
3 de Novembro em Tuyuty, - mas é fielmente cJ::iad de uma outr I da IUu,straçào
Francesa, que represenLa o ateque ele ObarlesLown ou de Pittsburgo. na gu 'r1'a civil
dos Estados-Unidos.
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dahi remettidas ao quartel-general. Antes de impressos, eram todos o
artigos lidos na presença do marechal-presidente. Os que se escreviam na
capital eram transmittidos pelo telegrapho para serem examinados em
Paso PllCÚ, expedindo-se tambem para Assumpção por meio do fio electrico,
depois de approvados, os que eram redigidos no acampamonto. Qua::>i todo
o serviço telegraphico consistia na transmissão desses artigos, pela maior
parte muito longos: assim se procedia tambem por causa da carestia
de papel. O allemão T rouenfeld procurou supprir a falta, empreganclo
como materia prima o algodão e o caraguata, mas não era possivel
corresponder ao consumo de uma administranão, que por escripto tra
tava de todos os negocioso Foi por fim neces ario aproveitar quaesquer
peda:os de papel e até cortal'am-se a tiras em branco dos documento
dos archivos e registros, afim de servirem para. as oeden. A. patente
do, officiaes eram lavradas em pergaminho, cujo fabeico com pelles de
carneiro tornou-se excellente.

A falta mais sensivel para o soldado era a do sal, cuja im por
tan,cia e indispensavel uso só si10 completamente reconhecidos quando
elle não existe. Chegou-se a tal extremo que nem para os hospitae'
era possivel arranjar quantidade sufficiente. A penueia fez com que se
lançasse mão das folhas de uma arvore, cujas cinzas tinham antes o
gosto calcareo do que de sal. ão era .meno difficil o fabrico da pol
vora : extrahia-se o enxoree de pyr-ites de ferro, que abunda no Paragu11Y;
o salitre se obtinha da urina ou de ';lil) tancia' anilllae em decompo
sição. A polvora que assim se fa7.ia não era forte (1).

Apezae de todas as privações e soffeimentos, nunca .offreo a dis-·
ciplina. Um official foi fuzilado por su'peitas de tee recebido em seu
posto 30 dobrões do inimigo: igual pena soffr6eam tres outros que
subtrahiram rações de carne, destinadas às praça'>.

Todos os prisioneiros e de eftares, despidos logo de sua. farda.. ,
que eram distribuidas nas avançadas, e semi-nús, com os braços amar
rados para traz, compareciam ante o general R e s '1 u in, que os
examinava. Aos intereogatorios assi tiam, por ordem do mareehal-pre
sidente, alguns oAlcias. ; estes, porém, quando o preso e transfugas
faziam declarações que podiam desagradar a L opez, como, por exem
plo, superioridade numerica dos Alliado.·, chegada de refl)l'ços, etc., O'
mandavam açoutar até lhes arrancarem depoimentos mais favoravei .
Depois de interrogados, eram os i 1fe1izes encel'l'ado'3 3m calabouços,
onde pereciam à fOloe e pelos màos tratos. Lopez só tinha confian~a

nas informações fornecidas por seus proprio e,piões, quando estes

. (1) O leitor que quizer conhecer to las estas parlicu11l'id tis deve ler o cap. XIV
de Thompson, cujas in(orlllaliões são mais completas.
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conseguiam perretral' nO campo dos AlUados ou stlbornar alguma sen
tinella,

Tal era () estado, taes fOl'am os preparativos paraguayos no longo
praso de tempo, que mediou entre o mallogrado assalto de Ourupaity
e a marcha de flanco executada pelo marechal de Ca x i a s.

Da parte dos Alliados, além da partida do general F I o r e s para
Montevidéo, (I) retirou- e o vice-almirante Tamandaré do commando
da esquadra. Em seu lugar entrou em exel'cicio o vice-almirante J o a qui m
José Ignacio, em 21 ele Dezembro de 1866 (2),

Por mais ponderosos que fos em os motivos da inae~ão ca e quadra,
fôra objecto de tão gel'al reprovação o procedimento do vice-almirante
Ta ma n d a ré, que não era FO sivel continuaI' eUe a commandar,
m6rmente quando ~I i tr e lhe attribuia a culpa do revez ele Curupait"

Quando chegou ao Rio de Janeiro a desagradavel noticia, o novo
ministro da guerra, con 'elheiro Par a na g uá, succe SOl' de F e r r a z ,
reconhecendo a necessidade de, embora respeitando o com mando em chefe
do general Mitre, reunir sob a me ma direcção os exercitos e a esquadra
do Brazil, propoz ao Imperador a nomeação do marechal de exercito
marqnez de Oa x ias para commandante em chefe de todas as forças
brazileiras em operações (3). O velho marechal, cujos serviço datavam

(1) o g 'ueral Flores, como vimo~, p rtio rle Tuynt.y no di< 2- de de etemhl'o de
11)06, As tropa' ori ntaes, ~ numere. de SOO hOlllens, ficaram sob o commando do gene
ral Henrique 0:1 tl'O.

(2) Qnando o go\'erno imperial rccebeo a uoticia do re"e~ de 'urupaity e te\'e
conhecim nto d s IDyergencias que r illwam ent.re o gellel'8es em ch"fe, rosolveo con
centrar nqs mãos do m~rech'l1 de exercito Illarquez de Caxias, o crolllJnando upr mo de
todas as forças bra~ileiras ~m operações contl';], o 1m aglla~', ficando-lh~ lljeita tambem
a esquadra. E ta n mel{'ão foi feita por decreto de lO ue utnbro.

O almirante Tamandaré bavi l olicita lo nmfl. licença para tratar de SU1. s'lud,)
n1 capital do Imporio, J?eiinuo :10 me-mo lempo ao go\'er 10 que desigD'J, se o ffici'\l
general que de\'Í'l SlluslItnil-o, Foi, por decreto do 3 de Dc~olJ1bl'o, nUDleado 'ouunandante
interino da eStjuadra, e rlepois etl'ecLivo, 'J "ice-almiranle Joaquim José 19nacio mais
tardo visconde d,; Inhqitma.

O lIl'll'echal I"lxi~ assumio o cnD1manllo om choftl cm TllYllt,v, no dia 1 de 1 r O_
yemÓrO; o alminnt.: Inh tilma rendeo :LO ViS';OIllI) de Til.lll IIl'I'tré no dia '21 uo Dezembr_l.

(31 obre no nomeação do novo gen ,r~ 1 em chere, lii l!lei S'IU n e rech'nqch ;II:h
OpillJaO public'l no Bra~il de 'lo qlle começou:l gU~1'l'a U.> P 'l'lgltay, vejam- e, entre outr<)s
,li cur o parlament'lres, o do c:lIlselbeiro Zac.•ria' ,l<l Gó"s, "rc itlonle do con 'lho de
ministros (&abinete de 3 de Ago LO de' icl' " prollunci.\dos na Ctll111ra Yi.talici~ em ti e 8
de Junho 00 1. r,,'l, e o do duqne de (';)..'da, t:lmbem proferido no sen'ldo, em 15 rle
Julho de 1 7 este ultimo f i tran cripto por PEIU::IIlA DA COo '1'.\, HistOl"ia da GI1e1"ra, IV,
plg~" 1 1 fi 2OC),

Essa nomeação não pud~n ser autes levada a e~:t por exigellcias da polHic" rlt\
época, sendo e :5a o. razão por Jue se reLll'ou 10 ~at in.'te F lll'lad) o m.ini tI'O da guerra
general H, de Bealu'epai.J·e Rohall (F,'veroiro de 1 'ô-"i), O sueces'or que s' lhe deo foi
o gener.l1 vi 'onde ue Ctm uni! inimigo po 'oal Ull IlH1.I'ech'l1 Caxh '

O g"binete de i:l de Ago to não se 1Il0SIl'Oll eivado do mesmo espirito de part.hlo.
'eu chefe, o conseU) ;ir) Zaclrhs de GÓe.5, deo.11 s nado n' segnintes explic:tções sobr
a acertada escolha feIt.a pelo gO\'lJl"]10 :

« '" Entrando pal'll o mlni.t)ri'), c'.mheci. logo ql.e a gllena preci 'wa menos de
reme as le forças do que rle um" cabe~a, de 11m "enOl' 1 (lue Ttlunisse avo conheci
mento profi". ionaes a pre<:isa \'ant1g '111 de in pinr plena confi ,np a eu camaradas.
:X'isto chegon i1 noticia d ue astl'e de 'lU'Upaity, e de'de e'se ll1~m nto r conheci
que era indi. pen ayel a medida LJue se adoptou.

« Ha.via LUlI embara '0, o ue ser o r! barão ue Urugn' yaua o mini lrtl da gU'1rra.
porque entre elle e o 'r, m 1rquez de a.xi exi iam de weut'1.S, Reu.lli.:ra'l1-5~ Qd
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da guen~a contra o dictador R o.s a s (1) era presidente do conselho su
premo militar, que funcciona no Rio de Janeiro, corporação essa da mais

os ministros na secretaria dEi agricultura, excepto o da guerra, que estava doente, e
decidio·se que era indispenswel convidar-se o Sr. marq"ez de (}lXIas. FO\'E1m deputados
os Srs. conselheiros Martim Francisco e Souza Dantas ao Sr. barão de Uruguayau ,
nf1m de iTem comlJ1Uuicar-lhe o p ISSO que se bavh resolvido.

« Entretanto, permaneceram os outros ministros na secrelaria, conversando sobre
o desenhce da questão, e ficou assent'ldo qu se o mil1istro da guerra adheris e li idéa
do convite, fosse este immedh'ltameute feito ao Sr. marquez rle Caxias; mas Lambem
ficou assentado, que se o Sr. barão dJ Uruguayula entendess nà dever concordar
n'isso, ou se, concordando, o Sr. mawluez rle Cax·as dechras e lião poder servil' com
::;. Ex., n'esse caso sahiria todo o ministerio (O S,-. bCltrão de Cotegipc observa que foi
llm procedimento muito digno).

« Não haviamos de esperar II declaração do nol)l'e Jl)arquez d!} que não podi"l servir
com o Sr. barão de Uruguayana para que {lor esse motivo houvesse uma modificação
no ministerio: qualquer que fosse a necessidade dos Sel'Vi00S do nobre geneml, o mi
ni terio não lh~ reconbeceri 1 o poder de determinar a exclusão de um ministro, nem
de indicar quem o subsLituisse.

« Mas 0'1'. barão de Uruguayaua, dotado do espirito peIJetrante que o distinguia,
achando que o governo proceelia bem no passo qlle lueria dar, dechrou qu rem',l
va se do gabinete. Foi só depois d'isto qne convidei o 11..bre marlluez de Oaxias, se
guindo-se a conversação que referi. .

C( ••• O nobre marquez de CAldas teve o grande merito de sopitar todas as intri-
gas; foi um grande serviço que P' estou ao paiz. Depois do desastre de CLlrupaity. o
exercito e a esquadra esl.>wam em más ci rCW11 stancias, não pelo desastre em si, qlle
era nada na guerra, 1I1'lS porque os cbefes aCIJavam·se em desh'wl11onia, havendo as
intrigas estado suflocadas até que aquelle desastre revelou a discordia que enlre elies
reinava, caso cm que o governo considl3l'0tl rigorosamente indispenswel a ida do nobre
marquez de Caxias. Aceitou o marquez a nomeação pura e simplesmente, e foi sÓ depois
d'isso que eu dis e-lhe. como já observei, que o ministerio reti1'Elr-se-hi-l se acas . Ex.
désse a entender que não aceitava a commi 'são por ler de servir com o gabinete,
enxergando sempre no ministerio um perigo pela retaguarda (como dizem agora jorn<tes
dtl opposição, indignos nesta parte do menor conceito).

(~ S~ tal fo~se a 1ersuasão do marquez eu .não podia estranhar sua recusa, porque
a mlssao' que 1:1 desempenhAr era le tal mag1l1tude, que, na verdade, se o general não
tivesse plena con:fianç\ em quem lhe ficava na retaguarda, não podia com honra para
o p'liz desen2penhal-a, Ma~ quando eu. lhe disse: - (C S~ y. Ex. m!,lnifesta o pcns _
mento de nao poder servu' com o g<tbmete actual, os 111lUlstros estao dispostos a re
tirar-se)) -; qUAndo eu disse isso, não queria de certo di7.er que entregava-lhe o poder.
Ell posso dispôr de mÍl1J, e retirar-me quando me parec~r, assim como os llleos coI.
1ega ; mas não sei quem me succederá (O S,'. bl1lrão de CoteYÍlJe apoh o orador).

« Senbores, em 1062 combati na camara elos deputa-los o l11i!list~rio presidido pelo
nobre marquez de C'nias; esse mi:listel'io c~hio, e desde então até Outubro de J"6
ficaram cort'ldas as relações entre mim e o ,r, marquez. Mas não me deL-.:o levar de
resentimentos, SI'. presidente, quando se tril.ta do serviço publ1c ... ))

(1) 6s serviços do chique de daxlàs não datam da campanha contm o cliclaclor
Rosa, ma da guel'1'a da indepenclencia.

Luiz Alves ae Lima e ilV<l, duque de Caxias, nasceo em 25 de Agosto de 18(13
na povoação, hoje villa, da Estrella, provincia do Rio de Janeiro, e é filho do gene
ral Francisco de Lima e Silva, que commandou o exercito imp rial na campanha de
1821, em Pernam bu 'o, sen o mais t'lI'ue Regente do Imperio.

Concluindo o curso da escola. militür, m rchou o duque de Caxins para a B'lbia,
em 1822, e nhi fez, como tenente do bataUlão do Imperlldol', a campanha da indepen
dencia, distinguindo-se em alguns combates. Servio em MonLllvidé desde J 25 até 1828,
durante a guerra com a Republica Argentina, e dir,gio contr'l os sitiantes d'essa praça
varias sortidas, sendo promovido a major e recebendo a commenda de Aviz pelo arrojo
que mostrou em un1il. d'ellas, Nomeado pela regench do imperio commandante do corpo
municipal permanente do Rio de Janeiro, derrotou em 3 de Abril de 18il2, no campo de
Sant'Anna, e em 17 do mesmo mez e anno, em Mahporcos, os resta'UrCltdores, que tentavam
apoderar-se da capit'1.l.

Em Dezembro de 18-39 era nome tdo presidente do Maranhão e commandante em ch fe
das forças em operações na me ma [rovincia; em Janeiro de 1841 punha termo á. guerrn
civil TI'essa parte do Imp~rio. As duas c'lmpanhas que dil'igio em S. Paulo e Minas,
em 1 -12, e a batalha de Snnta Luzia, trouxeram o restabelecimento da ordem em todo
o territorio conflagrado pelo partido liberal. No mesmo <t11no de 1842 (Outubro) pnssou
a commandar o exercito em operações no Rio Gr nde do uI, li, ApÓZ doi" annos de
esforços, conseguio pacificar a provincia, desapPRrecendo a chamada C( Republica de PirJ
tinim /l, e abl'aç1ndo-se fraternalmente a' dllas parcialid'tdes qne durante 10 allnos sns
tentaram essa luta encal'l1içada.

O duq,ue de Caxias já havia sido eleito deputudo por S. Paulo e Rio de Janeiro;
em 18*5 foi escolhido senador pelo Rio Gl'aude do Sul.
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elevada hierarchia, que constitue por assim clizer uma e. pecie de con
selho imperial (1).

As circumstancias eram urgentes e o marechal partia no dia 2·2 de
Outubro levando comsigo do Rio de Janeiro a maior parte de seu estado
maior (2).

O paquete Carmel, que devia conduzíl-o para o Rio da Prata,
soffreo desarranjo na machilla e teve de arribar; em substituição foi
lhe dado um transporte especial, o vapor Arinos. Quasi ao mesmo
tempo partia um novo encouraçado, o Cabral (3), que acabava de sahir
do estaleiro, e embarcaram tambem os primeiros 500 homens dos 10,COO
da guarda nacional mobílísada.

em a noticia do revez soffrido, nem o boato da adhesão de Bolivia a
causa de L op e z abateram a coragem do Brazil; pelo contrario, provo
caram novos e maiores esforços, tendo sido P a r a na g n a nomeado mi
nistro da guerra, porque energicamente aconselhara e instigara a con
tinuação da luta (4). Oontribuia sem duvida para a nova disposição de
cousas a carta dirigida ao Tmperador D. Pedro pelo general Mi tre,
o qual de sua minuciosa participação deduzia a necessidade de ficar a
esquadra subordinada ao commandante em chefe dos exercitas al1íados
e de não poder general algum, quaesquer que fossem os motivos, operar
em ordem do general em chefe (5).

Em lFl51 organlsou e dirigio o exercito que enviámos ao Rio da Prata contra os
dictadores Rosas e Oribe.

Foi ministro da guerril. desde Junho de 1 -5 até 4 de Maio de 1 57, e presidente
do con"elbo d mini Lros desde 3 de 'etembro de 1856 até 4 de Maio de 1857, e depois
desde 2 de Marco de 1861 até 2t de Maio de 1862.

Tal e1'1 , em- reStUlI0, a vida do illustre general a quem estava reservad'l a gloria
de arrancar o exercito aliiado da inacção em que jazia desde Maio de 1 66, levando-o
de victoria em victoria até á Assumpção.

. (1) O. autor prova,elmente quer dizei: que o maI:echal Caxia;s era então, como hoje,
"lCe-presldente do Supremo Conselho I1IiMar de Justiça. O preSidente d'esse tl'ibunlll é
o Imperador, mas as suas sessões são sempre presididas pelo mais antigo dos conse
lheiros de guerra.

(2) O marechal Caxias partio do Rio de Janeiro no dia 29 de Outubro de 1 66.
hegou fi Montevidéo no dia 2 de ovembro, a Buenos-Aires 110 dia 6 a Corrientes

no dia 14-, e assumio o commalldo em chefe em Tuyuty 110 clia 18 (Vej. PEREIRA DA
GOSTA, ~58, e seguintes, e 284).
. Coube-lhe o commando . d~p~is do desa~tl:e de Curupaity, qne encheo de enthu

slasmo os Paraguayos, e COlllClCho com li noticia do protesto das republicas d.) Pacifico
contra o tratado de alliqnça.

O SemanQ/l';o dizia com razão em 8 de Dezembro de 1806: - « el ejército aliado
no ha dado 'Un paso mas desde el 20 de Jt[Q/lJo.. "

Tudo o que haviamos conseguido depois de 2! de Maio fóra rcduzir o inimigo li
defensiva.

(3) Os encoill'açados Cabral re Silvado já estwam em Montevidéo quando o almirante
lnhaúnla por ahi pa.ssou em viagem par,. o Paraguay.

(-1) Tod~s os ministros e to~o~ os parti~os .do paiz e~tavam n'este ponto de accórdo.
O Gonselheu'o Paunaguá era mlDlstl'O da Justiça no gabmetc Zacarias, Passou a exercer
as funcções de ministro da guerra em 9 de Outubro de 1 66, retirando-se então do ga
binete o conselheiro Ferraz, barão de Uruguayana.

(5) Não temos tempo para verificar se o geueral Mitre representou n'esse sentido
ao govel'llo imperial.
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Considerada a evidente infelicidade do general Mí t r e na direcção de
opera~õ~s militares em grande escala, teve o governo brazileiro de 1 et1ectir
madurameilte no modo de satisfazer a esta exigencia, que não deixava
de ser razoavel. Pelo art. 3" do tratado da Triplico Alliança pertencia
ao presidente da Republica Argentina o commando em chefe, inda que
este, attenta a ímpQrtancia drJs contingentes militares, deves e caber ao
Brazi1. Nenhuma moaificaçflo era pos ive1. O Bra7.il tinha subordinado
muitos tenentes-generaes e marechaes de campo a Mi t r e, que apenas
era brigadeiro (1) ; a esquadreI, porém, precioso e pujante elemento bel
lico do Imperio, não podia soffrer a mesma sorte. A nomeação do ma
rechal de exercito marquez d e Ca x i a para generalissimo das força~

terrestres e navaes do Brazil foi ineontestavelmente dictada pelo desejo
de pÔr ao lado do commandante em chefe um general cheio de expe
riencia e um conselheiro cujo prl:!. tigio pessoal grangeasse o respeito e
a obediencia de todos.

A consequencia immecliata d'esta medida foi a volta do general
Oz or i o para o thea tro da guerra. Desgostoso co m os actos miÚtares
de 1\1 i t re (2), tinha se retirado para sua província natal, prAtextando
doença. Amigo pessoal do m a r que z de Ca x i a.s, cuiuou o general Ozo r i q
(3) em realisar o plano, que por Porto-Alegre e Mitre fôra aban
donado, isto é, reunir um corpo de exrcito na Caudelaria, no antigo ter
ritorio das Missões, e, transpando o Paraná em Itapúa, atravessar o
Paraguay até Assumpção. Depois de combinar com Ca xias, dirigia-se
para a Candelaria, onde reunio, as tropas recrutadas no Rio-Grande e
fez os prepar8.tivos necessarios para a projectada diversão (4).

Os boatos da alliança do presidente da Bolivia, l.vIelgarejo, com
o dictador do Paraguay presagiavam novrs complicações para as poten
cias que se achavam em l.uta aberta com este. De varios pontos do oeste
argentino chegavam noticias uniforme" e assustadoras a respeito das in
tenções do governo da Bolivia, affirmando--se que 6.000 homens d'esse

I

paiz já tinham invadido a provincia de Salta, e que o presidente
1\1 e1g a r e j o queria aproveitar-se d~ ensejo da guerra paraguaya para

(I) Era brigadeiro-general, pusto que cOl'l'esponde ao de marechal de exercito entre nós

(2) Não nos consta que o general Ozorio tivesse revelado de gosto pela razão quo aponta
o autor.

('3) O general Ozorio foi por decreto de 20 de Outubro de 1866 nomendo commandante
~m chefe do o orpo de exerCito, destinado a estaci nar na fronteir de Missões.

Sobre o seu regresso ao t.heatro da guerra vej. o que disse n Senado, em sessão de 23
de Junho de 1868 (pag. 3 Odos Annaes) o presidente do conselho, Zacarias de GÓes.

(4) Começ u a ser organisaclo o 30 corpo ue exercito no mez de Janeiro de 1867, em Orqueta,
perto de Pelott\S, e, gnlça~ á acLivid'lcle ~10 presidente d provincia. couselhoiro Homem de
Mello, e do general Ozono, pOJe em 2;) de M·1.1'ÇO transpOr o Uruguay com m:tis de 4.00
homens. Em Julho o 3°' corpo reunio-se em Tnyuty ao exercito alliado: Compunha-se então
de 5.40~ homens, e 1'140 12,000, como pretende Thompson.

B 21



reidndicar pelas armas a posse do Gran-Chaco e annexar a' provincias
argentinas que confinam com a parte meridirmal da Bolivia, como alta,
Jejuy e outras. Ec;ses boatos não e torvavam por certo o plano militar dos
Allíados, mas impunham outras direcções. 1-ão tardou, porém, a ficar
patente que taes balella eram adrede- ddfundidas pelo Chile e Perú,
agastados com os Alliados por terem ido regeitada suas propostas de
mediação e de prezadas suas ameaças. Para a BolíVia foram enviados
agentes afim de incitarem o presidente iVI e1g a r e j o, logo qllGl lJrinci
piaram a circular os boatos a que nos refel'imos. Todos esses rumare-',
que no começo nada tinham de sérios, eram os prodromos dos disturbios
que appareceram em iVIenr1oza, San Luiz e San Juan, com a intenção de
paral sarem as operações dos Alliado<.

Foi ob o inflllxo de taes n ,ticias que em 18 de Novembl'o de 1866
o m a r que z d e Ca x i a s chegou ao exerci to, retirando-se para o Brazil
o general Polydoro Jordão (I). Apenas o marquez assumia o commando
das forças brazileiras, pedia Porto-Alegre uma licença de tres mezes
e pa sou o commando em Curuzú ao general Argollo. As rela.õe
e:ltre 1\1 itre e Ca xias tornaram-se muito cordiaes, tanto ij1ais quanto
est.e, apreciando de perto as circumstancias, concordou plenamente com
o eneral argentino em que diante de semelhante inimigo e com as
conditões topograph ica e complicações politicas existentes não era licito
proc.eder senão com extrema prudencia e nada se devia arriscar, que
pudesse acarretar uma retirada.

Consideremos agora, como já. fizemos com O Paraguay, a situação ~

os trabalhos do Alliados.

Voltando Mi t r e, com os Argentinos, de Cllrupaity para Tuyuty, fica
ram as tropas alliadas occupando suas respectivas po ições anteriores:
no flanco esquerdo de Tuyuty os Brazileiros; no centro ainda os Bra
zileiros, e os poucos Orientaes; no flanco direito os Argentinos. Toda
a po ição diante da linha de Rojas, do Paso Gomez e do Potrero
'auc.e foi fortificada por um duplo entrincheiramento, e no centro cons

truio- e um forte completo (2). Todo o acampamento do Paso de la Patria
foi tambem convenientemente entrinéheirado. As linhas de defesa foram
guarnecidas com peças Whitworth de calibre 32, prepararando-se em todos
o lagares plataformas no intuito de recha~ar qualquer subita aggres [o.
Os postos avançados na lagoa Piri, no Paso Gomez e em Yataity-Corà
foram ligados por fios telegraphicos ao quartel-general do marque?,
que procurava obretudo colher informações a respeito das condições do

(LJ o general Polydoro Jordão continuou a command:ll' ó lo corpo uo oxercito brll
zileiro, e só em 1') de Maio de 1861 deixou, por doente, o theatro da guerr~.

(2) O reducto central só foi const1'uido em 1861, antes da marcha de flanco.
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terreno situado atraz das linhas 111ll11igas e em torno de Humaitá.

Os depoimentos dos pri i:oneir(ls e desertare' eram evidentemente con

tradictorios, e os Paraguayos, que serviam sob as bandeiras dos Alliados,
desconheciam a tal ponto a parte meridional de seu paiz que os gene
raes ficavam assombrados diante de tal rnysterio. Se por traz da linha

de Hoj as as condições topographicas eram identicas ás que se conheciam
entre'o E-tero Bellaco, a lagoa Piris e o Estero Rojas, avançar cons
tituia por sem duvida um perigo. Cau a admiração que se mandassem

buscal ao Rio àe Janeiro balões aerostaticos para devassar esse terreno,
ao passu que pelos mangaes do Estero Bellaco e de ~reembucú adiante
não se cuidava de explorar' os caminhos, váos e picada~, que posterior

mente foram encontrados. Nem se tratava de um seria reconhecimento

do Gran Chaco, quando parecia evidente que tambem por ahi se podia con
tornar e expugnar Humaitá. O forçamento da passagem pela esquadra já
era um movimento de flanco. Este periodo da campanha nos apresenta
lanta: circumstancias inexplicaveis e inintelligiveis, que só por uma mi

nuciosa analyse dos l110ÜITOS nos será dadJ pronunciar qualquer ·juizo.

Depois que os Argentinos deixaram Curuzú, a e quadra brazileira

bombardeou ince santemente Curupaity em produzir effeito decisivo ..
As relações paraguayas fanam de 2,000 tiros e uma gazeta argentina chegou
a declarar que em uma partici;lação official se mencionava 4,000 tiros

cada dia (1). A exageração é palpavel: o que parece exacto ê qne a
baterias dos entrincheiramentos de Tuyuty. assim como a esquadra,
esbanjaram à porfia as munições de guerra. Está tambem fóra de toda
a duvida que os resultados não corresponderam ao inces ante bombar
ddo de qua i tres meze. Para canhonear Curupaity pelo lado de terra
tinha o general Porto-Alegre (~) armado uma forte bateda com peças
de 32 e 12, e uma outm com canhões Lahitte de calibre 32. O'

damno. cau 'ado' nas obras eram reparados durante a noite, e propria
mente aos acampamento paraguayo:s não attingiam as bala. A' tropas

que guarneciam as trincheiras :.cllavam-se abrigadas; e será talvez
muito elevado computo dar-se como mortos em Yirtudo deste bombar

deio a 100 Paraguayos em todo o tempo, que decorreu de Outubro
de 1866 até Julho de 1867 (3). A's vezes succedia que a artilharia da

e 'lluaÜri.l parava durante um dia inteiro para jogar COllI reàobrado vigor

(1) Exagerações de Thompson. No lJollllJardcu,ulenlo L10 de Jaueiro a esqulld1"l.L fc,t
605 tiros; no dia 2 de .Fevereiro fez ~74. l~omm esses os dnis maioJ'ns hnmhllrdeam nl.·•.
110 periodo que o autor descreve.

(2) Foi ~ geneml Argollo quem consiruio as uovas fortifieaçõe ue Curuzú. Vejo Joou
1JAI', pago 46.

• (;-1) 9 lJue TJ:ompsou diz, fallan,10 dos iJolObanleallleuios da oSl{ua Ira sobre CllI u-
p~üy, e o segulUte;- « ••• Segurallieut~ o fog,) da esqua<lra c\uraule lodo este tempo
uno malou Delll 10) Paragua "6. »
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durante a noite: espectaculo pyrotechnico, na verdade brilhante; mas
de todo o ponto inutü (1). Com o correr do tempo tornou-se o facto
habitual e innocente. Os Paraguayos fizeram dos chifres dos 'bois cor
netas com estreitos bocaes, e q1rando a esquadra encetava a tarefa quoti
diana, em todos os entrincheiramentos faziam os Paraguayos oar seus
rudes instrumento para ludibrio dos atacantes. Assim ao menos in
terpretavam os Alliados os abominado~ tur~dútús, pois tal era o nome
dado pelos Paraguayos ao original iustrument0 (2).

Os eucouraçados formavam a vanguarda d'a esquadra (0): pos-

(1) « A e quadra >l, diz Thompson (cap. XIV), .conservava-se ás vezes em silencio du
rante o dia e rompia á noite um fudoso bombardeamento. O espectaculo que apresen
t'lvam às curva uescriptas pelas bombas e traçadas na escuridão pelas suas espolet'ls,
era verd'1.deiramente grandioso- )

(2) Outra )nformação de Thompson.

(3) O autor não faz senão acompanhar a descripção de Thompson. Para corrigir a sua
incompleta e. por vezes. inexacta narrativa, daremos aqui um resumo das occul'l'pncias
mais importntes desdd o ataque de OUL'l1paiLyaté i\1arço de 1867.

25 de Setembl'o de 1866.- O general Flores deixa o acampamento de Tuyuty, e retira-se
para i\1ontevidéo. -

2 de Outubro.- O general i\1itre e o exercito argentino partem de Ouruzú e passam
do novo a acampar em Tuyuty. .

3 de Oll/ub1"o.- hega a Ourozu uma canhoueira norte-americana, conduzindo o mi
ni tro dos Estados-Unidos. No dia 4 VRe um p9l'lamentario ás linhas inimigas. No dia
6 recebe-se resposta de Lopez, permittindo a subida da canhoneira até CurlLpaity. As
hostilidades ficam, por isso, suspensas até as 8 horas dfL noite de 5.

10 de OUtUb,·O.- Por decreto d'esta data foi o marechal de exercito marquez de Oaxias
nomeado commandante em chefe de todas as forças brazileiras em operaçõe~ no Pal'aguay,
ficando tambem ás suas ordens a esquadra.

13 ele Outubro.- Os Paraguaros de OurupaHy haviam começado a levantar uma trin
cheir avauçalh\ pam hostilisar mais de perlo o nCamr'lllJ1ento de Ouruzú. Nó tiroteio da
manhã d'esse dia tivemos l solda.do ferido. O gel1('rnl Porto-Alegre ordenou que uma força
fosse desalojar o inimigo (o Semanal-io diz qne foram 6 batalhões, mas deve haver
n'isso exageração). OousegUlmos esse rem1tado. fugindo o inimigo, com a perda de vari IS
IlIortlls é feridos. As baterias de Olu'upn ty romperam um vigoroso bombardeamenf.o. re8
ponJido pela esquadra. Este pequeno choque cnston-nos 5 mortos e 10 ferillos. (Não
,imos II parte official).

1-1 de OUtUbl·O.- Uma força paraguaya veio atacar as nossas avançadas de Onruzú.
Foi repeUida. Tivemos 2 feridos (PEREIRA DA. OOSTA, rIT. 252; e correspondencia elo
Jornal do Commercio). .

17 de Outull1'o.- Os Paraguayos bombardearam o acamp~mento de Ournzú. Foi ferido
gravemente o tenente G. C. Oavalcanti de Albuquerque (PEREIRA. DA OOSTA. m. 2.3~).
A correspondeociá do Jornal do Com-'lYw'cio diz que tivemos alguns soldados feridos.
O ScmanaTio limita-se a dizer que foi muito vig')rrJso o bombnrdeamento fc;to pelo
general Diaz.

22 de OUtubl'lI.- Oontinuou o bombnrden.mento de Ouruzú pelas balerias paraguayas
de Onrupaily (PERELRA DA 00ST3, m, 252;. IglJoramos qual a nvSSfL perda.

Em Tuyuty continuavam os tiroteios dia e noite. Na noitA de 22 os ParaguaY'Js
aprisionaram uma de no.,sas sentinellas avançadas da esqllerda. Foram afuge11tadas pelas
descargas do (lo batalhão de \'oluntllrios IPEREIRt DA 00 TA, III, 252, '262).

23 de Outubro.- Em Turnty o 60 do voluntarios, com mandante Agnello Vnlente,
atacou e pôz em fu.oa uma força inimign. Tivemos 3 fcridos (PEREIRA D.\ OO'lTA, TIr 262).

29 de OutubTO.- Parte do Rio de Jancir p rSl. o theatro d guerra o mm'echal CaxiRs.
30 de Outuliro.- As baterias do Sauce e Paso Gomez LJombardeamm o acampamentu

de Tuynty na parte occupada pela divisiio d·) general rgollo. Responderam ao fogo as
baterias do 10 corpo brazileiro_ Tivemos 2 mortos, en tre lIS ql1aes o tenente F. A. Oar
rltn) Pinln, di) 60 de voluntarios, e 2 soldados feridos {Ollil:io do geueral Polydoro ao
Yínistro da Guerra, n. 310).

Durante o mez de Outubro, segnndo o S,manar'io, foi aprisionado em Tuyuty 1
tenente argen ino. Juan Gaite.

_~o1JemlJro de 1866.- Os Paraguayo~. d.1 Ourupaity continnaram a bombardear dia·
ri:lmente Curnzú. Respondiam sempre as baterias do 20 corpo e as na esquR(lra. Nilo
nmos as artes omciaes. Segundo o Semanal';o hou <e no dia 7 de Novembro um peqlleno
c ue nas avançadas. e foram mais animados os bombardeamentos de 17, 18 e ~O

de ovembro.



tados fôra do alcance do fogo de Curupait,y, defronte da bateria do
rio, não podiam ser avistados por causa ele uma salienoia da ma,rgalTl
coberta de matto. A's vezes assotrl3,va,m d'este recanto, quando tinham

Durante o mez de ovembro as nossas tropas acampadas em Curuzú ~ó tivemm
f6ra de comb:l te 8 officiaei> e 113 j nferiores e soldados, sendo :

Mortos: tenente do 270 de voluntarios UIYFses Caldas e 3 sohlados; feridos, capitão
do 290 de voluntarios An~()nio Maria da Costa, tenente do 840° de volLlI1.tarios Augnsto
da Silva, e 13 praças de pret (Relação official publicada em Ordem do Dia). -

Nos tiroteios de Tuyuty (2, 3, 5, 6. 7. H. lU, ] I, 12. H, 18, 19, 23, 26, 27 e 30 de
Novcmbro) tivemos 6 officiaes e 4!) inferiores e soldados f6ra de combate, sendo:

Mortos: capitão Vieira de Aguiar, do 10 de infantaria de linha; alfe.res .do 2(30
de voluntalios Patricia E. de Sepulveda Ewerard e Timotheo Rast'ls, e 9 mferJor~s e
solrlados : feridos, tenente Antonio Madureira, do estado-maior; alferes Carlos J\;lalh~lros,
do 70 de voluntarios; e Diocleciano de Oliveira, do 400 de voluntarios, e 36 mferLOres
e soldados.

No dia 17 de Novembro o marechal Caxias assumia em Tl.tyuty o commando em
chefe do exercito e força naval do Brazil. Por ordem sua partio do Passo cio. Patria uma
expedição ás ordens do chefe Alvim, composta das canhoneiras Mea7-im, Ivahy e Igua·
temy, com o fim de fazer a policill do Alto-Paraná.

Dezembro de 1866.- O general Porto-Alegre retirou-se com licença, passando a
com mandar, durante a sua ausencia, o 20 corpo, em Ouruzi~, o gene.ral Argoll~. .

Durante este mez tivemos f6ra de combate em OUl"llZU G officlaes e 26 Infenores e
soldados, sendo : .

Mortos: 13 inferiores e soldados; feridos, 10 tenente Zeferino Campos, 20 tenente FIl'
mino Je Andrade, ambos de artilharia, alferes Roza e Innocencio de Souza, de caçad~res
a cavallo, dito Nunes, de cavallaria da guarda nacional, e Paul~, do 420 de voluntanos,
e 26 inferiores (l soldados (I-telação official publicada em Ordem do Di.a). .

Dnrante o mesmo mez tivemos nos tiroteios de avançadas em Tuyuty 1 soldado
morto, e feridos o tenente Cerqueira de Mornes, do 160 de Iinhn, e 23 inferiores e soldados
(Relação official).

:segundo o Semanario foram aprisionados dnrante esse mez 10 soldados brazileiros e 8
argen tinos.

No dia 2~ de Dezembro o vice·almirante Joaquim José Ignacio (visconde de Inl1aúma)
assumia o commando (\111 chefe da esquadra brazileira elll operações.

Os bombardeamentos mais vigorosos feitos pelas bllteri'ls de Curup:lity fonuTI os de
2.'3, 24, ~- e 29 de Dezembro. A esquadra durante os dias 21 e 2 respondeo ao fogo
do inimigo acompanhando as baterias de Clll'UZÚ, e só se recolheo a~ silencio depois
que (lS canllões tle Cltrupaity d hal'flll1 de host lisar-nos.

Thom pson pretende que os nossos bom barJe.lmento pouco da mno causavam nos
Paraguayos. E' possil'el que diga a verdade, mas o que é certo é que o grande dis
pendio de mUllições que fazia Lopez 1,ão dava melhores re, tlltados. No dia 2-'3 s6 tivemo.s
em Curuzú 1 sotdado morto e 1 alferes e:; soldados feridos: nll ~sqlladra tivemos 1 man
nheiro ferido. No dia :2 b foram mortos em Cumzú :~ soldaJos e feridos 2 alferes e 7 sol-
dado~. o dia 29 apenas tivemos 3 soldados fericlos.

Os navios que sustentaram o fogo no dia 24 foram os enconl'i1çados R1'a::-it, Ba7-rJSO
e Tamanda1-é e u canhoneira 19""lemy. Fizer~1ll 103 tiros. No di:l 25 o bombardeamento
foi feito pslos mesmos navios e pelas bombardeiras Pedro AIfonsu e Fo,-te de Cuimb,-a.
Os tiros disparados foram 122.

Uma bala inimiga partia a verga do traquete da Igua!emy. e no Tamf.lIIda,·é a.bateo uml1.
taboa do cou\"ez, sendo, como disi>emos já, ferido 1 marinheiro no Bar1·OSO.

No dia 10 de Dezembro uma bomba lanç"da dns nossas baterias de Tuyuty fez
voar no acampamento paragnayo um deposito de munições, perecendv 'I major e 4[i
soldados. ,

Janei1'o de 1867.- Durante este mez coutinuaral11 os combates de llrtill1aria entre
as trincheiras paraguayas de CurupaiLy e flS nossas ue Curuzú e ii. esquarlrn. No acam
pamento de CUI'UZÚ Livemos no dia 8, f6ra de combate, 1 poldnd~ morto e 3 officiaes
(tenente Custodio Prates e nlferes I'lIlocencio Soma e Feli'mino Corrêa, do 37' de vOltlll
tarios) e 2 soldados feridos; no dia 13 ficou ferido l soldado, e no dia ~l tivemos 2
soldados mortos e 1 ferido.

No dia fi foi consumido pelas chamma o vapor Rpon'inrl" CJue servia de hospitfll,
perecendo muitos doentes, que estavam na segunda c~berta (Vej. JOURDA:-I, 46; VI '
'l'JRt~O DE BARROS, 196).

No dia 8 o almirante visconde de Inl.:túma foi reconhecer as bnterias de Curupaity
e abria sobre estas um vigoroso bombnrcleamenlo com os enr,nurnçadns lJahia. Tll7l1 Il 11
elaré, Barroso e Colombo. que formavam uma divisão ás ordens do capitão de mal' e
guer.ra Rodrigues. da ~~stl;t. Estes nav~os suslentaram o fOliO, postando-se a curta dis
tanCIa das bat"nas tnllnlgas. O almtrante, tendo o sen pavilh~o na corveta Magé,
apoiou a divisão IoJrignes tia Costa com os fogos d'essit corveta, do encouraç'l.uo B'-azi!,
da bombardeira Pedro A/fumo e de :2 cllatas. O 4 ° batalb1io de voluntarins postou-se no
Chnc<J e d'nbi fuzilon os artilheiros inimigos. Na mesma occasião, e pela primeira vez
n'esta campanha. penetrarnm na lagõa PiI'is uavios da nossa esqnalra. Foram eUes
as ca.lllollelras A"ufluay e Igllatemy, a bombardeira ["orte ele Coimbra, lJ,. chata Merc'tde
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de oooperar com os outros navios,
tiros da' baterias de Ourll paity. A

mas ficavam então expostõs aos
im morrera,m em Fe"ereiro de

e a lancha a vapor João elas Botas. Commandava essa pequena divi:;ã'lo capitão-tenente
Mamede Simões. As 2 canhoneiras e a bambardeira entraram a custo na lagôa, e esti
veram por algnm tempo encalhadas; safaram, porém, e ás 7 horas e 40' occupavam as
posições escolhidas, batendo de frente e de flanco as baterias inimigas. A baleria "Po·
trero », do 10 corpo de exercito, coadjuvou esse bombardeamento. Depois do meio dia
retiraram-se esses navios pClI'que a agua da lagôa decrc~cia rapidamente, e não era conve·
niente que alli ficassem alé nova enchente.

A divisão que operou no rio Paraguay lançou 22l projecLis e a di\ lagôa Piris 3 3.
Em Curupaity houve uma explosão, e depois um grande incendio. O encournçado Bra.::-it
solfreo algumas avarias, o Bohia dois rombos pequeflos, e o Colombo teve o cabrestante
partido e algumas balas de metralha no canudo. No Tamandaré foi mortl ) um marinheiro
(Vej. VICTORlNO DE BARROS, O allnira·r.tc visconde de [l1haúma, 199-202 ; PEREIRA DA
COSTA, JI'sto7'ia da Guena do Pa"nguay, III, 214-18'3 ; Relatorio do Mimstro ela Ma
7'inha de 1 67, pago 22).

A esquadra brazileira em operações no Paraguay compnnha-se em Janeiro de 1867 de
38 navios com 1 6 bocas de fugll, 4.037 homens e força de 4.805 cavallos (PEREIRA DA
C(lsn, UI. 283).

No dia 12 de Janeiro a canlloneira Henrique lIIal-tins bombardeou um pequeno acam
pamento paraguayo junto no armyo ACll'ajã, nu Altq Paraná. O inimigo nôz-se em fuga.
De~embarcou um contingente de 4'1 fuzileirus n>\vaes e impeliaes marinheiros, e lançon
fogo ao acnmpamento. O 10 tenente F. de Solles "Verneck Ribeiro de Aauilar, com 10
homens apenas, adiantuu-se pelo matto, e foi repAntinamente atacado por 31 solelatloll
de caYilllaria. No chOQue tivemos 4 homens mortos, entre os quaes o 10 tenente Wer·
necJ{, e 2 ferid.ls, sendl) um delJes o gllardn marinha Ellery. (Vej. PEl~EIRA DA Cr'ST', III,
283; THO~PSON, fldição de BU9110s-Aire.s, 206; VlcTomNo DE BARRO, O almirante 1nll al'tm a,
20-!; flisto7-ia Medico·CirUl·gi<:a. etc., 32ú ; relutorio do Ministerio da Marinha, 1· 67, pago 23)

No dia 13 houve ainda bombardeamento vigoroso entre CUl'U!,aiLy;Curuzú e a esqua
dra (Vej. PERETRA DA COSTA, lU, 283).

Em Tuyuty duranle o mez de Janeiro tivem'ls nos tiroteios de a"ançadas 3 sol
dados mortos. e 1 tenente (Tbem slocles Cavalcanti, do lo ele inf,wtnria de linba), 1
alferes (Zeferino Ferreira. do 30 de linha), fl 3 inferiores e soldarlos feridos. No dia. 19
tivemos ainda 7 homens fóru de combat. Nesse dia, por ordem do mnrecllal Caxias, o
generill Jacintho Mnchado de Bitt'lncourt desalojou o inimigo de duas trincheiras avan
çadas proximas á Lagoa Piri-i. O ataque foi feito por sorprosa na madrugada de ln,
tomando parte nalle tres companhias do 330 de yoluntarios (antigo 60 ). Tivemos apenas
2 soldados mOI Los, e 1 alferes (Almeida Castro) e ,1 sol iados feridos (Vej. Relatorio do
Ministerio elo Guel'1'a, 1867, pago 23; JOURIlAN, 47; PEREIRA DA COSTA, III, 2'16).

b'e1;ereil-o.-No dia 2 de Feverfliro o almirllnte ]lbaÚllla fez um n0VO e vigoroso
bombardeamento sobre Curu!Jaity com os encouraçados Colombo. Bailia. ilIm";z e Banos,
Tamalldaré, ilvado, lJe7"l;a!, Barroso e Cobrl,t, as corvetas Pa7'lvlltuba e Bebe7-;be, a
bombardeira F01"/e de Coimbra e 2 chalas. As bR'erj-,s de uruzÍl. como de co~tume,

e os atira·jores do 480 dfl voluntarios, 110 Obaco, coadjuvaram e5te bombardeamenL'. Ao
mesmo tempo o cllefe Elisiario dos Santo.s prnl'trava na La~\)a Pi ris com as canbonF:iras
Jauatem!J o Aragttay, (\ bombardeira PeclT" A{/"cm o, o vapur Lyu:loin, a chata :1lerceel!s e
o lanchão a -vapor João das Bota '. A fOl'\j't lU/) fic·u ás 01' iens h,mediatas do a1miranie
lançou sobre as bati rias illimig:ls 5 2 bombas, e a nivisfio que operou nn Lagoa PilÍs
292. Tivomlls fora de coml.ate H homens: 1I\<)1'tO.;. o cat il1iu de !r.•gab Vital de Oli
veira' cOtnmandante do Silvoelo, e 2 marinheir s: f.,ri,.Ios, o 20 tenellte Co-u(lvil Ma.urity
e 9 mariubeiros e SOIJlldos; contuso, 1 lOllriuheiro (Vej. lilstoria :1lcdico·Ci,l"Ui·Uica 330;
PEREIRA DA COSTA, ln, 287: VJCTOlUNO DI:: RAllR"H, :)01). s P,.raguayo: soffrclram pr'rdas
imp ,rtllntes. O gen· ral Diaz, commandllnte de OurupliLy, foi forido mortnlmente, sendo
montos na mesma occasião varios officiaes do seu esta·lo maior.

No dia 7 houve um novo e vigol'l'sO bonlbarrleame ,to feito \Jela esquadm sobre
Ourupaity, cujas uateri s fulminavam <lesue ás 2 hr.ras da m<1drugnda Il acampamento
de Curuzu.

Nu dia !.l o crenerul Mitro retirou·se para Buenos-Aire~, ljeixando O com mando em chefe
do' exerdt..s nDiad03 ao marech,,[ Caxl 1'. Levou LilUO h mens do) oxercito >1l'gentiuu.
Fit:ou osk assim. ,·euuzi·lo a men· s de l.ODO homens. ã. ordens do gelleral Gelly y Obeso

No dia 27 US P,\la~unyos tent,wam sorprender as nossas aVlinçadas da esquerda de
Tuyuly. Foram presel.lido:; e rechaçados Cllm perda (PJ;;RI~rn-l. DA COSTI\, III, 293).

Março -)l,) din 2 o genural Purto· Alegre reu sUlJlio o commando do 20 corpo em
Curuzú.

No dia 3 a esqu'l!m bomb.lrdeou nOVl1mollto Curupaity. 6 tivemos em Curuzú 1
mnrto e 4 fe' idos.

No rliR 29 um piquete brazileiro de 10 pr 'ça- de cavallaria 01 omcial atacou e póz
em ,fuga, pert·) do TuyuLy, no Pu 'so Angelito, (tulru inimigo de 26 homens. Ti-'omos 1
homenl murt : o inimigo per eo 6, in luslvo o commill1rlante (11 la!07-iQ elo .1Jilli teriu da
Guerra. 1817, paa. 2-5).
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1867 os commaüdantes dos encouraçados H cr/Jl(l e illiado (1); uma
bala atravessou a couraça do Cubral, e com grande custo foi apagado
o incendio ateado no convez da canhoneira Belmonte (2) por uma
bomba paraguaya. 6 navio que servia de hospital em Curuzú ardeo com
pletamente (3) e aquelle em que costumava dormi!' o general P ori 0

A1e g r e (4) ficou dammficado.

O transporte M arquez ele Caxias incendiou-se casualmente em 001'
rientes em ]Jrincipios de 1867 e o encouraçado B~'a~il, con truido em
Toulon, foi depois do assalto de Curupaity mandado ao Rio de Janeil'o
para ser concertado, só voltando em :Maio dé 1867 (5). Por este
tempo possuiam os Brazileiros no Par:l.guay 12 encCluraçados (6), e algumas
pequeuas bombardeiras (7) armadas cada uma com um morteil'O de lH pol
legadas. Não só estas, cómo :2 pequenos encoura~ados foram mandados
em Dezembro de 1866 para a lagoa Piris 18} depois de ter ido alargado
e aprofundado o braço que entra no Paraguay. Dahi bombardearam o
Potrero Sauce sem produzirem grande resultado, porque os entrinchei
ramentos paraguayos tinham sido affastados para atraz do matto (9).

Em reconhecimentos subiram algumas canhoneiras o rio Paraná até

(1) Informação de 1"ompsun. E" !,orém, inei>ll1tn: só foi morto o cornlllauJaute uO
Silvado. capitão de fragata Vital de úliveira, no bombardeamento de 2.de Fevereiro
de l8G7.

(2) Outra infurmação de Thompson. Não euconLramos o facto menciou'ldo em ne·
nhuma parte oJIicial.

(3) O vapor Epunina. O incendio não foi produzido pelo inimig ,. Deo-se. este facto
nt> dia G de Janeiro. Vejo VICT01UNO DE BARROS, O Almirante [llhaúma, pago 196; e
JOURDAN, Gue1Ta do Pm-aguay. 411.

(-1) Outra falsidade de Thompsun, rtlpetiJu pelo natol'. O general Porto- Alegre não
dormia a bordo de navio algum, mas em terra, ao laJo d.)s sultlldos 1],110 CO'1l:l1alldava.

(5) Deve h:wer en~ano nestas dahs, sendo, ;Jorém, certo, que o Bra3ü veio no
arsennl do Rio de Jnllell'o. E>se encounlça·io t',mou parte no bombardeame!Jl.o de 8 de
Janeiro de 1867. DJve, port'tnto, ter-se ausentado do Paraguay entre os mezes de Janeiro
e Maio.

(6) 10 encour,lça'Íos :-ll?'a::i!, Silvado, Cabral, Mari;; e Bar/'os, Colombo, Nerval,
Lima BMl'OS, Bahia. B'","I'OSO e Tamandal'l!. Montavam ()st~s encout'açados 59 bocas
de fogo.

(7) Bombar leiras Ped,'o Alfonso e Forte de Coimb)'a, cada uma com 3 bocas de
fogo, e varias chatas bombardeiras, armadas com 1 bac;], de fogo.

( ) Diz isto Thompson, m'lS não é exacto que entrasse:n encouraçados na Lagoa
Piris. Veja-se o que dissemos em nota anterior obre os bombardeamentos de 8 de
.Janeiro e 2 de Fel'ereiro de 1867.

. (9) O que Tbompson cliz é o seguinte :-« O bombnrdenmento foi feito, mns em
eXIto: da Lagoa Piris nada se via, oxcepto as selvas qllO rodeavam a posição para
gnaya.»

A parle oJIicial do almirante, porém, diz o seguinte sobre o bomb:\rdeamento de
8 de Janeiro :-« ...Safaram s()m cliillculdade (as 2 canhon irits e a bombar leira de que
fizemos tambem menção em outm not'1.), e ás 7 h ras e 4'1 minutos occupavam sn'lS
posições escolhidas em frente e de f1anc ás baterias inimigas, nas qU'les pan logo
conheceu-se confusão e movimento de rolirada, chegando a I rudencÍll ao ponto de escon
derem a artilharh por de traz das trincheiras. . As trincheims inimigas foram arl'lsadas
em todas as partes em que nossas bombas tocaram, do que resultou descobrirem-se algLl
111'\S casas logo em seguida abatidas 1 ou incendiadas. I)
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Itapúa Fizeram alguns desembarque~, recolhendo-se de cada vez os Pa
l'agua~o~ aos bosques e levando os soldados nava:es para bordo o que
encontravam nos postos abandonados. Pum desses desembarques os Para
guayos emboscados fizeram uma sorpresa, matando um tenente e alguns
soldados (1)..

Itapirú e as cercanias: do Passo da Patria se haviam pouco a pouco
transformado n'um vasto emporio. O consumo de tantas cousas l1eces
sarias a u~ grande exercito attrahia avultado numero de especuladores,
que em pouco tempo fizeram deste ponto nm bazar de objectos de luxo.
Surgia uma vasta cidade de telheiras, barracas e armazens, esta
beleceo-se até um theatro e uma caixa filial do banco Mau á, de Mon
tevidéo. Até à marcha para Tuyu-Cué ahi floreRceram a voluptuosidade
e a depravação de uma longa vida de acampamento (2) com variada satis
fação de gosos dispendiosos, ao passo que grassava o cholera, e os postos
avançados soffriam privações.

O choleril, que em Fevereiro de 1867 apparecêea no Rio de Janeiro,
manifestou-se em 26 de Março no Paso de la Patria, desde o principio
com extraordinaria intensidade. Das tropas estacionadas em Curuzú adoe
ceram 4.000 homens, e falleceram 2.400, entre os quaes 87 officiaes (3).
Parecia ser devido á acção mortifera dos pantanaes da circumvisinhança.
Cincoenta homens occupavam-se noite e dia em abrir covas para enterrar
os cadaveres e esta foi propriamente a causa de ser pouco depois aban
donada a posição de Curuzú.

(I) Já fizemos menção deste facto em otltrn noia (arroyo Acal'ajá, 12 de Janeiro).

(2) O conselheiro HOMEM DE MELLO, na sua Biographia do B,wão do Triumpho,
escreveo o seguinte :

« ..• 0 inimigo, desbarahdo (2-l de Maio), fica reduzido á defensiva, reconcentrando-se
em suas linhas fortificadas.

« Começou o segundo periodo, representa io pelos 15 mezes de inacção no Estero
Bellaco. O acampamento do exercito toma o caracter de uma colonia militar, re\7e
lando-se o typo de nossa indole, essencialmente brand'l e pacifica, mesmo no meio dos
horrores da guerra. Nos campos de Tuyuty edifica·se a igreja, fUllda-s a imprensa,
estabelece-se o theatro, crea-se o periodico, symbolos da civilisação brazileira.

« Nesse periodo predomina a arma de artilharia. Deu·se nelle o revéz de Curu
paity, apóz o qual os elementos brazileiros recompuzel'am-se e augmeutaram-se con
sideravelmente, para de novo se emprehenderem oper:lções activas uo territorio invadido.

« Começa assim o terceiro periodo. em Julho de 1867, em que realisou-se o movi
mento das forças alliadas sobre o flanco esquerdo do inimigo ... "

~OURDAN, na sua Gue""a do Pa,-a,guay, referindo-se ao !pesmo periodo, diz o
segumte:

« O aCl)mpa1?~to. de .TUYllty, pouco.a l?ou~o, converte-se e.m um pClyoado, onde se
levantam qualtelroes mtca'os de commerclO, 19reJas, salas de balle, theatro, bilhares etc.
O Passo d Patria conta immensos depositas e hospitaes, e parece um caravans;rail.

« No Cerrito montam-se graneles e uteis arsenaes e hospitaes. Em toda parte nota-se
actividade e coustanci'l .. O enthusinsmo dos no~sos soldados, alguns dias abahtdo, reap

- prece em todo .0 seu YJgo~, e tanto m CurUZ~l como em Tuyuty zombam elles dos tiro
teios e cauhonelOs do lmmlgo, e appellam, cheiOS de esperança, para o dia do ahque. ))

O general Argollo, que já havia construido a celebre Linha :regra no terreno por
nós conquistado em 16 e 18 de Julho, occupou-se, de Dezemb.lo de 1866 a Fevereiro
em levantar novas e formidaveis trincheiras em Ouruzú, alargando ao mesmo tempo ess~
acampamento para maior commodidade da tropa..

(3) Em notas ao capitulo XVI daremos informQ?ões ~ais ~omplet-1s sobre estes fac.tos.



169

lO acampamento de Tuyuty nãC) se apresentou a epidemia com
caracter tão devastador, se bem chegasse em Maio o numero dos acom
mettidos a nada menos de 11.01..0. Em 2;;). daquelle mez foi abando
nada a posição de Curuzu (1) com o pretex~o de crescerem as aguas
do rio Paraguay transformando os banhados em grandes' lagôas, pelo
que viria o proprio forte a ficar inteiramente ~submergido. A causa' real
foi a immensa mortalidade. Com a maior presteza foram embarcados
todo o material e trem de artilhada e pontoneiros, e levados para o
grosso do exercito em Tuyuty. Tambem se esvasiaram os grandes de
positas de provisões de boca (2).

Para () exercito alliado foi de certo essa quadra de duras prova
ções, o que até certo ponto explica a sua inacção (3). Regularmente

(1) Em 29 de Maio embarcaram de Curuzú para TuynLy, em conseqnencia da enchenLe,
a maior parte das tropas que alli estavam e parte du material. ü marechal Caxi :l

preparava-se já pal:il a marcha de fial,cu que nali:lon em Julho_ Só em 4 de Julhu,
como veremos no cap, XVI, abandollámos completamente Curuzú.

No dia 29 de Maio a esquadra fez um reconhecimento sobre CUl'Upaity, travando-se
por essa occasião combate entre os nossos navios e as baterias de terra. Tivemos nm
mariuheiro morto, e feridos o lo tenente P~reira de J\Iello e 14 marinheiros. A esquadra
lançou mais de 600 bombas. Vejo PEHEIR.\ 0.\ COSTA, TU, 802.

(2) A força prompla do exercito brazileiro em operações no dia U ele Fevereiro de
18(;7, antes da lllvasão do cholera, era esta:

Officiaes
Corpos especiacs , . . . 117
Artilharia. " ., 149
CavaHaria ' . . . . . . . . 001
Infantaria... 1.266

Somma 9. \33

P,·aças de pl'et

55!
1.672
6.133

1)0.681

29.0'12

Total

071
1.821
0.73u

21.947

3L1:5

A artilharia, exclnidas as bocas rie rogo de reservll que se fichavam no eliifel'cntes
depositos, consistia em 17 canhÕes Wilhworth (de 32, 12, e ae montanha), O obuzes e
8 morteiros. Ao todo 101 bocas de fogu.

A força toLaI do exercito alliado no Paraguay, Excluídos os doentes e empregados,
era, pois, no dia 12 de Fevereiro de 1 67 a seguinte:

Brazileiros (marechal Caxias)., .
Argentinos (general Gelly y übes) .•.........
üdentaes (general Henrique Cilstrv) .

31.175 homens
4.000 Il

8')0 Il

3").975

Thompson, com o desembaraço com que faHa sempre á verdade. diz que o exarcilo
alliado, quando o marechal Caxias assumia o com mando, em Fevf:reiru de 18G7, COIII
punha-se de 50.000 hol'lUns sãos lTuollPs'lN, .cap. XVIllJ.

Em 80 de Março o ~stado sanitario do f'xercito já era müo, e o alnJirante escrevia
ao ministro da marinha: - « Tem05 apenas 11l.OOO infantes e G.OOO praças de a. val
laria: d'estas s6 4.000 estão montadas. O que falta para 40.000 e tantos homens está
nos hospitaes. Il

(3) A inacção dos ALUados em Tuyut.y durou 15 mezes, contados de 20 de 1aio de
18611 a ~1 de Ju.1h? de 1861. dia em qUll .0 rnurechnl Cuxias iniciou as opel'(\ções contrl\
o quadnlatero 111lmlgo, march Indo com a maIOr p.nte das forças para Tuyu-Cuê. ob o com
mando d'esse prudente e experimentado general o exercito alliado não deo um passo 'Iue
não fosse seguro, e a victoria coróou sempre as nossas armas desde Tuyuty até á Assumpção.

Thompson, guiando-se sempre pelo seu despeito, chega até a lançor em rosto no
glorioso vllDcedor de HUlllaitá e Lomas Va1enlinas essa inacção de 15 mezes (Caxias
dici nolhing for fifteen months) qusndo é sabido que o illustre veterano s6 assumia
o commando do exercito brazileiro em 1-; de Novembro de )806, e ochou-se por muito
tempo preso. como os SeUS I1ntecessores, á direcção do general Mitre que era pelo
tratado do 10 de Maio, o commandante em chefe dos exerci tos alliados'. De Novémbro
de 1866 á marcha de flanco (Julho de 1867) vão apeua9 8 me~e$, e nenhum juiz impar-

B 22
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chegavam reforços de gente do Blazil e da Republica Arg'entina (1);
eram, porém, recrutas que desembarcavam extenuados de uma longa
viagem por mar, e em taes di._po. ições de espirita, que aos officiaes não
aprazia ter de levaI-os immediatamente a combate,

Como meio de reconhr.cimento, por fim, re olveo o m'lrquez de Ca xia
empregar as machinas aerostaticas. A primeira tentativa foi feita por
um francez mediante a quantia de 1=-.000 doUars, mas falhou comple
tamente logo na primeira asceução, porque o balão incendiou-se. Cor
respJndencia vindas do acampamento chegaram a declarar que o france?
era um traidor, que queria lançar fogo aos armazens brazil'eÍl'os e fugir no
balão para o Paraguay. Atall'espeito não nos foi passiveI colher mais infor
mações. ManJaram-se então vir dous aero, tatos já. promptos do Rio de
Janeiro, cujo manuseio foi confiado a um norte-americano. A primeira as
cenção effectuou-se em principias de Junho (2), sendo o balão preso por meio
de cordas de 600 pé' de comprimento. Os soldados que seguravam estas cordas
tinham ordem de dirigir a machina dentro dos entrincheiramentos de uma
extremidade para outra. O aeronauta, acompanhado de um oflicial do estado
maior, determinava os movimentos dos soldados por meio de bandeirolas,
de modo que o aerostato se conservava sempre f6ra do alcance dos tiros
dos Paraguayos, que, apezar de todos os esforço', neUe não poderam

cial poderá julgar demasia~o longo .este prazo, desde que a~lendaademora na Chegada dos
refol'ços que eram necess~nos depoIs do J:e:ez de CurupaJty, e ao tempo precIso para
di ciplinar os novo' contll1gentes e adqull'1r elementos de mobilidade. Ainda assim, e
apezar da retirada de 5.0JO Argentinos, tencionava o marechal Caxias, então general em
chefe interino dos Alliados, abrir as operações em principios de Abril, quando surgio o
cholera-morbus. cujos estragos fizcram adiaT 6 movimento para o mez de Julho,

Antes da chegada do duque de Caxias ao Paraguay as armas alliadas, como temos
visto não haviam sido felizes na offensíva. Alcançámos as viclorias de 2 e 24 de Maio
porql~e o inimigo nol-as veio trazer. Vencemos ainda om 113 de Julho porque Lopez
veio provocar-nos junto ao IIOSSO flanco esquerdo; mas fomos logo depois repellidos no
dia 18. no Sauce, Em Setembro, quando apóz uma inacção de quasi cinco mezes, assu
mimos a offt'nsivll, tivemos a. brilhante, mas esteril victoria de Curuzú, seguida logo
do fnnesto desastre dt" Curupa1Ly.

Foi n'essas condições qne recebeo o comDlDudo o dUCJue dp, Caxias, E desde que elIe pôde
deliberar só por si, não esperámos mais que o inimigo nos viesse atacar: fomos procurai-o
em suas posições, e desalojando·o de todas ellas, não sO[l'elllos um unico revez,

N'istú e nos brilhantes resultados que rolheo está a gloria do duque de Oaxias,
Seus serviços podem ser ml~~i~os na carta do Paraguay. Achou em Novembro de 1806 os

exercites alliados nas mesmas poslçoes que occupavam desde 20 de Maio, a curta distancia do
Passo da Patria; levou-os de victoria em victoria até li Assumpção, e obrigou os restos
do exercito illim.igo a I:efug,iarem-se nas Coydilheiras, A' .sl;la chegada ~o Paragllay era
aiuda problematJca a vlctona final dos AlIllldos; o prestigIO de Lopez L1nha augmentado
com as jornadas do Sauce e de Curupaity, e a muitos espiritos afigurava-se invencivel
a resistencia dos Paraguayos atraz de suas liuhss furtificadas, de seus bosques e de
seus pantanos desconhecidos, Quando em Janeiro de 1809, apóz a arrojada marcha
pelo Ohaco, as batalhas de Ytôról:ó, Avay e Lomas Valentinas, o duque de Caxias,
deixou o commando em chefe, retnando-se, 1101' enfermo, para o BI'azil, já não era
duvidoso o exilo da guerra: a força moral dos AlliaJos era immensa e a victoria de·
finitiva d'estes tornára·se questão de tnmpo, uma vez que a direcção da campanha em
sua nltima phase fosse confiad.a a ~m chefe d~ ardor" a~Uvo e perspicaz, qualiclatles
qne, felizmente, revelou no mais subido gl áo o Joven prIDClpe a quenl coube a glona
de pór t.ermo a tão sanguinoleuta e prQlongada lata.

(1) Os reforços que recebeo o ex.ercito bl'azilciro desde Agüslo de 1 66 até Julho de
1867 aadaram por 19.200 homens (Vej. o Relatorio do Ministro da Guerra de 1867. pago 36).

(2) Suppomos que a primeira ascenção efi'ectuou-se no dia 8 de Julho de 1867,
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acertar'. Por tim deixaram eUes de fazer pontaria contra o balão e
clirigü:am o fogo contra as cordas. Houve alguns ferimentos, mas tambem
estavam soldados de reserva para que esse successo não transtornasse
a direcção da machina aerea. ada conseguindo por meio dos tiros, lan
çaram mão os Paraguayos de outro expediente, ainda assim não proveitoso :
quando o balão subia ao ar, faziam muita fumaça diante dos entrin
cheiramentos, queimando palha secca, mas nem por isso impediram que
se reconhecesse o numero de seus 106 canhões e 3 morteiros e
o terreno interior até ao Paso Pucu. Comtudo os exploradore não che
garam á altura necessaria para reconhecerem aquella porção de terri
torio que era de maior interesse. Quando pela primeira vez appareceo
o aerostato assustaram-se muito os rudes Paraguayos, principalmente porque
ficando elle durante algum tempo encuberto aos olhares por uma nuvem,
suppuzeram que os aeronautas tinham a faculdade de occultal-o quando
quizessem. Por fim habituaram-se e perderam o medo de de o momento
em que se convenceram que de cima não era p~ssivel bombardear suas
linhas. Grande proveito não teve a applicação do balão nesta guerra e
por isso ao depois deixaram de empregaI-o.

Particular menção merece a noticia espalhada pelos jornaes do
Prata em fins do anno de 1866 a respeito de uma sedição no
exercito paraguayo. Ella foi relatada de modo tão uniforme, e tão pro-

. vavel era, pelo proceder despotico e cruel de L o p e z, que muitos mezes
decorreram antes que se averiguas e a falsidade. Os pormenores a res
peito do levantamento de um tenente ou capitão Dolo r esPa i v a eram
tão romanticos qlle por isso mesmo foram avidamente lidos e anciosa
mente acreditados. Tendo Lopez violado uma irmã ou noiva de Paiva,
este, para vingar-se, tramou uma conspiração. sahio do acampamento com
300 Paraguayos, de baratoll 300 solJados que lhe foram mandado:> no
encalço, e foi entrincheirar-se nas serranias ao suéste do Paraguay.
Fallou-se de relações entaboladas por P a i v a com os Brazileiros que se
reuniam na Candelaria, e de reforços que lhe foram enviados pelo
general Ozor i o. Outra narraçõe transferiam e tas scenas para as pro
ximidades de Assumpção e até para o Gran Chaco. Ohegou-se a pro
palal' a completa dissolução do exercito paraguayo, a sublevação de todo'
os Guaranys, o apuros do dictador e o proximo termo da guerra. Nada
acontecendo do que estes boatos tinham feito e.'1 el'ar e desejar, deixou- e
de repente de faUar 110 apocrypho c pitão Pa i va e nunca mais facto
algum veio confirmar aqllelles acontecimentos.

Os disturbios que se deram em 1endoza, amai occidental das
provincias argentina', propagaram-se, por instigaçõe~ do Chile e da Bolivia.
O intento era para~ysar a operar:õe do Alliado' contro o Para-
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guay, Tornou-se pois necessario que de Tuyuty partisse o general Pau n e r o
com cerca de 1.000 Argentinos, em fins de 1866, e mais tarde voltasse
o general em chefe presidente Mi t r e por algum tempo para Buenos
Aire,s (1), Ulteriores remessas do theatro da guerra fizeram minguar
consideravelmente o contingente argentino, Ja occasião em que foi mais
avultado contava 14.000 homens (2), mas desde que surgiram aquellas
complicações intestinas não foi mais reforçado; quaesquer recursos que
o governo podia alcançar eram empregados em debellar os movimentos
revolucionarios das províncias occidentaes, pequena guerra civil que acom- '
panhou por algum tempo a lucta exterior, e por isso mer9ce especial
descrip~ão. Os successos não serão de todo intelligiveis, princir almente
para o leitor europeo, se não elucidarmos as condições internas e o des
envolvimento hi torico da Republica Argentina.

(]) Mitre l'aL'tio no dia!J de Fevereiro do 1867, lel'an.jo gr nl0 1111'1,e do exercito argentino,
{'nJ numero de 40,0'10 homen Ficaram no th atro da guerra apenas 4.000 Argentinos.

(") Os commenta 101' ~ de Thompson flst:rel"emm o segl1inle a prop sito da partida
do gonpral Mitre em Fu,ereil'o do 1 '(j'i (p~1g. 21lfl ela I'dirfi ,10 Bllonos-Aire!'):

" uando eI ~elleral MUre participá ai marqués de Uaxia la IltJcessidad n glle se
,,"ia de bajar á Buenos,Aires, I ml1rqués le contosto :-E's la lJeo1' not'icia que Vcl me
puede dat',-Y lo manifesto, que no se hall ba dis~mest') á cargar con h inmens'\ re-·
pon ahilidad de mandqr en jefe 01 ejl!rcito nlia'lo, Y lue s',l') aceptaria el pllPSto si
el jeneral Mih'3 le dejaba 1lU plau de oper'\cione., Asi se hizo. "

Transcrevemos est'lS palaYl'as dos cnDlmt\nt·~dores nrgentinos unicament para dechral'
qu ell s (oram illudidos em su', boa fé.

Era necossario que o iIlustre duquo de 'axia nãl) so presa se, pan poder ter
seme1b'lnte ·linguagnm. Pelo contrario, não cessou ello3 ponnte o governo imperí II de
pedir que Sll lhe wn 'edesse certa in !3pondencia do commanuo do "oneral Milre.
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A Republica Argentina

::ii )lMARIO: - Vist.a lI'ulhos oure os principaes acontecim I1tos politicos da ReiJuLlica
Argentina desde 1 'LU (1). - População das ditIerentes provincias' da ReI uulica.-A idéa
da reconsttllCção do vice-rein,tdo do Rio d'l Prata.-O exercito argentino. - A l' vo
hlção de Mendoza em 1866.

Do mesmo modo que os blancos e os colorados na Banda Oriental,
as im tambem os «unitarios'» e «federales » disputam entre i, na
Republica Argentina, a posse do poder, e por suas renhidas dissenções
não deixam consolidar-se a tranquillidade politica.

Quando as florescentes colonias hespanholas da costa oriental da
America do Sul se de prenderam da mãi-patria, em 1 10, julgavam o
chefes d'esse movimento revolucionario poder substituir o vice-rei expulso,
Don BalL,sar Hidalgo de Ci neros y la Torre, conservando
unidaB as terras componentes do vice-reinado. Em breve, porém, reco
nheceram que o exemplo por elles dado com tão pro pero exito encon
trava imitadores no Paraguay e na Banda Oriental,' que não só e
separaram da He panha e de Buenos-Aire, como oubel'arn, atravez da:
"icis itudes de diuturnas luctas, resgllardar sua autonomia.

Por meio de tratados, convenções de paz e actos politicos de toda
a especie tem Buenos-Aires e a antiga Confederação, hoje Republica
Argentina, desistido solemnemente de sl}.as pretençães aos membros di '
persos do antigo e vasto reino colonial hespanhol; mas em cada Argen
tino vive infel1 a, ainda hoje, a idéa do futuro renasgimento daquelle
grande e tado.

P/)r mais oppostas que sejam as phases do desenvolvimento politico,

(1) Deixamos de rectificar este c:lpitulo porclue pouco inteI'csse tcm para o 1 iloI'
brazileiro.

O Sr ..Schneiller gnia-s) peh 01.>1'<1. de MI) S'Y, Description G-éographi'1tle P-t StatÍlitiqve
de la Confideration A,-oentine, tomo II, p~g~. ; O e seguinws.

P!lra abi remellemo o leitor.
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das allianças e das personalidades predominantes na Oonfederação, sempre
se manifesta, de um ou outro modo, a tendencia para a conglomeração de
todas as regiões platinas, outr'ora hespanholas, principalmente em oppo
sição ao Brazil lusitano.

Nenhum presidente ou dic'tador dos estados do Prata, qualquer que
fosse o modo da conjuncção politica dos mesmos, renunciou completa
mente a este desejo e a esta idéa, que só por momentos e graves suc
cessos foram eclipsados. Certamente existe uma justificação completa
ment~ nacional: a dispersão politica até hoje não produzio resultados
salutares, principalmente se tivermos em vista o Brazil monarchico,
compacto e prospero, cujo rapiuo desenvolvimento constitue a magoa
perenne dos republicanos sul-americanos.

Para succeder ao fraco vice-rei Ois n e r os, installou-se e,m 25 de
Maio de 1810 um cabido e ao depois uma junta (1), que queriam manter
a união com a metropole e com a dynastia; mas, como todos os go~

vernos d'este jaez, elevados pelas massas revôltas, resvalaram pelo plano
inclinado que levou a republica.

Apezar da liberdade proclamada, o novo governo constitucional pro
cedeo despoticamente para com as provinoias, mandando por sua propria
autoridade governadores, ou, quando estes não eram aceitos, destacando
trop IS para impô1-os.

Em relação ao Paraguay e a .Banda Oriental taes medidas falharam
completamente. Successivamente procuraram Entre-Rios e Santa-Fé oppôr-se
as pretenções de Buenos-Aires, me 'mo quando em 1816 foi proclamada
a completa emancipação das colonias, e creada a republica sob o titulo
de « Provincias Unidas do Rio da Prata ~. Todas as provincias se levantaram
contra a arrogante hegemonia de Buenos-Aires, e forçaram e te e ·tado
a reconhecer a completa igualdade ue todos os outros. A supremacia ele
Buenos-Aires não é arbitraria ou ficticia, estã fundada na natureza das
cousas e ha de sempre prevalecer a despeito dos acontecimentos, odio
sidades e interesses momentaneos: é o maior, o mais rico e o mais
populoso dos acLuaes 14 estados federaes; possue a maior capital, e o
unico porto grande, só inferior no Rio da Prata ao de Montevidéo.

A desmedida ambição dos Portefí.os é um dos principaes motores
de inces antes reluctancia n') re'to do paiz, mas a sua influencia nunca
deixara de ser decisiva, embora os outros 13 estados conservem sempre
vivo f) ciume contra e sa natural superioridade, e procurem por todos os modos
transplantar o governo geral da Oonfederação para outro ponto do ter
ritorio, á sombra de algum e tado pequeno e politicamente insignificante.

{II Isto não' de toJ.o c;octo. O leitor pMe verUicu os englnos do Sr. ScbneHer
na obra. citada.
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Jo anno de .1824 declararam os· quatro estados ribeirinhos de
Buenos-Aires, Sl'lnta-Fé, Entre-Rios e Corrientes quererem ficar desli
gados dos outros 10 e formar uma confederação ã. parte (1). Mas este
agrupamento insustentavel e avesso aos sentimentos de equidade dos
Portefios, Santa-Fecinos, Entre-Rianos e Oorrentinos mallogrou-se, vo
tando o congresso em 7 de Fevereiro de 1826 (2) o projecto consti
tucional de B e r n a r di n o R i v a ti a v i a para uma federação geral.
Em vil'tude do novo pacto os estados apresentavam os candidatos ao
lugar de governador e o presidente da Oonfederação escolhia. A con
stituição de Rivadavia era um arremedo da do Bl'azil, porquanto este
Imperio nada mais é do que uma confederação de estados autonomicos,
tendo á sua frente um monarcha.

Os estados ribeirinhos e o de Oordoba regeitaram esta con tituição;
R i v a d a v ia resignou o poder em 1827 e logo no anuo seguinte o
general L a valI e deo começo ã. guerra civil.

N'essas contendas domesLicas começou a sobresahir aquelle que de
pois foi o dictador R os as. O general L a v a 11 e foi batido, e R osas,
vencedor, eleito governador de Buenos-Aires. Sob seus auspiqios effec
tuou-se em 4 de Janeiro de 1831 um tratado entre os quatro estados
ribeirinhos, pelo qual se reconhecia o systema federal em todos os
estados, garantia-se a cada um comp~eta autonomia legislativa, execu
tiva e judicial, e convocava-se um congresso para regular a navegação
dos rios, os impostos aduaneiros, a divida publica e as relações inter
nacionaes da Confederação.

Mal tinham sido dados os primeiros passos para esta nova organi
sação, quando Rosas se oppoz, declarando não ser ainda opportuno operar
uma modificação que dizia com todo o futuro.

Todavia o general E sta n is 1ã. o L op e z , governador de anta
Fé, exigio se executasse o decreto do congresso e colligou-se com
o general Qui r og a paea esse fim. R o s ~ s mandou assassinar Qui
r og a, o mais perigoso de seus inimigos, e, meuoscabando a consti
tuição, arvorou-se em dictador de iodas as terras do Prata, que foram
avassalladas pelo terror e esmagadas pela mais infrene tYl'annia. A
cada momento proferia a palavra « confederação », mas seus actos
davam testemunho da mais fe~renha centralisação. Oorrientes, Oata
marca e Tucuman tentaram quebrar o jugo, mas foram supplantadas.
O «tigre do Prata », como geralmente o designavam, assumia então

(I) A liga a que se refere o Sr. Schneider fez-se em 1820. O leitor deve estar pre
venido contra a exposição do autor. TIa neste capitulo mnitos factos adulter'ldos e Infe-
lizmente, não dispomos de tempo para restabelecer a verdade. • •

(2) Esta é a data d'l eleição de Rivadavia para: presidente do. republica. Pertencia
n.o partido unitario.
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francamente a dictadura e proclamou-se senhor absoluto da vida, dos
bens e da honra de todos os Argentinos, perseguio os estran
geiros, desencadeou todos os preconceitos de nacionalidade, cortou as
relações diplomaticas com var:as potencias, e promoveo no misero paiz
condições tae3, como a historia raras vezes consigna outras analogas.

Por fim levantou-se contra elle o general U r qui z a em 1851.
Era capitão-general e governador da provincia de· Entre-Rios, onde possuia
muitas propriedades. Como politico não era menos habil do que Rosas,
Prometteo a adop~ão da constituição federal de 1831, Sua proclamação,
chamando todos o., patriobs ás armas contra o tyranno R o s as, só achou
echo ao principio na provincia contigua de Corrientes. As outras
estavam tão sujeitas á autoridade de R os as, que nenhum de seus
governadores se atreveu a adherir ao pronunciamento de U r q u iz a.
Este ficou, assim, isolado no começo, mas aproveitou a occasião, que lhe
ofi'erecia o assedio de Montevidéo, para desferir sobre seu adversario o
primeiro golpe sensivel.

Fiel ao tradicional pensamento dos Porteftos, esforçava-se. R os as
_ por conquistar a Banda Oriental independente, e durante 9 annos hos

tilisou ésta republica. Foi justamente o tempo que seu logar-tenente
Or i b e dispendeo diante da cobiçada cidade de Montevidéo, sem poder cons .
trangel-a á rendição,

Tendo passado o rio Uruguay junto a Paysandú, em 20 de Julho de
1851 (1), fOI Urquiza atacar, com 5,000 cavalleiros gaúchos das provín
cias de Entre-Rios e Corrientes, ao general O ri b e, que com 12,000
homens de todas as armas estava acampado no Cerrito diante de Monte
vídéo. Quando Urquiza appareceo, os Orientaes violentamente incorporados
ao exercito sitiante se retiraram do aoampamento, ficando c.om O r i b e
cerca de 6,000 Argentinos sómente, que, sem derramamento de sangue,
tiveram de capitular no dia 8 de Outubro.

Tal foi o primeiro golpe que recebeo o dictador R o s as. Em 21
de Novembro concluio-se entre as duas provincias argentinas de Entre
Rios e Corrientes, o Imperio do Brazil e a republica da Banda-Odental
do Uruguay um tratado de alliança, cujo fim era a expulsãO do
dictador R os a s e a organisação dos estados platinos em uma confe
der'ação. Quando Urq uiza transpôz o Paraná, e, expeIlindo de Santa
Fé as tropas do dictador, recebeo d'essa provincia um reforço de 2,000
homens, '0 exercito alliado chegou a contar 27,000 praças. O Brazil

(1) .Urqui.za marchou co~tra Ori~e em allianç'l. com o .Brazil e o govel'no legal da
Republica Onental • Essa alliança fOI firmada em 2D de MaIO de 1851 entre esses dois
estad·)s e o de Entre-Rios, Na mesma occasião penetraram no Estado Oriental "O 000
Brazileiros dirigidos pelo marechf\l Caxias. Vejo no VoI. I d'esta -obl'a a nota ap~g.'17,
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fornecêra 4,000, sob as ordens de Porto-Alegre (1), o Uruguay
2,000, commandados pelo general Oe s a r D iaz ; as tropas argentinas (lo ge
neral Oribe, rendidas diante de Montevidéo, deram um contingente ele 4,080
homens; Entre-Rios tinha contribuido com 10,000, Corrientes com 5,000 e
Santa-Fé com 2,000, exclusivamente de cavallaria. Em principias de
Janeiro de 185'2 entrou este consideravel corpo de tropas na provincia
da Buenos-Aires, onde R os a s tinha o seu exercito concentrcldo em
Santos-Lugares. Sua vanguarda foi totalmente batida, em 31 de Janeiro,
na Puente de Marquez, e o grosso de seu exercito, no dia 3 de Fevereiro, em
Monte-Oaseros, posiçãO fortificada, perto de Santos-Lugares e Moron. R o s a s
fugia com alguns de seus amigos para Buenos-Aires, indo procurar abrigo
a bordo dos navios de guerra estrangeiros.

Oomo era natural, tornou-se U r qui z a chefe supremo de todas
as provincias argentinas e reunia uma conferencia preliminar dos gover
nadores das mesmas na pequena cidade de San Nicolas de los Arroyos,
no Paranà, em 20 de Maio de 1852., para delinear as bases da con
stituição, que devia ser submettida à approvação do congresso ordi
nario. Apenas esboçadas as bases e aceitas pelas provincias, Buenos
Aires contra ellas se insurgia, porque attentavam contra sua prepon..
derancia politica. O orgulho dos Portenos sentia-se ferido por serem
elies postos no mesmo pé de igualdade com os outros estados; deram
se motins na cidade de Buenos-Aires; os ministros foram maltratados,
o governador deposto, e dissolvida a camara dos representantes.

Ao passo que isto acontecia na capital, elegiam as provincias os
deputados para o congresso. Com isto mais irritados ainda ficaram os
Portenos. Na noite de 10 para 11 de Dezembro rompeo em Buenos
Aires uma revolução, que não pôde ser suffocada pelo governador nomeado
por UI' qui z a, general G a I a n. Este retirou-se da cidade com seus
3 000 Entre-Rianos, e UI' qui z a tambem partia para Entre-Rios, de
modo que estava imminente uma nova guerra civil, que de feito não

se fez esperar. Entre UI' qui z a, cioso de sua dignidade de presidente
interino, e o estado de Buenos-Aires, que, depois da derrota, recusava
entrar para a Confederação, porque, apezar de sua preponderancia, 'não
queria tolerar igualdade de direitos com os outros estados, houve lono'asc
negociações~ combates, deserções, perfidias, discussões: tudo, porém, se
mallograva diante do funtamental antagonismo, que existia entre Buenos
Aires e os demais estados da actual Oonfederaçiio e que ha de existir

(1) Esta foi a força brazileira gue se achou na batalha de Monte-Cas~ros. li Colonia do
Sacramento estava o resto do exerCIto impllrial (16,000 homens), cujo concur o não foi neces
sado em consequencia da fuga de Rosas. O Brazil concorreo t.ambem com nmI esquadra
qu~ fez o bloqueio de Buenos-Ail'es e forçou, em Dezembro de 1851, a passagem do Tonelero:
Vejo 10 Vol., nota. pag, 17-18.

B 23
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sempre emquanto forem estabelecidos iguaes deveres e iguaes direitos sem
attenção à população, extensão territorial, commercio e industria.

O general U r qui za ·foi infeliz no assedio de Buenos-Aires, em
prehendido com 13.00J homens, porque parte ue suas tropas se rebellou.
Buenos-Aires não decl:arou formalmente querer segregar-se dos outros
estados, mas adoptou para si urna constituição independente e isenta
de deveres federaes, estabelecendo assim a separação de facto.

Apezar desta defecção, os outro estados firmaram as base de uma
coufederação em 7 de ovembro de 1858, e elegeram Urquiza pre
sidente definitivo. Esta nova constituição tomava por modelo a dos
Estados-Unidos norte-americanos e designava para residElncia do governo
federal a cHade de Bajada deI Paraná, em Entre-Rios.

Era baldado esforço pretender cO'1ferir por um decreto a uma pequena
cidade a importancia de uma verdadeim capital; apezar di to os Por
tenos tanto se enfureceram' com este simples ensaio, que, depois de
longos conflictos, luctas e hostilidades, chegaram a declarar oillcialmente
guerra à Confederação e fizeram grandes aprestos, mas nada realisaram
contra Urq uiza, general experimentado, e que sabia inflammar os en
timento patriotlCos de seus Entre-Rianos e Oorrentinos.

Em 22 de Outubro foram o Portenos batidos em Cepeda, e de
clararam-se dispostos a entrar para a Oonfederação, mas, formulando
logo depoi condições, a guerra recomeçou, dando origem a uma con
flagração geral em todos os estados argentinos. -Alglms destes se pronun
ciaram contra Urquiza e em favor de Buenos-Aires.

·De balde procuraram intervir a França, a Inglaterra e o Perú.
E' qua i impossivel formar uma idéa clar LL da natureza dos partidos e
do fim destas luctas. Durante esta sanguinolenta guerra civil vemos os
estados de Oordoba, Oatamarca, Tucuman, La Rioja e Santiago ora
combatendo uns contra os outros, ora divididos em grupos inimigos,
ora a favor, ora contra Buenos-Aire. Este ultimo apossou-se de toda
a costa fluvial e uma batalha regulaI', ferida em Pavon, no dia l7
de etembro de 1>-<61, deixou indéci a a guerra, porquanto toda a
infantaria abandonou os Confederado, mas a cavallaria do Porteiios foi
completamente batida.

Ambos os partidos tinham soffrido um ravez, cada um delles a si
attribuia a victoria. Antes da batalha de Pavon tinha já expirado o
periodo presidencial de Urquiza, e foi na qualidade de capitão-general
do estado de Entre-Rios que ene commandou os confederados.

OJrevez, ou antes a ineillcacia de seu commando em Pavon cau ou~

lhe profundo desgosto, e, retirando-se para sua e plendida residencia
de . Jo é, em Entre-Rios, declarou ao Dr. De r q li i, novo presidente
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da ConfederaçHo, que sÕ proseguIrla na guerra. se fosse decretado o '
saque de Buenos-Aires para pagamento das despezas da"'guerra. Então o
Dr. Der-qui renunciou o seu cargo e em seu lugar foi elêito D. Juan
Pederna (1). Quando sob a direc~ão de seu governador, D. Ba rt olom eo
Mi t re, Buenps-Aires proseguio firme na guerl'a, foi P e de rna induzido
a declarar dissolvida a Oonfederação, o que no dii1 15 de Dezembro de
1861 se effectuou.

Assim via Urq uiza mallograr-se seu plano de uma confederação
baseada na igualdade de direitos, e principiou a negociar com Mi t r e
ostensivamente a re peito das condições em qIle Buenos-Aires havia de
dirigir a Confedera({ão, mas de facto a respeito do modo rie exercer
Buenos-AiTes a hegemonia que lhe competia. O melhor expediente era
que o governador de Buenos-Aires fosse eleito presidente provisorio, e ao
depois definitivo, da futura Confederaçãõ; que se convocasse em Buenos:..
Aires um congresso de todos os estados, jà fatigados de uma lucta
cheia de sacrificios, e que se modificasse a constituição, conservando ap
parente igualdade politica, mas transformando na pratica a mais
poderosa cidade da Oonfederação em capital do governo central. Isto se
conseguio a despeito de vehementes luctas parlamentàres no congresso, e
em 25 de Outubro de 1862, foi o general D. Bartolomeo Mitre
eleito presidente e o coronel Dr. Marcos Paz vice-presidente da actual
mente denominada «R e pu b 1i c a A r g e n t i na». Apezar de nas provincia
occidentaes de Mendoza, San Juan, San Luis, Cordoba, Tucuman e
Catamarca, romper em 1863, conira a nova organi açlo politica, uma
guerra civil, capitaneada pelo selvagem P e fi a los a, acarretando hor
rosas devastações, que sô ce saram com a morte do caudilho; apezar
de Urquiza conservar sempre uma attitude dubia; de arrebentar em

. 1864 uma revolução em Buenos-Aires para arredar desta cidade a sMe
do governo central; não obstante tudo isto, ao começar a guerra do
Paraguay achava-se a constituição politica do estado tão regulari ada,
tão segura, e protegida por um regimen tão prudente e moderado, que
da eleição de Mi t r e podemos datar a verdadeira exi tencia da Repu
blica Argentina.

Ella compõe-se de 14 est~dos, occupando uma area de 28 375
milhas geographicas, com uma população de 1.7;30.000 almas. ccrescem
ainda os territorios disputados do Gran-Ohaco com .2.t)QU milhas geo
glaphicas, da Patagonia c.om 17.000 e da' Pampaf; com 1.5~)O, los quae

. (I) O general Pec1el'llel'il, el':1 o vice,,'l'c illonLu da ollfed l·R:1ill. I' .. DI'. D~I'IJlli o
pl'esldente. .

Quem qlú~el: i}lLeil'al'·se de. Lod.os estes facLos deve con 'ulL \1' a obra' de ~{ARl'lX
DE ~Io}Jss~, ])es~J'1.p~ton de la, I!-~pilb7tqlJ.e Argentine (Paris, 1. fiO, .1 vaIs.', e fi d Bno S.l.RD.
ConsideratlOns htstortques et POlttL'1!<es SUt· les RépublilJ.ues de la. Plata (P'Iris 10'''01 a sim
como o;. Anlhrdrios ,ln Rpvista dos Dois Mundos. ' .•
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a população do primeiro regula por 50.000, a do segundo por 25.000 e a do
terceiro por 20.000 almas; calculos para o quaes não ha nenhuma base
estatistica, porque trata-~e de uma população -fluctuant·', de tribus sel
vagens ou serni-selvagens.

Como em todos os estados sul-americanos, não ha proporção alguma
entre a extraordinaria superficie do solo e a esca.,sa população. Ate nos
tratos mais cultivados' faltam arrolamentos authenticos.

Qu.l!lto ao numero dos habitantes p0dem os 14 estados ser assim
clas mcado .-

Primeiro Buenos-Aires, com 495,107 almas, isto é, quasi o dobro do
segundo, que é Oordoba, com 210,000 habitantes. E' ainda maior a des
proporção nas capitae d'estes dous mais populosos estados, porquanto a
cidade de Cordoba conta 28,000 habitantes, e Buenos-Aires 177,000.
O estado de Entre-Rios possue 134,000 habitantes, o de Santiago
deI E tero 132,000; o de Corrientes 129.000; o de Tucuman 108,000;
o de anta Fé 89,000; o de Salta 88,000; o de Catamarca 79,000
o de Mendoza 65,000, o de San Juan 60,00 ; o de San Luis 53.000;
o de La Rioja 48,000, o de Jejuy apenas 40.000.

Igual desproporção se nota na população das capitaes: a terceira
Qm importancia tem 17,000 e a ultima só 3,000. As cidades mais flo
rescentes são as que estão situadal' á. margem do Paraná.; as outras não
passam de aldeias.

ão muito frouxos os laços que prendem os 14 estados ao governo
central cumpridos o deveres federaes com reluctancia e ás vezes de todo
desprezado. O governo central só póde contar com a cidade e o estado de
Bueno -Aires, que de facto tem a preponderancia no negocio militares
e fina:lceiro, a qual, com di 'emos, por nenhum principio querem-lhe
conceder os outro. Nem o mai pequeno a reconhece voluntariamente.

O govel'lladore dos di.lferente e 'tados, ão populare~ na razão da
oppo i.ão que fazem ao go, erno central; raros os que procedem de
harmonia com e11e. Comtudo, em mai de uma occa ião demonstraram
não possuir os elemento nece ario' para a 1'e i tencia. O que de ejam
é que o governo central re ida :f 1'a. de Bueno -Aire e, e passiveI
fo~ e ucce ivamen e em cada um do estado. E' um de ejo VãO, mas
con ante e inaba1a e1.

\.pó longa guerra civil recobrava a Confederação a tranquillidade
interna, quando prmcipioll a agitaçuo na Republica Oriental do -ruguay.
O general Flore ahio de eu a lo em Bueno -Aire e foi desfraldar na
Banda Oriental a bandeira do partido colorado: o que motivou como
já. vimo, a intervençao paragua a e a Triplice-Allian~a.

De nos a narra~ão tran luzem o dou principiae motores da pc-
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litica de Mi t r e: consolidação do governo central, e recuperação das
duas Republicas do Uruguay e do Pal'aguay, como partes integrantes da
Confederação. Outro postulado, mas secundario, de seus actos era pôr
fóra de contestação a soberania argentina sobre o Gran Chaco, Pata
gonia e as Pampas. Reconhecia, comtudo, perfeitamente, que a Cjnfede
ração, não possuindo exercitos, nao podia apoiar militarmente suas pre
tenções. Como em todas as Republicas sul-americanas, repousam na
Argentina os recursos militares sobre o systema de milícias, pelo qual
cada homem em estado de pegar em armas está sujeito ao serviço mi
litar; mas o governo central não tem meios de forçar as provincias
a fornecerem os contingentes necessarios. Para defesa do governo na
cional e das capitaes, para guarnição ,das fronteiras, para deter as
correrias dos Indios e dar um ponto de apoio á administração policial,
concede o congresso um corpo permanente de 6;000 homens, dos quaes
são, ou devem ser, 3,000 de infantaria, cerca de 2,000 de cavallaria
e 1,000 de artilharia, porquanto o desenvolvimento militar é de todo
incipiente, apezar de contar a Republica nada menos de 30 generaes
e 273 officiaes superiores, que todos percebem soldo, e na maior parte
são destinados a commandar os batalhões de milicias em caso de guerra.

Esses 6,000 homens são tropas assalariadas, soldados de pro:fissào,
completamente estranhos a população, sempre promptos para luctar con
tra os pronunciam':}ntos e revoltas nas provincias, mas estão eivados de
todos os vicios proprios de velhos soldados de of:ficio, e quando lhes
acenam com maior paga não deixam ele ser' docil instrumento de revolu-
ções. a guerra contra L op e z bateram-se em geral com denodo,

Asmilicias constam da guarda nacional, que existe em todas as provin
cias. Pertence a cada governo provincial convocaI-as, equipaI-as, pagal-a
quando em serviço, exercitaI-as e nomear os officiaes subalternos. As tropas
permanentes são engajadas, dependem directam~nte do governo central e
são estipendiadas pelos cofres geraes; quanto ás milicias têm o dever
de concorrer para a defesa da provincia e ainda da Confederação quando
o governo central assim julgar necessario. Havendo boa vontade da
parte das províncias, p6de este pôr em campo 50,000 homens. Tam
bem são incorporados ás :fileiras delinquentes tirados das prisões, caval
leiros gaúchos avidos de pilhagem, e as fe7,es sociaes das grandes ci
dades, assim como os >,Indios, que em tempo de guerra costumam offereeer
seus serviços.

Quando principiou a guerr.a contra L o p ez dispunha a Confede
ração de 1 regimento de artilharia, 6 batalhões de inialltaria e 8
regimentos de cavallaria. ão estavam comprehenelida n'este numero as
guarnições da fronteiras, a polIcia dos porto, etc. o batalhões de
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infantaria figuram muitos homens de côr, mulatos, mestiços, cabras e

negros (1). Pelo contrario, a cavallaria compõe-se exclusivamente de
gaúchos, cuja arma principal é a lança) mas sem o laço e as bolas
tambem não entram em campanha. Sua rnãneira de combater assemelha-se
em tudo ti. dos gaúchos ollientaes, que já c1esérevemos. ão se póde
imaginar melhor caval1aria irtegul3r, más é preciso áceital-a com todos

os defeitos que Íhe são inherer1tes.
Quando Mi tI' e pronunciou aque1las mernoraveis palavra!>, tantas

ve 'es corrlmeíltadas-=--~<em 3 dias 110s quarteis, em 3 semanag no campo,

em 3· meles na capital inirniga»,-receberam todos os governos provin
éiaes drdem de fornecer as quntcts correspondentes de milicia , para que
o exercito federal em campanha attingisse o' numero de 20,000 homens.

Estes contingentes devü~m mar, !lar pelos caminhos mais curtos para o
Paraná afim de se reunirem na Concordia com os Brazileiros, Orientaes

e as demais tropas que se ajuntavam em Corrientes e em Entre-Rios.
Além da demora inevitavel na execução de tae' ordens, poucos dos

governos provinciaes mostraram boa vontade. Os estados ribeirinhos re
conheceram a necessidade de rei:ellir a inj ustificavel aggressão do Pa
raguay, mas as provincias occidentaes mostraram-se totalmente indiffe
rentes Corrientes tinha lle prover á sua propria defe. a; Entre-Rios

a signalou-s3 por aquella dubiedade, com que durante a guerra toda
procedeu o proprio Urquiza. Não houve grande clemora em agglol1e
rar criminosos e gente vil, mas não era tão facil formar batalhões de

milicias e esquadrões; o maior contingente apresentarlo em campo pela
Conf~deração pouco excedeu a 14,0!)0 homens (2). Se levarmos em conta os
claros abertos pelos combates e pelas doenças, poderemos ao t0do esmar

~m 30,00U homens (3) as tropas fornecidas pela Confederação. Tal acto

proveio sem duvida em grande parte de circumstancias desfavoeavei'3,
mas parece-nos prova certa da anLipathia das provipcias contra a Tri
plice Alliança, como se demonstrou 'por uma sél'ie ele levantament'1s, que
ao depois noticiaremos, contra o governo cpntral.

Apenas serenára a indignação causaela pelo apnsionamento dos navios
argentinos e pela occupação de Corrientes, levantaram-se os partidos para
tirarem proveito do, acontecimentos, declarando-se em favor do Para
gl1ay os federaes, que na victoria do dictador L o p e z julgavam en
contrar momento azado para abat rem a supremacia de Buenos-Aires.

(1) Nos lJaialhões de infantaria figuravam muitos soldados europeos, e havig batalhõds
inteiros assim consLiiuiLl"s.

(2) J2,O!Xl homens, no principio da camp nh'l.

('l) 11a muita exacrel'ação u'este algari~mo.



Seu plano era excluir Buenos-Aires da Confederação, e, admittindo o
Uruguay e o Paraguay, constituir em favor de Urq uiza, contra Mitre,
um f.()rte estado hespanhol intermediario entre o Brazil e Buenos-Aires.
L op ez devia servir de instrumento para a realisação d'esse plano, e, como
R os a s, ser ao depois posto á margem. Assim calculavam os adver-sa
rios dos unitarios ou centralistas, e não se tardou a reconhecer que pro
cediam de accordo com Úl.es idéas.

Mesmo em Bu~nos-Aires não ficaram elles inactivos, e M i t r e e o
vice-presidente Dr. i\l arcos Paz tiverp.m de sustentar com eUes re
nhidas luctas. Agora, apezar de terminada a guerra, não são ainda
de todo conhe.cidos os manejos e intrigas, que nos momentos decisivos
paralysararr. a acção do governo central e p1J.zeram em risco a Triplice
AUiança. Em toda a parte o dict.ad'Jl' do Paraguay po suia adherentes
e empregava habeis agentes, que o indicllvam como o melhor contra
peso opposto à. prepotencia brazileira na America do Sul, atiçavam a
opposição ao unitario Mi t r e e exacerbavam o ciume contra a supre
macia de Buénos-Aires, que de outro modo não podia ser s'upplantada.

O centro desta resistencia e hostilidade era UI' q u iz a, cuja extra
ordinaria opulencia e illimitado prestigio em Entre-Rios o tornavam chefe
do partido federal. Seu nome achava-se inscripto na bandeita revolucio
naria de todas as provincias; sua influenCIa movia todos os aconteci
mentos; mas a pFudencia o demovia de figurar como autor ostensivo.
Era muito rico e muito velho para querer comprometter-se no desa
brochar de uma revolução; mas se algum triumpho brilhante assegu
rasse o exito, não hesitaria em tomar-lhe a direcção. Emquanto aguar
dava um ensejo propicio, ia explorando impudentemente a guerra como
negociante e fornecedor. A's suas mãos a:fIiuiram sommas enormes IJela
venda de gado, de cavalhadas, provisões de boca, e material de acampa
mento. DiaI+te de qualquer Brazileiro, Argentino ou Oriental tomava as
feições de um fervoroso alliado. Com qualquer emissario das longinquas
provincias de oeste, ou d0S clubs federaes, com qualquer Inglez, Norte-Ame
ricano ou Francez patenteava-se vehemente adversario da Triplice AI
liança. Sua linguagem variava com os successos no theatro da lucta ;
nunca era sincera. Antes de se comprehender a improficuidade de tal
proceder, era Urquiza causa de sérias inquietaçoes no quartel-general
e nos gabinetes, porque a carla momento podia intervir com 10.000 homens,
quando a sorte das batalhas lhe fornecesse ensejo.

Os primeiros s.vmptomas de revolta contra o governo central mani
festaram-se em Outubro de 1866 na provincia de JY,Iendoza, que, ao pé
dos Andes e do Ohile, fórma a extrema sudoeste do territorio argentino.
O Dr. Marcos P~z, a quem chegaram as primeiras c.ommunicações,
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procurou disfarçar a importancia ,lo acontecimento e declarou, que invasões
de indios naquella raia longinqua exigiam remessas de tropas; em par
ticular, porém, e creveo ao presidente, fazendo-lhe vêr os perigos de
uma insurreição no interior da Republica·, e a necessidade de vir um
general de confiança com tropas suilicientes para snffocar um movi
mento que podia entorpecer as operações contra o Paraguay, porquanto
as verdadeiras noticias vindas de Mendoza não eram as que circulavam
no publico. Alguns presos politicos, aproveitando-se da fraqueza do gover
nador, e coadjuvados por aventureiros vindos do Chile, tinham tomado
o palacio do governo, expulso o governador é lançado mão dos cofres
provinciaes: era uma revolta em regra. Com a maior ingenuidade
communicaram eUes ao governo central em Buenos-Aires que os libertadores,
por meio de um pronunciamento (como se chama na America hespanhola
qualquer revolução incmenta) tinham conseguido derrubar o abominavel
e t rannico governo provincial e tratavam de installar um outro,
.que corre l?ondes e aos desejos do povo: sendo isto um acontecimento
puramente local, não concernente á confederação, não podia affectar ao
governo central nem era de sua competencia averiguar do pronuncia
mento. Desse teor foram as participações dos amotinados, mas o governador
expulso exprimio-se de fórma differente. a opinião deste todo o movi
mento tinha sua origem na Republica do Chile, que praticamente queria
pôr em scena o protesto das Republicas da America Occidental contra
o avassallamento do Paraguay pela Triplice Alliança: publicamente se
organisàra no Chile esta expedição, chegando todos os dias gente para
auxiliar a rebellião da provincia. Os federaes eram os fautores disfar
çados; os revoltosos com suas declarações de lealdade só queriam ganhar
tempo para se fortalecerem e evitarem a pompta chegada de tropas
do go\""erno; UI' qui z a era mencionado como o chefe deste movimento,
e se não déssem as providencias necessarias, de um movimento local
surgiria uma revolução geral contra Mi t r e e contra o governo central
em Buenos-Aires, opinião partilhada pelo vice-presidente que insistio
com Mitre para que procedesse com a promptidão e energia exigidas
pelas circurnstancias.

--o acampamento de Tuyuty recebeo o general em chefe dos AIJiados
estas noticia! quando seu espirito se achava acabrunhado pelo revez de
Onrupaity. Consultou com o marquez de Caxias, que cOll n l)rdou na
neces:.-idad.e de se esmagar essa opposiÇão que, assomava n: .taguarda
do exercito, e annuio a todas medidas que Mi t r e qui .:,se tomar
em relação ao contingente argentino. O general ~ a une. o, que pela
tomada. da cida·le de Corrientes se mostrAra digno de toda a confiança,
foi por M í t r e encarregado do commando da força que tinha de marchar
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para Mendoza, força compQ:ta de cerca de 3.000 homens, sendo 700
soldados já experimentados e os demais tirados do deposito do Rozario,
onde estavam os reforços vindos de Santa Fé, Cordoba e Santiago. Os
700 soldados embarcaram em transportes a vapor, e Pau n e r o orga
nisou seu pequeno exercito de 3.000 homens no RozrI rio de onde se
pôz em marcha para oeste (1).

Mais tarde fanaremos desta e:lC.pedição.

(I) o g neral Paunero parLia de TuyuLy em fins de 1 '() leyando uns 1.000 homens
do exercito argentino, e fi !) de Fevereiro de 1867 partia o g neral Mitr com outros 4 000.
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t Sobre o combate de Corrientes (25 de Maio de 1865)

1.

Podemos compleLar agora ai infurma:úe:s dadas sobre este combate

no lo vaI., pago 156, e .1 pfle'Hlicc ao mesmo volume pags. 215, 217

e 219.
A.s parLes officiaes remettida,; ao a1mit'an te Tamandare pelo geneeal

Bruce (e!1tão coronel) não eh gar::l1u a' mãos do gO\'crno, e c.'sc gene

mI, yci"incaml0 algum tempo depoi.' ,l falta na secretaria da guerra,

alli deixou a. copias da suas' primeira.' eommunicações, que só ultima

mente pudemo.' encont ar.
A força brazileira que ele 'enlbarcou em COl'rientes no dia 25 de Maio

não foi dirigida pelo Lenente-coronel Silm Guimarães (J. Antonio da),

como dissemos a pago 156 do l" vo1., dando credito ás notiçia publica

aas nes'~a epoca,

E se tenente-coronel era com effeito commandante elo Do batalhão,

mas não pMe des8mIJarcar a· Lempo; e, lluanrl á noite dispunha-se a

fazel-o com aI" e 2' COmlJanhias do .'cu batalhã.O, recebeu aviso de não

ser mais neces'aáo em terra o reforço pedido.

As pri)11eim~ tropa.s clescmbarcaua.· foram as argentinas do general Pau

nero, que immediaLamente entraram em fogo e começaram a repellir os Pa

raguayos. Saltaram logo clepoi , das caolwueiL'élS A'/'agua;'!) e flelm.onte,

88 praça'5 elo 9° batalhão e 39 do ~ o de artilhal'Ía (lO tenente Tiburcio

de -'ouza) com 2 boca. ele fogo, e em s g'l1ida desembarcaram mais 219 praças

do O·, batalhão; ao todo 34:6 homen'.

O orayo c piLão Pec1l'O \.ftànso 1< erreir<l, morto dia depois em Ria

chuelo, tomou, na a'.~ encia do commandante, a Jirecçãc dessa pequena co

lurnna. l'ouco, r.nte -Ianlo, pnrl r-am (), n s. o.' faz r p l'flUC as tropa'"l
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argentinas, atacando impetuosamente os Paraguayos, os foram levando de
venGida e datTotand0, com o auxilio dos fogos da esquadra imperial. Assim,
a força brazileira apenas teve fóra de combate 1 soldado morto, 1 tenente
e 4 soldados feridos do 9' batalhão, além de 3 artilheiros Lambem feridos.
Oomtudo, as 2 peças' do lo tenente Tiburcio prestaram muito bons ser
viços ao general Paunero, e os atiradores do 90 batalhão puderam, no
fim do combaLc) dirigir algum fogo sobre o· inimigo que se retirava.

O combate cessou às -! 1/2 da tard , e às 5 hora o general Palluero
pedia ao chefe Barroso que lhe enviasse mais tropa. Desembarcaram
por isso 2~ Argentinos, commandarlos pelo tenente Vellez, e o coronel
Bruce com 166 praças do lo <la infantaria. O tenente-coronel Guilllar.~es

ia de embarcar então com 100 praça do 90, quandn Paunero participou
que não prec~saYa de mais gente.

Na noite de 26 reembarcaram as tropas argentinas e as no sas, des
cendo o rio o general Pauneeo a bordo dos vapores argentinos Pat'on
e l)ampe7"o, na manhã ele 27.

Estes apontamentos são extrahidos da parte official do general Bruce,
escripta em 31, de Maio de 186- .

-I- Pe1'das dos B)'a~-ileil'os ale 30 de Abi'ilcle 1805

Segnndo os mappas que publicámos no A'ppenrlice ao }O vol., pago 214
e seguintes, o exercito e a marinha do Brazil tiveram até ao de Abril
de 1866 a seguinte perdi nos differentes c mbate<>:

11I01 tos :-25 officiaes e 392 soldados.
Fe1"1'dJs :-53 » 858 »

Ext?'av,iados:- 9 » 131 »

87 1.381

Ou 1.468 homens fóra, de combate.

Temos ainda alguma modificações a fazer nos algarismos da pago 215
do Appendi~e citado.

Em 25 de Maio de 1865 (ataque de Corrientes) as tropas da bri
gada Bruce tiveram arena 1 soldado morto, 1 tenente e 7 soldados



feridos; mas, como nes e dia tivemo.' 16 homens feira o.e combate, sendo
1 morto, segue-se que a marinha teve 7 ferido . que provavelmente
faziam parte das guarnições dos escaleres que desembarcavam tropa.

Em 11 de Junho, no Riachuelo, tivemos, como ficou dito à pago 215
0.0 Alpenclic', l° yol., 1 alferes e 19 marinheieos e soldados extraviados,
mas os maeinhelros extraviados foram apenas 10 (e lHO 15 como dá o
mappa) e o soldados do ~xercito foram 9 (e não 4).

Em 13 de J un110 tivemos 5 soldados do exercito mortos e 5 feridos
(não 2 como está no mappa), de orte que, com o:' 3 marinheiro. f"ddo ,
fical'am fóra de comuate nesse dia 13 homen' (e não 10).

No mesmo mappa, por eero ue impressão, da-se 1 oflicial dl:l marinha
morto, quando e.sse oflieial pertencia ao exercito.

Até o cap. VIII do }O vol., demos sempre os nomes dos ofliciae:>
brazileirus morto em combate, ma' no cap. IX houve algumas o nissões.
Para reparaI-as, mencionaremos ne te lugar o officiaes do exercito mortos
desde a occupa~ão da Ilha da Redempção até o ultimo di-! de Abril.
Os nome. dO::i officiaes de marinha morto.: vão indiCldos no cap. IX.

Combate ele 10 de f17J7'il,· na Ilh I da Reclempr;ão:

Tenente-coronel '.Villagran Cabl'ita (commandante do batalh'to de
eng'enheiro ').

Tenente Roldao de Brito (70 de yoluntarios).
Alferes C. L. '.VooU (secretario do hatalhão de engenheiros).

Com~'ale ele 17 elc Ab?"il, na Conflllenoicl:

Capitão Julio de Carvalho (10 batalhão de linha).
Capitão Licinio Passos C~o batalhão de linha).

Do officiaes feriuos ne se dia morreram log depois o alfere do
J' batalhan de linha Nogueira Beanman, e o tenente do 130 de linha
Carlos Miguel de Lima e Silva (da familia do duque de Caxia..), de sorte
que tive:no nesse combate 4 officiaes mortos e L4 ferido.

Feitas as modificações acima apontada., foi e.,ta, al1p"o.'lJimaclamenle,

a nossa perua até 30 de Abril de 186 j :

Mortas :-27 officiaes e 392 oldado..
Ft?'ülos:-5I » 861 »

EXL1'acia'los:- 9 » 131 »

87 1.381

Ou 1,471 homens fóra de combate.
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,"Ob1'C o sitio de ['ntguayalllt

Podemos hoje autori~cH' \jOlll o seguinte documeuLo o que dissemos

no I Vol. (pag. 217, nota, e pao·. XVIIi das rectificações) sobre o commandu

em chefe das forças alliada,' diante de Urugua-yana:

« Illm. e Exm. Sr.-Pelo meus offieios datados de 29 de Agosto e
3 de Setembro dlJ anno passado, vera V. Ex. tudo o que e pas ou
úcerca do commando das for<,;as aIliaJa: em fcente á Uruguayana.

« E' verdade que os generae.) Mit! e e Flôres tiveram a pretenção,

primeiro e. te, depois aquel.e, de Wll11llalldar as referidas forças: fazendo
para isso valer a qualidade de sere,il chefes de Estados, e que não

estando eu revestido daqueIle caracter, não podia dar-se para o commando
em chefe o principio de reciprocidade.

«Eu, porém, sustentei que 6111 primeico lugar, a negação da

queIle principio fôra Uln<1 offeu.,a aOs direitos mage:>taLicos, que não
podiam deixar de nos ser reconhet;idos como nação livre e independente
que ecamos, e que eu preferiria responder a um conselho de guerra a
submetter-me, no nosso territori:>, com o execcito que me havia sido
confiado, ao commando de um generitl estrangeiro, pur mais que reconhe
ces'e quanto qualquer deIles era distincto e digno.

« Ainda insistiram na circumstancia de terem vindo em perseguição

do inimigo; circumstancia esta que, segundo diziam, e eu ignorava, dava
o direito de assumir o commando deste exercito ao commandante em chefe
do exercito alliado.

« Contestei-lhes, porém, que não se tendo reali ado a hypothese
preYista, de virem em perseguição do in.imigo, pois que, tendo este inva
dido a provincia do Rio-Grande do Sul no dia 10 de Junho do anuo

proximo findo, . Ó no dia 21 de Ago to do mesmo anno, é que tinha
o general Flôl'es principiado, com as forças que commandava, a transpôr

o Uruguay, da Restauracion. para o lugar onde este exercito e tava
us~ediando Uruguayana, era evidente que não podia premlecer-se de

urna circumstancia, que, como fica demonstrado, não se havia dado;
ponderando-lhes, alêm disso, que, como sabiam, sendo o Brazil,

pelo menos, tão livre quanto eram as Republicas a que eUes pertenciam,

nelle e acataía e respeitava-se em extremo a opinilo publica, que irre
mediavelmente me condemnaria e, porventura, eu a affrontas.e sub-



meLtendo-me, na4.uellas cil'cumstal1cia.', ::to COIl1JlIHndo Ile um g- n rnl
estrangei1'0 , por mais distincto que fosse.

« Ajustauo, pois, e~te ponto, e tendo-se o.' generae' mostrado con
vencidos de Llue não tinham direito :la pretendido commando em chefe
no nosso territorio; chegando nessa oCCClsião S, 1\1. o Impel'ador a quem
V. Ex. tinha a honra ele acompanhar, como V. Ex. sabe, ficou accor
dado, em conferencia entl'e os genemes em chefe, tanto de terra como
da esquadra brazileim nas agua elo Prata; que durante a final decisão
do sitio ele l'llguayana, S. M. o Imperador seniria, ,'impleslllente, de
elo entre os me~mos generae3, e de arbitro no caso de duvi,las, que
pudessem surgir; c.lhendo-me a direcção do ataque, como de facto foi
minha a colll)cação das columna que o deveriam reali 'ar', as 'im como fui
eu quem, embora em nome elos generae.::i alliado" dirigia aos itiados
a intimação peremptoria para a sua rendição.

« Deus guarde a V. Ex.-Qual'tel general do comlDando em chefe
do exercito em operações no Sul do Ill1perio.-Villa de S. BOl'ja, 28 ele
Fevereiro de 1866.

« Barão de Porto _~.legre. »

Ent: e outro.:: documentos, acompanha a este officio C! plano de ataque
redigido pelo general Mitre, de accarIo com o resolvieb na conferencia
antes celebrada.

Porto Alegl'e, recebendo-o, dirigia. ~o geneml Mitre a seguinte
nota:

« 111m. e Exm. Sr.-Tive a sati fação de receber hontem á noite
o plano por V. Ex. haLilmeute traçado das operações das forças alliada ,
e estando em suas l)ases de accordo com o que foi assentado em nos as
conferencias, e. em S3US detalhes conforme ao meu peno amento, nada
tenho a oppôr, ou accrescentar; convém, porém, como á superior intel
ligencia de V. Ex., não e capará, que uma conferencia tenha ele novo
lugar, para que possa ser lltil e exactamente applicado, ou executado o
mesmo plano.

« Prevalecendo-me da opportu.nidade, reitero à V. Ex. os protestos
de minha alta estima e di tincta can iclera('"l:o.

« Deus guarde a V. Ex. -Quartel general do commanelo em chefe
elo exercito em operações ao Sul do Imper ia, em feeute ii. rugua)"ana,
17 ele Setembro de 1865.

« 111m. e EXID. Sr. brigadeiro general D. Dartholomeu MiLre, com
mandante em chefe do exercito al'gentino.

(( Barão de Porto Alegre. »
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(DOe 'ME~TO SOBHE o CAPiT[LO \ DESTA OBRÁ)

Batalha do. Estero Bellaco (2 de Maio de 18u!))

" Paí'lc olficial do general O.<.oho ao Jlinistro da Gacl'i"{l:

« Commando em chefe do lo corpo de exercito brazileiro em ope
rações contra o Paraguay.

« Quartel-general junto ao Estero Bel1aco, 3· de Maio de 18:>6.

« 111m. e Exm. 81'.- Participo a V. Ex. que, hontem à 1 hora da
tarde foi atacada a vanguarda do exercitQ alLado, onde se achavam
desde o dia lodo corrente mez 2 batalhõ~s de infantaria, 1 c~rpo de
caval1aria e 4 canhões d'este corpo de ex.ercito, alem da brigada
12', que já d'ella fazia parte, por uma for.a inimiga de 6.0::0 homens,
mai~ ou menos, aproíeitan~o- e esta do momento em que nossa tropa
conduzia da' margem do l'io para os bivouacJ as suas raçõe", e do
terreno montuo o que contornava a sobredita :vanguarda.

li N'e se momento ti\'e aviso do ,~r. general Flôres de semelhante
occurrencia, e, mandando tocar chamada, marchei com a infantaria
paea o lugar do conflicto.
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« Entrando em combate os primeiros batalhões (lue alli chegaram, e
restabelecendo-se a ordem na vanguarda, o inimigo foi batido até além
de SI.1a linha de ayançadas, penetrando em seguida no campo que elle
occupava anteriormente partida 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 bandeira tomacla pelo
solelauo do 7° batalhão de infantaria Seraphim Lourenço da Silva, que
matou o respecti\ro poda, 3 b')cas de fogo ele montanha, e muito
prisioneiros feridos e são;;; e tes manuei entregar ao com mandante em
chefe do exercito alliado, e aquelles fiz recolher ao ho pitaI.

« Este corpo de exercito, comprehendida a brigada que está na \'an
guarda, t~ve como 140 mortos, e maior numero de feri lo e extraviado,
que ainda não me é dado precisar, tendo perdido os 4 canhMs
acima citados

«Opportunamente subirá ao conhecimento de V. Ex. a relaçã,o
circum tanciq,da dos factos d'este dia.

« Deus guarde a V. Ex.
«Illm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Muniz ela Silva Ferraz,

ministro e secretario d'estado elos negocias da guerra.

(( Manoel Luiz ()zorio,
« Marechal de ampo.»

Pa?'le officíal elo gene'i"al Fló?nIJS ao general Mit1ne:

« Quartel general em S. Francisco (pa. 50 do Estero Bellaco), 2 de
Maio de 1866.

« Tenho a honra ue levar ao conhecimento de Y. Ex. que hoje,
pelo meio-dia, uma columna inimiga de un. 6.000 homens, sendo a
quinta parte de cavallaria e trazendo 8 peça'> de artilharia, dirigio-'e
sobre o centro de no:' a linha' arançada.. , marchando sobre eUa com
tanta celeridade que, quando chegou sobre as guarda., somente poderam
oppôr-se os 3 batalhõe' que lhe serviam de re 'erva, e que su ·tentaram
o fogo . até tocar-se chamada, geral, e chegaram em sua protecção a
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brigada orienlal, a 2' brigada lJrazll ira (1), a bl'igada elo coron·l

Kelly (2) e o regimento «Escolta », com cujos reforço,;, e o exercito

argentino il direita e o brazile.iro à e. quenla, tornou- e geral o fogo

sobre toda a linha

« No primeiro impeto o inimigo chegou até esto lallo do EsLero

Bellaco, porém, repellido em todos o ponto, foi arrojado á outra

margem do Estero e perseguido até l11Ú, de 10. quadras alem de suas

linhas avançadas, ficn.udo em I10;SO poeler 2 peça, de artJlhal'ia, e uu'

1 500 homeu' entre morLos, ferido" e prisioneieos, além de cauhõe ,

bandeiras e al'll1amenio que t':lll . ido tomallo.· pela. outra. força qne

entraram em fogo.
«. PLll' parte elo ex ,'cilo alliado

ol'den' til'emo,' :350 llOIl1Cn'l, mai-;

mortos e feridos

« A decisão e heroiimo com que .·e podaram nu 'os soldado.. nesta

jornada honram-e' altamente e fazem-a'os dignos de serem recOlTImeuclados

á consideração de V. Ex. e dos seu' respectivos governos.

« Deus gual'de a V. Ex. muito' anuo.

« "Venancio F'lores. »

Pw'te o!f,...:ial clu general Ll1 it,'c ao cÍt:e-pl'csiclente elc,
Republica A ?'[jont i-na :

« O general em chefe elo exercito alHada, ao EXITI. Sr. vice-presidente

da Republica, Dl'. D. Marcos Paz.

« Quartel-general no E tero Bellaco, ;) ele Maio de 186Q.

« Tenho a honra ele juntar manusc1'Ípto o documentos officiaes sob

n. 1 a 4 com o' eu' anuexos, que foemam o 3° boletim do exer

cito alliado.

« POl' elles ficará ciente V. Ex. que, no dia 2 do COlTente à 1 hora

do dia, o inimigo,;, com uma cJlumna escolhida de 6.000 h0mens das

tl'es anua,;, apoiada pelo resLo uo seu exercito ii ['etagual'da, acom

metteram no' 'a linha -de vanguarda com l11llÍ '. audacia do que fortuna,

(l' II I eng-luo; deVd StJ r 12" Uriga.ltl (P"cl'gn 'ilo).



atravessando pelo pas:ôo de S, Francisco o Estero Bellaco, que nos tlivide
de sua linha de avançada..

« Comquanto a principio obtivf:1ssem alguma vantagem sobre os pri
meiros corpos avançados, promptamente acudiram as reservas, calTegando-os
pela frente é'pelos flancos,' obrigando-os a abandonar o campo, e levan
do-os até alem da sua linha avançada de fortificações provisor ias,
obrigando:os a abandonar os mattos em que se abrigavam, e fazendo-os
deixar em nosso poder mais de 1.200 mortos, 3 peças de artilharia,
2 bandeiras, obra de 800 espingardas, que são as recolhidas, e grande
quantidade de prisioneiros, na sua mór parte feridos, Cl~O numero at;
este momento não é passiveI determinar, pois são curados em nossos
hospitaes de par com os nossos soldados.

« A perda dos exercitas aUiados n'esta jornada sobe em sua totalitlade
li cerca de 656 homens fóra de. combate, sendo o maior numero feridos.

« Todas as tropas bateram-se com vigor, e foram dirigidas com illtel
ligellcia pelos seus respectivos chefes especialmente o 7" batalhão do
infantaria b.razileiro, que sustentou sobre o passo o primeiro arremesso do
inimigo, a brigada oriental, a divisão do general Yictorino, a cavallaria
do general Netto, o lo corpo do exercito arO'entino, que flanqueou o
inimigo pela sua esquerda, assim como _o regimento n. 1 de cavallaria
de linha do exercito argentino, que repeUio o ataque pela n@ssa direita,
tomando 1 estandarte ao inimigo.

«Como mais gloriosos trophéos conquistadus n'este combate pelo
esforço da'l armas argentinas,· tenho a homa de remetter a V. Ex. o
estandarte ~nimigo tomado pelo n. 1 de cavallaria de linha, e a corneta
tomada pela cavallaria correntina na mesma manhã de hontem.

« Felicitando a V~ Ex. por este feito de armas, que tanta homa faz
às armas alliadas, espero que V. Ex:. :ôervir-se-ha dar publicidade a estd
boletim, que pela pressa do tempo n.'\o ~ passiveI imprimir em Corriente '.

« Deus guarde a V ..Ex:,
« Dnrtolomé Mit....e.

« p, S. Estabelecemos nosso campo na altura da' ultimas 1)0, ições a
que attingimos honieI11 sobre o Estero Bellaco, achando-nos a uma legua
mais ou menos da vanguarda do acampamento que occupavamos.

« ~litre (1). »

. (II A parLe o.ffici11 do general Palmero púJo ler-se lia Lm<lllc~ii.l> de '1'1101111'';011, _1Pl>cn
d"IC~, pago 3t

A., 2
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t Ordem elo elia elo general Ozo?"io

« Quartel-general do commando em chefe do l° corpo do exercito
bl'azileiro em operaçõe:.-Acampamento junto ao Estero Bellaco, 10 de
Maio de 1866.

« Ordem do dia n. 153

« S. Ex o Sr. general em chefe tem a satisfação de declarar ao exer
cito que lhe agradou o comportamento dos differentes chefes, ofllciaes e
tropas que o compõem, por o(;casião do combate do dia 2 do corrente,
em que o inimigo com forças consideraveis sorprendeu o exercito d,a
vanguarda.

« Todas as divisões apromptaram-se em tempo, e em boa ordem avan
çaram para os pontos que fpram indicados aos seus dignos commandantes.
A estreiteza do terreno, porém, ou antes por não ter sido necessario
mai , só a 6" divisão, o 1° corpo de voluntarios, da 2- brigada da 4" divisão,
o 13° batalhão de infantaria, 26° e 11° corpos de voluntarioso da 7- bri
gada, da I' divi ão, tiveram occa~ião ele auxiliar a vanguarda na bri
lhante repulsa que fez do inimigo.

« S. Ex., apreciando devidamente a energia com que avançou com a
ua divisjio o Exm. Sr. brigadeiro Victorino José Carneiro Monteiro, a

pericia que desenvolveu na distribuição dos seus batalhões para repellir
e perseguir o inimigo, louva-o e agradece-lhe tão relevante serviço.

« Em referencia á parte do mesmo Exm. Sr. brigadeiro Victorino José
Carneiro Monteiro, faz os merecirlos elogios ao Sl". coronel Evaristo 1.a
disláo e Silva, commandante da 18- brigada, pelo sangue frio e intel
ligencia com que executou as ordens do eu distincto chefe na distri
buição dos corpos de sua brigada.

« São tambem dignos de particular menção, e S. Ex. os recommenda
â consideração do exercito, os bravos tenente-coronel Carlos Bethbezé de
Oliveira ~ery, commandante do l° corpo de voluntarios, que só depois
do erceiro ferimento se retirou da frente do seu corpo, e o fiscal, major
Antonio de Campos Mello, que tambem foi ferido; major Augusto Cezar
da Silva, commandante do 13° de i.nfantaria, que marchou em reforço
aos batalhões que se batiam na I" linha; major Francisco Frederico Fi
gueira de )feUo, commandante do 26° corpo de voluntarios, pela energia
que desenvolveu nas difflculdades em que casualmente se achou; tenente
coronel ApoUonio Peres Campello Jacome da Gama, commandante do
30° corpo de voluntarios, pela presteza e regularidade que apresentou
o seu corpo ao desenvolver-se em linha para carregar sobre .0 inimigo,
a. im como seu fiscal, major Francisco Bibiano de pastro, que ma·is tarde
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e peias circumstancias do terrenp, tendo de operar separadamente com
a ala esquerda do mesmo corpo, mostrou que sabe sustentar o seu posto
com desembaraço e coragem: e o major Innocencio José Cavalcanti de
Albuquerque, commandante do 11 0 de voluntarios, e o seu fiscal, 'major
Joaquim Iguacio Ribeiro de Lima, os quaes tiveram, occasião de paten

tear o seu valor e bôa disposição dos seus s9ldados.
« Não' permittindo a qualidade do terreno que pudessem ter acção as

nossas ,cavallarias, apenas o lo esquadrão do lo corpo da brigada ligeira
teve occasirLO de carregar sobre 'o esquadrão inimigp que assomou pela

direita, derl'otando-o completamente.
« Muitos outros ofllciaes e pra<[las se distinguiram e mereceram especial

menção dos seus respectivo~ chefes, como consta das partes que S. Ex.
o Sr. general em chefe vai em breve fazer chegar à pre ença üo go

verno de R. M. 1. .. ,
« Innocencio 'trelloso lP'ederlleira@!>

(( Coronel deputado do lljlldante-genel'l11. »

Foram e-stas as perdas que teve o exercito brazl1eiro no combate
de 2 de Maio:

\
CORPOS; ,

.roR'I·OS FERlDOS EX.TlUVIADOS

TOTAL

Offiaiaes Praças Offiaiaes P?"Q,ças Offiai.aes Pt'aças

--- --- ------ ---
óa Boteriado 10 regimento I:

mollt,ndo (4 peças i ..••• ........ 4 8 13
21 0 Bata\hãode voluntal'ios I 2! ;) 48 10 84
380 » 14 G -19 7 76
lo » " 2 37 10 05 141
7° » linha ... 1 il') 6 10\ 140,.
~n » » .1, ·h G2 60
:';0 » ,·oluntarios. , 1 7 tl 53 • .. ••• .. 1" GO

10° II 3 5 ;11 ,n
31)0 » 1 ~l 3 75 83
400

" )) I 1 10 4 bi 58
110

)

li " 12 .. 76 91
260

. ....
Il l) 1 14 5 45 6 31 105

41 0

" II 1 ..•..... 6 '7

5t~
)) )) '" 14 14

" linha ... I:::::::: 3 1 19 23
20 " " li'"

,1 4
30 II "

·······i· ''1' 3 eh
(;0 II 5 G

1::10 " )) 10 1 7 18
20 Yolul1tal'io~: : 5 G
110

.. ; .....
II " 1. 5 G

\)0

" II 'o. S 2 () 11
100 IJl 1 1

--- --- --- --- --- --- ---
\) 182 fi, 77G 7 61 1.102

Cavallaj'ia, :

4" 'orpn de cava\lariu de
guardo. lI11ciono I. _.....

Esquadrões de varios cor'·
poso , .

,

18 .

IB I~'o"'" .

26

13
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Dos 7 ofB.ciaes e ·61 soldados extraviados apenas 1 alferes e 7 soldados
ficaram prisioneiros: os demais cahiram mortos, combatendo.

Assim, a no sa perda foi:

Mm·tos :-15 officiae'
F e?' idos:-67 »

P?'isioneiros:- 1 »

e 236 soldado.s
776 »

7 »

281 homens.
843 »

8· »

,
O general Ozorio recebeu uma contusão.

1.103

» »

» »

» »

:Jlajor
»

l>

»

»

Os officiaes superiores mortos e feFidos foram:

Morto: Major 1\1. F. de Oliveira, do 260 de yo1untarios.

Ferido : Tenente-coronel Oarlos Nery, do lo de vo1untarios (3 feri-
mentos).

Pedra, do 7° de linha (levemente).

Rocha Galvão, do 3° de voluntarios.

Rodrigue: de Oliveira, do 4° corpo provisorio
de ca\'al1arla de guarda nacional.

Lima Veiga, do 7° de linha.
Ribeiro de Lima, do 11 0 de voluntario .

Grul-lpi, commandantedo 16° dito (levemente).
Oampos 'Mello, elo 1° dito.
Ferreira de Barros, do 40° dito.

\lém do major Oliveira (2t3" de vo1untarios), foram estes os officíaes
mortos:

7° Batalhão de linha :-Oapitão Oaetano de Oliveira.
13° » » »Gustavo do Anjos.

1o Voluntario Alferes Vieira Ferraz, e Firmino de Paiva.
30 » Tenente 1exandrino de Salles.

4°)t » Borges de Barros (da família do visconde

de Pedra Branca~;

21°» » . Barros Peixoto.

26°» » Adolfo Brusque, J. M. da Cunha e J. Ber-

nardino da Silva Souza; alfereN Pinto
Brandão e EnEias Nobre.

30°» .-\.lferes Antonio Alve' do' Santos.
410» Gapitão José J. Pinto.

O officia1 prisioneir é ü alfere do 26" de \'olnntario Francisco de
Pa üa Ohaye .
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Os corpos brazileiros que se empenharam no combate ou na perse
guição pertenciam às seguintes divisões:

6" DIVISÃO, GENERAL VICTORIKO MONTEIRO:

Briga'la Peceg'uei?"O (12"):

CO?'1JOS: FÓl'a ele combale: Commandantes:

5° Batalhão de infantaria de linha (50 homens) Bento Gonçalves, major.
7° Batalhão de infantaria de linha (140 homens) Pedra, tenente-coronel

(ferido) .
3° Batalhão de vo1ulltarios (Bahia) (69 homens) Rocha Gab-ão, tenente-co

ronel (ferido).
16° Batalhão de voluntario' 'Estrangeiros) (41 hameu ') Gruppi, major (fe

rido).

B?'igacla Pe?'ei?'a Lobo:

21° Batalhão de voluntarios (Pernambuco) ( -± homen) Genuino 8ampaio,
major.

30° Batalhão de voluntarios (Pernambuco) (83 homens) Apollonio Oampello,
tenente-coronel.

40' Batalhão de voluntarios (Bama) (58 homen ) Faria Rocha, tenente-co
ronel.

B.rigacla E'/)cwisto Silva:

38° Batalhão de voluntarios (Bahia) (76 homens) Freire ele Carvalho, te
nente-coronel.

41° Batalhão de voluntarios (Bahia) (1 homens) Gabriel Guedes, major.
51° Batalhão ele voluntarios (Pernambuco) (14 homens) Frias Villar, te

nente-eoronel.

1a DIVISÃO, GENERAL ARGOLLO:

Brigada J acinlho M achaclo :

}O Batalhão de infantaria de linha (23 homens) Guimarães Peixoto, major.
13° Batalhão ele infantaria de linha (18 homen:') Oezar na ilva, major.

6° Batalhão de voluntarios (Rio de Janeiro) (6 homen) Agnello Valente,
major.

9° Batalhão de voluntarios (Rio 'Grande do Sul) (lI homen) Oliveira
Bueno, tenente-coronel.

Uo Batalhão de voluntarios (Pernambuco) (91 l.J.omen·) Oavalcanti de Albu
querque, major.
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B~'igacla Resin:

2' Batalhão de infantaria de linha (4 homens) Wanderley Lins, major.
2° Bata.lhão de voluntarios (Rio de Janeiro) (5 homens) Deoeloro da Fonseca,

major.

26° Batalhão de voluntarios (Cearà) (105 homens) Figueira de Mello, major.

4'" DIVI 'Io, rENErlAL GUILHERMB DE SOUZA:

l° Batalh[o de voluntarios (Rio de Janeiro) (44 homens) C. Nery, tenebte
coronel (ferido).

3° Batalhão de linha (4 homen~) Mesquita, tenente-coronel.

3- Dln ÃO, GENERAL SAMPAIO:

6" Bat~lhão de linha (6 homen ) A. p[1.ranhos, tenente-coronel.
10° Batalhão ~e voluntarios (1 homem) Mauricio Ferreira, tenente-coronel.

\.RTILHARIA. :

Do lo 'i'egimento ele ar'tilharia es/,wam na ,/;a,Lgnarcla:

5' Bateria (13 homen ) Cardoso de Mello, capitão.

CA.V ALLARIA :

Algun. esquadl'ões da brigada do general Netto (Rio Grande do Sul)

(12 homens) Netto, general.
4° Corpo provisorio da guarda nacional (Rio Grande do Sul) (36 homens)

Rodrigues de Oliveira, tenente-coronel (ferido). -

.!. Onl,'o POi')/U'JLOi't!S solwe eb batalha elo Este)'o Dellaco, e,n 2 de
Maio ele 1 66.

Depois lle impre su. a: notas ao primeiro capitulo do pre ente
,olume enc ntl'~LmO no <Ll'chivo ela . ecrelaria da guerra muito docu
mento. 'obr esta batalha, 110cumento que n[o reproduzimo integral
mente porque sô c 1m mai vagar podel'iam ser copiado...

Daremos, entl'eiG"mto, alguns extracto .

A parte- ofliciae do cOlllllandante- elo 7° batalhão d linha do
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21" e do 38° de yoluntarios, [lue se achavam na Ieente, de pl'otec ão
á. artilharia, dizem o seguinte:,

7". BATALHÃO DE INFA.!\TA.HlA DE LINHA.-Comrr.andante, tenente-coro
nel Pecll'a.-Achava-se este corpode promptidão em frente elo inimigo, e
coberto o campo por. nos os piquetes, quando as 11 horas da manhã os
Paraguayos ro.mperam fogo de artilharia; lançando tambem muitos foguetes.
Formou-se o batalhão e logo, depois assomou o inimigo pela muttas ela
esquerda em num~ro de 3.000 homens. O commandante Peelea mandou
sahir uma companhia para a frente em ordem extensa, emquanto desen
"\ olvia ? batalhão em linha, e assim avançou. obre os contrarios na dis
tancia de quasi uma quadra, sustentando o fogo. .-\chando-se só o 7°

\

batalhão e, vendo que ia ser flanqueado, foi cedendo terreno e resis-
tindo aos lanceiros inimigos que o carregavam. Mais tarde, protegido
pelos reforços que chegavam, assumia a. offen. Í\'a e, com as outras tropas,
levou o inimigo de vencida até as suas posições.

O soldado Seraphim Lourenço da Silva tomou a bandeira de um
batalhão paraguayo, matando o official que a levava.

21°. BATALHÃO DE VüLUNTAIUOS D.\ P!l.TRIA.- Commanc1ante, major
Genuino Sampaio .... Ouvio 6 tiros daelos pela artilharia inimiga, CI~OS

projectis foram dirigidos aos acampamentos deste batalhão e do 7" de
linha. Apenas teve tempo de formar o batalhão, porque ao sexto tiro
sahia do matto fronteiro uma forte linha de infantaria, avançando
tambem pelo campo forças de cavallaria e artilharia.

O general Flôres ordenou que o 21° seguis. e a proteger o 7° de
linha. O 21 a seguio logo, 'e Genuino Sampaio collocou-se com a ala 
direita à direita do 7", que se achava e tendido em atiradores. A ala
esquerda do 21°, às ordens do capitão BacelJar, cobrio a e querela do
7°. Durante meia hora sustentaram o fogo as duas alas n'essa posição;
porém, continuando a cavallaria inimiga a sua marcha, e apparecendo

já. quasi pela nossa retaguarda fortes linhas de infantaria inimiga,
recuaram o 21° e o 7° até á altura em que se achavam as nos as 4 peças
da vanguarda, ~ ahi fizeram frente aos Paraguayo' por algun minutos;
porém o inimigo engrossou, e forçoso foi retirarem-se o 2 batalhões. O
inimigo apoderou-se dos 4, canhões. Não foi pO' ivel impedir isso pela
rapidez com que os inimigos, muito superiores em numero, levaram os
canhões.

O commandante elogiou o tene!lte Barros Peixoto, que morreu, com
batendo heroicamente, os capitãe Dr. Ramos Ferreira, Caetano Pinto
de Veras (contuso), Gusmão Lobo (Garcindo), Dr. Côrte-Real e outros
muitos officiaes.
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;380
• B.\.T.~LHÃ') DE VOLUSTA.nrO~ DA P.\.l'RlA.- Commandaute, teueute

coronel F;'eh' de Cai' alho.- Achava- e na vanguarda, iL direita da
artilharia quando pelas 11 1/2 rompeu da parte do inimigo, encoberto
pelo matto, vivi .~imo fogo de artilharia e fuzilaria.

O general Flôres ordenou que o batalhão se colloca se na coxilha
que ficàía na direita e em frente. O i'1Ímigo carregava em gl'ande força
pelo flanco direito do batalhão, até que, soando o toque de retirada,
partido do ponto em que e ta va o general Flô I'es , executou- e e sé
movimento com a ordem po ~ivel. O batalhão reunio- e então ao aeneral

ictorino i.\Ionteiro que avançava com os batalhões 30° e 400
, às ordens

do coronel Pereira Lobo, e voltou a atacar o inimigo. A luta tornou- e
mui o renhida e o batalhão pôde t Jmar 1 peça inimiga de calibre 3.
Entre ontro ofliciae~ distingUIram-se o alferes Mello Barreto (Theodo
miro e o aliere porta bandeira. Horacio de Barro .

A. parte oflicial do generál ANDHÉA., com mandante geral da A-HTI

LH.!.'R.A, diz que perdemo o 4 canhões raiados de calibre 4, e 2 carro.
manch 0'0 que e~taíam na frente. Tomamos, porém, 4 peças ao inimigo.

Quando o combate e tornou ITeraI eO'uiram 6 canhõe do 30 bata

lhão de artilharia a pé para a frente da 6" divisão, e ou ros 6 para
flanco e uerdo do exercito.

O tenenie-coronel Pereira da Cunha dirigi o fogo d aquelles e o
coronel Gmjão o d e teso

PAlITE OFFICHL DO CO~lliA.~OAi~TE DA. 12" BR1GADA.- Coronel Pece
guei.m.- D 11 para o meio dia, depois de ter onvida mnito tiro
de arlliI.baria, recebeu ordem do general Flôre para avançar afim de
~ a. artilharia, que e achava na bocca da maita, contra força
- - - :$ que a ameaça.vam e jà estavam proxima ao acampamento
_~ «»~ rotaI. amais de 5.000 homen~. lmmediatamente aTançou com
6 5" • D.funilia e o 3- e 16" de TOluntario em accelerado transpoz a

dha e 111m hinhado. e Obs~l'TOU que ,Íllham em retirada a-uarruçoes
da5 e 2 batalhões. Essa força eUToIT u- e com a na e a custo

e iro -~beIecer a ordem em deixar um momen o a
br· de b ~tilíslr o ínimigo que jã avan.aTa pelo flauco direito. Pelo
moen ')ronei Pedra commandan e do o inf<m aria que o
" • .!!O fri om o as peças. !ffiner-al Flór nF"o
e ordenou qne o 16- de Tolun io~ m" ~e para a qu
e!rel' uma .e ia de artilh l'i , e que Pecerneiro R,a
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de linha e o 3' de voluntarios. Esta ordem foi cumpl'ida, e os dons bata
lhaes, unidos a outrJ brazileiro, levaram de vencida o inimigo.

Elogia os commandantes do 3° de voluntarios e 5° de linha, tenente
coronel Rocha GaIvão, major Bento J. Gonçalves, o t~D,ente-coronel Pedra,
do 7' de linha, e o major Gruppi, do 16" de voluntarioso

O major G~'uppi foi ferido, substituindo-o no commando o capitno "ivori.
Parte do 5" batalhão, unido a fl'acções de outros corpos, fez o

iilimigo abandonar 3 peças, e 1 soldado do 7° batalhão tomou uma ban
deira paraguaya.

PARTE OFFICIAL DO COMMANDANTE DA 14" BRIGADA.. - Coronel, Pereira
Lobo.- Refere que o 21° de Yoluntario~, que entrou de serviço na
frente na manhã de 2, sonbe tirar-se bem das difficuldades em que
se achou.

Elogia ~ commandante d'e se batalhão, major Genuino Sampaio, e o
capitão Bacellar, que salvou a bandeira do seu corpo quando o inimigo
se esforçava por tomaI-a.

Os outros batalhões, 30° e 40· de voluntarios, ao mando dos tenentes
coroneis ApoHonio Campello, e Faria Rocha avançaram com Pereira
Lobo, indo à frente d'elles o general Victorino Monteiro, commandante
da divisão.

Não dã. particularidades esta parte oflicial, porque o commandante da
divisão achou-se sempre ao lado do commandante da brigada, e este se
reporta ao que aquelle presenciou.

O commandante d.o batalhão 30° de voluntarios diz que entrou em fogo
com menos de 300 homens e teve 86 fóra de combate. Pelejou ao lado do
batalhão oriental 24 de A b,-il, e perseguio o inimigo até ao Estero Bellaco.

O commandante do 40' de voluntarios diz que marc~ou com 198
praças apenas, por ter o .seu corpo dado n'esse dia a guarnição do campo
e estarem distribuidas muitas praças em outros serviços. O batalhão
portou-se brilhantemente. Teve 16 mortos, 39 feridos e 3 contusos.

PaRTE OFF.C:AL DO C:lMl'ilANDANTE DA 18a BRIGADA.-O coronel Dr.
Evaristo Silva, commandante d'essa brigada, avançou com os batalhões
41° e 51° de voluntarioso

Pela posição que occuparam pouco fizeram esses dons· batalhões, e
por isso não extractámos a parte official do commandante.

PARTE OFF1CIAL DO COMMANDA)<TE DA 6& DIVISÃO (GEl ERAL \'iCTORINO
MONTElRO).- Ouvindo tiros, apromptou a força de que di. punha: eram

. ~. 3
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os batalhões 30° e 40° de v.oluntarios (14) brigada), e 41" e 51 0 tambem
de voluntal'ios (lS' brigada).

Avançou, transPilndo a lagoa que ficava á dil'eita do seu acampa
mento e da 5a divisão. Avi tou o inimigo que avançava perseguindo um
batalhão oriental. ~O 30° ~e o 40° de voluntarios desenvolveram-se e rom
peram o fogo, atê que o batalhão oriental concluio a sua retirada pelo
flanco esquerdo do 30n de voluntarioso Ficando desimpedida a frente, ordenou
que o 41 u e 51° formassem linha parallela à. primeira, e com esta (30·

e 40° de voluntario) e o batalhão oriental foi carregando o inimigo.
Perseguio os Paraguayos atê receber do generJ.l Flôres ordem para
fazer alto.

O coronel Pereira Lobo, con:mandante da 14" brigada, acompanhou
sempre o general Victorino.

O 380 de voluntarios tomou l peça ao inimigo, e o 5'· de linha
tomou 3.

OUTROS BATALHÕES DE I FAc "j AHIA. - O 1° blltalhão de voluntarios
separou-se da 2a brigada a pedido do general Flôres e as 2 horas da tarde
seguio per.seguindo uma força il1lmiga. Esta retirou-se e atravessou o
ultimo banhado. Da margem opposta, cobertos pelo macegal, fizeram os
Paraguayos fogo nutrido. -

O tenente-coronel Nery, que já tinha. dous ferimentos, recebeu ter
ceiro, e entregou o commando ao capitão Felix de Albuquerque por já
estar ferido o major. O batalhão, cllei'J de en1husiasmo, transpo~ o
banhado e á bayoneta desalojou o inimigo do macegal e das trincheiras
que occupava. Foi então carregado por cavallaria e cortado, mas abrio
caminho, pelejando heroicamente, e, acudindo outras forças, fugiram os
Paraguayos.

O commandante Nery faz 'Os maiores louvor~s aos voluntarios flu
minenses, e diz que o seu principal esforço e dos officiaes consistia em
moderar e conter o ardor dos soldados.

O governo imperial concedeu a bandeira d'este batalhão e â do 7·
de linha a insignia da Ordem Imperial ,do Cruzeiro.

ão encontràmos a parte offieial do commandante do· 210 de volun
tarjos, que representou papel importante nesse dia.

A do commandante do 13° de linha diz que dous companhias deste
batalhão seguiram com o 26· de voluntarioso Adiantando-se muito, a
cavallaria inimiga cahio sobre este ultimo batalhão e sobre as duas compa

n h ias citada., que, formando quadrado, 1'e istiram e puderam retirar-se.
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Alguns officiaes e soldados foram cortados e desappareceram. O 130 de
linha acudio e o inimigo p07.-se em fuga, perdendo muita gente.

O 60 de linha marchou a incorporar-se ao general Flôres e tomou
parte na perseguição.

O 40 de voluntarios formou quadrado, porque sobre elle vinha
um batalhão oriental que se dispersára, perseguido pela cavallaria
inimiga. Os dispersos refugiaram-$e no interior' do quadrado, e o i ni
migo retirou-se.

Não extractamos as partes officiaes elos outros batalhoes porque
elle~ apena<; tomaram parte na per eguição.

CAVALLARIA.- O 40 corpo provisorio de cavallaria, ao mando do
tenente-coronel Manoel Rodrigues de Oliveira, estava na vanguarda, e o
general Flôres havia dado ordem' pal'a que soltasse a cavalhada.

Apezar d'isso pôde o corpo apanhar o cavallos e reUlúr-se ao
general Victorino Monteiro, auxiliando o 30° batalhão de voluntarios,
e dando algumas cargas obre os fugitivos.

A parte official do commandante da brigada ligeira, general Netto,
diz que o lo esqua Irão do lo corpo de cavallaria de voluntarios, ao
mondo do capitão E:eraphim de Castro Macieira, acossou o inimigo e le
vou-o em derrota,fazendo-lhe muito' mortos, entre os quaes o commandante
Benitez e outro officiaes.« Mais podia -ter soffrido o inimigo, » diz o ge
neral Netto, « se o commandante do 10 corpo, tenente-coronel Galvãe, de
Souza, e o do 2" corpo, tenente-coronel Caetano Gonçalves da Silvol,
tivessem terreno parl1. carregar, achando-se o 3" corpo de protecção ne·tes.

t Combate do Passo Sidra (20 de Maio).

9

Em notas ao cap. X já demos todas as informações que pudemos
obter obre este pequeno ieito d'armas.



20

Batalha de Tuyuty (2,~ de Maio).

10

t Forças paragua!Jas e allia~las; 2Je1'cla~ elos dous exercitos.

Tanto o Semanario como o boletim n. 6 do exercito paraguayo

deram noticias muito confusas sobre esta batalha.

Segundo aquelle periodico e o citado boletim, o ataque ao exercito

alliado deo-se do seguinte modo:

a) O coronel Diaz, pela direita paraguaya, atacou a esquerda dos
alliados, levando 5 batalhões ge infantaria e 2 regimentos de ca
vallaria, aquelles commandados pelo major Jimenez (chefe do ba
talhão n. 13), e estes. pelo tenente-coronel Fidel Valiente (chefe
do regimento n. 1). O batalhão 40 fazia parte d'esta columna.

b) Os tenentes-coroneis Hilario Marcó e José Maria Aguiar dirigiram
o ataque contra o centro, â frente de 4 batalhõ'es de infantaria
e 2 regimentos de cavallaria. O batalhão 44: (era o de Marcó)
fazia parte d'esta columna, e o capitão José de Jesuz Martine~

era o segundo commandante da cavallaria, pelo que devemos
acreditar que o regimento de dragões da escolta, que este official
commandava, fez parte da columna do centro.

c) O general Resquin atacou a direita dos alliados «com as divisões
do coronel Pereira e do tenente-coronel Avelino Oabral.» O Se
manaria e o boletim não dizem de quantos corpos se compunham
essas divisões, mas Resquin, entre as declarações que fez quando
prisioneiro, disse que a sua columna era formada por 8 regi
mentos de cavallaria e 2 batalhões de infantaria com uma esta
tiva de foguetes. Os regimentos ns. 10 e 19 faziam parte d'esta
columna.

d) O general Barrios «atacou a reserva e o quartel general pela
retaguarda) indo pelo Potrera Piris, e levando como chefe da in
fantaria o major Luiz Gonzalez e da cavallaria o major Delgado. »
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Tambem nada diz o boletim sobre o numero de batalhões e re
gimentos que formavam essa columna. Os prisioneiros e desertores
declararam que Barrios commandava 10 batalhões de infantaria e
2 regimentos de cavallaria. Sabemos mais que os batalhões ns. 4,
6, 7 e 9 e o regimento n. 13 faziam .p3.rte d'esta columna.

Foi adoptando os dados que nos fornece o Sernanario quanto ás
columnas de Diaz e Marcó, e completando-os, quanto ás de Resquin
e Barrios, com as declarações d'aquelle general e com as dos deser
lares e prisioneIros, que organi 'àmos o pequeno mappa do exercito
paraguayo publicado em uma das notas ao Cap. X. Por ahi se vê
que as quatro columnas inimigas constavam de 21 batalhões de infan
taria, 14 regimentos de cavallaria e alguma artilhaTia.

Tanto peias declarações dos prisioneiros e desertores, como pelas
condecorações da Ordem do Merito, distribuidas por Lopez depois da
batalha, sabe-se que combateeam n'esse dia:

A rtilha,-ia: - Officiaes e soldados do lo. e 20
• regimento de artilharia

a cavallo.

Infanta'ria: Commanclantes (i).

Batalhão de Rifleros (guarda de Lopez).
» n. I - Capitão Domingo Resquin.
» n. 3
» n. 4 + Major Cipriano Davalos (2).
» .n. 6 Capitão A. L. Noguera (3).
» n. 7 + Major Luiz Gonzalez (mas como este com-

mandava toda a infantaria de Barrios, parece
que o batalhão n. '7 foi dirigido pelo capitão
Vicente Meza).

n. 9 - + Major Marcelino Coronel (4).

(1) Os. que trazem o signal + eram com certeza commandantes. Os que não ~
traz~m slgnal receberam eonc1ccorações, e provavelmente el''lm chefes dos corpos. Só
publ;icamos esta list't pa.ra que, li vist't da TImnemção dos eorpos e nomes dos
0f!!Claes, algum curioso que queira obter noticia m'\is completa possa orienlar e
aVlyar a memoria dos officiaes paraguayos que assistiram á. batalha. Ouvindo a
n~U1tos, poder-so-ha então distribuir convementemente os balalhões e regimenlos pelas
dlffercntes columnas de ataque.

(2) Combateu no Potrero Pil'ls, e, pois, fazia parte da column'l de Barl'los.
(3) C<Jlumna de Barrios.
(4) Oombateu n'l. columu'l. de Barrios ou na de piaz.
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»

»

»

»

»

»

»

».

Batalhão n. II - Capitão ManoeI Mendes.
» n. 12 - Capitão Santiago Florentin (era o batalhão do

major Viveros, mas parece que este não as
si tio á batalha).

n. 13 - + Major M~noel O. Jimenez (como e ·te dirigia
toda a infantaria de Diaz, parece que o seu
batalhão foi commandaclo pelo capitão Fran
cisco ('arreras).-

n. 19 .- Tenente Pedro l Jicolas Ferreira.
n. 20 - Tenente Estevan Cardoso (atacou pelo centro).
n. 21 - Tenente Jo é Osorio.
n. 25 - (Parece que fazia parte da columna de Resquin).
n. 30 Major Oantlido Mora.
n. 37 - Capitão José Orihuela, ou tenente Alejándro

Sanchez.
n. 39 - Tenente Angel '1orres.

n. 40 - + Coronel Jose Diaz (commandava uma columna).
n. 41 - Capitão Gabriel Soza.
n. 42 - Capitão Juan Fernandez.
n. 44 - + Tenente-coroneI Hilario Marcó (commandava

uma' columna).
Palleja falla no batalhão n. 17, ma~ suppomos que e te não en

trou em combate. Ea talvez confu ão com o Hl.

Manoel Roja).

Major Delgado.

+ Tenente-coronel Avelino Cabral.

+ ~Iajor Olabarriata.
(Major J. J. Paaz, ou capitão
Tenente }!iliton Tab ada.

n.
n.

1 
2
4

n. 10
n. 13 - T

n. 15

n. 1.
n. 21
n. 23

Regimento n.

Quanto ao~ regimentos de cavallaria, nrro ha duvida que 14 to
maram parte na batalha, mas só temos notic}a dos eguinte:

Regimento de dragões da oscolta. - Capitão José de Je 'uz Mar
tinez (no centro).

+ Tenente-coronel Fidel aliente.

Relatimmeme á pel'Jas que offreu ú exercito llnraguayo, já ficou
di o que, 8euaundo o tenente-coronel Thompson, andaram eUas por
6000 homens mor~o-. e 7 O O ferido~ aravemante, rac lhido a ho-
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pitaes, além dos que ficaram prlslOneiros. A sim, o preJUlzo do inimigo
andou por mais de 13,000 homens fóra de combate, tendo entrado em
fogo 23,000 segundo o mesmo ajudante de campo de Lopez,

O general Resquin, chefe do e tado-maior no exercito paraguayo,
pouco nos adianta nas declarações que quando pri ioneiro fez. Redu
zindo muito o numero de combatentes do seu lado, da informações
igualmente inexactas quanto ao numero e composição das columnas
paraguayas ; e isto é mais uma prova de que. até mesmo quando se
tratava de uma batalha geral, Lopez occuItrava' muita cousa ao seus
generaes, e só lhe. dizia o que a cada um interessava particularmente.
Assim é que, tendo sido quatro as columnas paraguayas, Resquin
apenas faz menção de tres, e da o general Diaz atacando o centro
alliado, quando a divisão d'esse general atacou a nossa esque'rcla, de com
binação com a de Barrios.

Foram estas as declarações de Resquin:

«Lopez tinha então 24,000 homens no acampamento de Rojas,
dos quaes 2,500 estavam doentes. Dispoz para o ataque de 16 a 17,000,
divididos em 3 columoas do modo seguinte:

« Uma da esquerda, composta de 8 regimentos de cavaHaria e 2
batalhões de infantaria com 2 estativas de foguetes a congréve, subindo
o total a 5,000 homens as ordens do declarante: esta foi a força que
atacou o exercito argentino e parte da vanguarda brazileira;

«Outra columna, do centro, composta de 7,000 homens, levando
4 regimentos de cavallaria e alguma artilharia de campanha, ao mando
do coronel Diaz;

« A terceira columD;a, da direita, compunha-se de 4 a 5,000 ho
mens, entre os quaes figurava apenas um esquadrão de cavallari::t. (1),
sendo commandante d'esta columna o general Barrios,

« As duas ultimas colurnnas atacaram o exercito brazileiro.

«A columna do centro tinha além d'isso por apoio 4 batalhões,
que formavam a reserva, com um total de 2,000 homens, os quaes só
se empenharam depois que se iniciou a acção (2).

(1) Não póde ser exacto. Os pri ioneiros declal'~ram que 6ram 2 regimentos, e Lopez, que
dava a simples tenentes o commando de batalhões, não fallaria en. seu boletim na « ca
vallaria_ de Barrios, dil'igida pelo m'1jor Delgado,» si esta consistisse apenas em um
esquadrao.

(2) Portanto, segundo Resquin, tomaram parte no a[.aque, incluindo esta força,
uns 19,000 homens, sem cont'U' os que prot1gi'lln a retirada e formav>\m a segund:\ linha
ele 'que elle adiante falia.
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«O resto formou uma segunda linha, que protegia a retirada
das columnas de ataque.

« As columnas de ataque soffl'eram enormemente; sua perda, entre
mortos e feridos, subia a 12.000 homens, pouco mais ou menll.'3.

« A derrota foi completa. a mesma noite Lopez mandou VII' 4 ba
talhoes de infantaÍ'ia e 1 regimento de cavalIaria de Humaitã, onde
tinha 14.0;)0 homens inactivos. D'alli vieram 12 l)eças de artilharia de
calibre 32 e 68.

« Lopez passou o dia 25 com muito receio de ser atacado, e então
dizia que se naquella noite ou no (lia seguinte não o fosse, podia contar
com larga vida.

« Entretanto, a esquerda da linha, de Rojas desde o Passo Saty, não
tinha trincheiras, estava franca e era apenas defendida por algumas
guardas.

« O Estero era alli vadeavel em qualquer ponto. Os alliados o suppu
nham, naturalmente, difficil de atraves 'ar, porque o não reconheceram.
Durante o periodo de inacção dos alIiados o exercito paraguayo occu
pau-se em levantar trincheiras por aquelIe lado. »

a batalha ficaram em poder dos alliados os seKuintes trophéos:

Tomados Tomlldos Tontados
pelos pelos pelos

B"QZ"ilei,'os A ,'gentinos O/'ientaes Total

Bandeiras de batalhões ....... 2 1 3

ndartes de caval1aria.. ' .. I 3 4

anhões.................... 4 4

• as de fo!met~ ......... 1 1

Caixas de guerra....... .... 10 3 13

Corndas e elari.n3•.......... 9 3 3 15

Além clí.eI> recolheram os alliados mais de 5.000 e ping'urda e 1.500 e
tau a: lança:, espada, carabina ~ e machete .'
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Quanto As perdas solfrUlas pelo exercito brasileiro na batalha ele
24 de Maio, ão estes os algarismos extrahidos dos documentos officiaes:

10 corpo do exerciLo lJrazill'.iro em opcra.~ões

Mortos Feridos Contusos

'" Q> .,
"" ,~ ~ '" '"",o "'o

" ;"''"t:S '" '" \-'1:1
'" .~~ '" .~~ '" .2 ~
.~ tl

~~
<:l ... '1:1 H

<> ~o 'õ 'õ ~õ
<
!-o

~ t='" ~ '" '" "'"
.,,,, o

o "-1 o "-1 o ,:::; H
- - -- - - - --

Gen61'aes ... '" ......................... ,. " ., ...•... .... .... 1 .... 2 . ..
Ajudantes de campo do general em chefe ........ .... .... . ... .... 2 . ...
Assistente, do deputado do Ajudante·general ...••.. .... .... 2 ... . . ... . ...

3
2
2

COMlVIA DO GERAL DE ARTILHARIA

GENERAL ANDRÉA (artilharia e infuntaria)

17- b"'igada
GURJÃO f

i o reg. de artilharia a cavallo (Mallet) •...
lo bato de al't. a pé (Pe'I-eira Valente). . .
30" »» (Hel-mesda Fonseca) .

2 1 9 ..
3 .

5
1
3

17
4
3

2 1 12 .... 9 24

\
19' brigada

FREITAS [

Bat. de engenho (Conl'ado Bittencolwt).
70 b~t. de volunt. ITosta) .. ..... .. . . 1 12
'120 » » (Pereil-a Caldas)... 1 2;)

1
5
B

6 1
"0 ..
82 '" .

8
68

116

2 37 1·1 138 . . . . 1 H'2

Somma.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 2 39 ló lóll . ... 10 216

La DIVISÃÓ (Infantaria)

GENERAL AnGOLLO, depois visconde de ltapa.r'ica

8' bl-igacla So, bato de linha (Azevedo) .
D. JosÉ DA SIL- LG» » (Fag'U1't.cl~s) : .

VEm \ ~ 10 » de ,"oJunt. (llfaw'LOIO Fe,·j'etl·a).
. 46 " » (Lourenço de A ralljo de-

pois bm'ão de Sel'gy)

.... .... ... 12 . ... ]

.. .... .. ,1 .. 1
1 ó

.., 3-
" ... ...

.. .. 2 .... 13 4 1

]3
5

·14

20

1 7 3 64 4 S 82

r'" B.t. d. hoh. (C,~",l. Sil.A) ... .... 1 6 ~·6 6 G9
tO brigada ~o » ele vol. (Deodol-o da Fonseca). ] 2 8 70 2 7 90

RE IN
220" » (1\{arcolino llfoura) . .. ... .... 3 22 . ... ... 2.'i
260» » (Figuei?'Q dc 111eUo) ... 2 11 5 63 1 82
40°" I) (FaTia Rochc~) ........ .... 1 1 12 1 U 27

-- -- - -- -- -- ---
3 ]5 23 ~2:.l 3 25 293

Somma.......................... 4 22 26 287 8 28 375

A.. 4.
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Mortos Feridos Contusos

., ., .,
",,,, .,.,

'" '"., o
~~ ~~g ;...~

~ '"·S ~ .~~
., .g (:!

'-~ t:l t:l
~~ ~.~ .;;; ",- 'õ~c ~!;l ....

~ .e'" ~ ~ se ., o
<::> ...... <::> ...... o ...... H

-- -- -- -- -- =

3' DIVISÃO (Infantaria)

GENERAL .AliPAIOrb,t. d, linha 1M",••"). . ....... 1 4 1 23 1 5 35
5' bJ"'i ada Lo» » (Pereva de Carpalho). 2 lU 7 117 .... .... 145

9 tiO» » (Pal'anhos) ., ......... '" 30 5 10:3 .... 3 111
OLIVEIRA BELLO 40 » de \"01. (DI'. Pinhei,'o G1J.~-

'l'i~aJ"ães) 3 16 1ó L2S .... .... lO!
- -- -- -- -- ----

6 91 28 371 1 8 513
-- -- -- -- -- -- --

~. ,. d f' lia' ,], lin. IG.i~""" P'''''<ol·· ~ 20 4 iSL 4· '" 16L
J I nga ~I ( 0 )) de vol-. (A gneUo TTalente) . ..... 3 L7 9 90 .... .. , 119

AcrXTIfO" ..1.-90)) » (J. Bueno) ............ 2L 9 89 .... '" ]10
B ClI.\DO 110 )) )) (Gavalcanti de Albu-

lTTENCOURT quc"qtlG) ............ 1 21 6 tl7 3 .... J2L
-- -- -- -- -- -- --

6 8'2 2S 307 7 0'0 • 52')
-- --

56
1
768 - -- --

SOllll1la ......................... ]2 181 8 8 l.·033

4" DmSÃO (Infantaria)

GE~'ERAL GUlU1ElUIE DE SOUZA

lla bl'igada roo bato de linha (J. J. Alves). .. ..... .... 3-! 5 8~ 1 1 123
AUTO Gom.\.RÃEs l.J.o » I) (A. P. de Oliveira) ... .... 1 . ... 6 1 2 10

depois Ba;rão 200 )) de vo1. (~]I/'illo de Castro) .... :2 12 6 (39 4 1 D.J-
do J aguarão 310 » » (1' achado da Costa) . .. .... 5 2 36 2 7 52

-- -- -- -- -- -- --
2 52 13 193 8 11 27\J

-- -- -- -- -- -- --
f120 bato de Un. lNeponwceno Silva) .. .... 24 2 43 . ... .... 69

13' bt'igada 10 )) éle \"01. (Gtt.etamo d~ lYIello) . .. 0. 0 • 27 14 101 .... .,. H2
COSTA rl>ElEIHA IGo» » (Albaquel'que BeUo) . .. .. , 6 1 23 ... .... 30

'0<l0» I) (Valpo)'to) ........... '" <l5 l:' 101 .... .... 13-1.
-- -- -- -- -- -- --

., [('2 25 268 ... .... 395.
-- -- -- -- -- -- --

Somma .. .................... ,.. 2 Lõ1 38 4.61 S 11 671

6' Dm ÃO (ln fant'll"ia)

GENERAL VICTOlTh,O j\lol\TEIRO ldepois Barão de S. Borja)

50 bato de Un. (Bento J. Gonçalves) .. .... 3 . ... 12 1 S 24
12' bl'igada 70 )) » (pedra) .............. .. ,. 1 .... 8 .... 5 U

COELno K.ELLY 30 )) de vols. (Rocha. Gaivão) .. ..... 1 .... 2 20 .... 2
~IIlGo» ». (Pel'I·l.whino) ........ .... .. .... 3 .... ....

-- -- -- -- -- - --
I 4 2 43 1 15 66

-- -- -- -- -- -- --
H.' bJ'Ígada 20 bato de lin. (Wa.'l1del'ley Vim) ..... 1 3 1 18' .... .... 23
.,\.LU TU~O DO 140 » de vaI. (Polycarpo Ca'l'iI,pos) .. .... .... .... 12 .. " .... 12

REIs
210 » » (Genuino Sampoio) ... 1 2 .. 3 .... 6
3 o» )). (ApoUonio Ca7npello) .. .... 2 .... 27 .... .... 29

-- -- -- -- -- -- --
2 5 3 57 3 ... 70

-- -- -- -- -- - --
-
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Mortos Feridos Oontusos

" "
~ ~ ~ ~ :,,~

'" >''l:l '" .s~ '" s..'l:l

'" .~~ '" '" .~~.~ .~ s..'l:l t:l '"'~õ ~õ
.... .,.., .., ..,

~o E-<
~ ~~ ~ :;e'" ~ ~ '" o
o o ..... o ..... E-;

-- -- -- -- -- -- =

lSa bl'igada )~;:I: b,a,t. de voI. (Fl"eire de Cm'valho) .
\." S ~ » (Gabriel Guedes) .
.J:!,VARISTO ILVA (10» » (Frias Villar) .

... .iH'
1 3

3
17 2
52 ..
2.0 ..

2
1
3

21
7'1
21

1 21 :3 89 2 6 122
---- ----------

Somma.......................... ·1 30 8 189 6 21 ·258

2' DIVISÃO (Cayallal'ia; comb·tteu a pé)

GENERAL Mm/NA BARRETO (José Luiz).

(",mm..,.." ,. b,igad•.......... .... .... 1 ... . ... ....
20 reg. cavo de linha (Sobinodft Rocha). 1 1 1 ;H 1 1

la b1'igada 30 »» » í IVen~esláo de Oli·
3 2 20ARAUJO BASTOS vewa) . ........ .... .... ....

lo corpo da guarda naco (M. Irltacio
da Silva ..... .... 5 6 31 . ... ·1

1
27

49

1 !J 10 76 5 102

. ~~o corpo de g. naco (Gum:illo Mel·cio) .. .... .... 1 2 . ... 4 7
'a br'lgada "o» » (Lenna) . ......... .... 6 5 1') 2 7 32

OLIvEm~.BUEKO 170» » (Silveir'a da Fon·
3 2 19 21totwa} .......... .... . ... . ,.

I==================:'='="~_=_9=\=_=8~:3=_3==;=~2=7_=1~1~_=~6_3=l1Somma.. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .... 1 l' 18 lOIl 3 16 165

-, DIVISÃO (Cavallaria: apenas alguns esquadrões
combateram a cavallo).

CORONEL Tnrs'l'Ão PINTO

3- brigada f ,o corpo de cavo da g. naco ( ? ).....
SEZEFREDO DE 60 » » • » ( ? I" ..

ME QUITA llo» II » (? ...

...... ,1 ..
. .
.... 1 2 ..

1

3

:]0

15a brigada ~ 9"
GUEDES 1)A Luz

H)o

corpo ria g n 'C. (Jal'cli.n) .
» » (Ma:»imiano Pi·

(?nentcl) .
II Il DyncTlrLe ],{ello} ..

.... .... 1 3 . ' .. .. 4.
-- -- -- -- -- -- --
.. .. 2 1 2l . .. .. .. 24

.. ... .. 1 .. .. 1
... 2 :'l 10 1 .... 10

&lmma .

4

4 5 33

1 41

43
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Mortos Feridos Contusos

I;:§ I: ~ '"
~ ~

" <:> !' <:>
~ ~ !-'1:3 ~ .s~" <:><:'1

.~ °t=ª '";:;
t~ .~ .... '1:3 H

'õ ~õ
<:

~<:> (.) ~O <:> E-<ll'::: t:: :.:l ll'::: se~
~

~ ~ oo l--< o l--< l--< ~

-- -- -- -- -- -- --
BRIGADA LIGEIRA DE VOLU JTARIOS (eavaliaria;

apenas comuateram a cayallo dous esquadrões).

GE:-IERAL NETTO

Somma .

lo corpo
20 )

t,0 »
o »

de cavo de vols.
)} ))

» »
»

(M. Luoas d~ Souza) .
(Caetano Gonçalves) . .....•.
(M. Amm'o Ba?'boza) .
(GI.l<lI·fe-il-o Viotol·ia) .

4 l~ li
326

1 3 3 5 12
..•• .j, '2 1 .... \.... 7
-- -- -- -- - --1-

2 li 6 20 .... .... 42

RESUl'lI:O:

Mortos Feridos Contusos

Goneraes - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

Ajudantes de campo e as istentes '. 2 2

Artilharia e infantaria ANDRE.<\ • . . . . . . . . . . 2 39 15 150 10 216

Infantaria ARGOLLo................................. '4 22 26 287 8 28 315

SA~[PAIO . • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • .• ••••••••• 1! IRl 56 768 8 8 1.033

» GUlLHERlllE DE SOUZ,\............. ., .•. 2 154 3 -161 8 11 671

» VICTORINO MONTEIRg .

Cavallaria J\!1ENN,\ BARRETO (J. L.) .

4 3') 8 1,.H 6 21

18 100 3 16

•
«

TRISTÃO PINTO .

ETTO .

4

2 14

5

6

35

20

Somma. .. 27 162 175 ".019 3~ !H 2.815

I
·189 2.]9-1 13J

Extraviados: 1 alferes e 115 praç'ls............................................. 193

3.0n
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685
2.194

29

N. B -As primeiras relações davam I alferes e '215 infer.iores e
soldados extraviados, mas incluimos entre os mortos 50 desses extra
viados, cujos cadaveres foram encontrados logo depois. Nos dias subsequentes
foram sendo encontrados muitos oLltros cadaveres, e, não tendo o ini
migo feito um so prisioneiro, devem ser incluidos entre os mortos todos
os individuas que figuram como desapparecidos.

A perda do 1" corpo de exercito brazileiro, portanto, foi esta se
gundo os documentos officiaes:
Mortos (sepultados nl) campo):-23 officiaes, 657 inferiores e

soldados. . .. . .
. Fe?'idos':-l general, 174 officiaes, 2.019 inferiores e soldados.

Contusos :-(relação muito incompleta), 2 generaes, 36 officiaes
e 94: inferiores e soldados.. .. . .

Fóra de combate (3 generaes, officiaes 238 e 2.770 pra~as de pret) 3.011
Dos officiaes e soldados falleceram muitos no mesmo dia ou nos se

guintes em consequencia dos ferimentos recebidos.
No dia 6 de Julho falleceu o intrepido general Samp:'l.Ío (natural

da provincia do Ceará), em viagem para Buenos-Aires, a bordo do vapor
Eponina; e atê 31 deMaio tinham expirado nos hospitaes de sangue
do exercito 33 commandantes e officiaes feridos.

Assim, o nosso prejuízo foi e te:
M 01'toS :-1 general, 61 officiaes, 657 inferiores

e soldados...................... 719
Feridos e rontusos :-2 generaes, 177 officiaes,

2.113 inferiores e soldados.. . . . . . .. 2.292

3.011

Cumpre notar que nas relações officiaes, feitas nos primeiros momento'.
ha alguns enganos. Assim, por exemplo, o 6° batalhão de infantaria teve
145 homens fóra de combate, mas a primeira parte official do seu com
nlandante só faz menção ele 141, e na: relação publicada nesta côrte,
em ordem do dia da repartiçãO do ajudante-general, só estão mencio
nados Ol) nomes de 127.

Na opinião dos medico~ que serviam então nos hospitaes, e de muiLos
officiae3 superiores, pode-se calcular o prejuizo do exercito brazileiro em
3.200 homens' fóra de combate.

o prejuizo que soffrell o EXE:RCITO ARGE. Tfl'iO segundo a ordem do
dia do general Mitre fOI este:



~1O?'tos :-11 officiaes, 115 soldados ...
Fel'irios: -37 officiaes, 443 soldados ..•

30

126
480

606
Mas, segundo uma relação official que obtivemos do govemo argen

tino, a pedtdo. da legação b:azileira em Buenos-Aires, foi esta a perda
dos nossos alliados:

}ji[orlos: - 19 officiaes, 360 soldados.......... 379
Fe}'idos: - 36 officiaes, 405 soldados......... 531
E xt?'aviados: - 30 soldados.................. 30

940
Estes algarismos ,parecem-nos muito exagerados e estão em desaccordo

com as partes officiaes anteriormente publicadas. Adoptamos, por isso,
de preferencia os da ordem da dia do general JJ itre.

O pequeno EXERCITO ORIENTAL teve fóra de combate:
M motos :-12 officiaes, 211 soleJados.......... 1:33
Feridos: - 17 officiaes, 146 soldados. . . . . . . . . . 163

296

Com estes dados podemos ter, approximadamente, a perda total do
exercito alliado na batalha de 24 de Maio:

.

[JMORTOS FERlD1S

Generaes Ofliciaes Inferiores
Gene"aes Ofliciaes Infe'l"iores I

e oldados e soldados
--

(j;x'1l'c;Lo Brazileiro. 1 61 6;i7 2 177 :!.llJ :'.011'

» Argentino. .......... II 113 . .... ... S7 ·113 GoJ

" Oriental .. o-o ••••••• 12 ]21 ......... 17 140 29.1
---- --------_._- ---- --

l 81 S9~ .. 2 1 2 7u:3 3.',n8

I
- ~ - - ...... -

(l7 2.nSõ
I

V. B.-Entre os mortos bt'azileiros vão incluidos 33 commandantes
e officiae mortalmente feridos, que sllccumbiram, Ull no proprio dia
da batalha, e outro até o dia 31 nos ho pitae de sangue; e 1 ge
neral, que só veio a. faHecer no dia 6 de Julho.
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Os nomes do.,: officiaes do exercito argentino mortos e feridos constam
das parte officiaes que transcreyemo '. Entre os mortos ficaram o coronel
Mathias Rivera, o tenente-coronel Lindolfo Pagola e o major Basabilbaso.

. O exercito oriental teve dous officiaes superiores mortos, o tenente

coronel Marcelino Castro e o major Conde.

No exercito brazileiro os officiaes superiores feritlos fOl'am:

1. Geneml Ozorio (marque7., e então barão elo Herval), levemenLe.
2 General Guilherme de Snuza, commandante n.a 4& n.ivisã l ), levemente.

COMMANDANTES DE BRIGADA:

3 Tenente coronel Araujo Bastos, com mandante da la brigada (cavallaria,
2& divisão).

OOMMANDAN'fES DE CORPQ.·:

4 MaUet, do 1° regimento de adilharia.
5 Pereira tle Carvalho, do 4° batalhão ele linha.
6 Dr. Pinheiro Guimarães, do 4° de voluntarioso
7 Guimarães Peixoto, elo l° batalhão ele' linha.
8 Oliveira Bueno (José), do 9° voluntarioso
9 Figueira ele Mello, do 26° ele voluntaL'Ío .

10 J. A. Alves, do 10° batalhão de linha.
11 Cyrillo ele Castro, do 20° de voluntarioso
12 Caetano de Mello, do 1° de vaIuntar ias.
13 M. L da Silva, do l° corpo de cavallaria de guarda nacional.
14 Hypolito Ribeiro, substituio o commandante ferido tlo 1° de vo'untario!S.

MAJORES FISCAES:

]6 L. Ewbank, do batalhão de engenheiros.
17 Oliveira Botelho, do 6° batalhão de linha,
18 Barreto Leite, do 4° de vaIuntarias.
19 Ferreira de Azevedo, do 20° de voluntarioso
20 Gaspar de Mello, do 5° corpo de cavallaria da guarda nacional, (comman

dou dois esquadrões desse corpo e do' 7°).
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Os offiCiaes brazileiros mortos foram e):

• 1 General Sampaio, commandante da 3" divisão.
·2 Major Julio de Menezes, do 41" de voluntarios, assi ·tente do deputado do

ajudante general.

nnrJsÃo
ARGOLLO

7° de Volunlal-ios

i:l Tenente Pedroso Goulart.

42° ele Volunlarios

'f 4 Commandante Pereira Oaldas.
• 5 Oapitão Athayde Seixas.

too de Vol1{,nta1"ios

6 Oapitão Oezar Guimarães.

13° Batalhão de linha

'f '7 Tenente Neves Gonzaga.
'f 8 Alferes Cursino de Oliveira.

2- de Vohmtal ios

9 Alferes Azevedo 1onteiro.

22° ele VohLntal'ios

'f 10 Major Rodrigo Baptista.
.. 11 Tenente Santos Silva.

26° de Voluntarios

12 Alferes Palacio dos Santos.
13 » Amaral Belota.

t'

(') Os que tem o signal • falleceram logo depois da batalha nos hospitaell de sangue
excepto o general Sampaio, que só veio a faUeeer no dia 6 de Julho.

Os que não têm signal foram mortos immediatamente.



DIVISÃO
. SAMPAIO

33

:;0 Búlalhâu ele in(anlaJ:ia

". 14 Capitão Nepol11uceno da Silva.
15 Alferes Marcellino Pire!'.

-1" l:alul/dlo de iJllanlcwia

10 1'enente Victor de Albuquerque.
". 17 » Azevedo Macedo.

18 Alferes Nelson Borges.
ltl » Cavalcanti de Albuquerque (João).

Do flntal!lüo rk inj'an/aria

.... 20 Tenente Robel'tll Rangel.

4° ele TTolun/ai'ios .

21 Tenente Aguiar Toledo.
22 » Hibeiro Ramos.
23 » Ferreira 'J'inoco.

'/o 2-1: Alferes Duarte Castro.

1° Batalhão de infantaria

25 Tenente Bezerra de Salle .
26 Alferes Noronha de Faria.

27 Tenente vVisland da Fonseca.
28 » Mathias Guaranim.
29 Alferes Lucio de Figueiredo.
30 » Ernesto de Sã..
31 » Pereira Dias.
32 » Fernandes Leão.

9 o ele Voli.mla'l' ios

33
34

»
»

Fernandes Lima.
Saboia de Almeida.

110 de Vol1.tnta1"ios

.... 35 Commandante Cavalcanti de Albuquerque (Innocencio).
1f 36 Major Seraphim de Paiva.

37 Tenente Marques Camacho.

A.. 5



DIVISÃO
GUILHER

ME DE

SOUZA.

20° ele Voluntarios

'f 38 Capitão Kiapp Rubim.
39 Tenente Feliciano Estrella.
40 Alferes Mariano Dia.

3 i o ele Vol'unla"ios

'f 41 Alferes Pereira Leal

Iode Voltmlarios

'f 42 Capitão Frederico Silva.
'f 43 Alferes Nicolao Miller.
'f 44 » Pereira Lima.

19 o de V ol~mta"i()s

'f 45 » Gonzaga de Noronha.

2-1 0 ele Volunta,rios

'f 46 Capitão Tolentino !'ereira.

30 ue r oluntados

47 Commandante Rocha GaIvão.
'f 48 Tenente J. F. do Nascimento.

20 Ba/.alhão ele linha

DIVISÃO
VICTORINO 'f 49 Tenente J. Manoel da Silva
MONTEIRO 50 Alferes Salustiano dos Reis.

21 0 de 1 oluntar'ios

51 Alferes Hygino dos Santos.

51° ele Vohtnlw'ios

52 Capitão Pereira de Carvalho (Francisco).
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2° Regimento de caz;allaria ele linha

53 Alferes Gomes Peixoto.

lo CO?"PO ele caIJallaria ele gMa1'da nacional
DIVISÕES
MENNA 'f 54 Alferes Moreira de Figueiredo.

BARRETO
ETRrsTÃo 5" Corpo de ca~'allaria de g~~a'"cla nacional

PIN'O
'f 55 Alferes Martinho Pereira.

10° COJ'pO de calXtllaria de guarda nacional

y.. 56 Alferes 3eraphim dos Santos.

BRIGADA
NETTO

1° C01'PO ele vol'unta?"ios ele caIJallaria

57 Tenente Belizario Rocba.
'f 58 » Abel ela Porciuncula.

3° Corpo ele I:oluntarios ele caüallw'ia

59 Capitão Daniel de Moraes.
'f 60 Alferes Francisco Canhada.

Não apparece nesta lista o nome de 1 alferes, que foi considerado extra

viado.
Apezar das diligencias que fizemos não se encontrou a relação em

que deve figurar o seu nome.
Cumpre notar que muitos outros oificiaes feridos falleceram depois

nos hospitaes.

II.

A batalha de 24 de Maio, ent T1lYMt!JJ descl'ipta pelo coronel
orie/~tal Palleja. (Extrahido elo «Diario ele la Ca npaiía de las
fue?''zas alia las contra el Pa1'ag~ta:;, p01' el c01"onel oriental
D. Leon de Palleja, » - Mon(elJidéo, 2 vols., 1866).

« Dia. 24 de Maio.-O inimigo durante toda a noite andou em mo
vimento. Ouviam-se vozes de pessoas tocando carretas e cavalhadas.
As aves do esteiro andavam inquietas e gritavam alvorotadas. Apezar
do rumor que partia do campo dominado pelos ParaCTuayo:;, pac; ou-se
a noite sem novidade. Ao amanhecer notou-se muito movimento na
linha contraria. A cada momento chegavam cávalharlas a uns currae
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que descortinavamos. Os soldados tomavam cavaUo', e sahiam corpos
montado para o l)osque situado à nossa esquerda, e para o que nos
fica à. direita.

« A descoberta fez- e, como de costume, até á borda do esteiro im
me'iiat,) á linha inimiga. de entrincheiramentos Os batalhões orientaes
« Libertad ~ e «Independencia» e tavam alojados a 3 quadras da es
querda da nossa. linha e o regimento «Escoltn., » a pé, tinha um
pequeno piquete de infantaria 2 quadras na frente. Uma companhia do
batalhão «Florida» cobria a avan('ada do centro da nossa linha. A'
direita, uma a,ançada. de cavallaria, e infantarIa do l°. corpo ar
gentino cobriam aquella frente da linha exterior.

« r\ linha de batalha compunha-se, a direita, do l°. corpo do exer
cito argentino com toda a sua cavallaria que estava montada (menos o regi
mento S. Martin) e o regimento de artilharia ligeira do coronel Vedia,
em po ição' no centro e tava uma bateria do l°. regimento de a.rtilharia
ligeira brazileira, composta de 25 peça'> raiadas, e defendida pelos
batalhõe:' orientaes, «Florida» e «24 de Abril, » as minhas ordens (1),
tendo a. e.querda, fechando o caminho real, o 2'. batalhão brazileiro
de infantal ia de linha e de reserva 1 brigada da divisão Victorino;
á querda, uma bateria de 6 peça orientaes e ;3 batalhões brazil€liros
da mesma di,i :-0.

O inimiO'o deixara emboscados no pajonal do esteiro, em frente â.
ua extrema dir ita 4 batalhões de infantaria. e 2 regimentos de ca

vallaria dentro de trincheira no bosque e no teiro, apeados (adentro
de trincherll e.n el monte y en el estem apeado).

A' 10 da manhã (2) mai ou meno, um foguete a congrev"l,
que lanc,:.ado da dir. ita inimiga ,aio cahir juuto ao «Florida, ~ foi
o ~ignal do ataq\l .

A columlla embo cada lan .011- e em di~paraL' um ô tiL' , a ca
vallaria de ~pada em punho e a infantaria de ba)'one a calada, obre
o no o piquete a ancado de c ",alIaria e o ') batalhõ «lndep 11-

deneia e Libertad, qu , rprendido. não tiveram tempo pará
~ rrn r. E~Le~ doi 01' ficaram d ~feit ~: o primeir e\'e o mman-
dante Eli ontu' o egllnflo te, m do o ~ u IUmandante
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M. Castro, e a bandeira, que o respectivo porta diz ter escondido na
lama do banhado, não appareceu' ainda.

« Não obstante, apercebidas a bateria oriental e a brazileira do centro,
fizeram fogo com metralha e bala, e deixaram a columna inimiga
quasi toda cahida por terra O~l dispersa nos r>o..ionnlt's e banharlo pro
ximos. A cavallaria, repellida na esquerda, lançou-se com audacia
sobre o centro; porém esta bateria era um vulcão (1); 24 peças. com
os intervallos guamecidos por uma secção dos batalhões «Florida» e
«2-1 de Abril,» faziam d'este lagar um foco impenetravel de fogo.

Entretanto, justiça seja feita, chegaram alg1.lUs inimigos até 50 metros
da bateria, e eu tive n'ella 1 official ferido e 4 soldados 1óra de

combate.
« Metralhada e fuzilarla a cavallaria no centro, foi incorporar-se á

columna inimiga que atacava nos a direita.
« Com eieHo, ao me~mo tempo que rompeu o combate pela nossa

esquerda, duas fortes columna de ataque, tambem emboscadas f6~a das
trincheiras, lançavam-se sobre o centro e a ala direita. Porém a que
vinha pelo centro, retardada pela passagem do esteiro, e pelas volta
que dá o albardão, só veio a chocar-se comnosco depois da columna
que atacou a direita. Assim, passarei a narrar o que aconteceu por
esse lado.

« A colullma inimiga, composta de 7 batalhõ~s e 2 a 3 regimento~ (2),
cruzou o banhado, e destacou a cavallaria pelo Palmar, ameaçando
onvolver f) 1". corpo do exercito argentino pela retaguarda (por la
espalda). Encontrando a cavallaria argentina, que não soube conter o
impeto do inimigo, envolveu um batalhãO ela divisão uo coronel Ri vas, sem
qua i dar-lhe tempo senão para recolher (replegal') os atiradores. Dous
outros batalhões argentinos, destacados na frente, formaram quadrado,
pOl'élU a cavallal'Ía inimiga, mettenuo-se entre os quadrados e a nossa
linha de batalha, deu lugar a que esses quadrado soffr"ssem o fogo
de alguns dos nossos, que Se) d8st.:oncertam e não vêm o que fazem.
Esta cavallaria pereceu em sua qua'i totalidade. Houve paragllayos que
morreram de espada na mão ao pé dos canhões argentinus; porém o
coronel Vedia, ajudado pela infantaria de . linha, fez jogar a artilharia
do modo mais efficaz e poderoso. A Il'ente fiCOll corno calçada de ho
lllens e ~aval1o.. .\. columua de '* lJatalhõe. inimio·o.. rendo fL'U trada
a carga da caval1al'ia, e olJsel'vando o IUOUO horrivel por que fôm

1 A artilharia de MalleL.
2 E' englDO. Resqllin tinha 8 regiJU~ntos de a,aUaria l' 2 h/ltalhõe .
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depois de 3 horas de
ba'nhados e o esteiro,

vigor;

com os

feridos.

metralhada, não levou o combate com
imIteis tentativas fugia e foi amparar-se

deixando o campo coalhado de mortos e
« Passemos agora ao centro.
« Este, como eu disse, foi o ultimo ponto que soffreu o ataque da

infantaria paraguaya.
« Tinhamos fuzilado e metralhaeli) a cCLvallaria que atacou a esquerda,

quando aquella cruzou para a direita. Repentinamente desembocou pela
nos a frente, atravez do albardão que leva ao portão do seu campo en
trincheirado, outra columna de infantaria, tambem de 4 batalhões' e
2 ou 3 regimentos de cavallaria, avançando impavidos, como disse, até
perto dos canh:ies, Mas a nossa linha estava com toda a calma e per
feição; á direita da bateria chegou uma brigada da divisão Victorino,
e formou em batalha; os intervallos das peças estavam cobertos por
duas fileiras de Orientaes valera os, com suas bandeirJ.S desfraldadas,
entoando o hymno nacional; á e:squerda, no caminho, ficaram 2 ba
talhões brazileiros em batalha. e 3 d~ re erva da mesma divisão Victo
rino; a bateria oriental estava resguardada pelo regimento «E coIta »

e re tos dos batalhões «Libertad» e «Inelependencia, » com suas ban
deiras larg·as. Assim o inimigo c0mprehendeu logo que por aqui l.ada
podia fazer: era um turbilhão de fogo; atravez da nuvem e. pessa de
fLlmo que encobria a frente, viam- e, entre relampagos, voar pelos
are membros e roupas elos cavalleiro, arreios e m~mbros do ca
vallos.

« O campo ficou repugnante, cheio de cadavere mutilado e cavallos
estripado., de pernas quebradas (1),_ Depois de tres arremettida inutei,
o inimigo, acobardado, passou a s0ffrer o no 80 fogo a 200 metro' de
distancia atraz dos banhados e pajonales.

« 'esse momento apre entou-ie na bateria o genel'al Flores, unico
que se achava na linha do centro e e querela (2), e ordenou-me que
tiras e dos intervallos das peças a infantaria do «Florida» e «2-1: de
Abril» e marchasse para a esquerda, onde hayia grande aperto
Formei em columna e segui a marche-marche (aI trote), conforme a
ordem recebida; porém o e,tor\'o da barl'acas e enramada dos Bra
zileiros, a 'sim como os banhados e um maldito arbu to que aqui abunda,

(1) {( El campo qu~dó rapugnante d cadavcl'es mutila'los y aballos despanzurrados
y perniquebrado .... II •

('2) Na do centro estava t.ambem o general brazileiro Vict.ol'ino Mont.eiro· na da
esquerda est.a"am varios genemes brazileiro, ampaio, Argoll'>, Guilherme de' Smzll,
J. L. Menna Barret.o e Andréa. O general Ozorio apresentou- e em t.odos o pont.os
da liuha.



obrigaram-me a tomar o passo dobrado para conservar a forma. Quando
desemboquei na baixada, vi do que se tratava. A columna inimiga
que atacava a esquerda reorganisou-se junto ao bosque, e o mesmo
fizera a outra columna a duas ou tre quadras d'elIe; os 3 batalhões
brazileiros que cobeiam a extrema esquerda da nossa linha, abriram
lhes caminho, marchando em retirada (1), e a columna penetrou em
nosso campo, mas, atacada pela artilharia de po 'Íção da 2". linha,
retrocedeu quasi' no momento em que eu desembocava. O batalhão
brazileiro que estava perto de mim refez-se logo, e, a esforços de seu
commandante e do tenente-coronel Fortunato Flores, atacou o inimigo,
ao mesmo tempo que a minha columna. Vendo-se perdido, o inimigo
tornou a retroceder e marchou para o bosque, onde os outros 2 ba
talhões brazileiros, ja reorganisados (rehecho), ajudados pela artilharia
da 2'. linha deu cabo de quasi todos os inimigos, tomando-lhes 4
obuzes a Paixhan de 16. Dizem-me que os Argentinos tomaram um
outro (2).

« Vendo o general em chefe que o lado esquerdo estava desomba
raçado, ordenou-me que conservasse a direita e me dirigi se ao centro
para carregar á bayoneta os restos da columna que atacou. o centro,
e que, reorganisando-se do outro lado do primeiro banhado, trazia-nos
um novo ataque. Dispostos em duas columnas parallelas. 0« Florida»
e o « 24 de Abril,» carreguei a frente d'elles e levei de rojo o ini
migo até ao ultimo banhado proximo à sua trincheira, deixando o
campo coberto de cadaveres e feridos, e tendo a fortuna de tomar a
bandeira do primeiro corpo que se achava a frente. O resto foi lançado
no pajonal e extenso banhado que ficava á minha direita, onde per
deu-se eutre os .i uncos. Dons corpos sa1liram, com uma bateria, de suas
trincheiras até a margem opposta do esteiro, e estivemos escopetean
do-nos com elIes e soffrendo o fogo de toda a frente de ua linha,
qne nã·) tinha menos de 20 a 30 peças de artilharia, 'esta .posiç-o
conservei-me por espaço de 2 horas, até que recebi ordem de retirada,
deixando na frente o 7°. brazileiro de infantaria de linha.

« No 50 amado general veio felicitar-nos em pe 'soa pelo procedi
mento de nossos corpos n'este dia memorave!.

« A bandeira que lhe mandei em nome do «Florida» foi por elle
offerecida ao general Ozorio, que fez o obsequio de dar-lhe obuzes
prisioneiros.

,,',

(I) Chamamos a attenção do leito!' para a nota "ectificativa que acompanha esta
descri'pção, sob o n. n.

(2) Não é exacto.
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« N'este instante, que seriam 2 1/2 horas da tarde, estava tudo ter
minado na linha, porém havia mais de meia hora que se ouvia viva
fuzilaria á retaguarda do campo, na direcção das trincheiras que tomei
no p::tsso do Estero Bellaco em 20 de Maio (Passo Sidra). A columna
inimiga que recuára para o bosque, ainda que hostilisada, foi correndo
pelo bosque acima, por vêr-se perdida, ate ao indicado pas~o do Estero;
ahi encontrou a cavallaria l'io-grandense ao mando do general Netto.
Este carreguu os contrarias com os 2 unkos esquadrões montados que
tinha, e COlO os desillontaJos os conteve ate que chegaram 2 batalhões
mandados pelo general Ozario, e então o combate COllverteu-se em
terrivel carnificina, pelejando ambos os lados com indomavel valor (1).

« A. s 3 1/2 da tarJe a batalha estava terminada. Só o canhão tra
b<l1hou de palte a. parte até á. noite ....

« .... O inimigo vinha ebrio e furioso. Segundo os pl'isioneiro' todos
os soldados receberam bebida com paIvara, e o. chefes lhes assegu
raram que, carregando com firmeza, as tropas alliadas fugiriam porque
eram mui cobardes.

« Os feridos inimigos, horrivelmente mutilauos, foram recolhidos com
uma piedade e paciencia evangelicas, e levados com muito trabalho
aos hospitaes a poder de braços dos nossos fatigados soldados ....

« Lopez declarou a seu exercito que era esta a ultima batalha, e
que hoje venceriam ou morreriam .... Apezar do destroço que soifreu,
suas musicas tocaram durante toda a noite, e sentia-se muito rumor
de gente que sahia dos banhados e bosques, e de outros que andavam
chamando e procurando camaradas perdidos nos pojonales e banhados.

«Tal foi a batalha de hoje, segundo os poucos dados que pude
reunir, por estar crayado em meu posto. Os generaes Flores e Ozorio
expuzeram :1 vida, sobretudo o primeiro, como simples soldados. O com
bate de hoje pMe-se dizer que foi uma segunda edição correcta e
augmentada do de 2 de Maio, porém com puro detrimento e desmora
lisação do inimigo.

«Nossa cavallaria, exceptuando a valente divisão Netto, a caval
laria de linha. e o regimento S. Martin, argentinos, não tomou parte
activa no combate. A razã.o é que estavamos pessimamente de cavallos;
se eu dissesse que nos achamos inteiramente a pé não diria senão
a verdarle.

« O principal papel n'esta batalha foi desempenhado pela nossa ar
tilharia, apezar de estar collocada defeituosamente. Seus fogos não se

(I \ Ao general etto iUC01'pol'aram-se mais de 2 batalhões.
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cruzavam, p~ré1l1 foram bem tlirigidos. A bateria oriental fez fogos de
uma precisão e estragos admiraveis. Duas de suas peças ficaram des
montadas pela ma qualidade da madeIras dos reparos, porém foram

substituidas por 2 obuzes inimigos.

« Eu nunca vi, nem espero vêr um canhoneio igual, nem mortan
dade tão espanto a em tão curto espaço de tempo.

« Dia 25 de MaIO. -Acredüava-se geralmente que hoje o presidente

MItre festejasse e'te anniversario leva.ndo o ataque ao inimigo, porém

não houve novidade.

« Observa-se gi-ande movimento na linha inimiga. A' noite ouvia-se

mui grande rumor de gente que animava os b is e cavallos nos

màos passos do esteiro dentro dos" seu' entrincheiramentos. Indubi

tavelmente tral:em artilharia de Humaità para robustecer a linha

fortificada. DUI'ante o dia desprenderam gLllll'rilhas para explorar

03 banhados e recolher feridos e dispersos. .'

« Dia 26 de Maio.-Apezar da bulha e ,gritaria do inimigo durante

a noite passada, não houve novidade ....
« Dia 27 de Maio.- .... Recebemos um sargento inimigo de.3ertor.

Pertencia ao batalhão n. 20, um dos que atacar,lm pelo centro (1).
Dos 4 batalhões que vinham n'a frente formaram um só, e c m menos

forças que os demais, sob a denominação de n. 12 (2) .. " Das outras co
lumnas de ataque nada sabe, porque no exercito paraguayo nenhum
soldado póde separar-se do seu C01\10 por COU'la alguma deste mundo.
Diz eUe que os dilferentes cortl0s não se cornmunicam. Este desertor

foi preso para ser castigado porque foi sorprendido a conversar sobre

o resulbdo da batalha ....

« Dia 27 .... Tanto n'este combate, como nos anteriores, sustentados
desde a passagem do Paraná, temos visto que o inimigo se acha bem
armado. Todo o armamento tomado é de espoleta (a piston) de fabrica
ingleza e aUe.mil, e ha corpos armados à Rifl.eman, com carabinas de

sabre. As munições são inglezas.
« A tropa estava ve3Lida ele blusa e chiripá. (3), porém parte d'ella

(I) N'este caso o baf.alhii~ 2{) pertencia á cohLUlUa de Marcó. Outro batalhão d'ess!1
columna era o 41.

(~) O batalhão 12 tambem tomou padc' na batalha, e esta circumstancia pareco
provar que ficou aniquila'lo.

(3) Devem lêr este trecho o nossos pintores de batalhas, que têm a mania de
r~presenlar sempre nús os Pnraguayos, mesmo no começo da guerra quando o exer-
Cito de Lopez achava-se perfeitamente uniformisado. '

Ainda qU'l.n':1o fosse ssa a verdade lüstoricn, deviam os nossos Vernets, exami
nando, por exel11plo, a belll1, collecção de quadros do MllSeu Historico do \ ersaillos,

Á. 6



officiaes encal'l'egados
e ainda ha entre as
coalhados de mortos

vestia calças e blusas de panno azul escuro (1). Dizel)l-me que estes
são os Rifleros, que fazem serviço junto ã pessoa do pre3idente Lopez.
A roupa interior é de fabrica creoula, e, em geral, muito limpa.
Todos traziam morl'ião em f6ema de kepy, feito com couro do paiz (2).

« Dia 29 de Maio.- ...• O exel'cito alUado teve fóra de combate
no dia 24 de Maio 3,650 homen, porém estão comprehendidos n'este
numero até mesmo o contusos e feridos insignificantemente, que não

deixaram seus postos na fileira.

« A perda do inimigo, segundo a parte. elos
de sepultar os cadaveres, obe a 7,000 mortos,
linha mais de 200 in epuHos, estando tambem
os banhado. da frente: »

I. B. - Não reproduzimos outras de cripçães da batalha feita por
corl~espondentes brazi1eiros, porque é facil examinaI-as nas collecções
dos nosso. jornaes, que· se guardam nas' bibliothecas publicas d'e ta
capital.

a obra de Pereira da Costa, vaI. III, estão transcriptos muitos
trechos de uma das correspondencias do Jornal do Gormne;·cio.

comprehender que os grandes mestres nunca se escravisaram a todas as pequenas
circumstancias dos factos que immortalisaram na téla. O pintor historico deve ter
certa liberdade de acção. Os exercitos franceze que, atr'lvessando a Europa inteira,
foram dar a batalha dA. i'vIoskowa, no coração da Russiu, não podiam ter entrado em
fooo com os seus grandes uniformes, barretinas e penuchos. Entretanto apparecemno quadro que representA. esse feito de armas, ,esUdos como em dia de parada, e
apenas um Oll outro soldado ostenta os cotove11os rõtos, e as calças dilaceradas, para
attestnr que a campanha foi rude e l'lboriosa.

Todos os grandes pintore militares suppuzeram sempre que nas ve peras d'l ba
talha haDa dUribuiç.ão de fardamento ás tropas.

Napoleão I atravessou os Alpes em 1U1l pacifico jumento, mas foi representado em
um fogoso cavallo.

e o facto se désse com um general brazileiro e o quadro fosse pintado aqui, não
deixaria o jumento de passar li. posteridade.

(1) Em geral a tropa paraguaya trazia blu '\s vermelhas e chiripá. Os que se ba
teram em 2 de Maio tambem estavam vestidos assim.. .

(2) Em outro lugar do seu Dia1'Ío descreve Palleja com mais particularidades o
nnifo11ue paraguayo:

«•... A. cavallaria Q'az um pequeno morrião com pala. E' de sola bem cosida. No
mor~ão eslíL pintado o .scudo paragua~o c,om 2 bandeh'as d s la'los, collocadas des
graclO~amen~. ~ blus~ e de panDO ,ordinulO encarnado, golla e canhões pret.os. Usam
chiripl;1o de la ate aos Jo~lhos, com listras d~ azul celeste e branco, c roulas de algodão
do palZ com grande fl'anJa, que chega até mela perna. "arlitentos e soldados, todos anelam
descalços. sam grandes e poras de ferro, ele forma antiga. ó os ;ofllci'le anelam cal
çados.

l( Â infantaria b'az gorras ele quartel com pala, fi motad negm e ouiTa metade
vermelha, com a" letras R. P., de panno ,.rm lho. Usa a mesma blusa, o me mo
chiripá e li mesmaS ceroulas qu fi ca.vallan'l .... "
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+Obse7'vações sob1'e a descripção do c011 Jnel Palleja publicada
sob o n. i O.

Um distincto 'chefe brazileiro, que cobrio-se de gloria na batalha
de 24 de Maio, forneceu-nos os seguintes apontamentos, que publica
mos sem aUeração alguma:

« No Diado de Palleja lê-se o seguinte trecho:

« Os 3 batalhões brazileiros que cobriam a extrema esquerda
« da nossa linha abriram caminho ao inimigo, marchando em retirada,
« e os raraguayos penetral'am em nosso campo; mas atacados pela arti
« lharia de posição da 2' linha... , etc. »

« Ha nestas linhas uma injusta censura aos intrepidos batalhões bra
zileiros que defenderam a esquerda.

« Palleja combateu no cent?"o da linha [tUiada, e não via nem pro
curou informar-se do que se passou no flanco esquerdo, onde aUás mais
numerosas foram as forças que ,e chocaram, mais encarniçada foi a
luta, mais decisiva a victoria. Se elle lá estivesse, ou pelo menos se
quizesse historiar os factos com dados seguros, procederia a indagações
que não lhe permittiriarn descrever com tão pouca precisão o que alli
se deu.

« A sua curta e confu,a descripção da batalha de 24 de Maio foi
redigida tão precipitada e irreflectidamente, que tendo elle assegurado
haver o batalhao « Libertad » perdido a sua bandeira, para não mais
achal-a logo que os Paraguayos se arremessaram sobre o exercito alliado,
mais adiante diz que os restos desse batalhão, collocados depois daquelle
choque á retaguarda da artilharia, mantinham desfraldada essa mesma
bandeira.

« O que e verdade é que, lendo-se ô Diw'io citado, ninguem pen
sará de certo que, iustamente nesse flanco, em que tão pouco e inexa
ctamente faUa o valente chefe oriental, foi que se desenrolaram os
mais importantes feitos, e se manifestou a pha e capital desse memo
ravel dia.

« Faremos o pos 'ivel 'por preencher essa lacuna, tanto mais que
alli Ó Brazileiro conbateram; o que talvez, melhor do que tudo o
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mais, explique o ter-se querido lan~ar na penumbra, senão no esque
cimento o que nesse ponto se passou (1).

« Seremos, porém, muito concisos; pois para minudencias não dão
ensanchas os estreitos limites de uma nota. Comtudo para melhor exe
cução do nosso intuito, daremos uma idéa geral ela granele batalha,
mencionando os factos occorridos nos diversos pontos onde a peleja se
travou.

«O modo por que estava acampado o exercito alliado favorecia
grandemente urna sorpresa.

« A direita da vanguarda era constituida por uma parte do exercito
argentino em que figuravam as cavallarias de Rornos e O:lceres, alguma
infantaria e artilharia: em sua frente havia fortes po tos "avançados.

« No centro da vanguarda acampava todo t) pequeno exercito oriental
com as suas 6 ou 8 bocas de fogo. Ia sua direita, entre elle e o argen
tino, ficava o lo regimento de artilharia a cavallo (regimento brazileiro)
com 24 canhõe', protegidos pelas tres brigadas da 6' divisão brazileil'a,
sob o com mando do general Victorino Monteiro. Oobriam essas duas
parte' da vanguarda, centro e esqu~rdaJ fortes piquetes dos batalhões
brazileiros, e dous batalhões orienta~ , o « lnclependencia » e o « Libertad. lt

« :Em frente aos postos avançauos havia espe'sas mattas e altissimos
macegaes. A' e querela da vanguarda, porém um pouco atraz, acampava
o regimento de caTallaria S. Martin (argentino).

« A' retaguarda, em escalão, estava a 3~ divisão de infantaria bra
zileira, sob o com mando do general Sampaio, e compo ta de dua,; brigadas,
cada uma com ql1atro batalh.ões.

« O flanco esquerdo dessa divin(j ficava prlJximo de uma grande rnatta.
Esta, em poder dos Pamguayos, separava o Potrero Pil'is do campo de
Tuyuty e prolongava-se por todo o flanco esquerdo do exercito brazileiro.
.fi.. uma sofi'rivel distancia. dessa' divisão e a retagua:rda acampava o grosso
do exercito brazileiro: a la c1ivi ão de infantaria, sob o commando do
general Argollo, a 4' sob o commando do general Guilherme de Souza,
a brigada de artilharia (173

), a auxiliar (19~ brigada), o qnartel 'general
e o 'transporte.

« A cavallaria brazileira, quasi toda a pé por falta de cavallos, c:obria
. a retaguarda do exercito; uma parte occupava o Potrero Piris. A' direita

do exercito ul'azileiro acampava o gro so do exercito argentino.

(1) O general Mit.re não foi injusto pal'.l com os Bn ile'l'Js, pois n Boleti~. q!I0
publicou. e que reproduzimos adiante, couf~ss.l que tocou « el ·nuyor es(u.e,·zo. aI e;el'Clto
brasilel'o. »



« Nas mattas e macegaes vizinhos da vanguarda Lopez escondêra 11

columna commandada pelo generai Resquin, composta principalmente da
cavallaria, com estativas de foguetes a congréve. Na matta da esquerda
e nos macegaes vizinhos perto do flanco esquerdo da vanguarda do regi
mento S. Martin e da 3" divi ão de infantaria fôra collocada a cslumna
paraguaya commandada ·pelo general Diaz, então coronel, a mais forte
de todas; aproprio RE:squin dá-lhe 7,000 homens. Compunha-se prin
cipalmente de infantaria e além de estativas de f ,guetes a congréve
tinha a unica artilharia que os Paraguayos 'trouxeram a combate.

« A' direita de Diaz, e talvez u u pouco mais avançada, estava a
columna de Ban'ios, ameaçqndo o Potrero Pieis, o flanco esquerdo do
grosso do exercito brazileiro' e o proprio quartel general e córpo de
transportp.s A columna de Marcó fo"mava a reserva de Diaz e de Barrio~,

e devia apoiar um ou outro, conforme as emergencias do c:>mbate.

« Tudo as im preparado, e estando (l exercito alliado desprevénido,
ao sibilar de um foguete a congréve (seriam mais de 11 horas da manhã),
que era o signal convencionado, das mattas e macegaés vizinhos da van
guarda sahiram as cavalJarias de Resquin, e cahiram com a rapidez do
raio sobre os postos avançados, levando-os adiante de si. Como diz
Palleja, foram com esse choque de bJ.ratados os batalhõe orientaes,
~(Independencia » e « Lib1rtad» quasi sem úpporem resi:tencia. A infantaria
de Resquin avan70ll a marche-marche e, ajudada pelas estativa. de
foguetes, apoiou o ataque que as cavallarias levaram á vanguarda.

~ Na extrema direita as cavallarias de Rornos e Caceres, tomadas de
,sapetão, dispararam I ara a retaguarda,. indo parar muitas praças em
Itapirú. Um regimento de infantaria argentina, cremos q'le o 3° de linha,
formou quadrado mas nlO pôde resistir ao choque. Pisad a patas de
cavallo,' foi quasi todo acutilado.

« Em breve, IJorém, as cousas mudaram de aspecto. Avançaram alguns
batalhões argentinos dirigidos pelo genera~ Paunero.. O coronel Vedia fez
abrir um vivo fogo ele artilharia sobre as columnas paraguayas, que
foram afinal repellidas com grandes perdas.

« No centro, a. 24 peças do ln regimento de artilharia brazileira, apenas
surgiram na ua frente as columnas paraguayas de cavallada, romperam
sobre elIas um fogo incessante e medonho, 8rremes. ando nuvens de metralha.
Os tiros succediam-'se com tal rapidez que es e regimento, sob o COID

mando do então coronel Mallet, adquiria desde e sa occasião o titulo
de artilharia a ?'e·volwe?'. Parte da 6" divisão de infantaria, collocada
no intervalIo dos canhões, emquanto outra parte form~l'a. a reserva,
ajudavam os artilheiro. na sua obra de de truição com cerrada fuzilaria.
Na esquerda do centro a pouco numerosa artilharia oriental, protegida pela
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infantaria dessa nacionalidade, e pela b~azileira, procedia, da me 'ma ma
neira. Olltros canhõe do 3° de artilharia a pé (brazileiro) refor
çaram o centro.

« unca os Paraguaycs, apezar de seu impeto, puderam approximar.se
mais d6 que a 50 metros da artilharia do centro e extrema esquerda.
Torvelinhavam sob a espessa massa de f(}rro que sobre elies 'cahia, e davam
volta para de novo carregar sempre infrnctiferamente. Poucas perda,
pois, teriam tido as forças brazileiras e orientaes alli collocadas, se não
concorressem para avultaI-as as soffridas pelos corpos e piquetes que
tinham nos po tos avançados; que, como vimo', colhidos de sorpresa, pouca
ou nenhuma resistencia puderam oppôr. ComtlHlo, as clavinas da cavallaria
paraguaya, as e~pingardas da pouca infantaria que a acompanhava, e, sobre
tudo, os foguetes a congreve, abriram alguns claros nas fileiras dos
defensores da artilharia do centro e -vanguarda. Os dou. batalh'Je de
Palleja, segundo e:'rte official, só tiveram cinco homens fóra dtl combate,
depois que a artilharia foi atacada e começou a troar.

« Logo que o foguete-signal cawo no campo do alliados, e ao mesmo
tempo que Resquin atacava a vanguarda, sahio da matta da e querda
a columna do coronel Diaz, e com tal impeto que os piquetes alli
collocados foram varridos Ílllmediatamente e o regimento S. Martin
(argentino) mal teve tempo de montar a cavallo e disparar, para a
retaguarda, indu reunir-se ao e'xercito a que pertencia, onde, cremos,
ainda prestou serviços, ajudando a repellir os Paraguayo~ de Resquin.

« O general Sampaio, commandante da 3' divisão bl'azileira, vendo
ameaçada pela columna de Diaz o flanco e"querdo e a retaguarda da
yanguarda, qne ficaria cortada do resto do exercito e po ta entre dous
fogos, se alguem não n tas e a marcha rapida daquella c~lumna,

fez a sua divisão avançar a marche-marche e, já. sob o fogo do inimigo,
que cada vez mai e tendia as na fOl'~a metteu -a em linha sobre o flanco
esquerdo, ficando ella as im, não no prolongamento da vanguarda, mas
em uma direcçrto pouco mais ou menos perpendicular à linha por aqnella
formada.

« Fazendo frente ii. colnmna de Diaz que, aceita" me 'mo a infor
maçõe. de Re quin, não tinha como vimos meno de 7,000 b men, a
3' divislo compo ta de oito batalhõe, sem um q'1adrão de cavallaria
paTa apoiaI-a, sem um canhão para T~ponder à artilh ria e ao foguete
a congré,e dos Paraguayo , achava-se em evidente e enorme inferioridade
de forças. Era, porém, preciso a todo tran'e evitar que a columna de
Diaz toma. -e a. vanguarda alliada, pela retaguarda..Não lte 'itou o general.
SampaiO': atirou obre o inimigo a sua divi ão.

« Sentindo que, emquanto o combate fosse a tiro de fuzil n 10 el'ia
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passiveI conter as massas paraguayas, que rapillamente e iam desenvolvendo
fóra da matta, os batalhõe" da 3' di.vi ão tiveram rp-petidamente de carregar
á bayoneta. Mais de uma vez levaram as hostes paraguaya até á matta,
impellinc1o-as a. ferro frio; mais de uma vez tiver~m de recuar ob
os fogos que por detraz (la arvores lhe eram dirigido., mas sem nunca
dar as costas, respondendo ao fogo com o fogo. Seria a ·e sas oscillaçães
que sempre se dão quando duas forças, chocando-se, di putam tenaz
mente o terreno, e com elle a victoria'; que se quiz referir o coronel
Palleja na parte de sua descripção que motivou esta nota?

« A luta continuou assoo por algum tempo, arcando por vezes Para
guayos e Brazileiros braço a braço, corpo a corpo. Chegou, porém, em
apoio destes ultimas, parte da. I" diYÍsão brazileira, e apezar dos re
forços que Marcó mandou a Diaz, a columna de'te foi recalcada para
dentro da matta, aniquillada ahi pelo B~azileiros, que a pE)rseguiam, como
o reconhece Palleja, ficando em poder da :3" divis10 os canhões que ella
trazia. 1'res mil e quinhentos cadaveres paraguayos foram contados no ter
reno disputado pela columna de Diaz e pela 3" divisão.

« Es a vantagens,. porém, não foram conseguidas sem graves prejuizos.
A 3" divisão teve mai.s de 1.10) homens fóra de combate, quasi a te?"ça
J!arte elas percas sotf?"iclas PO?" todo o exercito aUiado,. o dobro do que
perdeu todo o exercito argentino, o qumtuplo das baixas de todo o exer
cito oriental. Entretanto compunha-se apenas de 8 batalhões, desfalcados
por combates anteriores, pel:;ts molestias que victimaram o exercito logo
que ch.egou ao Paraguay, e por numerosas fachina mandadas ne sa manhã
ao Passo da Patria em busca de mantimentos.

« O 4° de voluntarios, qU8 entrou em combate com menos de 300 praças,
perdeu 192, e entre elias o seu commandante, o major, o ajudante, o
quartel-mestre, o sargento-ajudante, o sargento quartel-mestre, 5 com
mandantes de companhia, e 4 officiaes tiveram de revesar-se, sendo fe
ridos um apoz outro, em conduzir a bandeira, que, além de dilacerada
por balas, foi partida em dou peda~o (1).

« Pouco mais ou menos aconteceu o mesmo aos outros batalhões da
3" divisão. Junto della foi o general Ozorio contuso, ferido mortal
mente o general Sampaio, e ficaram fóra de combate 5 dos seus 8 com
mandantes de batalhão. Estes factos, estes algarismos pintam melhor do
que as mais escolhidas flôres de rhetodca quão tenaz, encarniçad~ e
valentemente foi sustentada a luta travada nesse ponto por Paraguayos
e Brazileiros.

=m- 7 ~- ~1'1':i

(I) Thompson, que nuo nsslstlo II batalha alguma, tem, entretanto, o despejo de asse.
gurar que os batalhões brazileiros enlrarúm em fogo sem bandeIras I
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« A columna commandada pelo general Banias irrompeu mais tarde
no campo alliado do que as dirigidas pelo general Re3quin e cor0neis
Diaz e Marc6. Ella atir:m-se sobre o "Potrero Piris e flanco esquerdo
do grosso do exercito brazileiro. Alguns cavalleiros paraguayos, a toda
brida, com archote3 acesos, dirigiram-se sobre o transporte. Cahiram ful

minados pela fuzilaria; um s6 chegou ao seu deMino, mas foi morto por
um soldado do 7° de infantaria (j) antes de conseguir incendiar, como

pretendia, alguns dos carros carregados ele munições ele fogo.
« A' columna de Bardos fez nobre e valentemente frente a 4a dh i ão

de infantaria, commandada pelo general Guilherme de Souza, que, apoiada
pela pouca cavallaria nossa que ainda tinha cavallos, e pela brigada de
artilharia, esmagou os Paraguayos. e obrigou-os a retirarem-se perse
guindo-os na fuga. Perdeu essa di visão por sua, parte' 700 pTaças pouco
mais ou menos.

« Do que levamos dito vê-se que a batalha de 24 de Maio foi ferida
sobre dua~ linhas, ql+e reuniam-se em angulo quasi recto, duas linhas
forma ias pela vanguarda e flanco esquerdo do exercito brazileiro, to
mando pouca ou nenhuma parte neUa, o grosso do exercito argentino,
o qne se evidencia pela comparação das perdas soffridas. Assim, emquanto
o exercito brazileiro perdeu mais de 3.000 praças, o exercito argentillo-,
teve fóra de combate 606, figurando nesse total, alias de si assáz crescido,
muito principalmente as perdas soffridas pela sua vanguarda, que colhida
de improviso, foi em grande llarte acutilada, quasi sem ter tempo de
re31s til'. »

t PRIMEIROS DOCUMENTOS OFFICIAES SOBRE A BATALHA DE 24
DE MAIO DE 1863

(11)

P?"imei?"a 'Pa?'te official, do pl'esiclente M it?'e ao vice-presidente da
Republica 11 rgentina :

« O general em chete do exercito alliado

« Campo da Victoria! em Tuyuty, Maio 24 de 1836. - Ao Exm.
Sr. vice-presidente da republica, Dr. D. Marcos Paz.

« Tenho a honra de participar a V. Ex. que no dia de hoje as

(I) JOUl'dan menciona est.e fàcto em ?ot.a á pago ~7 da s~a Guerra do Pal·agua)}.
Suppomo , porém, quo o old~do ~ert.enCll\. no 13° de mfantana. Vejo adeante a. plrtJ
official do tenente-coronel J. 1< errelra da Sll,a., deputado do qu rtel-mestre general.
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armas alliadas obtiveram u ma completa victoria sohre o exercito ini
migo, que, fazendo uma sortida de suas linhas fortificada:, trouxe o
ataque sobre as nossas posiçõe em circumstancias em que me dispunha

a operar sobre as suas.

« O resultado foi a repulsa completa do lJUmlgo em toda a linha,
deixando no campo mai:; de 4,000 cadaveres, levando maior numero
de feridos, segundo as declarações dos desertores e prisioneiros, ficando
em nosso poder canhões, anuamento e pel.rsioneil'Os, cujo numero não
me é possi,rel precisar n'este momento, em que ainda não recebi as
pades circum tanciadars dos geneme, em chefe e dos chefes divisio
nari,}', não me permittindo o pouco tempo de que posso di:::põr para
despachar o coreeio dar a V. Ex. mais pormenores.

« As perdas do nos.'o lado foram comparativamente pequenas.

« O inimigo voltou a encanar-se em suas linhas fortificada, sal
vando-se de ficar completamente destruido antes de asyIar-se n'ellas
pelas difficuldades do terreno que nos rodeia, que não permittem uma
perseguição activa e continuad:l..

« Opportunamente terei a homa de remetter a V, Ex. o boletim
do exercito alliado, que farei publicar a 'sim que receba a. partes a
que me referi sobre esta impodant~ victoria.

«Entretanto, felicito a V. Ex. e ás nações alliada' por este glo
rioso triumpho, que assegura mais ainda o exito da campanha, e
cumpro um dever de rigorosa justi~a dando testemunho do habil e
valoroso comportamento de S. Ex. o Sr. general Flores e do Exm.
Sr. marechal Ozorio, que se distinguiram em primeira linha, assim
como o de todos os chefes, officiaes e soldados dos tres exercitos al
liados, que, sem distincção, cumpriram todos dignamente com o seu dever.

« Deus guarde a V. Ex.

« BartoloUlé Mib"e. "

., '/



exercito alHada as perdas totaes sobem a 702 mortos,
que se distribuem pelos tres exercitas da maneira
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B)

BOLETB1 1 O EXERCITO ALLIADO:

« ()?Y/f'1i riO d in.

« O general em chefe do exercito alliado.

« Oampo _da Victoria, em 'l'uyuty, 31 de Maio de 1866.

« O exercito inimigo foi completamente batid) na jornada de 24 de
Maio nos campos de Tuyuty, e obrigado a encerrar-se em suas linhas
fortificadas, abandonando na sua fuga canhões, bandeiras, armas, mortos
e feridos.

« Depl is de 4 1/2 horas de fogo foi rechaçado completamente em
toda a extensão da linha, a qual trouxe elte o ataque em 4 columnas
e uma reserva, pretendendo envolver nossos flancos.

« Ao exercito oriental com duas divi ões brazileiras, e um regimento
argentino no centro, sob o imlllediato cOllllllando de S. Ex. o Sr. ge
neral Flores; â. esquerda e 2". e 3'. linha; ao centro, occupado por
tropas brazileiras, sob o comlllando do Sr. marechal Ozorio, e á. di
reita, coberta pelo exercito argentino, achando-se em primeira linha o
1". corpo de exercito do me~mo, sob o commando do general Paunero,
com o coronel. Rivas á. vanguarda, cobl'inclo a direita o general Mitre
(Emilio), e o general Harnos com suas respectivas forças, deve-se prin
cipalmente esta victoria, para a qual concorreram effica mente as outras
forças dos exercitas alJiados.

« Mais de 4,200 malta do inimigo, por elte abandonados na sua
fuga sobre o mesmo campo de batalha, 370 prisioneiro, na sua mór
parte feridos, 4 peças de artilharia ue bronze, 5 estandartes, 3 ban
deira, 12 caixas de guerra, 15 corneta de cavallaria, obra de 4,700
espingardas, das quaes mais de um terço de pederneira, mais de 400
clavinas e outras tantas lanças, 300 espadas, 200 machadinhas, uns
50,000 tiros de espingarda a bala, cartuxeiras, arreios, etc., etc, e
muitos outros de pojas reco~hidos pelos vencedores sobre a linha de
fogo occupada pelo adversaria, são os trophéos d'esta victoria, tão glo
rio a para as armas alliadas como sanguinolenta e lutuo a para o
inimigo.

« Da parte do
e 2,645 feridos,
seguinte:
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« O exercito brazileiro 2,090 feridos, d'elles 183 officiaes, inclusive
um general; e 413 mortos (1). o exercito argentino 126 mortos,
c1'elles 4 chefes e 7 officiaes, com 480 feridos, entre elles 2 chefes a
35 officiaes. No exercito oriental 133 mortos, inclusive 12 officiae3, e
W3 feridos, entre elles 17 officiaes.

«Todos, sem excep~ão alguma, Brazileiros, Argentinos e Orientaes,
cumpriram dignamente com o seu dever, de de o primeiro general até
ao ultimo soldado, cabendo o maior esforço ao exercito brazilewo (2).

« Distinguia-se o corpo medico dos exercitas alliados, curando sem
distincção, no mesmo campo de batalha, a amigos e inimigos.

« O general em chefe dos exercitas alliados saúda e felicita a seus
companheiros de armas tdumphantes no campo de batalha, e deixa a
cada um dos generaes em chefe o grato eleveI' de fazer as recommen
dações e peciaes, que considerem justas, em seus respectivos boletins;
declarando pela sua parte, que tanto os soldados brazileiros, como os
oFientaes e argentinos combateram com enthusiasmo e bizarria proprios
dos defensores de povos livres e da grande e justa causa que susten:'
tamos na guerra a que fomos provocados.

« j Viva o Imperio do Brazil!
« i Viva o Estado Oriental .do Uruguay!
« i Viva a Republica Argentina!

« I\tlt,re. 1>

C)

Pade offlcial elo governaclor Vencmcio Flo?'es:

« O general em chefe do exercito alliado de vanguarda

« Quartel genel'al em TUYl1ty (Laguna Blanca) (3).

« Maio, 25 de 1866.-ExlU. Sr. genel'al em chefe dos exercitas al
liados, brigadeiro-general D. Bal'tolomé Mitr~.

« Hontem ás 11 ] /2 da manhã o exercito do lnlmlgo trouxe-nos ao
centro um rapido e atrevido ataque, desembocando em duas columnas

1\ Foi J1núLo maiol' a per la do ex rciLQ braziJeiro, como jtL I'i 105.
(2J «..... tocando eI 111a)'or esfllorzo a1 ojército orasilero. »
(:1' ASSSlll1 estíL no A )ljJelldice ti oora de Th'Jmpson, edição de nlleno~·Aire .
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das tres armas mais à vanguaràa dos bosques da nossa esquerda e
pela parte do ultimo esteiro que c')rresponde á esqueeda de sua linha
de -fortificações, chegando parte de sna cavallaria até 25 varas de
nossa aetilharia, anele succumbio debaixo dos til'OS tle mdralha da ar
tilharia' oriental (1) que occupa o centro da linha de vanguarda em
sua parte mais avançada.

« A columna inimiga do centro tratou de flanquear a esquerda do
nosso centro, pelo que foi necessario fazer entrar por esse lado a 1'.
divisão brazileira, ao mando do general Argollo, e a 3' do mesmo
exercito, ás ordens do general Sampaio, e com es:3as forças tornou-se
geral o fogo em toda a linha dJ centro até a borda do bosque da
nossa esquerda, por onde o inimigo trazia o ataque a que fizeram
frente a 2' e 3' divisão as orcíens immediata'3 de S. Ex.. o Sr. ma
rechal Ozorio.

« A's 2 1/2 da tarde o inimigo havia sido completamente rechaçado
em todo o centro, e só se sustentava o combate na esquerqa
anele a espessura do· bosque e as difficuldade do terreno lhe
permittiam fazer pé, e onde foi nefinitivamente desalojado peras co
lumna.'3 brazileiras que ma.rcharam n'e sa direcção ás 4 1/:2 da tarde
em que se disparou o ultimo tiro, . chamlo-se n'esse momento triuDl
ph ante em toda a linha o exercito alliado, desde a esquerda ate a
direita. Mandei por isso cessar o fogo.

« O inimigo, segund~ os meus calculos, não deixou menos de 2,500
mortos na extensao do campo coberta pelo centro e parte da esquerda,
tendo-se-lhe tomado bandeiras e peças de artilharia; estas ultimas
pelas forças brazileiras da esquerda, como o referirá em sua parte
S. Ex. o Sr. marechal Ozorio.

« Até este momento tenho em meu poder uns 40 prisioneiros, e con
tinua-se a recolher feridos e dispersos nos bosques. O armamento reu
nido· até este momento consta de 1,400 espingarda., 203 lanças e 240
espadas.

« De nossa paete, e sem incluir as perdas das tropas brazileiras e
argentinas que combateram as minhas ordens immediatas, de que V. Ex.
terá noticia pelas partes que directamente lhe serão dirigidas, o ex.er
cito oriental teve 133 mortos, dos quaes 1 é chefe e 11 officiae, e
16:3 feridos, dos quae 2 chefes e 15 officiaes.

(I) E' llumirayel que, estando no centro perto ele 4() cauhõ 's brll.7.ileiros, g mdo 2~

do 10. regimenlo e os ouLros do 3°, b'l.Lalh'i , o general Flo:es só falle nas fi peças
orienlaes.



« Segundo as declarações dos transfugas vindos do campo pal'agua) o
depois da batalha; a perda to~al do inimigo foi immensa, e elles jul
gam que não baixa (le 5 a 6,000 homens, havendo um de'ertor que

declara ter-se formado um só batalhão com os restos de 4 que for

mavam sua direita.
« Ao recommenelar a V. Ex. o heroico comportamento de Ldos os

chefes, officiaes e soldados que combateram as minhas ordens, tenho a

sa.tisfalião de fazeI-o especialmente das (moças b?'l/zileú-as, que, desde
o p1"imeiro ate ao ulti?no soldado, se conch6ziram com denodo e de
ciseZo, assim como do illtrepido coronel Garcia e valente commandante
Revilla e mais officiaes e soldados do reJimento argentino S. Martin,
que me acompanham, os quaes devo recommendar á consideração de

V. Ex.
« Felicito a V. Ex. por este imporLante triumpho, tão glorio 'o para

as armas alUadas.

« Deus gUilrde a V. Ex.

« 'Venancio Flores (1). »

D)

Primei'reG palo'le official elo general Ozorio:

« Commando em chefe do lo corpo do exercito braúleiro em op~.

rações.

« Quartel general em Tuyuty, na Republica do Paraguay,27 de
Maio de 1866 o

« 111m. e Exrn. Sr. presidente D. Bartholomeu Mitre, generJ.I em
chefe do exercito alliado.

« Sabe V. Ex. como . e apresentou o inimigo no rapido ataque que
nos trouxe em 21 do corrente, ela 11 à 12 hora. da manhã, amea

çando em 3 columnas sua frente e seus flancos) e c0ntinuando o com
bate até ás 4 1/2 da tarde.

. (1) EsL'l parLe omcial ele Flores está publicalla e n PEREIR,~ D.\. (J orA, IIr, G~, mas
UlUl to LnLncaela e alterada.
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« Rechaçado esse ataque em toda a exten ão da linha, será grato a
V. Ex. saber que tanto no centro, coberto pelas tropas brazileiras e
ol'ientaes sob o commando immediato de S. Ex. o Sr. general Flores,
como na esquerda ás minhas immediatas ordens, o inimigo foi com
pletamente repellido e desalojado de suas posições, tendo lugar o ul
timo combate, que pessoalmente dirigi, nos potreiros e bosques de nossa
esquerda, onde o inimigo tinha desembocado, desde a sua linhá de
fortíficações, por tre picadas abertas no mato, pelas quaes puderam
retirar-se seu' ultimos restos de'pedaçados, salvando-se de uma des
truição total.

« N'estes pontos a victoria foi completa.

« O inimigo deixou no campo mais de 3,000 mortos, incluindo uma
grande parte do centro, dos quaes já. se deu sepultura a 2,200 ca
daveres; 4 canhões obuzes de 12, 3 bandeiras, 1 estanda:,te, 9 caixas
de guerra, 12 cornetas, 180 pri ioneiros, na mór parte feridos, e 3,523
espingardas, que são as que ate agora se tem podido recolher, com
di:fficuldade, pelos obstaculos naturaes que apresenta o campo de ba
talha e que obstaram igualmente a uma perseguição mais decisiva.

« O exercito brazileiro teve fora de combate 413 mortos, dos quaes
29 ofliciaes, e 2,094 feridos, entre elles 1 general, 10 chefes e 183
ofliciaes (1).

« i a proporção entre mortos e feridus do inimigo f@s e analoga à.

- no 'sa, immen a seria a força que. deixamos fÓl'a de combate.

« Felicito a V. Ex. por este importante triumpho, tão glorioso para
as arma' alliadas, em que tive a sati!3fação de vêr combater as tropas
sob o meu immediato commalldo com todo o vigor e galhardia.

« Deus guarde a V. Ex.

« Illm. e Exm. r. pl'esidente D. Barthulomeu Mitl'e, geneeal em
chefe do exercito alliado.

« ~Iauoel Luiz Ozol"io,

. li Marechal ele campo. »

(1) Esta fui a perda s '''llUL1o) II pr'imeil't/,$ i'lrU'·'nfl~·Õt:· I'cllollJ.hlas.
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il)

t ()ttl?'os docwnenlns ?'elalit)o ri pade que o eXC1'cito ai'genft?10 tomOlt

na balalha de :2 1 ele Júlio

'cgllnda parte official do prcsidente Mitrc:

« EI jeneral en jefe deI ejército.

« Cuartel-Jeneral en Tuyuty, Mayo 31 de 1 6 3.-AI Exm. Sr. Vice
Presidente de la. Republica, Dr. D. Márcos Paz.

« Habiendo transmitido al conocimiento de V. E. el boletin n. 4 deI
ejército aliado, relativo á la jornada deI 2-1 de Mayo en Tuyuty, tengo
ahora el honor de complementarlo remetiendo los documentos adjuntos
divididos en seis séries (I), que forman el boletin particular deI ejército
arjentino eu cuanto se refiere á la participacion que tuvo en la .men-
cionada batalla. •

« Por estos documentos se impondrá V. E. de los movimientos y alter
f1ativas deI combate en eI costado derecho que cubria e1 Ejército Arjentino,
asi como de sus resultados y de sus pérdidas en muertos y hedelos.

« Ya sabra V. E. por el boletin deI Ejercito Aliado, que la perdida
total deI enemigo pasa de 4..200 muertos dejaclos en el campo, y ele 350
pri ioneros en su mayor parte heridos, siendo los trofeos de la victoria,
cuatro piezas de artillería, tres banderas, cinco estandartes. doce cajas
de guerra, quince' cornetas de caballería como cinco mil (5,0~0) fusile,
y como mil doscientas (1,2:::0) armas entro lanzas, sables, tercerolas y
machetes, ademas deI correaje y mú.niciones.

« De los muertos deI enemigo mas de 1,200 fueron causados por solo el
Rjércíto Argentino aI costado que ocupaba, quedando aI frente de su línea
los cadáveres que lo atestiguan, tomando por sí mas de ciento cincuenta
prisioueros, en su mayor parte heridos, que han"sido curados en nuestros
hospitaIes á la par de nuestros soldados.

« De los troféos de la victoria, los que corresponden aI Ejército Arjen-

(I) Não nos foi possivel dcsoobl'ü' todos os documenLos n que se refore esta com
municac;ão, e particularmente as partes officiaes dos generaes Rornos e Caceres e do co
ronel Vedia. Devem tei' sido publlc:ldos nos diarios de Bucnos·Aires.
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tino, por haber sido arrancados por sus soldados de mano deI enemigo en el
campo de batalla, son los siguient's: tres estandartes, tres cornetas, tres
cajas de guerra, ochocientos cincuemta (850) fusiles, que son los recojidos
ha ta hoy, cuatrocientas tercerolas, doscientas lanzas, doscient~s veinte
sables, ciento veinte machetes y cuatrocientas cal'tucheras, de lo '. cuales
remito á V. E. uu estandarte, habiendo presentado los otros dos, uno aI
Exmo. Sr. Jeneral Flores, y otr.o aI Exmo. Sr. MariscaI Ozorio, en muestra
de que nuestras glol'Ías sou comunes.

« Rem~to igualmente á V. E. las cajas de guerra y las cornetas,
asi como una bandera de guia deI Batallon 25 de Neubucú, que sucumbió
eutero aI frente de nuestra línea, sin escapar casi un solo hombre, habiendo
re.rnitido aI Parque Nacional de Corrientes el resto deI armamento to
mado aI enemigo.

« La pérdida total deI Ejercito Arjentino, como ya lo sabe V. E. Y
como consta de.las adjuntas relaciones pasadas por los cuerpos, no exceden
de ciento veintiseis (126) muertos, y cuatrociento~ ochenta (480) heridos,
contandose entre los muertos el Coronel D. Matias Rivero, el Comandante
D. Lindolfo Pagola, y el E'argento Mayor D. Benjamin Basavilba o, que su
cumbieron gloriosamente en el campo de bata11a combatiendo con denuedo
aI frente de su tropa.

« Me es satisfactorio decil' â V. E. que todo el Ejercito Arjentino,
desde los Jenerales hasta los soldados, han cumplido dignamente con
su deber.

« Debo sin embargo hacer una mencion el'pecial deI primeI' Cuerpo deI
Ejército bajo el mando deI Jeneral D. Wenceslao Paunero, aI que tocó
combatir en primera línea, recibiendo el primeI' ataque y rechazando defini
tivamente aI enemigo, asi como de la artiler~a bajo las órdenesdel Coronel
D. Julio de Vedia que cooperó eficazmente à tal resultado, siendo, dignos de
la con iderancion deI pl:t.is y deI Gobierno, asi los Cuerpos como todos los
Jefes, OficiaIes y soldados que combatieron bajo las órdenes de ambos Jefes,
sin escepcion ninguna, limitandome por- lo tanto á nombrar aI Coronel
D. 19nacio Rivas que, ocupando la vanguardia deI primer Cuerpo de Ejér
cito, dirigió personalmente el ataque de la primera línea eficazmente,
secundado por el Corõnel D. Jo,é M. Arredondo.

« El segundo Cuerpo de Ejórcito baj o las órdenes deI Jeneral D. Emiiio
Mitre, contribuyó eficazmente á la victoria, cubriendo la derecha, alJoyando
el primeI' Cuerpo, poniéndose parte de él en línea de batalla y recha
zando el ultimo ataque que el enemigo trajo por nuestro flanco de
recho.

« Por lo tanto, confirma eu todas sUs partes las recomendaciones que
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hacen ambos Jen(3rales, habiendo sido testigos p:'esencialmente de su bizarra

comportacion.
« El Jeneral D. Manuel Horno:>, aI mando de la vanguardia de cabal

leria, secundado por el Jeneral D. Nicanor Càceres, ha llenado honro
samente su deber en la posicion que le fué encomendada; y aun cuando
tuvo por un m0rneutü que ceder an'e el numero superior de fuerzas
de aquella arma, causo aI enemigo considerables pérdidas, arrollàndolo
en varios encuentros y cubriendo el flanco que tenia el cUIdado de defender:
debiel1do hacer una mencion deI Rejimiento n. l' Y 3' ele caballeda de linea,
que se di 'tinguiel'On eu . us respectivas arma.' bajo las 6rdenes de su.' Com
mandantes D. Ignacio SeJovia y D Emilio Vidal, a i como deI Rejimiento
».San Martin » aI mando deI O, ronel D. Estelra,n Garcia que combatia
en el centro unido aI ej ército br asi leI'O y oriental.

« La conducta deI OueepJ :Medic~ deI Ejército Aejentil10 merece una
mencion honrosa. Ella ba sido tan valiente ,como llena de hurnanidad,
curando nue'tt'os h:3rid08 en media de la fLIsilel'Ía y el ca:ií.on, y aten
diendo despues de la Latalla à amigos y enemigos, con infatigable constancia.
Todos 19s il1uividuos que lo componen, y cuyas listas se adjuntan 'entre
los pades, son acreedore.; à la consideracion deI pueblo y deI gobierno
y à la gratitud de la hu manidad.

« 'l'erminaré esta recomendaciones hacien;do la merecida justieia à mi
Jefe de Estado Mayor Jel1ecal el Sr. Ministro de Guerra D. Juan A.
Gelly y Obes que ha llenado sn deber en la batalla, y despues de ella,
con tanta inteligencia como actividacl, atendienclo todas las necisiclacle ias
deI combate, como deI biene tal' y alivio deI solllado~

« Por ultimo me es satisfactorio acljuntar la lista de los e:ií.ores.Jefes y
Oficiales que me han acompaiíado en calidad de Ayudante3 de campo y
de órdenes, durante toda la batalla, inclusos los empleados de mi Secretaria
Militar, asi como de los que en 630S momentos se ofl'ecieron para acompa
iíarme para im~lartir mis órdenes en medio deI fnego.

« Felicitando nuevamente á V. E. por e.3ta importante victoria para
las armas aliadas, como lo es en particular Pêilra el Ejército Arjentino, tango
aI honor de salndarle com mi mas di 'tinguida y alta consicleracion.

« Bartololllé 1'tlitJ'e »

A S
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Parle official elo conwlCtndall[ (J do 1. ° COJ"]Jo cwgenlíno :

•
« El Gommandante en Jefe deI l or . Guerpo ue Ejército Arjentino.
« Gampamento sobre el estero Tuyuty, frente la linea enemiga, Mayo

26 de 1866.
« A. S. E. el Jefe de E. M. deI Ejército Arjentino, Jeneral [l. Juan

A. Gelly y Obe .

« En cumplimie.nto de mi deber, me dil'iju à V. S. manife 'tando .la

participacion que el ler cuerpa deI ejército a mis órdenes tomÓ eu la

batalla deI 24 deI lJresente.
« El caüon de las baterias brasileil'as y orientales dió la alarma ii.

todo el Ejército Aliado antes de la 12 deI dia, porque el enemigo
en fuertes colurnnas de ataque salió de sus atrincheramientos y se puso
en direccion à nuestra linea. El lor cuerpo deI ejército arjentino se

puso en movimiento en das lineas, de conformidad con lo que de ante
mano habia ordenado el Exmo. SI', Jeneral en Jefe.

« La primera, que es la de vanguardia, compuesta de las divisiones
de infanteria la y 2" aI mando de los coroneles Rivas y Arredondo,
y túda ell~ haja las immediata órdenes deI designado coronel D.· [gnacio
Rivas, marcM à recibir aI enemigo mientras que los escuadrones ele

artilleria 1" y 2°, fuertes de 17 piezas y ~ piezas mas deI 3°, aI

mando' deI commandante en Jefe de dicha arma, coronel D, Julio de
Vedia, cafioneaban con bl'illante suce 'o las fuerzas enemigas, que con
toda celeridad se aproximaban, poniendose muy luego aI 'alcance dê

nuestros fuegos de infanteria.
« Debo advertir que, en tales instantes se dirijia sobre el flanco

derecho deI 2° cuerpo deI ejercito arjentino à las órdenes deI Sr. jeneral

D, Emilio Mitre, una gruesa columna de caballeria apayada en dos

batallones.
« El coronel Rivas que habia desplegado en un terreno estrecho que

hay aI frente y sobre el camino que el enemigo traia, formando un
martillo en ângulo recto, por requerirlo asi el terreno, logró recibir
à aquel con los batallone. ] 0, 3°, 4", Y 6° de linea, Legion Militar

y batal10n guardia nacional de San Nicolás; los batallone 4° y 6°,

que forrran la 3'" brigatla aI mando deI com mandante D. Manuel

Fraga; in:ciaron entonces el combate de infanteria, conducidos en

per8 na por el coronel Arredondo.
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« La batalla que, en momentos antes se habia hecho jeneral en toda
la linea, lo fué aqui igualmente: yel enemigo que teniamos aI frente,
formado de cuatro fuertes batallones y de cuatro rejimientos de cabal
leria, que componian pr6ximamente un total de mas de 4,00) hombres,
cargó con impetu simultimeo nuestras fuerzas y muy especialmente la
primera linea que, en aquel instante y por lo estrecho deI terreno,
s:Jlo constaba de los seis batallones nombrados.

« Estos recibieron el ataque cnn flrmeza ejempIar, conteniendo, repe
li:mdo J' diezmando aI enemigo cnn vigoroso fuego, a distancia de 50
li. 60 passos; sin embal'go, como la. carga de este fué tan impetuosa.,
uno de los rejirnientos de cabulleria Iogró penetrar por el flanco derecho
de nuestra pl'imera linea hasta la artilleria cau andonos algunas pér
didas, mas, el Exmo. jeneral en jefe, que llegaba en ese mismo mo
mento, fné testigo que ni uno 010 de los jinete' que componian eI
rejimiento enemigo sa:ió de nuestras columnas, pOl'que todos fueron
esterminados, hombres, y caballo., como lo atestigua el campo de bataila,
a cuyo efecto contribuyeron poderosamente el batallon correntino de la
3a divison, aI mando deI sarjento mayor Sosa, que habia despIegado
á la derecha deI batallon 3· que sigui6 de pues hasta agotar sus muni
ciones, haciendo fuego sobre eI flanco derecho de la infanteria enemiga,
y la 4' brigada de la 2'" division, compue ta de la Lej ion « ln de Vo
luntarios »y batallon Cazadores de la Rioja, que manda el comman
dante Lezica y que habia quedado aI flanco izquierdo .de la artilleria.

« En vista de tal sucei)O y de haber ido destrozados los otros reji
ll1ientos aI tratar de envolver nuestra linea por ambos flancos, la poca
caballeria que quedaba aI enemigo, abandon6 aI campo de batalla
dejando tendida en él mas de dos tereios de su fuerza; pues a su vez

de nuevo, nuestros caííones consiguieron ametl'allar la que se dil'iji6
à la derecha hasta que salió fuera deI alcance de sus tiros.

« Otro tanto sucedia con la infanteria enemiga, la que repelida vigoro
samente por los coroneIe" Rivas y Arredondo, empezó à. ceder terreno;
en cuyo momento fué reforzada la primera línea de los batallones
Catamarqueíío, de la 3- division, aI mando deI sarjen.o mayor Matoso,
8antafe ino, aI de su coronel Avalo, y Salteíío, aI de su comandante
deI Prado, ambos de la 4a division, y por una compaííia deI babllon 5.,
conducida por los dos jefe deI mislUo, comanàante Victorica y mayor
Diaz.

« Estas última fllerzas llegaron en opportuniclad p:l.ra romper su
fuegosy reforzar dicha línea, que acabada de concluÍL'sus municione , )' muy
luego eI enemigo, ya completainente quebrantado, s I u o en vet'gonzosa
fuga, per:eguido por nue. iro' infantes ha. ta mu)' ad niro (leI E tero.
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« Algunos restos ele infanteria enemiga trataroll, en eguida, ele organi
zarse en el montecillo que se le~nta á nuestro frente, elel otro ladJ
deI Estero; pel'o fueron desalojados prontamente por un~ parte deI ba
tallon 2' de voluntarios y de los otros cuerpos que habian avanzado á
reforzar la izquie,da ele la primera linea.

« Durante este saugriento episodio de la batal1a deI dia 24, hemos
tenido que lamentar sensibles pérelidas que, sin embargo, no alcanzan ni
á la tercera parte de las que el enemigo ha sufrido. Las notas y relaciones
adjunta. sefí.alan entre los nuestros muertos aI coronel D. Matias Rivero,
jefe de la tercera elivision; aI comandante D. Linrlolfo Pagola, terceI'
jefe elel tercero de linea; aI sarJento mayoT deI pdmero de linea, D. Ben
jamin Basabilbaso; Capitanes-D. José t Berduga y D. Jo é M. Ore po,
deI cnarto ele linea, .y D, I idoro Meana, deI quinto; ayudante mayor,
D. Luis A, Benlti elel tercero; teniente primero D. Oarmelo Astrada

deI tercel'O y tenientes segundos, D. Francisco Fourmartin de la Lejion
militar, D. Alfreelo Serrano elel quinto; h delo -Oapitanes D. Oárlos
vVinkler, elel cuario de linea.; D. José Montescleoca, D. Mariano Garcia
y D. Rafael Bosch deI quin o; D. Liborio Bernal elel sesto; ayudante
mayor D. Orisólogo Rodriguez deI primero; teniente pi'imero D. Julian
Niella elel tercero; D. Tomá'3 Elliot elel rluinto; D. Julian Portella de
la Lejion militar, D, Emilio Ore3i10 ele la misma, D. Ignacio Lopez del
ba.tallon tucumano; teuielltes segundos D. Cal'1o'3 Blanco :; D. Segundo
Bonahora, elel primero e D. Felipe Norango y D. Eusebio MenLlez deI sesto;
D. Pedro Hidalgo de la Lejion Miltt.ar; D. M:trceliuo Tor,) d,ü bata1lon
tucumano; subteniente.. !:. Juan Uriarte elel cuarto; D. Ro a Vela que",
D. Penito Rodriguez, D. Ignacio l\ieana elel quinto, D. Balelomero Galzen,
elel se to; D. Pecleo E. Mufí.oz, D. Juan ele Dios Heredia ele la Lejion
filitar; D. Glegodo Sepúlveda leI batalloll caz:1elorl3s ele la Rioja; D' Ra

fael Sorol, D. Nepomuceno Diaz, D. Santos Alelerete deI batallon Tucu
mano; abanelerado D. Juan Toreonce deI cuar,o: contusos-Ooronel D.
Ignacio Riva:s; Sarjentos mayore., [l. Alejandro Diaz deI quinto, y D Lnis
M. Oampos deI sesta, capitanes-D. Adolfo MoreI elel pl'imero y D. José
Ferreira deI quinto; teniente priH)el'o D. Anselmo Oabrera deI Batallon
Santafesino; tenientes seg.nnrlos D. Juan ela Dio" Rawson, deI cuado;
D. Almanzor Lasag·a. deI batallon santafe:sino; subteniente , E. Lui, O;t~a

nova, de la Lejioll 1" de Voluntal'ios y D. G@l'óniIUo Fen'eira deI quinto
El número de individuos de tropa muertos ascienden ii 96, el de heridos
á 450; el de contu os ii 45.

« Por lo que respecta à las grandes pérdida'3 <leI enemioo, V. Ex..
Sr. Jefe de Estado Mayor Jeneral, que ha l'ecol'l'id-) en pOl'sona el camp\)
de batalla, en la parte de terreno que occupa este primeI' cuel'po, pneue
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creel' que no es exajel'ado el cálculo que las estima en mas le 1.500 hom
bres; pues debe notal'se que en ral'ajes donde la mortandad fue menor
ya han sido enterrados mas ele 600 car1áveres. La cifl'a de pl'i. ioneros
que contamos ha. ta hoy en nuestro porler, es la de 155, heridos todos
ellos, con rarisimas escepcione y ya muert.os algunos, á. cansa ele la
gl'avedad de sus herirlas; siendo de advertir'que e1 enemigo, favorecido
por los Esteros y su pràctico conocimiento elel tel'reno, con iguió llevar

fln media ele la fuga la mayoria de sm heridos.
« Los trofeos de la victoria consisten en: -tres e tanelartes de los reji

mientos de caballeria tomados paI' nue tros bravos infantes, mas de
seiscientes fusiles recoj idos en este momento, doscienta lanzas y ciento
cinco sable , otras tantas tercerolas, noventa y acho machetes, etc., asegu
rando á V. E. que el estero ha quedado sembl'ado de armamento, el
que es muy difícil recojer por 1a condicion de tal terreno.

« Acerca de la comportacion de nuestro' cuerp')s, tanto el Exm. Sr.
Jeneral en Jefe como V. E , que han presenciado e te encarnizado episodio
de la batal1a, se han sel'vido espresar Sll juicio. Sin embargo, no puedo
ni debo deJal' de hacer nua distinguida mencion deI COl'onel D. Ignacio
Rivas que mandaba la pl'imera línea de vanguardia y deI coronel D. Jo. é
M. Arredondo, quien, como queda dicho, tuvo la gloria de injcial~ el
combate y acampaM ii. aquel ha ta 'lU conclusion, sostenienc1o ambo. jefes
en prlleba de su bien merecida reputacion, touo el principal pe o de la
jornada; secundados dignamente. por los jefes de bl'igada, comandante
Roseti, Chr-trlone y Fraga; por los comandantes de batallon, Aldecoa deI
tercero de línea, Baer deI Qan Nicolas; por lo mayores Romero y Cam
po , (D. Luis Maria), que mandan accidentalmente los batallone cuarto y
se"to de línea; y tambien por el malogl'ada sal'jento mayor Basavilbaso,
deI primero de línea, quien recebia la muerte en lo. !\lomento' de animar
à su tropa y cuando la victoria e taba deciditla. Todo esta jef> fueron
secundados tambien e forzadamente por la di tinguda oficialidad de sus
respectivo batallones, entre la enal solo se hallaria rivalidades j se
tratára de particularizar en esta nota la abnegacion, la valentia y la
fidelidad en el cumplimiGnto deI deber.

E. ,obre la
Smüni y co
baIa en cir-

de V.
coronel
de una

« Igualmente me permito llamar la atencion
digna comportacion ele los otros .iefes de divi~ion,

ronel D. Matias Rivero, quieu cayó tra. pa ado
cunstancia que de. plegaba .. us fllerzas.

« Cllmplo con un acto de rigorosa justicia, recomendanrlo a la con
sideracion ele V. E. à todos lo jefe y nficialps deI E ·tado Mayor
deI primeI' cuerpo, y entre e110s muy enaladamcnte aI coronel D. In
elalecio Chenaut; el cual ademá de desempenar con l'emal'cable acti-
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vidad los deberes fatigo os de S11 empleo, tuvo su caballo herido de
bala de fusil; lo mi~mo que a luis ayudantes de camp) cuya relacion
nominal acompailo; quienes por su parte han llenado cnmplidamente
su deber, Yi\. impartiendo Mdenes en todas direcciones, ya coadyuvando
a 1llS e8fuerzos de los Cemas.

« Tampccà debo dejar de consignar aqui la serenidad demostrada por
el coronel Vedia, ya en los momentos de iniciarse la accion, ora en
a(1nellos en que sus e'cuadl'ones de artilleria se vieron asaItados por
el enemigo; á cuyo rechazo concurriel'On eficazmente las órdenes que
iml'artió á los cuerpos lmmediatos ele infantaria.

« En conclnsion, séame permitido llamar la atencioIl de V. E. Y
pedir la gratitud deI ejército, en ob 'equio de)a seccion deI cuerpo
médico adicto à las fuerzas de mi mando y bajo la direccion deI ci

rllrjano principal Dr. D. Caupolicau :Molina, como lo espre a la re
,lacion tambien adjunta; cuya comportacion, así como la de sus nobles
compaileros no pnede ser ma" valiente en media deI combate, ni mas
llena de abnegacion é infatígable iL todas horas deI dia y de la noche ;
a punto de que es difícil saber cuáles horas destinan à la s9.tisfaccion
de sus necesidades mas premiosa.,

.« Llena ya la tarea que el cleber me ha impnesto, solo me resta
saludar á V. E. con la mayor consideracion.

« Dios gunrde á V. E.

«"UTencelSlao Paunero.»

C)

Parte of!ic:al do com,ritandanle elo ,20. c'Ji'l)O aruentino:

« Comandancia en Jefe deI ;20. Cuerpo deI Ejército Ar.:entino.-Cam
paoiento Jeneral en Tuyuty, Mayo 25 de 1866.

« AI •'r, Jefe deI Estado fayor deI Ejercito Arjentino, JeneraI
D. .Juan A. Gelly y Obeso

«Tengo eI honor de pasar à manos de V. E. los partes en qne
se c1etal1an los distintos movimientos que han ejecutado las fuerzas a
mis 6l'Clenes en el d:a de ayer. El objeto de ellos ha sido cu~rir

siempl'e nue'tro flanco uerecho que estaba amenazado por cinco l'eji
mientos de cabaUeria eUl3l1Jiga, que intentauan penetr..Lr por nuesiro
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flanco, apoyados por dos batallones de infanteria, à la vez que servia
de reserva a la primera y segunda lineas comprometidas en el fuego
deI centro y de la derecha.

« En esta sitnacion, y obedeciendo á la 6rden de S. E. el Jeneral
en Jefe, ordené aI coronel Conesa, qne con la Divi-ion de su mando
marchase á la derecha hasta ponerse en contacto con· nuestra cabal
leria. Hizolo aSI, y como cien varas antes de salir deI monte de
palmas, se ha1l6 con una grue. a columna de c.Lballeria, que, aI trote,
avanzaba en' la misma direccion que él llevaba El coronel Conesa,
sin pérdida de tiempo, hizo desplegar a la segunda Division é hizo
dos descargas sobre la. citada caballeria, que se puso en precipitada
fuga, dejando un gran número de cadáveres.

« En seguida, de confoI'midad con las prevenciones de E. el Je
neral en Jefe, hice estender mis columnas à la derecha deI Palmar:
con el objeto de hallarme con la caballeria enemiga en su paso por
el Estero, a la vez de ponerme en la linea con la derecha triunfante.
que arrollaba aI enemigo, avanzando con la primera brigada de la
cuarta division por la orilla deI Palmar, la segunda division á. mi
derecha à la misma altura y en el mi mo bosque, y teniendo siempre
la primera Division en reserva, marchando asi hasta la punt-. deI
bosque de palmas, que sale á la abra de la punta deI Estero.

«Alli permaneci algun tiempo haciendo avanzar por la abl'a á. la
septima brigada, compuesta de los batallones 2 de Línea y primero
elel tercero de Guarelias Nacionales, así como el rejimiento escolta de
S. E., hasta que, sintiendo un vivo fuego por la izquierda de nuestra
linea, dí 6rden de concentrar las divisione para volver á. mi po
sicion de reserva de nuestr·a derecha y centro y ocurrir donde fuera
necegaJ'Ía 'mi presencia, efectuando, con la 4'. Division un cambio de
frente para ponerme en línea, segun lo ordenado por S. E. el Je
neral en Jefe.

« Ejecutado este movimiento, llegó el Sr. jeneral Hornos al frente
de una columna de caballeria à la hora antedicha y me previno, que
la caballeria enemiga iba á. desembocar en esse momento. En conse
cuencia ordené á los batalloDes, que hicieran alto y se preparasen á
recibir á. la caballeria enemiga. Esta columna, que bnscaba abrir-se
paso para el estero, se encontr6 primero con la egunda division
Buenos Aires, la que la rechazó con grande pérdidas, yendo á caer
á fondo sobre el batallon 2 de linea, que se hallaba mas á van
gual'dia, el que tuvo en el choque ocho heridos de sable y lanza y
un muerto en sus filas: el mayor deI cuerpo D. Franci 'co Borges
herido de bala, sin que e te batallon se moviesse nn solo instante,
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rechazando completamente la carga y haciéndole esperimentar consi

derables pérdida.'.
«Sobre el primero deI tercera de G. N. que quedó a retaguardia

escalonado, se dirijó tambien alguna parte de la caballeria, que fué

rechazada sin chocar; Fero este cuel'po hizo uu gran servicio, cu
bl'ieudo nue tra caballeria con sus fuegos y su firmeza.

« En cuauto à las operaciones de la tercera division, rlue dejé à
las órdene deI jefe de E 1. me refiero aI parte bien deLallado de
este jefe, que me· permito acompanar, que obró bajo la immediata di
reccion deI jeneral en jefe.

« La octava brigada de la cuarta division, la coloqué apoyaudo las
baterias de artileria deI comandante Nelson y mayor Maldones, cuyos
fuegos certems fueron vivamente so tenidos durante toda la batalla,
colocando al batalion 9 de linea a la derecha, el tercero de Entre
Rios a la izquienla y el 12 de linea de reserva..

«En esta posicion la bateria deI mayol' Maldones avanzó con aI
intento de Cl'Uzar d estera y tomando el albardon deI otro lado, flan

queando con sus fuegos la linea deI enemigo; pel'o eu los momentos
que se disponia à vadearlo, una columna de caballeria que estaba
oculta en el bosque deI frente, se avanzó resueltamente sobre riuestrit
artilleria. Este movimiento fué observado por ei comandante Ayala jefe
deI 12 de linea, el cual se lanzó con su cuerpo en proteccion de
aquella bateria, desplegando en gnerrilla sus companias de granadel'Os
y cazadores, movimiento que ejecntó à la carrera, llegando oportu
namente y haciendo volvér caras á la caballeria con su fnego vivo
y certero.

« AI concluir, solo me resta hacer presente à V. E., que he te
llido motivo de quedar completamente satisfecho de todos los senores
jefes, que han cumplido mis órdenes con rapidez é intelijencia: dei co
ronel Gonesa en sn marcha y los dos encuentros cou la caballeria

enemiga; deI coronel Arguero, qlle marchó siempre aI frente de la
septima brigada de su division; del coronel Bnstillo, que, sirviendo de
reserva, con la primera division Buenos Aires à las distintas cal nmnas
de mi fuerza, e tuvo siempre en actitud de apoyarlas de una manera
conveniente; deI coronel Domingue-z que ha ejecutado con pontualidad
é intelijencia la'3 órdenes de mi jeie de Estado Mayor; de este ultimo,
D. Pablo Diaz, que con tanto acierto hizo maniobrar à la tercera di
vision y finalmente de todos los senores jefes de brigada y de cuerpo,
que han cumplido dignamente; sus deberes.

« Debo hacer mencion especial deI sarjento mayor Borges, el cual
ape ar de haberle sido atravesado un hombro por una bala, interesan-
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dole el hueso, permaneció aI frente de su batal10n hasta la manana
de hoy en que ha sido forzoso pasar aI hospita1.

« Las pêrdida'> sufridas por el cuerpo de ejêrcito a mis órdene:;, las
hallará. V. E. en la lista nominal que me permito acompanar.

« Dias guarlle a V. E,
« EUlilio Mit.re. »

IJ)

Pm'le affie 'ai elo ehe/~> d,> e 'Ia,to 'IIUfim' do (' I er· ...·ito m'genlino:

« El Jefe de E. M. Jeneral deI Ejércilo.-Campamento en Tuyuty,
1'1ayo 27 de 1866.

« AI Exmo. Sr, Presidente de la. Republica y Jeneral en Jefe deI
Ejército Aliad" Beigadier Jenel'al D. Bartolomé Mitre.

« Impuesto V. E. detalladamente de lo ocurrido el 24 deI corriente
á las 12 1/:2 deI dia en el violento ataque, que nos trajo el enemigo,
por todo el frente de nuestra línea de izquierda á. derecha, con fuertes
columnas de infanteria y caballeria y algunas coheteras, por los partes
respectivos de los jefes supel'iores, jeneraIe' D. WencesIao PaLmero,
D. Emílio Mitre y D. Manuel Rornos y coronel D. Julio de Vedia,
solo me resta decil' a V. E. que toda las órdenes que ha dado por
mi conducto á. estas mismos y demas jefes deI ejército con mando de
fuel'za, fueron fiel y activamente ejecutadas, sin dejar nada que desear
en su ejecucion, concul'riendo todos eUos aI completo rechazo deI im
petuoso ataque, tl'aido por el enemigo, que llegó hasta penetrar dentro
ele alg'unas de nue tra baterias, de donde no salió ninguno con vida.

«V. E. lo ha presenciado todo, por eso escuso otros pormenore>:,
que hacen resaltar la firmeza de nue tros jefes, oficiales y tropa.

« Mis ayudantes de E. M. Jeneral como jefe deI detall jeneral, con
los que le estan ad 'cl'ipto', ban e tado en su puesto, llenando su
deber cumplidamente, lo mismo que el jefo doI parque con los oficiales
que están encargados de ambas fracciones.

« Merece una e pecial recomendacion el cnerpo médico deI ejércitCl,
no solo por su arrojo para atender á los heridos que caian en el lui'IUO

campo de bataHa, sino por su afan y empeno en la asi tencia de mas
(le 500 heridos, 350 de nuestro ejército y el resia de pri ioneiros pa
l'agllayoR, todos los que han sido debidamente asistidos. Los partes de-

Á. ~
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tallados de los cirUljanos principales Drs, Molina y Bedoya, dun una
idea exacta de lo que ha hecho esta reparticion deI ejército arjentino.

« Aqui es deI caso, Exmo, Senor, hacer una pãrticular y senalada
mencion de los importantes servicios deI único capellan que se hallaba
en el ejército, el Padre Fray Fortunato Marchi. E 'te dignisimo ad
ministrador de los consuelos de nuestra relijion, de pl'eciando el peligro,
que amenazara su vida, iha, entero y confiado, á buscar nuestros sol
dados en el lugar donde caian para llenar con ellos los deberes sa
grados ele su minLterio, No san menos revomendables sus desvelos y
fatigas para atender, solo, à nuer-iros sold'uios pacientes en los hos-
pitales. '

« Las pêrdidas que ha sufl'ido eI enemigo en este sangriento hecho
I

de armas, san inmensa~, aun cuando no puedEJn determinarse con
exactitud en cuanto ai total, por la escabrosidad deI terreno en todo
nuestro frente, pera no san menos ele 1,5~0 a 2,000 hombres los muel:tos
que ha dejado aI frente de la linea arjentina solamente, incluyendo
el espacio cubierto por la caballeria.

« Solo de la parte de los do E tel'Os, que se hallall mas proximos
à nuestro, campo, y á ínmediaciones deI peque~o bo, que, se han se
pultado 820 cadaveres, y horeori.'a recorrer la parte norte, deI mismo
Estero donde se ve una linea no íntereumpida de cadaveres.

~ Ann no ,se ha concluído de recojer todo el armamento y correaje
que han elejado en el campo y ya tenemos en el parque 750 fu 'íles
la mayor parte de chispa, 200 tercerolas, 400 lanzas, 200 sables, 400
cartucheras eon 10,000 tiros á bala. Existen en poder de V. E. al
gunos troféos, como san cajas de guerra, COl'netas y 4 estandartes de
eaballeria.

« Es cuanto tengo que paneI' en conocimento de V. E. en lo flue
respecta aI ejército arjentino, como resultado definitivo de la gloriosa
batalla y completo triunfo alcanzados por las fuerzas á las inmedlatas
6rdenes de V. E.

« Dias guarde à V. E.

« J. A. Gelly y Obe8. »
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" Quartel general do ~ommando em chefe do lo Corpo de Exercito
em operações. Acampamento na Republica do Paraguay, em Tuyuty,
28 de Maio de [866.

« Ordem do dia n. 156

« No dia 24 do corrente, das 11 para as 12 horas da manhã, o
exercito inimigo, aventurando-se a atacar-nos com o maximo de suas
tropas, transpoz seu entuincheiramentos, e, favorecido pela multidão de
matos e ml)utas, que D1a~carayam as suas disp0'5ições anteriores, e que
encobriram os seus primeiros movimentQs, apresentou de improviso suas
forças desenvolvidas em columnas de massa, tendo calcularlamente com
binado e predisposto as diiferentes armas de que ellas se compunham,
de modo a produzirem o maior effeito nos ponto'> de nossas posiçõe, qne
julgava vulneraveis; e nessa attitude carregaram subitamente sobre o
centro, obre a ala direita e .'5 bre o flanco esquerdo das nossas linha,
accelerando sempre a suas marchas para melhor se subtrahirem da effl
cacidade de nossos fogos

« A velocidade, porém, dessas columnas e a impetuosirl.ade da'5 sua'5
cargas s' mente fizeram adiantar 0S revezes que eltas soifreram, porque
mais cedo vieram encontrar em nossos hravo a resistencia e a defe a
qlle sabem 0pfôr soldados fieis, valentes e diciplinados.

« Ao [o corpo do exercito brazileiro no Paraguay' felicito, pois,
pelo distincto comportamento que acaba de ter nesta batalha, e com
elle congratulo-me por Lã o brilhante feito de no. sas arma.

« O exercito argentino apoiava a n ssa extrema direita, e ahi opel'0u ;
o exercito oriental, ao qual se acha reunida a 6' divisão, ao mando
do Sr. brigadeiro Vktorino Jo.~e Carneiro Monteiro, e o lo regimento rle
artilharia a ca vallo, com mandado pelo Sr. tenente-coronel Emilio Luiz
Mallet, compunha a linha da frente, mais avançada, onde combateu,
recebendo os primeiros :hoques, e era apoiado pela -a" divisão, comman
dada pelo Sr. brigadeiro Antonio de Sampaio, e mais tarje pela la, ao
mando do Sr. brigadeiro Alexandrll Gomes de Argollo Ferrão.

« ['ela ex.trema eSf}u rda' Qperaram as divi ões 2',4", e 5' comman
dada pel.) Sr'. brigadeiro José Luiz Menua Barreto Duilherroe 'ravier
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de Souza e coronel Tri tão José Pinto, e a brigada ligeira, pelo 'r. bri
gadeiro honorario Antonio de Souza Netto.

« As posições que successivamente foram occupadas. pelo' exercitos
alliados e pelo exercito inimigo, e os demais m lvimento'; detalhados que
se efIectuaram durante a batalha ficam conhecidos na planta que ac')m

panha esta ordem.
« As vicis, itude do combate tornaram nece '.'ario attender á extrema

esquerda, para onde convergiram a 8' brigada, o batalhão 13° de infan
taria e rarte do 26', e bem assim duas baterias de 12, uma de 6 e a
19- brigada a ordens do Sr. brigadeiro Jose da Victoria Soares de
Andréa, com mandante geral 'da arma de artilharia.

« 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 pro
nunciou em derrota, deixando em nosso poder no campo, mais de 3,000
mortos, 2':'0 feridos de gravidade, que foram recolhidos a'lS hospitaes,
2l pri ioneiros, 4 canhõe' obuzes com os re. pectivos carros de munições,
2 };jandeiras, 1 estandarte, 9 caixas de guerra, 12 c0rnetas, grande quan
tidade de munições, e de armas de infantaria especialmente, e 1 estativa

de foguetes.

« Esses trophéos e a victoria cu.'taram-nos 29 officiaes e 384 praças
de pret mortos no campo, 193 officiaes e 1,900 praça" feridos e con

tuzos (1).

« Das partes e relações apresentadas pelos diversos chefes se vê qual
a conducta de nos a-s tropa::;, e o que ~ cada um ~oube felzer; julgo,
porem, de merecirla ju,stiça lou var o bizarro COll1pllrtamenj;() elos Srs. gene
raes, chefes e mai' officiaes abaixo menciona los:

« O brigadeiro chefe do estado-maior Jacintho Pint') de Arauju Corréa,
pela sua bravUl'a e serenidalle no combate.

« Coronel deputado do ajudante general Innocencio Vel1u 'o Pe'ler
neiras, pela coadjuvação que me pre:tou.

« rajor Francisco Duarte unes, assistente da repartição do mesmo
deputado, pelos ,:erviços prestados junto a seu chefe.

(I) As primeiras relações, ainda incol1l pletas, al'lIl'adus 110 dia 28 de Mnin, ,lavam an
exercito braziloil'o n seguinlll IJllrda:

l\loRTOS :-27 olficiaes 11 tenente-cnl'onel, -lo capilãeo, 11 tenentes o II alferes) e 398
p"aços de preto Total, 425 homens ~)bOl'tOS.

FERIDOS :-t75 ofliciaes (I brigadeil'o, 6 tenentes-corollei~, 11, majores. 1 ajlldante,
2 quarteis mestrlls, ;H capitães, J(j tenentes, tlO a:C.;res) e 2,017 P"oç"s de p,'et. Total 2,192
homelu feridos.

C' NTUsos:-31 olficiaclJ (1 marechal de cnmpn, I \,riRadeiro, () capitães, n tenellle~,
II alferes) e 96 praças de preto Total 127 hom.e.ns contusos,

EXTRA.VIADOS: -1 olficial lnlCeres) 2-15 p"açrrs de pret. Tot l 246 hom,ens ext,·aviados.
TOTAL -Mortos, feridos. conl,usos e eXLl'iIviados, :1St ofliciaes e 2,756 praças de pret,

ou 2.!)OO homens.
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«Os empregado' I o tenente E tevão Joaquim de Oliveira antos,
alferes Joaquim Elias Amaro, bem assim o 2° oflicial fiscal interino de
fazenda Luiz de Al,eredo Coutinho Duque-Estrada, tenente Jose Antonio
Vaz do E'pirito-S:mLo, que ás orrlens rIo mesmo c'Jronel de 'empenharctnl
algumas commissõe',

« Tenente-coronel deputado do quartel-mestre general Jo €i Ferreira
da Silva .Junior, pela actividade com que fez apresentar no' diversos
pontos as munições necessarias para tão renhido e prolongado c?mbate,
em toda a nossa extensa linha de batalha.

« Tenente Joaquim José de Araujo Oliveira Lobo, aS5i tente d'esta
-repartição, porqne mesmo doente, se prestou em coadjuvar o. seu c' efe
em tudo.

« Brigadeiro José da Victoria Soares de Andréa, relo valor com que
se portou no desempenho das obriga~(;es a seu cargo.

« Brigadeiro Antonio de Sampaio, pelo valor com q'Je podou-se ate
ao momento em que recebeu os tres ferimentos que o pozeram fórn
de combate,

(j Brigadeiro Victorino José Carneiro Monteiro, pela coragem com que
t'e portou, e pericia que desenvolveu' na distribuição da for~a de ,ua
divisão, que com o lo regimento de aI tilharia a cavallo e uma bateria
do 3° batalhão (1) sU>5tentaram o centro da linha de batalha, recha
çando o inimigo,

« Brigadeiro Alexandre Gomes de Argollo Ferrão, porfIue, tendo ordem
para apoiar a esquerda '. do centro, atacada por con"ideraveis força,
executou e~ 'a ordem manobrando com preci 'ão a. 'uas tropa:;, levando
a vicLoria áquella parte da no::; 'a linha Cr)m o :,;eu costumarlo valor e
pericia, tendo antes deixado' a 8" brigada, ao lllandL' d<? ~'r, coronel
D, JO,'é Baltazar da :3iheira, em protecção ii artilharia,

« Brigadeiro Guilherme Xavier de Souza, porque tendo recebido ordem
para ::;u 'tentar a esquerda do centro da no' 'a linha de batalha, exe
cutou com precisão a sua mi 'são.

« Brigadeiro Jo,'e Luiz Menna Barreto, priltleiramente tle~Linado a
:flanquedr com a 2" divisão o inillligo pela esquerda, depois de recha
çado e te, -;eio tomar o commando da columna que pôz em derrota o
inimigo, que combatia ardentemente no PaLrera Piri., a no. sa ex
trema eSlluerda,

« A C'ssa colul11TIa reuniram-~e (\ 5- divisão, a. brigada ligeira, os bata
lhões 1", 10',24' e 46', a brigada 19", commandada pelo coronel Fl'anci:co
Gome::; de Frei La:, c'JIl1PO ta do. coepo' 7' e 42" de voluniarios' e

,I :J bl1len IS.
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parte do 26" de voluntario. da patria, 12" e 13° de inIanbaria de linha,
que todos bem se portaram.

« Brigadeirc Antonio de Souza Netto, que com' a brigada ligeira de
que e chefe, tendo apenas 200 homens a cavalia, fez com elles sobre
o inimrgo duas brilhantes cargas, que muito concorreram para o nosso
triumpho n'aquelle ponto.

« Coronel Tristão José Pinto, pelo valor que mostrou conduzindo ao
combate, e animando a sua divrsão e as mais tropas que com ella
concorriam.

« Coronel Jacintho Machado Bittencourt, porque tendo substituido ao
brigadeiro .Sampaio no commanrlo da 3a divisão, se houve n'esse (;om

mando com pericia e valor.
« Ajudante de ordens tI'este commando em lchefe, capitão do 3" regi

mento de cavallaria ligeira lzitIoro Fernandes de Oliveira (contusD).
tenente do 5 corpo de ca~adores a cavallo José Luiz da Costa Junior,
fi do 2° de cavallaria ligeira Manoel Jacintho Olorio, e alferes do mesmo
regimento Manoel Luiz da Rocha Ozorio (contuso), tendo o dou pr'i
meiros os cavallos mortos, e o do I" corpo da bri~'ada ligeira Francisco
Corrêa de Mello.

« Capitão secretario militar Cesar Augusto Brantlã:>. do 3" regimento
de cavallaria ligeira; dito da guanla nacional Antonio Adolpho Charão ;
tenente de voluntarios da patria Henrique de Azevedo Pires, estes dous
da repartição do quartel-mestre general e f111e estiveram ~ob minhas
immediatas orden durante a batalha, e o tenente do l° corpo de caça
dores a caval'o Joaquim Pantaleão TeUe' de Queiroz, commandante do
meu piquete, todos se houveram com valor, zelo e actividade na trans
mi. são das ordens, sendo a quarta vez e{ue com igual comportamento
me acompanham em combate, o capitão Fernandes de Oliveira, tenentes
Ozorio (Manoe' Jacintho), Telles de Queiroz, e o alferes Rocha OlOrio.

« l'ara n"LQ repetir o merecido: elogio' que a outro' r. officiaes
e a varia: praça fazem O' seu respectivo' chefe~, e constam das
supra indicadas parte', que em eguida faço publicar, não mem::iono
alguu nome' distinctos já c ntemplauos u'ella', fazendo entretanto par
ticular menção do bravo e ealmo veteraho coronel Carla' Re in, e dos
valentes coroneis André lves Leite de Oliveira Bello e Manoel de
Oli,eira Bueno, e te da guarda nacional; tenente-coronel Emílio Luiz
i\'1alfet; o de commi:<. ão Carla,; CYl'illo de Castro, e da guarda nadcnal
Caetano GoW alve.' da Silva, Camillo Mel'cio 'Pereira Q ezefredo Alves
Coelh,) de Me luita., 111a:jor Hypp lito Antonif) Ribeil'O e José do Amaral
Ferrallor; majores de l- linha Fr,)derico Figlleira de Mello' Fl'anci co
1a.ria dos Guimal'ães Peixoto' majore de cOlllUis'ão l\Ian el Deodom
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ela Fonseca, Oaetano da Oosta Araujo e MelJo, Inuocencio José Caval
canti de Albuquerque, José Antonio Alves, Seraphim Felix ele Paiva,
Joaquim Igr:acio Ribeiro de Lima, Fl'anci co Agnello de Souza 'alente,
José Ferreira de Azevedo Junior, Rodrigo Luiz Baptista, João Baptista
Barreto Leite, e da guarda nacinoal Manoel Ignacio da Silva; capitão

A9gelino de Carvalho, do 4° corpo de caçadores a cavaHo; Ya~co

Antonio da Fontoura Chananeco, do l° COI'PO ela guarda nacional;
tenente Victor Tavares Leiria, do 3° l'egill1ento de cavallaria ligeira, e

Miguel Martins da Rosa, do 4° corpo da brigada ligeira.

«O Rev. missionario capuchinho frei Fidelis d'Avola, é t~mbem

credor da particular menção, pela caridosa dedjca~ão, d~sve'o e zelo
qne tem sempre consagrado a nos os feridos e enfermo., bem como os

Srs. cirurgiões-móre de brig~das, Dr3. Polycarpo Cesario de Barros,
Manoel Adriano da Silva Pontes, José Muniz Corueiro Gitahy, os de
commissão Manoel José de Oliveira, Luiz Q leiroz Mattoso Maia e lo
cirurgião FÜ'mino José Dória.

« O comportamento do exercito lisongeia sobre maneira o sell general,
que nutre a esperança de qne em breve o. 'eus camaradas farão nova
colheita de louros, que só ,e alcançam á. cnsta de esforços e sacrificios
que já. ll~m sabido fazer, adquirindo incontestavel jus á gloria, que é a
recollll,ensa mais preciosa dos bravos. .

« O genera; em chefe tem ainda o dever de louvaI' a abnegaç-ão e
b'nu comportamento dos novos corpos de voluntarios da patl'ia, a quel~l

o patrioti"mo conduzio ao campos de batalha em defesa da honra
nacional, e que, a par elos mai~ bravos veterano., têm combatido
galhardamente.

« Finalmente, são tambem publicada. as communicaç.::es do EX111. Sr.
genel'al D. Venancio FlôrEB, relativa'> ao comi'ortamento das tropas
brazileil'as que combatel'am sob seu commando.

« Ds-u"ão do Herval,
q; J.llal'echal de Campo, CommalLclwLte ell~ ClIe(e. »



tambem dignos de honrosa menção o I'S. cOToneis

d Bittencourt, commandaute da 7" bL'lgada, e que

7:2

-[ Pa,·te rlfJ chf'{e (lo estado maior gene1'a~ do to corpo bra::ileij'o

« Qual'tel-general do chefe do estado-maio L' em Tuyuty, 26 de \Iaio

de 1866.

« 111m. e Exm. Sr. - A saz lísongeil'o me é communicar a V. Ex.

que o exel'cito imperial, sob o digno commando de V. Ex, na bablha
de 24 de Maio corrente executou a. manobras por V. Ex. determinada..

concorl'endo a sua bl'avul'a para a completa victoria que alcançaram a'
al'mas alliadas sobre o ousado inimigo, q,ue atacou-no'l com todo o seu

exercito pela frente e flanco.

«O. oldados do exercito imperial procurararil imitar em valor ao seu
distincto chefe, que foi incansavel em bem dirigil-os, acudmdo de prompto a

todos os reclamos que exigiam as circumstancia, e percorrendo todas as
linhas da fl'ente,onde pela sua temeridade, foi f"rido e perdeu o cavallo
que montava.

« A I" e 3" divisões foram, sem duvida, as que mais se emrenharam
na batalha, por er o flanco onde se _achavam, o que o inimigo mais
cal're.3ava. Seu. dignos commandantes, Srs. brigadeiros Alexandre Gomes
de Argollo Fel'rão e Antonio de Sampaiõ merecem menção honrosa.

« A 4" divisão na posiÇãO que occupou à esquêrda bem manobrou' á frente

do inimigo, fazendo seguir, sempre que se tornava mister, corpos a pro

teger ao que se achavam empenhado no combate, e pelejando com denodo;
seu commandaute, o Sr. brigadeiro Guilherme Xavier de Souza, tambem
é' digno de menção; e a 6J

, na poderosa protecção que fez aartilliaria,

que e achaTa na frente, não menos se torna digno de menção assim como
seu commandallte, o Sr. brigadeiro Victorino José Carneiro Monteiro.

« \. artilharia muito 'e deve, mórment"e ao lo regimento, oh o
commando do distincto Sr. tenente coronel Emilio Luiz Mallet, que

muito cooperou para a derrota do inimigo; as im como o Sr. briga

deil Jo é da Victo!'ia Soare de Andréa, commalldante geral d'e ta arma.
« A 2", e 5" divi.õe~ e a brigada ligei!'a caL'!, garam obre o inimigo

om valor dev udo- e muito a eus di tillctO commaudan e , os briga

deiro' Jo é Luiz Menna Barreto brigadeir lionorario Antonio de Souza
Jetto e coronel TrHüo Jo é Pinto, pelo que julgo-os tambem digno

de menção.
\( Tornam- e

Ja inlh lIIachad
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assumio rlepois o da 3- divisão, ql1e dirigio, até o final do combate;
Carlos Resin, commandante da 10- brigada; n. José Balthazar da Sil
veira, c mmanrlante tIa 8'; teuentes-coroneis Salustiano Jeronymo dos
Reis, commandaute da 14'; Francisco Pinheiro Guimaraes, comman
dante de 40 batalhüo de voluntarios;' Joaquim Maurício Ferreira, com
mandante do 10° dito; Marcolino de Moura Albuquerque, commandante
do 22' dito; Fraacisc1 Jo é da Rocha, commaudante do 40° dito;
Luiz José Pereira Carvalho, commandante do 4° de infantaria, e Augusto
Cezar de Araujo Ba?tos, commandante da la brigada, e os majores

Francisco ~laria elos Guimãraes Peixoto, commanelante do Iode infantaria;
Francisco Agnelo ele Souza Valente, comruandante do 6° de voluntarios ;
Innocencio José Cavalcanti ele Albuquerque, commandante do 11 o dito ;
Manoel Deodoro da Fonseca, commandaute do 2° dito; Francisco Fre
derico Figueira de MelIo, commandante do 26°, e seu fiscal, o major
Joaquim Ignacio Ribeiro de Lima, pelo bem que dirigiram os corpo::; a
seu mando, mostrando bravura e sangue frio durante o combate; as im
como o coronel André Alves Leite de Oliveira BelIo.

« São dignos de menção pelo zelo, humanidade e dedicação com que
pensaram os feridos os Srs. cirurgiõe Drs. Polycarpo Cesario de Barros,
Antonio de Souza Dantas, Firmino José DÓria, José Rufino de Noronha,
ManoeL Adriano da Sílva Pontes, Raymundo Caetano da Silva, Arthur
Ce7.ar Rios, José Moniz Oordeiro Gitahy, Pedro Gomes de Argollo Ferrão,
Jaime Alves Guimar;les, João ~everiano da Fonseca, Numa Guérin ;
capellães Frei Fidelis d'Avola e padre João Cyrillo de Mello, e os
pharmaceuticos Manoel Pedro de Alcantra e João José DÓria.

« Temos a lamentar a perda do bravo veterano da independencia
tenente-coronel Jose da Rocha GaIvão, e de differ~ntes officiaeg e praças
mortas; tivemos ferido o Sr. brigadeiro Antonio de Sampaio, comman
<lante da 3a divisão; tenentes-coroneis Luiz José Pereira de Carvalho,
commandante do 4· de infantaria; Francisco Pinheiro Guimarães, com
mandante do 4° de voluntarios; Joaquim Mauricio Ferreira commandante
do 100 dito: Augusto Cesar de Araujo Bastos, (1) commandante dà I' bri
gada; majores Francisco Maria dos Guimarães Peixoto, commandante do l0
de infantaria; Caetano da Costa Araujo e MelIo, commandante do lo
de voluntarios; Innocencio José Cavalcanti de Albuquerque comman
dante do 11° dito; e Francisco Frederico Figueira de Me110, comman
dante do 26° dito; muitos officiaes e praças, cujo numero não tem rela~ão

I •

. () o nome deste officiRl, camo o de muitos outl'l)~, não appnrecen na relação elos
f~nuos. Por termos corrigiJo esta e outras omi.s iles é que se nuLa uma pequeml difTo.
ronça entre os algarismos do mappa antes publicado e o das partes offidues.

A. 10
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com a perda do inimigo, que só no campo deixou Jl1a~s de 5,0;)0 mortos,

e grande numeN de feridos e prisioneiros.
« Tenho a honra de recommendar a V. Ex. os officiaes, que compõem

o meu estado-maior, major José Joaquim Coelho, tenente D. Aristides
Balthazar da SilVeIra, alfere Luiz Alfonso dos Reis e Rodolfo Augusto
de Souza Caldas, por se haverem prestado com todo sangue frio e valor,
acompanhando-me sempre, e na tl'ansmissüo das ordens; o que tambem

fizeram no combate de 2 deste mesmo mez o
« O alferes do 9° de voluntarios, Pedro Parrot, que no dia 24, pelas

circumstancias, acompanhou-me, podou-se bem.
« Felicito a V. Ex. por tão glorioso triumpho.
« Deus guarde a V, l':x.-11lm. e EXll10 Sr. marechal de campo

Barão do Renal, digno commanelante em chefe do exer cito im periaI.

« JacinLho Pint.o de Araujo Corrêa
II Briglluciro, chefe do estll,lo-mnior. »

.6

t Plwte otficial do depu/ado do q:ucwlel meslr\! general junto ao 1°
corpo de exercito l ra 3ileiro :

« Quartel general. Acampamento elo deputado do quartel mestré
general, em Tuyuty, 29 de Maio de 1866.

« 111m. e Exm. Sr.- Para que V. Ex. tenha perfeito conhecimento
ela conducta dos officiaes empregados na repartição a meu cargo no com
bate doe 24 do corrente, tenho tl honra de informar a V. Ex. que, ao
romp~r 9 fogo do inimigo, mandei ordem aos encarregados das reservas
ele munições de artilharia, cavallaria e infantaria, o capitão Joaquim
Antonio Ferreira da Cunha, que seguis. e com a respectiva secção de
carretas para a linha do fogo, bem como o alferes João Chrisostomo
Gomes da Silveira com as de infantaria, o que cumpriram satisfactoria
mente sem que faltasse soccorro de munição às linhas que combatiam:
igual procedimento teve o alferes Antonio José Pereira Junior com as
munições de cavallaria, sobre o flanco esquerdo, onde combateu com
uma Unha de atiradores outra do inimigo, que jã. se achava a 60
passos de di tancia ; Sl1ndo morto nesta occasião um paraguayo, pelo
soldado da 4- lcompanhia do batalhão 13 de infantaria, Guilherme da
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Conceição, quando aquelle se aproximava ii primeira carreta para

incendiaI-a.
« O major João Baptista iederauer, e os alieres Joaquim Melchiades

Ferreira Lobo e João Antunes Barbosa Brandão. cumpriram as ordens que
lhes dei concernentes ao serviço; o tenente assistente desta repartição
Joaquim José d'Aaraujo Oliveira Lobo muito me coadjuvou no serviço
durante o combate, especialmente quando o inimigo penetrava sobre a
nossa esquerda; observando eu em todos, coragem e sangue frio. Quanto
ao capitão Antonio Adolpho Charão, e tenente Henrique de Azeredo
Pires, ao romper o fog .• , os puz â disposição de V. Ex. para me
transmittir as ordens, e só V. Ex. póde ajuizar sobre o procedimento
destes dous officiaes, que, segundo fui informado por diversos chefes,
se portaram com coragem.

« O capitão Candido Cordeiro de Souza, do esquadrão do tran.sporte,
muito trabalhou e foi incansavel em conseguir- retirar todo o carre
tame do flanco sobre o qual o inimigo carregou ouzadamente; concor
rendo para o bom desempenho de te serviço a boa vontade e inte
resse dos officiaes subalternos do mesmo esquadrão, distinguindo-se entre
elles o tenente João da Silva Netto. O major Manoel Corr~a de Araujo
e Silva, que se achava junto a esta repartição acampado, eu o vi sahir
correndo com uma clavina em punho, e apresentar-se na frente, quando
o inimigo carregava, sendo por isso recommendavelo seu p.rocedimento.

« Deus guarde a V. Ex. - 111m. e Exm. Sr. general barão do Herval,
commandante em chefe do exercito imperial.

« José Ferreira da !!!iilva JUDior.
« 1 enon lo curonrI. "

t Cornmun;c;açcio do gOL'6?'IW(lo7' Flôres ao gene)'a~ Ozol:io :

« Quartel general do commando em chefe do exercito alliado de
vanguarda, na Laguna Tranquera, 25 ele Maio ele 1866.

« Illm. Exm. Sr.- Ao commnnicar a V. Ex. o resultafl0 obtido
obre o inimigo no centro sob minha orclens, na batalha de hontem, cumpro

com satisfaç-.o um dever de justiça fazendo em minha parte uma menção
especial de todos 0'- chefes, offiuiae' e tropas brazileira:', que comba-
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teram ás minhas ordens pelo honroso comportamento que tiveram
na peleja.

« Igual recommendação permitta-me V. Ex. que fa.a das tropa que
compõem a 6' divi.'fiO, do general Victorino Monteiro, que faz Loje
parte do exercito alliado da vanguarda, a l- divi ão, do general Argolo,

e a 3" divisão, do general Sampaio, que entraram pela esquerda, e recha
çaram o inimigo que havia flanqueado p::n' esse lado o nos o centro.

« O 3" batalhão, da diúsão ~ampaio, que combateu na vanguarda,
e o lo regimen to de artilharia, ás ordens do com mandante Mallet, con
tribuiram com certeiros fogos para. que o inimigo fosse rechaçade com
immensa perda de gente.

« Deus Guarde a V. Ex.

« Hlm. Exm Sr. marechal de campo barlo do Herval, comman
dante em chefe do exercito brazileiro.

«' Venancio Flõ:r-es.
« GElllenl em chef03 do exercito àlli,1do de va'ngu'1I'Ja II

:iS

t A) Al.TILHA"I.\ BllAZILERA (G'NE:t-L A'\I1]'E.\.l.

i) Parte o/ficilll d'J Comn,andante Ger'al da A?"Whw"i'J,:

« Quartel general do commando geral de artilharia, em Tuyuty, 27
de Maio de 1866.

« 111m. e Exm. Sr.·e.... Passando às mãos de V. Ex. as inclusas !'artes
dos com mandante de brigada e corpos, que ct1m~ õem esLe com mando geral,
relativas á batalha de 24 do conente mez, tenho a satisfação ele con
gratular-me com V. Ex. pelo brilhante resultado obtido pelo exercito
do digno com mando de V. Ex" que naquelle dia, cobrindo-se de gloria,
e creveu uma pagina brilhante na Li~toria militar do Brazil. ..\ pre. tesa
com que eSCl'evo e ta não' me permitte relatar detalhadamente os por
menores d'aquella gloriosa jornada; todavia vou PÔl' em relevo o;.: factos
principaes occoridos com os corpos de te commando.

« O lo Regimento de Artilharia a Cavallo, que se acha na vanguarda
coberto por um ligeil'o entrincheiramento, foi o primeiro a supportar o
impulso das massas paraguayas, que a todo cu to preteadiam assaltaI-o,
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mas não poderam abrir caminho entre a chuva. de metralhas e gra
nadas que lhes enviavam os canhões d'aquelle regimento; seu com
mandante, o tenente-coronel Emílio Luiz Mal!et, mais uma yez confirmou
o nome de valente porque é jã. con hecido no exercito: seus serviço.',
co agem, e sangue frio inalteravel, o tornam digno da attenção dI)
governo imperial, e eu cumpro um dever sagrado recommenclanJü muito
particularmente a V. Ex. o seu nome.

« Pela parte que deu o me~mo tenente-coronel verá V. Ex. que todos

os seus officiaes e praças tivel'am um comportamento honroso para o paiz
e brilhante para elles : assim tambem os officiaes e mais praças do Batalhão
de Engenheiros, que alli se achava, e muito bons e variados serviços
prestou, sendo digno de especial menção o major do estado-maior de
artilharia Conrado \1 aria da Silva Bittencourt, que, com valor e intelli
gencia, mostrou-se digno da confiança com que o honrou V. Ex dando
lhe o commando interino d'aquelle batalh10.

(( O lo sargento d'aquelle regimento Guilherme Steuben praticou um
acto de verdadeiro valor e abnegação, lançando fóra do parapeito, onde
detonou, uma gran da inimiga, que cahio aceza entre a boca de
fogo ele que é chefe, e um \ outra da P bateria do mesmo regimento;

este sargento torna-se por i o digno da attenção de V. Ex.
« O coronel commandante da 17" Brigada, Hilario 1aximiano Antunes

de Gurjão, muito me coadjuvou dueante a batalha; encarregado por mim
de fazer conduzir e operar aI" bateria do 3° Batalh'io de Artilharia,
que mandl"i encorporar á 2° bateria do me'mo Batalhão que antes havia
mal'chado para a flanco direito do 1'> Regimento de Artilharia a CavalloJ

desempenhou com denodo e sangue frio esta ardua mis ã0, fazendo me
tralhar o iniJUlgo que em grandes ma sa'> carregava n'aqL:elle flanco, o qual
já se achava apoiado pela beiosa 6' DivisfLO ao mando do intrepido general
Victorino Monteiro. D'ahi, em virtude de requi iÇão do Exm. Sr. general
n. '\ enancio Flôre, fez o 111 'smo coronel mar 'ha" a 2' bateria do já
mencionado 3° Batalhão à apoiar a for .'as que heroicamente resistiam
ao canhoneio e fuzilaria inimiga no flanco esquerdo do me mo Regimento
de Artilharia.

« Esta bateria operou ahi primeiramente debaixo das immediatas
ordeno do referido general D. Venancio Flôres e depJis sob a orden do
Exm. Sr. general com mandante da I" Divi ão,

« O lo Batalhão de Artilharia e a 3' bateria do 3° Batalhão opel'aram
debaixo de minhas ordens no Banco esquel'do lo ex.el'cito, onde o inimigo
carregou com fUI'or, nutl'indo cel'tamcmte a esperança de por ahi no
cOl'Eal' a retM,Jarda, e peranç'a que logo teve de reconhecer malograda
á vista da resistencia heroica que lhes apre entaram nos 'a cavallaria e infan-
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taria, efficazmente auxiliadas pelos jtl mencionados canhões do 1" e 3'
BatalhHo. Os dignos commandantes da 17' Brigada, coronel Hilario
Maximiano Antunes de Gurjão, do 1" Batalhão de Artilharia, major José
'Jhomaz de Almeida J'ereira Valente, e tio 3° da mesma arma, major
Hermes Ernesto da Fonseca, que maio uma vez justificou suas glodas
antecedente, pre taram, n'este dia de immorredoura gloria pl:l.ra o p'liz,
relevantes serviço, tornando- e assim, com as briosas officialidades de seus
corpos, dignos dos maiores elogios.

« A 19° Brigada, commandada pelo distincto coronel do estado-maior
de artilharia Francisco Gomes de Freitas, prestou muitos serviços no
mesmo flanco de que acabo de fallar, e por isso, chamando a attenção de
V. Ex. para a parte dada por aquelle coronel, o menciono com prazer
como um dos tantos Brazileiro que na jornada de 24 souberam sustentar
o jà conhecido brilho de nos as armas

« Os officiaes que compõem o meu estado-maior muito me auxiliaram

durante a batalha, transmittindo com intelligencia e actividade todos as
minhas orden , encarando o perigo com sangue frio, pelo que se tornam
dignos dos maiores elogios.

« Peço liceJlÇ.a a V. Ex. para, citando seus nomes, f1zer uma resenha
dos serviços que prestaram ne se dia,: o major do estado-maior de I'
cla. se Carlos Resin, que exerce as funcções de assistente do deputado
do quartel-mestre general junto á. e te commando, foi solicito no forne
cimento das muniç -es, vindo pessoalmente á linha de fogo verificar as
faltas que ahi se deram para poder sanaI-as; n'este serviço muito o
coadjuvou o alferes escripturario d'aquella repartição Leocadio .To é
Rodrigue', que em 'todas as occasiões sempre o acompanhou, portando-se
ambo com sangue frio e coragem.

« O capitão do 3" de Artilharia Adriano Xl:l.vier de Oliveira Pimentel,
as istente do depntado do ajudante general junto a e:>te com mando, foi
por mim encarregado de guiar e fazer operar a bateria do 3" Batalhão,
que, logo que se mobili ou o referido Batalhão, marchou para apriar a
6" Divi ão no flanco direito do l° Regimento de Artilharia a Cavallo.
Por ordem do coronel commandante da 17 Br'gada, que ahi se apre
sentou depoi com outra bateria, do mesmo Batalhão, foi o dito capitão
as istente guiar a me ma bateria que teve de canhonear o inimigo no
fianco e 'querdo do I" regimento, operando debaixo das orden do Exm.
Sr. general D. Venancio Flôre. Foram todos estas commiss"'e de em
penhadas pe~o referido capitão com intelligencia e muita actividade,
portando- e na acção com valor e enthu iasmo. O alfere Leopoldo \fendes
Ourique ajudante de campo d'e [e commando, trem mittio sempre as

min4a. ordl;lQ com jntelli~encia e a.ctivitlacle, sendo encarregado por
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S. Ex. de levar uma communicação ao Exm. 81'. general D. Venancio
FLOres, que commandava as forças que repelliam o inimigo no centro
do exe1'cito. Em todo o tempo que durou a acção portou-se com verda
deiro sangue frio e coragem.

« O alferes Francisc.) de Carvalho e Stlva, meu ajudante de ordens,
cumprio o seu dever com coragem e muita actividade.

« O 2° tenente de artilharia a cavallo Alvaro Soares de Anclréa,
escripturario da repartição do ajudante general, acompanhou me em todo
os pontos onde me achei, transmittindo com intelligencia e valor todas
as minhas ordens.

« O tenente de infantaria Franklin do Rego Cavalcanti de Albuquerque
Barros, que serve as minhas ordens, mesmo depoi de se achar a ré
por haver cansado o seu cavallo, acompanhou-me na linha de fogo,
mostrando sempre enthusiasmo e valaI'.

« NãD posso deixar de mencionar o nome do tenente do estai lo maiol'
de 1· classe Manoel Ignacio Carneiro da Fontoura, membro da com
missão de engenheiros, o qual, movido unicamente pelo zelo do servi. o,
muito auxiliou a 2a bateria do 3" batalhão de artilharia nas dua po
sições que occupou na linha de fogo, fazendo tran. portar munições, pelo
q'ue mais uma vez se tornou digno de elogios.

« Junto en \ ia a V. Ex. a parte dada pela cirurgião capitão Dr. João
Severiano da Fonseca, qne mais uma vez mostrou a sua actividade e
intelligencia no desempenho da sua espinhoza mis ão de medico.

« Concluindo, tenho a grande satisfação de afiançar a V. Ex. que todos
os officiaes e praças dos corpos que compõem o commando geral de arti
lha1'ia portaram-se de modo a não desmentir os honrosos precedente do
exercito que V. Ex. tem sabido conduzir sempre a victoria.

« Deus guarde a V. Ex.-Jllm. Exm. Sr. barão do Rerval, com
mandante em chefe do exercito.

« JOéé da Victoria ~oftres de Andréa,
({ Brtgadeiro. Oufi1mandante Geral de Artilharia, "

2) Parte official do commanclante da 17- Brigada:

« rum. Exm. Sr.-Havendo no dia 24 do corrente, depoi das II
h,ras da manhã, sido atacado o exercito alliado pelo eXercito inimigo,
recebi ordem de V. Ex. para mandar apromptar os batalhões da bri
gada do meu cómmando para tomar po iÇãO na linha de batalha logo
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que isso fos e determinado por ~. Ex. o Sr. general em chefe. Os
batalhões aprontaram-se com a maior prestesa possivel, seguindo a 3a

bateria do 30 batalhão de artilharia a pé para a esquerda do exercito afim de
aux.iliar as forças que ahi se achavam, e a 2' para a direita, de tacando
uma boca de fogo para auxiliar o exercito oriental; logo depois segui com
a la bateria desse batalhão para o lugar em que se achava a 2·, e
apresentei-me ao Ex,Tl1. Sr. commandante da 6' DivisãO, debaixo de
cujas ordens fiquei até o fim da batalha por ter V. Ex. marchado com
o lo Batalhão para a esquerda do e~ercito.

« Os Batalhões da br'gada do meu commando prestaram relevantes
serviços, já. repellindo o inimigo quando este carregava em grande massa
de cavallaria sobre a direita do exer.;ito, já. impedindo com um bem

dirigido fogo de metralha que os nLlmerOSOs batalhões de infantaria que
nos atacavam pela esquerda, envolvessem a nossa infantaria.

« O 3' Batalhão de Artilharia, levado a combate pelo bravo e assás
conhecido major Hermes Ernesto da Fonseca, por estar enfermo o res
pectivo commandante. auxiliado por sua intelligente officialidade, rivalisou
com seus irmãos de armas, ajudando-os a ganhar uma tão explendida
victoria como a do dia 24 do corrente.

« Não menos dignos de elogios são o commandante, offic,iaes e mais
praças do lo Batalhão de Artilharia, pelo comportamento que tiveram,
l)ois, não obstante ser a sua artilharia muito pesada e ser-lhes muito
difficil moveI-a, apr,'sentaram-se na linha de batalha na occasião em
que seus serviços eram maiS necessarios, e lembraram, pela calma e
sangue frio, que do seu seio sahio a brilhante e brava guarnição de
artilharia que esteve na ilha em frente á Itaplrú desde o dia 5 até o dia
16 de Abril.

« Das partes que junto envio a V. Ex. e que me foram dadas pelos
commandantes dos mencionados batalhões, verá, V. Ex. mais detalhada
mente qual o comportamento dos illversos officiaes e praças, e quaes as
occurrencias que se deram durante aquella gloriosa batalha.

« O capitão Sebastião Chysogno de Mello Tamborim, a sistente do
deputado C:o ajudante general, o lo tenente José Thomaz Theodo~io

Gonçalves, assistente do deputado do quartel mestre general, ambos junto
a este commando, e o 20 tenente Raymundo Ribeiro do Amaral, meu
ajudante de ordens, são dignos de elogios pela calma e intelligencia
com que cumpriram minhas ordens durante a acção.

« O capitão Addano Xavier d'Olíveira Pimentel, a sistente do depL.
tado do ajudante general junto ao commando geral de artilharia, tendo
acompanhado a 2a bateria do 30 batalhão á posi~ão que lhe fôra desig
na la. e ignorando o lugar em qne se achava V. Ex. apresentou-se-me
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e servia debaixo de minhas ordens até terminar-se a luta, ienr10 -tido
um comportamento igual ao do officiaes acima nomea,do ,

« Folgo de poder affiançar a V, Ex.. que não houve uma só l)I'aça
da brigada de meu· com mando que deixas e de bem cumprfl' com seus

deveres.
~ Deus guarde a V. Ex..- lllm. Exm. Sr. brigadeil'o Jo é da Victoria

Soares de Andréa, c'>mmandante geral da aI'tilharià.

« I-lilario MaxiIniano A~l.tune8 Gl.ujão,
« COl'nnrl con,mandante ria 17 brigada. II

As partes officiaes dos commanclantes dos corpos que formavam a
17" brigada dizem, em resumo, o seguinte:

I.· REGIMENTO DE ARTILH RIA A CAVALLo.-Commandante, teílente

coronel Emilio Luiz Alallet (hoje general).- O commandante foi ferido
mas não deixou o combate.- A parte omcial diz:

« Este regimento, com 24 bocas de fogo, ca11ocado na vanguarda,
sobre o centro do ex.ercito, sustentou com energia o combate, e repellio
todas as colllmnas do inimigo que atacavam o centro, e que depois pro
curaram torneal-o pelos flancos.

« Em lloucas horas foi varrida a frente do exercito e o gra nde
numero de homens e cavallos mortos attesta a efficacia de seus fogos ... »

Depoi'J de elogiar varias officiaes, diz o commandante Mallet :
« E' do meu dever fazer menção muito honrosa do distincto Batalhão

de Engenhí:liros, de seu digno comrnandante, o major Conrado Bittencourt,
.e de seus briosos officiaes. Este batalhão, postado primeiro á direita do
regimento, passou depuis para a esquerda e em ambas as posições tra
balhou com energia e denodo. »

Era fiscal do regimento o major Severiano da Fonseca, e comman
davam as baterias os capitães Magalhães (A. C. de), Cunha Mattos, Me
deiros Mallet (J. N. de), Cardoso de Me110, e Fialho (Anfrisio). Estes
officiaes e alguns outros, assim como varias cadetes, inferiores e soldados
mereceram menção especial na parte official do commandante. O sar
gento Guilherme Stenbel1 foi um dos elogiados, por ter « agarrado uma
granada acesa, que cahio perto da pe,a ele que era chefe, lançando-a fóra
do parapeito, onde immediatamente arreb,mtou. »

O regimento teve 17 homens mortos e feridos.

1o BATALHÃO DE ABTILARIA. A PÊ.- Conllnandante, major Pe1"eira
Valente.- Diz que teve ordem para fazer seguir para o flanco esquerod

A, 11
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do acampamento geral do exercito, tambem atacado pelo inimigo, 2 bocas
de fogo. Para alli mandou o capitão Teixeú'a (F. J.) com a segunda divisão
da 3" bateria.

Posteriormente recebeu ordem para marchar com todo o batalhão
afim de occupar tambem posição no mesmo flanco. Ahi chegando. debaixo
do fogo da infantaria inimiga, que procurava fazer retirar a nossa infan
taria que a tava na frente, coUocou a 2' bateria 'capitã Jfariano da Silva)
em posição de defender a r8taguarda do exe~cito, que era ameaçada, e a
I' bateria (capitão F. A. de Moura) foi reunir-se á segunda divisão da
3 bateria (TeIxeira), e uma secção de cada uma das outra$ entrou em
linha « mettendo em frente a garganta formada pelos mattos, que corres
pondiam à frente. »

O capitão Pereira da Cunha (Balbino) tomou o commando desta bateria,
assim formada porque entre eUas, aI" bateria e a segunda divisão da
3" achava-se uma bateria do 3' Batalhão de Artilharia a Pé.

O fogo do capitão Pereira da Cunha deu em resultado a retirada
do inimigo, e protegeu efficazmente a infantaria, que, em seguida, avançou
e desalojou os contrarias das mattas onde se haviam refugiado.

30 BATeLHÃO DE ARTILHARIA A PÉ.- Commandante, o major Hermes
da Fonseca (hoje general).- Quaudo ás Il horas soou o signal de
alarma, os animaes de tiro do batalhão estavam no pasto. Não obstante,
antes do meio dia poude o batalhão mover-se. .

O commandante da 3" Brigada (Sezefredo, 2' Divisão, do general
Menna Barreto) requisitou uma bateria para o flanco esquerdo, e o
coronel Gurjão, commandante da 17" Brigada, ordenou ao commandante
Hermes que fizesse seguir a 3' bateria, ao mando do capitão Bernardo!
Vasques. Tendo eUa partido, Gurjão ordenou que Hermes a seguisse
Foi eUe coUocar-se no flanco esquerdo do lo Batalhão de Artilharia.
Ao mesmo tempo tornou-se necessario destacar para reforçar o lo Re
gimento de Artilharia, no centro, outra bateria. Seguio para ahi n 2',
commandada pelo capitüo Pereira (J. J.). Collocaram-se á direita do
1" Regimento, ficando a :.ta á esquerda da I',

A 2' bateria destacou I boca de fogo ao mando do lo tenente
Clarindo de Queiroz, que incorporou- se primeiro il bateria orIental, e
seguio depois para a frente em persegui~ão do inimigo, que se reLÍrava;
e quando os seus serviços não foram mais necessarios por ahi, tomnu
posição em frente ao 300 Batalhão de Voluntarios da Patria, para responder
a 8 ou 10 bocas de fogo do inimigo, que se cruzavam, postadas em
differentes pontos.

O capItão Oliveira Pimentel (2" bateria), com as outras peças, a
principiQ ás ordens do general Victorino MonteÍl'o (6" Divisão, centro da
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linha), e depois com as 4, á ordens immediatas do general Flôres, prestou
relevantes serviços, assim como a l.~ bateria, do capitão Pereira.

Emquanto no centro a menor força do batalhão prestava o seu
concurso, na esquerda a bateria Vasques, com sua metralha, suspendia
o passo a grossas columnas que por quatro vezes investiram sobre a
a nossa infantaria. « A esteira de perto 1.300 cadaveres paraguayos
que foram encontrad s na area 'da acção da bateria nãO foi s6mente
estendida pelo fuzil e pela lança: grande parte cedeu ao canhão. »

3) Pa?"te officíal do eommandanteda 19" Brigada:

« 111m. Exm. Sr.-Communíco á V. Ex., para que cheguem ao conhe
cimenio de S. Ex. o Sr. general em chefe, as occurrencias que se
deram na Brigada sob meu commando, composta do Batalhão de Enge
nheiros, e 7° e 42° de VaIuntarias da PJ.tria, que tiveram a fortuna de
tomar parte na batalha geral de hontem.

« Estando a BL'igada formada em columnas contiguas por grandes
divisões, em protecção da I" linha de artilharia, conforme me havia
sido anteriormente designado, recebi ordem para iL' proteger o flanco
e3querdo da mesma linha por onde o inimigo mais se aproximava, e
d'esse flanco me adiantei á ganhar a pequena coxilha em frente das
mattas proximas,' por detraz das quaes se achava já empenhada uma
f6rte peleja entre forças da vanguarda paraguaya, o Batalhão de Volun
rios n. 2-1, e fOL'ças de cavallana, que com grande esforço resi tiam á um
fogo vivissimo, e continham o inimigo, que empenhadamente procurava
penetrar pelas bocaina que ofi'ereciam as referida mattas.

« Meia hora depois apre:;enton-se n'esse flanco o Exm. Sr. brigadeiro
Netto declarando que o inimigo _reforçava suas columnas, multiplicava
seu:> pontos de ataque, e que havia necessidade urgente de repellir duas
d'essas columnas que especialmente avançavam a contornar pela esquerda;
pedi á S. Ex, que providenciasse sobre a garantia de 4 boccas de fogo
que V. Ex. me mandou apresentar na posição em que ultimamente me
achava, e que desde então haviam ficado sob a protecção da Brigada
conforme V. Ex. expres amente me ordenou; e, annuindo S. Ex., dividi
a brigarla de meu commando pela conveniencia do ataque, deixando o
42° Batalhão de Voluntarios aa Pairia com ordem de atacar pelo desfila
deiro' fronteiro da direita, ponto este muito ameaçado, até reunir-se a
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mim, e avancei dirigindo o 7° Batalhão de Voluntarios pelo desfiladeiro
da esquerda por onde o inimigo jã. o invadia.

« A' distancia de 70 braças teve este corjlo o pL'Ímeiro encontro com
o inimigo que nos recebeu com sucessivos fogos de fuú aria, aconte
cendo o mesmo pouco depois ao 42°; fiz responder a este fogo e car
regar em seguida, rechaçando o mesmo inimigo at.é fóra do desfiladeiro
em debandada e ao encontro de suas grandes reservas que estavam for
madas e occultas em uma baixada e que, apenas nos avistaram, desenvol
veram em linha, rompendo logo fogo; o batalhão formou em linha de
batalha, estendendo seus atiradores, e a 'sim su 'tentamas esta posiÇãO debaixo
de aturado fogo.

« N'este interim avançou sobre o flanco esquerdo do batalhao, e pOL'
um macegal, um regimento de cavallaria inimiga em direcção a uma
das bocainas para cortar-nos pela retaguarda, e ao mesmo tempo a infan
taria inimiga procurava envolver-nos pela direita com a sua extensa
linha. O batalhao formou quadrado: mandei avan~ar por uma de suas
faces a collocal-o sobre o prolongamento da bocaina por onde devia
despontar a cavallaria, para recebeI-a com fogo pelo seu flanco, conti
nuando entretanto ã. entreter a infantaria inimiga com fogo de atiradores
e o de uma das faces do quadrado.

« A cavallaria inimiga mndou de direcção e atravessou pela retaguarda
da matta immediata que dava sahida para o campo da esquerda que
estava sob a defesa de nossa cavallaria a qual immedíatamente car
regou sobre aquella, levando-a de vencida. Aproveitei a occasião para
reformar em columna, e fiz carregar novamente coútra a infantaria inimiga
que foi obrigada a retirar-se até o alto da pequena coxilha opposta,
onde havia refeito suas forças com as quaes nos atacou pela terceil'a vez,
empregando n'esta ultima foguetes de guerra que causaram alguns damnos.

« Esta luta alternada duron até as 4 lp da tarde, occasião esta em
que 8. Ex. o Sr. general em chefe me mandou prevenir por um des seus
aj udante: de campo que tinha mandauo avan~al' novas forças a codar o
inimigo que eLI accelerasse os mens 1l1Ovimentos; fiz então executar a
ultima carga soure o centl'O ela linha inimiga, ao me mo tempo .em que
a no. sas forças <le caí'iLllaria o fizeram pela esql1el'da e os batalhões}:!,o
de ínfan'; da, 2)" de VCliuntario e pal'te elo 10° ela mesma denominação
p13la di 'eíta, consegnindo-se assim a completa dispersào e derrota do
inimigo ({ue, lJatirio pOl' todos os lados, pagou ainda esta vez bem caro o
seu arrojo 8111 afi'l'ontar nossa" armas, soffl'enuo enormes pel'das.

« A partes juntas dos respectivo coll1mandantes dão conhecimento
dos officiaes e praças que mais se distinguiram, devendo aCCl'escentar
que os batalhões esforçaram-~e pOL' bem cumprir com seus deveres. O



85

cQmmandante do 7°, tenente-coronel Carolino da f.ilva Tosta, occupou
sempre o seu posto apesar de ter, jà enfermo, marchado com o batalhão,
e o do 42', major .José Maria I'ereira Caldas, que foi gravemente ferido,
portou-se com bravura. O batalhão de Engenheiros combatp-u ao lad 1

da Artilharia a Cavallo, e peço a V. Ex. sua attenção para a parte do
respectivo commandante. .

« Cumpro mais um dever reclamarlo pela jUiltiça communicando a
V. Ex. que são dignos de elogios os capitães Secundino Felafianno de
Me1lo Tamborim, Jorge Diniz de fantiago e o lo tenente Benjamim
Franklin de Albuquerque Lima, que compunham o meu estado maior,
pelo interesse que mostraram em me coadjuvar pela melhor execução
de todas as ordens, tendo o segundo o cava1lo ferido por tres balas.

« Deus guarde a V. Ex.- Illm. Exm. Sr. brigadeil'O José da Victoria
Soares de Andrêa, com mandante geral de artilharia.

« Francisco GOIDes de Freit1l.s.
« Coronel commandanltl da 19" brigada. II

As partes officiaes dos commandante dos corpos que formavam a
19a brigada dizem, em resumo, o seguinte:

BATALHÃO DE ENGENHEIROs.-Commandallte interino, major Conrado
Bittencourt.- Pelas 11 3r-1: da manhã, vendo que o inimigo atacava as
nOS8as linhas, correu com o batalhão a defender o flanco direito d) lo

Regimento de Artilharia a Cavano, coberto com a' obras de fortiflca' ão
de campanha feitas no dia 20. Com quanto em sua maior parte e~tivesse

o batalhão armado com mosquetões tIe pouco alcance e 'em bayonetas,
fez dirigir o fogo para o inimigo, emboscado no laranjal em frente ao
flanco direito da bateria e no banbado que lhe fi"uva contigua.

O batalhão su tentou o fogo ahi, até que foi reclamado pelo tenente
coronel Mallet,' commandallle do l" Regimento. para guarnecer a trin
cheira e defender a ala esquerda do mesmo regimento. A.hi continuou o
fogo até que se co1locou galhardamente em sua frente e em posiçfi:O
obliqua uma columna de infantaria brazileil'a, perseguindo o inimigo.
Destacou então, o commanuante C. Bittencourt, 2 contingente do ba
talhão, compostos de p:aças armadas com espingardas e carabinas para
explorar o laranjal e moitas em que o inimigo se embo..cava, sendo
esses contingentes cOl11mandados pelos capitãe'l Tiburcio de Souza e Flo
riano Peixoto, que conseguiram afugentar o inimigo, e trazer 14 pri
sioneiros (sendo 10 ferid.o), 20 espingaxda-;, 40 la.n~as e 2 clarins.
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o major Oliveira Ewbank foi ferido, O batalhão s6 teve f6ra de com
bate 8 praças.

Além do seu dever na fileira, occupou se o batalhão em recolher
feridos, levar munições, e conduzit, a bra"o a artilharia para o fia co
esquerdo do exercito,

7°. BATALÃo DE VOLUNnRIOS DA PATRIA (8, Paulo), Commandante,
tenente-coronel Coral no 11o~fa,- A parte official d'este commandante
não dá pormenores, e limita-se a elogiar vaL'ios officiaes e soldados, Os
movimentos d'este batalhão, porém, constam da parte, acima publicada,
do coronel Gomes de Freitas, commandante da 19" Brigada.

Este batalhão teve 1 official morto, o tenente Pedroso Goulart, e
5 feridos, o capitão Diogo de Barros (filho do barão de, Piracicaba), tenente
Valentin Rodrigues, Moura Leite (estudante da faculdade de direito de
S. Paulo), Sotero de Castro e F. Penteado.

42° BATAL'IÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (8. Paulo).-Comman
dant~, major Pereira CalrJ,a - Ferido mortalmente este commandante, foi
substituido pelo capitão Filinto Ely'io da Costa. A' 1 1/2 hora da tarde
achava-se o batalhão formado em linha de combate em frente ao logar
por onde era o inimigo esperado, pela esquerda. Apenas o coronel Gomes
de Freitas (com mandante da 19' Brigada) avançou com o 7° de Volun
tarios pelo desfiladeiro da esquerda, o 42°, tendo á sua frenie o major
Pereira Caldas, avançou tambem contra o inimigo que, «já. fronteiro a
este batalhão, em uma trincheira, na beira do matto e boca da entrada,
fazia vivissimo fogo de fuzilaria»

Avançou o batalhão em linha, recolhendo antes as 2 companhias que
tinha na frente (I' e 8') em linha de atiradores ao mando dos capitães
Bueno Stockler e Pedro Soare, e, carregando com toda a força o inimigo,
desolojou-o das trinceiras, levando-o em debandada até uma varzea que
se estende além da math. Ahi tinha o inimigo grande reforço, e ahi
sustentou o 42° vivissimo fogo pOL' e pa:o de '2, hOL'a, auxiliado por uma
ala do 12° de linha, que prestou relevantes serviços, até qUB f(li necessario
que a nossa força desoccupas e a frente para que a artilharia, que ficava
á. retaguat'da e fronteira à entrada da matta, pudesse exerceL' suas func
ções, Os nossos foram, para e se fim, attrahindo o inimigo, até que a
artilharia poude intervir, causando grandes estragos, e levando o ínimigo
a fugir em debandada.

Passou o 42", então, a proteger a artilharia por ordem do general
Ozorio, até que poude reunir-se ao coronel Gomes de Freitas.

_Foi quando o 42° se batia na matta que o commandante Pereira
Caldas cahio mortalm~nte ferido, vindo a fallecer dias depoi .

.
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o batalhão teve 116 homens fóra de cClmbate, entre O' quaes 8 offi
ciaes, além do commandante. O capiLlo Ricardo Pinto fOI morto. O ca
pitão Abreu Seixas foi mortalmente ferido, fallecendo pouco depois.
Ficaram tambem feridos o tenente Hermogenes ljitta e os alferes Fer
nando Araujo, Moraes R0drigues, A. Oarlos da Silva, imões Pires
(estudante da faculdade de direito de S. Panlo) e Bento Bicudo. Este
ultimo foi especialmente elogiado, porque« mostrou-se não só muito
bravo, mas tambem temerario, sendo necessario por vezes conteI-o. »

19

t B) l- DIVISÃO BRAZILEIltA (GENERAL ARGOLLO)

1) Parte official do commandante da l- Divisão

« Quartel general do commando da 1" Divisão em Tuyuty, 27 de

Maio de 1866.

« IUm. Exm. ~r.- Possuido da mais viva satisfasão cumpro um
,dever communicando a V. Ex que á divi iio de meu commando (1" do
nosso exercito) coube a fortuna de fazer per mais de uma vez o seu
dever na batalha dada á. 24 do corrente.

« Pouco depois das II horas da manhit d'aquelle dia, subitamente
atacados os exercito alliados, de frente e flanco., pelo parag-uayo, teve

de repeUir a aggressão, e para esse fim, depois de haver, em virtude
das ordens de V. Ex.., deixad,) de pl'otecção á. artilharia de doze a 8'
Brigada, com mandada pelo distincto coronel D. José Balthazar da Sil
veIra, segui com a lua, de que é chefe I) coronel Carlos Resin, em
dire ção á. extrema esquerda da no sa linha de batalha por ser a parte
d'ella a. que mais cumpria attender- e ntão, já por sua import Incia,
e já. porque pHa aUi cOllvergiam con 'ideraveis fOl'ças paraguyas das
tres armas ao passo que diminutas eram a' que alli tinhámos nós. Feitas
as predsas disposi ões, e coUocadas as tropas rra devida ordem, attenta

a natureza do terreno, e em vista do inimigo á. combater, avançaram
elIas, e é para mim summamente grato poder afiançar a V. Ex. que
avançaram bem, e que, depois de feitos alguns movimentos exigidos
pelas occorrencias do combate, não obstante a podiada e tenaz resis
tencia do inimigo, ás 4 horas mais ou menos da tarde, havia sido alle
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desalojado das posiçQes que occupaí'a, e d'elIas, assim como do campo
de batalha, nos achavamos nós de posse, graças, em primeiro lugar, á
Providencia, e depois ao enthusiasmo e bravura de nossas tropa e á
coragem calma e reflectida do veterano Carlos Resin, commandante da 10
brigada, e los distinctos chefes dos batalhões 2° de Voluntarios, major Ma
noel Deodoro da Fonseca, já tão conhecido que b!l.sta dizer delle e do
seu corpo, que foram o que têm sido, pois importa isso dizer que fizeram
brilhante, distincta e nobremente o seu devei'; 22 corpo de Vol1.lntarios,
tenente-:'corouel Marcolino de Moura e Albuquerque, recrut~, mas recruta
que recebeu com o seu batalhão o baptismo de fogo por tal fórma que
sinto vivo prazer ao recordar-me de que a mim coube a fortuna de os
apresentar; nos momentos de maior perigo e11e, calmo, empunhando a
bandeira do seu batalhão (1) bem eloquentemente indicava-lhe o caminho
da honra; 23 de Voluntarios, major Francisco Frederico Figueira de
Me110, ja bem conhecido veterano, que portou-se distincta e dignamente
com o seu batalhão, que é fortuna para mim contar entre os d'esta
divisão; 40 de Voluntarios, tenente-coronel Francisco Vieira de Faria

Rocha, que tendo pela segunda vez entrado em acção no dia 24,
portou-se CQm o seu corpo de maneira tambem digna e distincta, tendo,
para recruta, feito brilhantemente quanto podia de11e exigir-se; 13 de
infantaria de linha, major Cezar Augusto da Silva, que até 1 hora da
tarde esteve reunido à Divisão de que faz parte, portou-se com o seu
batalhão, como era de esperar, com toda calma e valor; d'aque11a hora,
porém, em diante esteve, bem como o major do 26° Joaquim Ignacio
Ribeiro de Lima, realmente bravo, rechac:ando o inimigo do flanco
83querdo do nosso acampamento, segundo consta-me, sob as ordens do
Exm. Sr. brigadeiro José Luiz Menna Barreto, e por isso nada posso
informar acerca do comportamento do batalhão, do seu respectivo chefe,

e do· referido major durante o resto da batalha.
« Os officiaes do estado maior d'esta divi'ão capitães Eduardo Emiliano

da Fonseca e João Eliziario Brandão de Lima, tenente João Xavier do
Rego e alfere3 Aphrodizio José de Amorim e Francisco de Paula ArgolIo,
€lesempenharam com muita dedicação e valor o seu dever. O lo, que é já
bem conhecido, sustentou dignamente os seus foros de bravura, e o ultimo,
ainda recruta, mostrou coragem e apreciai el calma, nã~ alterada nem
me~mo por tres balias que quasi em seguida mataram um prisioneiro

(1) E' mais um'!. prova do credito que mel'ece Thompson, quando s6menté para insultar
os Brazileiros, assegura - cUe que nunca ns'is io ii um combate':" que depois do dia 2
de Maio os nossos entral1lm sem re em fORO sem levar Sll'lS bandeu·as.

Cham \remos, por isso, a nttcnção do leitor p'Ir.\ todos os trechos das partes officif\<!s
que pOSS'IID desmentir tão revoltante blsidade.
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ferido paraguayo, que conduzia eUe na garupa do cavallo, furaram-lhe
a calça no joelho, e qnebraram-lhe um dos vidros do binoculo que trazia
á tiracolo. O cabo d'esquadra do 2" regímento de cavalIaria ligeira
Manoel Antonio Raymundo, minha ordenança, tendo o ca\TalIo cançado,
atieou -. e além da linha sobre um paragua.yo, tambem de cavallaria, e com
elle batendo-se á espada, matou-o, e, apossando-se rIo cavalIo, n'este mon·
tado voltou. J'arece-me que ol1e tem incontestavel direito a estas linhas,
que, por amor á justiça, a seu respeito com vivo prazer aqui escrevo.

« Os louros que rolheu a c1ivi.'JO custaram-lhe 4 o01ciaes mortos, 19
feridos, 7 contu[>o ; 22 praças de pret mo' tas, 274 feridas, 27 contusa.
e 13 esteaviadas (1), mas a peeda elo inimigo") p6rL, a vista do numero de
cadaveres deixados sobre o campo de batalha, av liar-se pelo menos no
triplo da nossa..Além disso peedeu e11e, tomadas pela divisã l, 4 bocc&.s
de fogo com munições etc., 3 caixas de guerra, G cornetas e 3 clal'inS,
consideravel quantidade de aemamento de infantaria e alguma de ca'
valIaria que t~m já sido entregue á repal'tiç'io competente.

« Das partes dadas pelos commandantes de brigadas e corpos da divisão
e bem assim das relações à que referem-se, dignar-se-ha V. Ex. ver
qual a conch~cta dos respectivos officiaes e praças, quaes os nomes dos
mortos, feridos, contu os e ext· aviados, e bem assim q'uaes os corpos
que tomaram as boccas de fogo e mai artigos belIicos de que acima trato.

« Acerca dos co:pos da 8" brigada desta divi ão que estiveram durante
a batalha em diversos pontos, outr.o~ que não os da esquerda, nada po so
á vista disso cl.i7.er, e assim lilllito-me a declarae a V. Ex. que sinto-o
profundamente, que me re.1ro acerca dessas tropas as partes dadas por
seus respectivos chefes, e que nutro a esperança de que lhes farão a
merecida jLlsii~a os commandantcs das divisões sob cujas ordens estiveram.
Devo entretanto communicar á V. Ex. que proximamente às 4 hora
da tarde se me apre entou na melhor ordem o 8° batalhão de infantaria
pertencente ii essa brigada, e ell fil-o encorporar á 10" e conservar em
liJ;lha com O22", e 26° pertencentes a esta ultima, afim de empregaI-o
convenientemente se inda neces ario fosse.

« A 1/2 hora da tarde, havendo-me o Exm. Sr. general D. Ve
nancio Flores declarado que do commando de toda a esquerda de nossa
linha era eu o incumbido, e tendo para i' o à minha di posição tambem
a 3a

• Divisão, commandada pelo distincto coronel Jacintho Machado de
Bittencourt, d'ella conservei junto á I". o 6°. batalhão de voluntario
de que é chefe o distincto major Franci co Agnello de Souza Valente,
que desde o começo da acção com elIa esteve na e querda, e que
muito distinctamente se portou.

(1) Vejo pago 25 deste Appendice. A divisão Mgolo teve 315 homens f6m de c?mbatc.
A. 12
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no

« Uma bateria de quatro boca') de fogo de calibre 6, commandada
pelo capitão Joaquim Xavier de Oliveira Pimentel, e duas peças de

montanha dirigidas pelo 2°. tenente João Luiz Gomes forão postas á
minha disposiçãO quasi ás 4 horas da tarde, e assim já não tendo con
veniente emprego a dar-lhes, consel vei em' posição a bateria, e mandei
as 2 peças de montanha aproximarem-se da esqtlerda á vêr se podeda
ainda empregaI-as, mas havendo o inimigo recuado, fi-lãs reunir á

bateria de 6, e devo entretanto cOlUmunicar que nos officiaes e guar
nições dessa artilharia notei a mesma animaç'ão e enthusiasmo de que
estavam possuidas nos as tropas e que tanto conco1'1'era:n para o bd

lhante triumpho de nossas armas pelo qual felicito á V. Ex.
«Deus guarde à V. Ex.-lllm. e EXlll. Sr. marechal de campo

barão do Rerval, commandante em chefe do exercito em opera~ões.

« Alexandre G01'lles d'Argolo Ferrão (1),
«Bl'igadeil·o,l.

2) Parte otlicial elo commandanle da 8'" B?'igada

« 111m. Exm. S1'.- Oumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex.
a di 'posição e parte que tomaram na batalha ele 24, do corrente mez
os corpos da Brigada fiob o meu cOlpmando.

« Logo no principio da acção recebi orclem de V. Ex. para que fi~asse

a brigada de protecção a nossa artilharia de seis e doze, na posiÇãO em

que elIa se achava, destàcando.o 46° Oorpo de Voluntado~ da Patria para
a esquerda do 3° Batalhão de Artilharia a pé, e ficando os OlÜros Bata
lhões, 8° e 160 de infantaria de linha, e 10° Oorpo de Voluntarios, protegendo
ao lo Batalhão d'aquella arma. Pouco depoi'., S. Ex. o Sr.' general em
chefe determinou-me que avançasse com os ires ultimas batalhões á
reforçar a lmha dos da 6" Divi ão, que protegia, na frente, 'as baterias
do l° Regimento de Artilharia a Caval!o, para onde fiz immediatamellte
seguir o 46° de Voluntarioso Apenas ahi chegados, por nova ordem de
S. Ex. o 10° e 46° Oorpos de Voluntarios voltaram para atacar o inimigo
que accommettia o nosso flanco e.squerdo. Fiz entrar o 8° BatalhãO na citada
linha dos da 6" DiviSãO, dispondo o 16° Baialhão em ordem semelhante,
na retaguarda do centro da mesma. Ali con el'vei-me, assistindo ao vivo
e bem nutrido fogo de nossa artilhariá e infantaria que fez o inimigo
de istir de seu intento.

« A' requisição do Ex. Sr. general D. Venancio Flôres, o 8° BatalhãO.

(I) Vi onde do Itapnl'i a.



marchou ainda para a frente a sustentar os outros corpos que ahi com
batiam, conservando-se na meSt11a posição o 16· Batalhão até as 5 horas
<la tal'de, quando por ordem do mnSl110 Sr. general foi encarregado de
recolher grande numero de nossos feridos.

e Junto envio a V. Ex. as partes dos commandantes dos corpos desta
brigada, acompanhando a relação dos mortos e feridos na acção, e n'ellas
V. Ex. vera os nomes dos offiClaes e praças dos mesmos que mais se
distinguiram.

~ E' de lamentar que o ferimento que recebeu o bravo tenente-coronel
Joaquim Mauricio Ferreira, commandante do lO· corpo de Voluntarios, logo
ao entrar em combate, o impedi se de dirigir seu corpo nesse dia.

« E' de meu dever ajuntar que os ofaciaes do meu estado maior,
capitão Jose Thomaz Jabuco, tenente Antonio de Senna Madllreira, e
alferes Frederico Augusto da Silva, coadjuvaram-me muito bem, trans
mittindo as minhas ordens com todo sangue frio e presteza.

« Deus guarde a V. Ex.- 1lim. Exm. Sr. general Alexandre Gomes
de Argollo Ferrão, commandante da la. divisãO.

«D. José Raltbazar da Silveira.
« Coronel, c mmandaule da. a bl'igau'l. J)

Ai', partes ofliciaes dos commandantes dos corpos que formavam a
8- brigada dizem, em resumo, o seguinte:

8· BATALHÃO DE INI'''\ NTARIA DE LINHA. -CoJnmandante interino, majo)'
1<;e'vedo (Joaquim Luiz de). --A' 1 hora da tarde marchou e. te batalhão)

com toda a 8' brigada, em (Urecção ao parqne de artilharia na linha
de combate. O commandante da brigada ordenou que o batalhão se pos
tasse na retaguarda. do me. mo parque. Ahi foram feridas 9 pra.ça .

A's 2 hora panca mai' on meno, o batalhã recebeu arriem para
apl'esentar-se ao general Flores, « afim de reforçar a linha do exercito
alliado collocada na frente obre o flanco e querdo. » q batalhão fez
isto, formando com a frente ao inimigo, e delJois de apresentar- e o com
mandante Azevedo ao genel'al Flol'e', e,te ordenou-lhe que fizes e re
tirar o batalhão mais para a retaguarda da roo iÇãO que hayia OCCLlr ado, em
con equencia de achar-se o inimigo acobel'tado por grandes mattos. Perma
neceu Q batarJão na nova posir'ão, e ahi foram ferida' lllai' 4 praças.

A's 5 1/4 da tarde, mais ou meno.;, o com mandante do 20· de Vo
luntarios, major Figueira de Meno, pediO ao 8· de linha (lue lhe manda. e
um oflicial para tomar o com mando d'aquelle c rpo, que e achava na
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frente, em linha de combate, visto e tal' ferido o lUesmo com mandante,

e achar-se ausente o major, l~or ter avançado a acudIr ao flanco direito.

Immediatamente seguio o capitão Felix da Silva.

Ao escurecer, por ordam do general Argollo, incorporou-se o 8° de

linha à 10- brigada, da mesma Divisão, e com ella regres ou ao seu

acampamento.

16° BA.TALHÃO DE INFANTA.1UA DE L1NH-\.-Commalldante, m,Cljo~' Fa
gimcles (João de Souza).-A's 11 horas, maIS ou menos, ao signal de

sentido, que partiu do quartel-general do com mando em chefe do exer

cito imperial, entrou 9 batalhão em fórma com os demais da 8' bri

gada. Um quarto de hora depois, ordenando o general Ozorio que a

brigada avanças'e a reforçar a 6' Divis10, no centto, formou-se o ba

talhão no centro da linha que alli se achava, onde foi coUocado pelo

general Jacintho Pintó, chefe do estado-maior. Ahi se conservou o ba

talhãO até às 5 horas da tarde.

10" BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA. PATRIA. (Bahia) .-Commandante,

tencnle-cQ?'onel ~IawY'icio F'errei?'a (Joaquim.) Depoi de ferido, assumio o

commando o m.ajo?· iYIm"i'liho ,Ie Quei?·o::.-O b~talh:lO marchou á'> ordens

de Mauricio Fetreira para o flanco esquerdo da linha do exercito, e

encontrou o inimigo entrincheirado e emboscado nas matta, « tanto à

direita como a e querda, e principiando o ataque, com grande re'istencia

do inimigo, foi. este, não obstante, de alojado das 'uas posiç es. »

A's 2 horas da tarde, pouco mai ou meno, tendo. ido ferido Mau

ricio Ferreira, passou o cOll1mando a Marinho de Queiroz. E ie continuou

a 1erseguir o inimigo, levando-o até à:> suas linhas. 'as'a perseguição

de tacou alguma força sob o colUmando de varios officiaes, cujos nomes

mellcionou. Um d'elles era o capitão TUI inalubit. Depoi' recebeu do ge
neral Menna Barreto (J. L.) o('üem para fa7.er jUllcção com o 46 de

Voluntarios, e, em seguida, pata avançar por uma picada da matta que

ficava em frente do acampamento, isso já depois das 5 horas da ta.rde.

O batalhão marcholl até que o toque ele reunir chamou ao acampamento

todo os corp~s.

Os capitães Estevão 'aetano da Cunha, Eeico J. Franco, e outros

ofliciaes são elogiados, e com especialidade o alfer ' porta-bandeira Pedro
A. Jery.

Foi morto o capitão Cezar Guimarães, e fica ram ferülo', além tlo COl1l

mandante, o tenente J. Santiago e o alferes Oliveira Guimarães.

46° BATALHÃO DE VOLUNTA.RIOS DA PATltlA (Bahia).-Commandante, lt'

nente-co?'onel F. LOlwe~çoete. Araujo (depois brigadeit·o honorario e bar'tio
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de Sergy).-Quando tocou a reunir, antes do rneio dia, furmou-se o Ba
talhão com os da 8" Brigada. Seguio para proteger o 3' Batalhão de Ar
tilharia, que ficava à retaguarda da Brigada, e, chegando pouco depois
outros corpos para o mesmo fim, voltou o Batalhão à sua primitiva po
sição. Dahi seguio acompanha!1do uma bateria que avançou para a frente
d'essa posiç'lo. Em caminho encontrou o general Ozorio, que o f\Jl voltar
e levou-o a marche-marche para a retaguarda da esquerda do exercito
argentino, então fortemente carregado pelo inimigo. O general Ozorio
ordenou ao Batalhão 46' que occ!1passe as posiç.ões que deixassem os
Argentinos quando marcha sem.

«. A-vançando nos os Alliados, » diz o commandante Lourenço de
Araujo, « fizeram g-rande destruição no inimigo. ão tive occasião nem
tempo de disparar alli um SÓ tiro, mesmo porque recebi logo ordem de
regressar a marche-marche para postar-me de protecção á Artilharia,
que se havia assestado na coxilha da esquerda do quartel-general. »

Depois de ahi achar-o e, o 46' recebeu nova ordem para refor. ar os
corpos que, perto das trincheiras tomadas no dia 20 (Passo Sidra), ba
tiam-se com tropas inimigas muito superiores em numero. « Ao chegar
ahi encontrei parte do 10- de Voluntarios junto 'aO capão que me ficava
a direita, fazendo fogo obliquo ao inimigo. Colloquei-me em linha na.
esquerda, perpendicularmente às referidas trincheiras, e depoi' de um
pequeno tiroteIO dirigi-me a tomar posiÇãO a retaguarda do mesmo capão
onde existIa urna pica ia por onde avancei, fazendo recuar o inimigo
com o vivo e ~ert.eiro fogo de minha linha. Logo que descobri o campo
em frente reconheci que o lO' avançava em direcçüo perpendicular ã.
em que eu seguia. A im, fizeram juncção as dua forças, e continl1amos
a perseguir o inimigo. Recebi ordem de destacar a 2' grande divisão
para flanquear e bater a matta que me ficava na e 'cluerda, e encarreguei
o Sr Julio Pompeo de Barros Lima da direcção d'e. sa forl:a. Continuei
a per eguir o iuimigo com o re t.ante do batalhão sem lhe dar tempo
de resistir-me seriamente, apezar de ter elle caval1aria, sendo eu sempre
flal!queado pela direita pela pequena força uo lO' que me acompanh~va,

e algumas forças de outros corpo que se lhe uniram; era tambem :flan
queado pela esquerda não só pela grande divi 'ão que de taquei, como por
um grupo que formava;n quatro grandes divisões compostas de praças
de diversos corpo', que me con tau serelll reunidas e dirigillas pelo :'1'. major
Ribeiro de LIma (do 20' de Voluntal'io). 'esta ordem per. egui os inimigos
sem dar-lhes tregua, até que se entranllaram nas matta lue fica
vam em frente, deixando rela minha retaguarda gl'ande numero de
morto. »

O 413' teve apenas 2 mortos, 13 feridos, e 4 officiaes e 1 soldado leve-
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mente feridos, que foram o tenente Rodrigues Costa e os alfere~ Pinto
da Silveira, Sant'Anna e Epiphanio de Souza.

O commandante do 46° ainda fez avançar 2 companhias para baterem
o matto â. esquerda.

O commandante elogia especialmente o alferes do seu batalhão Manoel
José Soares, pela sua intrepidez: combateu como simples oldado, e sendo
excellente atirador, nHo perdeu um só tiro da carabina que levava. Elogia
tambem o sargento Manoel Antonio de Oliyeira.

O maj.or do 6 corpo de cavalIaria, J. do Amaral Ferrador, acom
panhou o 46° de VoluntarioH.

O illf'smo fizeram um tenente do 22 de Voluntarios e varias praças
que vaI avam do Passo da Patria na occasião em que se travou a lucta.

3) Pa:}'te of(icial do cOII,mandante (l(t 10· B?'igacla

111m. Exm. ,'r . - Tomando parte na batalha do dia 24 do corrente
mez a beigada sob meu mando, cumpre-me levar ao conhecimento de
V. Ex. todas a qccurrencias qUt:l n'ella se deram durante a acção.

« Em virtude de ordem de V. Ex., fazendo-a marchal' do lugar onde
nos achavamos bivacados a refol'çar a esquerda da linha de batalha, que
ia se achava occupada por uma grande força inimiga, ahi tive a satis
fação de mais uma vez testemunhar a intl'epidez e valor do soldado brazileiro
que abnega a vida pelo amor da 'gloria, e desconhece o perigo ante
o dever que o arro ta a reivindicar seus direitos longe da patria.

.: Tendo a nossa frente a V. Ex., que, calmo e acel'tadamente, nos
dil'igia, fiz, depois de dispo tos em ordem de batalha, o batalhão 13" de
infantaria, 2', 22°, 26°, e 40° de voluntarios da patt'ia repelIir com a
maior energia o inimigo que avançava, fazendo-o embrenhar'- e na') matas
pr$.ximas ás suas po 'ições, quando já nos offendia com um vivo fogo de
a.rtilharia e foguete a congreve. Em virtude de ordem de V. Ex. fazendo
retirar os corpos das proximidades da referidas mattas, para, como quiz
V. Ex., ver se o inimigo voltava á carga, colloquei-os em ordem con
veniente para esperaI-o, e como cego ainda pela sua audacia voltasse a
no' aggredir, empenhou-se novamente o combate, e ape7,ar da de pro
porção com que no batiamos, di:' ponuo elle de cavalIar'ia e artilharia, e
protegido pela uas baterias, foi novamente rechaçado, ficando juncado
o campo de cadavere, d~ geande porção de armamento, algumas
boca ele fogo, muniçõe e cavallo., como se vê ela pal'tes juntas dos com
mandantes dos referidô corpos.



« Du:,ante as 6 horas que tivemos de batalha notei sempre a melhor
disposiçãO nos Sr'. commandantes de corpos, tenente-coronel Francisco
Vieira de Faria Rocha, do 40' de 'voluntarios, que calmo e com ,alar
muito bem dirigia o seu corpo; tenente-coronel Marcolino de M01\ra Albu
querque, do 22- de voluntario., que com o seu corpo, ainda. em a ins
trucção preliminar da pequena tactica, fez com elle o que se podia desejar
do militar' brioso; majores Franci~co Frederico Figueira de Me110, do 26°
ele voluntal'ios e Manoel Deodoro cl" Fon 'eca, do 2° ela mesma denominaç10,
que cumpriram com os seus deveres com valor e dignidade, tornando-se,
como aquelles, dignos de menção.

« Tendo o Sr. major Augusto Cezar da Silva, commandante do 13"
de infantaria, em meio da acção, seguido por ordem de V. Ex. a
auxiliar outro ponto, como vê-se de sua parte, informo que durante o
tempo que junto a mim combatell, mais confirmou o digno conceito de
que já, goza, pela sua coragem e sangue fdo.

« O meu estado-maior composto dos assistentes capitão do estado-maior
de I' cla se Raymunelo Maximo. ele C;;:epulveda Everard, capitlo de com
,mis ão do 4° Batalhão de infantaria João Luiz Ca \ alcanti UcMa e aj u

elante de ordens, 2' tenente elo l° Regimento de Artilh:tria José SaIu. tiano
Fernandes dos Reis, portal'aro-se coro dignidade no cumprimento de seus
deveres, transmittilldo ordens em qualquer ponto da linha com desem
baraço e valor. Levo mais ao conhecimento de V. Ex. que o capitão João
Luiz Cavalcanti Uchôa, tenda sido ferido o major fiscal do 22° Corpo de
Voluntarios, encarregou-se das obrigações d'este por acto eSjJontaneo e
consentimento meu, em cujo desempenho bem portou-se, como vê-se da
parte inclasa do respectivo c mmn.ndante

« Devo fazer especial menção a V Ex.. dos cabos de esquadra do 13'
Batalhão de infantaria Saturnino José Pequeno e .José Antonio de Souza,
pelo seu comportamento e valor apresentados no combate.

« O nos o preJuizo con ta das partes dos commandantes dos corpos
d'esta Brigada, que juntas remetto a V. Ex., tendo apenas de lamentar
a morte de 3 officiaes e differente praça~ de pret e os ferimentos de outras
entre. as quaes contam-se os majore. Figueira de Me110 (substituido
no commando da força que dirigia pelo capitlo do 8° Batalhão de infan
taria Felix José da Silva) e Rodrigo Luiz Bapti ta, que não poderam terminar
ooom~~. .

« Deus guarde a V. Ex.- 111m. Exm. Sr. general Alexandre 'iomes
de Argollo Ferrão, commandante da I' Divisão.

« Carlos Resin.
a Corollel, commaudnnte da lO· brigatlll. "
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As parLes officiaes dos cOlUmandantes de batalhões que formavam a
I • Brigadà dizem, em 1'e. umo, o seguiute :

13° nAT I.-HÃO DE INFANTARIA DE LINHA, - Com mandante, major Cesm'
da k 'tlw (A.ugusto). A parte official está um pouco confu a. Veja-se
o que sobre os serviços deste batalhão dizem o. command:;mtes da lOa
brigada, e das divisões P e 5a.

O commandante do batalhão limita-se a dizer que este avançou com
os outros da 11)a brigada (à. frente desta brigada iam o general Argollo
e o coronel Resin) « contra o inimigo que em granue numero e auda
ciosamente nos atacava. Conseguimos fazel-o retirar, levando-o até ás
proximidades ue suas posições, e penetrando nas' mattas que o protegiam.
Ahi recebi ordem do 31'. commandante da 1" diviso o (Argollo) para cou
servar-me de protecção sobre a esquerda em uma bocaina de matto,
para evitar qualquer tentativa do inimigo por esse lado. E porque o
muito distincto major do 26° de volun.tarios, Ribdro de Lima, tivesse
avançado com parte de seus soldad(i)s, que, levados do enthusiasmo, mais
se adiantaram, rEhIni praças de alguns corpos que encontrei, e com
elIas formei uma força, di.~lribuindo officiaes d'este batalhão e de outros
corpos que tambem e me apresenta.ram, entrando neste numero 2 com
panhIas do 3° Batalhão de Infantaria de linha, com o tenente Onofre
dos Santo e outros officiaes do mesmo batalhão, e do capitão Ferrão de
Campos. tenentes ouza Telles, Bezerra de Menezes, alferes A. de Vas
concellos, Balduino de Albuquerque e ,-'antos Castro, pertencentes ao 10°
de vaI untarias, e alfeI es do 26, tambem de voluntaeios, Duartd Bezerra.
Conservei-me no mencionado ponto d'onde fui tirado pelo Sr. comman
dante da 2' divisão (Menna Barreto), que reunia-me a uma for~a de
clavineiros de cavallaria a pé, commandada pelo capitão Weucesláo de
Oliveira (:3° Regimento de cavalIaria de linha, l' Brigada e 2' divi
são.) .» Depois, por ordem ~o general Ozorio, seguia para a esquerda da
artilharia. do l° e 3° batalhao. Ahi estava quando avançou de novo com
a cavallaria do coronel Tristão Pinto (5' divisão) e outros batalhões,
indo toda essa força ás or,-1ens do general Menna Barreto « por um
potrero em perseguiç~o do inimigo, que, em numero consideravel, por
eUe tinha vindo atacar-nos. »

OfficIaes e pl'aças deste batalhão, unidos aos de outros corpos, to
maram 2 reças ao inimigo. Para a tomada de uma dellas concorreu o alferes
Fernandes Leão, do 6° de Voluntarios, e para a da outra o tenente do 13°
Souza TeIles. Estas peças foram entregue) a primeira, ao comman
dante da 3" diviSãO, a que pertencia o 6° de voIuntarios, e a outra
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ao commandante da 2' divisão, pelo cadete dÓ' 'cavallaria Menezes e Al
meida, que tambem concarrera para a sua tomada.

N'este batalhão foram mortalmente feridos o tenente Neves Gon
zaga e i) alferes Cursino de Oli veira, e gravemente feridos o capitão
Pires Gomes, o tenente F. A. ~ouza e os alferes Thomaz Labre e Tar
quinio Prelelue.

2° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS PA PATRH (Rio de Janeiro). - Oom
mandante, major Deo(lo?"o da Fonseca (hoje general). - Limita-se ª
dizer que o batalhão cumprio o seu dever, e officiaes e praças enche
ram-n'o de satisfação.

Menciona os nomes (le alguns officiaes e praças que concorreram
para a tomada de p'ças.

N'este batalhão foram feridos gravement~ o capitão A~gelo Gralha,
os tenentes Miguel do Nascimento e Delphino PInto, os alferes Argollo
de Queiroz, Pereira da Silva, Vilhena de Almeida, Americo de Freitas
e Baptista Oarrilho, e con tusos os CalJitles Hypolito Oampello e Vas
concellos Ferreira.

2~0 BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Bahia). - Tenente-coro
nel Mcwcolino ele i.lt[o~wa Albuquerque (era então estudante de direito).
- A's 11 1/2 horas da manhã pouco mais ou menos, ao :::igna~ de
alarma, seguio este batalhão com a 10' brigada. «Apezar da pouca ins
trucção que tinha, portou-se este batalhão com dignidade, avançando e
repellinclo o inimigo. »

O batalhão entrou em acção com 390 pra~as, inclusive 28 officiaes.
Um tenente Ramos, que sahira a objecto de serviço, voltou, ouvindo o
fogo, e combateu incorporado ao 46° de Voluntarioso

Este batalhão teve 25 feridos, senclo 3 officiaes: o major Rodrigo
Baptista e os tenentes Santos Silva e Ounha Frota. Os 2 primeiros mor
reram em consequencia dos seus ferimentos.

d

26° BATALHÃO DE VOLUNTAUlOS (Ceara). - Commandante majo?" Fi-
gu,eira ele M ello (foi ferido as 4 horas da tarde, entregando então o
commando ao capitão Felix da Silva, do 8° batalhão, por estar ausente
com partp. do corpo o major Ribeiro Lima).

A parte do commandante di7. apenas o seguinte:

« V. S: (o commandante da brigada) presenciou a ordem em- que
este batalhão combateu até as :3 horas da tarde, em que V. S., com 2
batalhões da brigada, foi para o flanco esquerdo. Tendo V. S. por duas
vezes mandado mudar de frente em linha, tambem presenciou a maneira
porque se desenvolveu o corpo. »

A. 13
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Elogia, entre outros officiaes, o major Ribeiro de Lima, «que até

a occasião em que foi acudir ao flanco direito com 2 companhias, sa

hindo de minhas vistas, mostrou ser o mesmo intrepido soldado de
Caseros. »

Ha engano n'este trecho da parte: o major Ribeiro Lima foi des
tacado para a extrema esquerda, e não para o flanco direito.

O cadete Oandido de Car'--alho tomou espontaneamente a bandeira

do batalhão quando foi ferido o alferes que a conduzia n.
A's 4 horas da tarde, sendo ferido o commandante, e « achando-se

o 8° batalhão na segunda linha de ct',mbate, » pedio um officlal que
tomaSf':e o commando. Veio um, e o batalhão continuou a combater até
á chegada do major Ribeiro de Lima.

O batalhão teve 82 mortos e feridos.

Ficaram mortos os alferes Palacio dos Santos e Amaral Bellota, e
feridos o commandante Figueira de Mello, capitão Brigido dos Santos,
tenente Paiva Dias e' alferes Peixoto de Alencar e Sepulveda Êwerard.
Recebeu uma contusão o capitão Oliveira Guimarães, cujo nome não
figura na relação official publicada.

40° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PURlA. (Bahia) - Commandante,
Tenente-co?"onel Faria Rocha (hoje brigadeiro honorario). - Limita-se
a elogiar varios officiaes.

A perda do batalhão foi pequena.. Teve apenas 1 soldado morto;
feridos, o alferes Genuino da Costa e' 12 soldados; contusos o-capitão
Feliciano Henriques e 12 praças. O nome d'este ultimo official tambem
não figura na relação dos contusos publicada em ordem do dia. .

20

t C) 2". DIVISÃO BRAZILEIRA (GENERAL J. L. MENNA BARRETO).

1) Parte official do commandante ela clivisão.

« Quartel general do commando da 2". divisão em Tuyuty, 26 de
Maio de 1866.

« Illm. Exm. Sr.-Tenho a levar ao conhecimento de V. Ex. que
tendo a divisão 59b meu commando composta da 1". e 4". brigadas de

(') Vejo o que dissemos em nota á pago 47 deste Allpendico.
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tomar posicão á frente do inimigo que atacava o flanco esquerdo do
exercito no combate effectuado no dia 24 do corrente das 11 horas
mais ou menos da manhã ás 5 e meia da tarde, muito me lisongeou
o comportamento de mens commandados na calorosa luta que tivemos.
Fazendo avançar ala brigada, ao mando do tenente-coronel Augusto
Cezar de Araujo Bastos, sobre o flanco direito da força inimiga que
nos atacava com viYO fogo, esta carregou com tanta bravura qne o
fez retroceder, procurando eUe em sua retirada tomar nova POSiÇãO na
costa do mato; porém embalde, por isso que, sempre com denodo,
carregava esta brigada, graças á bravura dos soldados como á ener
gia dos officiaes que os commandavam, divisando eu no tenente-co
ronel Bastos calma e sangue frio. Foi elle contuso em um pé n'essa
mesma occasião, não deixando comtudo de acompanhar sempre a Sua

brigada até ao fim.
« Depois de entranhar-se no mato o inimigo, voltei pela costa do

me;mo a procurar um lugar conveniente para entrar no rincão afim
de cortar a retaguarda de outra força inimiga que se achava em fogo
com algumas infantarias nossas, porém n'essa occasião :recebi ordem de
V. Ex. para tomar nova posição. Dei logo cumprimento a €lHa indo
collocar-rne em frente ao boqueirão aonde recebi nova ordem de V. Ex.
para proteger a brigada ao mando do coronel Freitas que se achava
no mencionado rincão. Cumprindo essa nova ordem, e tendo encon
trado o inimigo em frente de nossas forças, tomei o ~ommando geral
de toda lmha, e, mandando carregar sobre a força inimiga não vaci
laram os nossos soldados em bem cumprir minhas ordens, fazendo
retirar, já desmoralisado, o inimigo que abandonou completamente o
campo que occupav;t. Essa força inimiga era composta de cavallaria e
infant~ria.

«O coronel Manoel de Oliveira Bueno, no mando da 4a. brigad.a,
portou-se com o valor e sangue frio que o caracterisam; não obstante ter
pouca força montada, carregou sobre uma massa de infantaria, conse
guindo fazeI-a retroceder sobre o matto.

«O denodo com que se apresentaram na frente dos corpos que
commandam o major de commissão Justiniano Sabino da Rocha, do 2°
regimento, e capitão Venceslao José de Oliveira, torna-os dignos das
attençoes de V. Ex.

« Não posso deixar passar desapercebida a maneira porque se portou
o cirurgião-mór de brigada que serve n'esta divisão Dr. Luiz de
Queiroz Mattoso Maia, attendendo com presteza, dedicação e caridade
aos feridos que se lhes apres1mtavam, tanto d'esta divisão como das
outras, que subiram a um crescido numero, e bem assim o alfe-
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res pharmaceutico Augu.. to Alvs de Abreu, no exercicio de sua
profissão.

« Quanto ao meu quartel general, cumpre-me informar à V. Ex.,
que o major do 4°. corpo de caçadores a cavaUo Francisco de Paula
Camargo, assistente da repartição do ajudante general, na tl'ansmis 'ão
d~ minhas ordens, portou-se com valor durante o renhido combate; o
caritão do 3° regimento José Coelho BJrges) assistente da repartição
do quartel-mestre general, cumpria satisfactoriamente com as obrigações
do seu cargo; o capitão do 8°. co rpo provi. ado da guarda nacional
Pedro Carlos de Camargo, a quem chamei para servir junto a e.'te
commando, durante o combate portou-se com dignidade e valor. Os
alferes escripturarios Frederico Salon de Sampaio Ribeiro, do 2° regi
mento, e Joaquim da Rocha e Souza, do 3° dito, assim como os meus
ajuelantes ele campo, tenente José Joaquim Menna Barreto, do 10°
corpo provisorio, e o ajudante de ordens alferes João. Carneiro da
Fontoura Menna Barreto, do 3°. rogimeuto, portaramo..se com valor e
dedicação na transmissão das minhas ordens.

« Junto acharà V. Ex. as partes dadas pelos commandantes da 1'.
e 4-. brigadas, bem assim dos corpos das mesma. acompanhadas das
rela~ões dos feridos e mortos em combate, com declaração elos officiaes
e praças que mais se distinguiram.

«Deu guarde a V. Ex.-Illm. Ex'n. Sr. gen ral barão do Henal,
commandaute em chefe do exerc~to em opel'açõe··.

« José Luiz l'tlenna lBat-."eto,
« Brigadeiro,»

(2 Parte ofticio.l elo commanclaute da l' lirigada

« rUm. Exm. Sr. - Havendo a brigada de meu commando, armada· á.
infantaria, tomado parte activa na batalha que teve lugar em 24
elo corrente, elas 11 horas, mais ou menos, até as 5 1/2 da tarde do
mesmo dia, cumpre-me levar ao conhecimento de V. E,. as occurrencias
que então se deram.

« Tendo eu recebido ordem ele V. Ex, para avançar e atacar o flal~co

direito do inimigo, que audaciosamente avançava pelo no. so flanco esquerdo,
assim o cumpri, fazendo avançar pela e trada entre o banhado~ e o matto
que flanqueia nos a esquerda, até às posições inimigas; e tive a satisfaçflo de
presenciar que os S1's. commandantes, officiaes ê praças elos corpos se
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por:aram bem, cumprindo seus deveres, repellindo com dignidade e valor
ao inimigo, que nr'8 fazia um vivo fogo de fuzilaria e artilharia, conforme
foi por V. Ex. presenciado, tomando-se-lhe nes a jornada uma peça de
artilharia de campanha, que tive a honra mandar a V. Ex. pelo 5;0

cadete lo sargento do 3° regimento de cavallaria ligeira Eloy Franci co
de Menezes e Almeida, que com outras praças, se me apresellLou com
ella na occasião do confl.icto.

« Tornam-se digno de menção pelo seu valór e sangue frio ú major
commandante do l° corpo provisorio de guardas nac~onaes Manoel Igna
cio da ~ilva, que, baleado seu cavallo, avançou a pé, sendo logo depois
ferido em uma perna, que o impossibilitou de continuar no commando de
seu corpo, passando a commandal-o ne te acto o seu immedia to, major
Manoel Seraphim da Silveira, que se po tou, em tndo, com valor, cora
gem e sangue frio, bem como O major com mandante do 2° regimento
Justiniano Sabino da Rocha e o capitão ,Vence 'Ião José de Oliveira,
com mandante interino do 3" regimento.' Tambem se portaram 1Jem o
capitão do 3° regimento José Diogo do Reis, tenente Joaquim José Bap
tista, alferes Pedra, Pereira de Magalhães e Francisco Manoel de A7.e
vedo, do 5° corpo de caçadores a cal'allo. São igualmente digno de
louvor pela sua coragem e valor, o r. capitão da guarda nacional do
lo corpo Vasco Antonio da Fontoura Ohananeco, e tenente do 3° regi·
mento de cavallal'Ía llg ira Victor Tavares Leirias, que ainda que fe
ridos levemente no come~o do combate, se conservaram em seu postos
até o fim delle.

« O tene:lte do 40 corp:) de caçad res a cavãllo Joaquim Franci,'co
Moreira, alfere' do 3° regimento Benjamim Pereira MonteirCl, as i. tente
do deputado do ajudante general, e quartel-me tre general, e alferes
Romualclo Antonio de Mattos Tel1es de Mene7.e , meu ajudanLe de ordens,
se portaram com lignidade e sangue frio, levanllo e tran~mittindo com
presteza e preci ão as ordens qu. lhe eram dada, por e. te commando ;
tendo ido logo apó o primeiro e'1contro CClm o inimigo ferido oalferes Mattos,
meu ajudante de ordens, chamei para occupar e te lugar o tenente do 5°
corpo de caçadores addido ao 3" regimento Luiz José da Fonseca Ramo ,
que tambem de empenhou e cumprio ,eus devere com dignidade, sangue
frio e presteza. E tas occurrencias tiveram lugar tantó no combate com o
inimigo pelo flanco e estrada citada, como quando novamente foi por
v,. Ex. determinado que avanças e com a brigada para o Ri'ncão á
esquerda do matto já referido; isto efi'ectuado, fui ainda coadjuvar a
for~a que ali já se achava, e tomando a posição e lugar por V. Ex.
indicados, se fez um vivo fogo avançado, de que re ultou ser o ini
migo immediatamente rechaçado.
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« Não posso igualmente deixar de levar ao conhecimento do V. Ex.
que o Sr. tenente-coronel João Luiz da Costa Lerino, coml11andante do
5°. corpo provisorio de guarda nacional, com um pequeno esquadrão a
pé, armado á c1avina, do corpo do ,eu commando, que por ordem de
V. Ex. tambem avançou junto à esta brigada, se portaram bem, mos
trando o mesmo tenente-coronel calma e sangue frio.

« Pelas partes e relações j untas dos S1's. commandantes dos corpos
I

que tenho a honra de apresentar a V. Ex. se conhece o numero de
ofliciaes e praças feridas e mortas, que temo~ a lamentar durante a
batalha do dia acima citado, com declaração daquelles officiae e praças
que mais se fizeram recommenda1'.

« Esta brigada teve, entre mortos e feridos, fóra de combate 96 praças
sendo, 11 ofliciaes e 85 praças ele pret, entre esta, sargentos, cabos,
soldados e clarin'.

« Deus guarde a V. Ex.-Illm. Exm. Sr. brigadeireJ José Luiz Menna
Barreto, commandante da 2'. divisão.

« August.o Cezar de Araujo Bast.o§,
«T.mellte-coronel, comm'\udanle d'\ 1-. brig'\d ln.

As partes officiaes dos commanL1antes de corpos que formavam es~a

l- brigada dizem, em resumo, o seguinte:

2° REGllIIE. 1'0 DE CAVALLAR.1A DE LINHA.-Commandante interino, major
J'us"iniano Sabino ela Roclw (hoje coronel: seu pai, o faUecido general
José Joaquim da Rocha, militou com distincção no Rio Grande do Sul
e Banda Oriental, servindo como major, e depois tenente-coronel, em um
dos batalhões de illfantaria da celebre «Legião de S. Paulo »). Este
regirnento de cavallaria, como os outros da brigada, combateu a pe,
operando no flanco e~querdo.

O com mandante interino limita-se a elogiar o procedimento dos seus
ofliciaes e soldados.

Teve o regimento, que entrou em fogo com un 150 homens apenas,
27 mortos e feridos: entre os primeiros o alfere Gomes Peixoto, e entre
os segundos o tonente Borges de Almeida e o alferes Juvencio Fraga.

3° REGDIENTO DE CAVALLARIA DE LINHA.-Commandante interino,
capitão Wenceslâo fle Oliveii'a.-Combateu a pé, como infantaria.

A parte ofllcial não da pormenores. O cadete Menezes e Almeida
e varias praças, unidas a outra.s do 13° batalhão de infantaria de linha,
tomaram 1 pe.a de artilharia.
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o regimento teve 25 mortos e feridos: entre estes o tenente Victor
Leiria e o alferes Telles de Menezes (Romualdo).

l° CORPO l'ROYISORIO DE CAVALLARIA DA GUARDA NACIONAL -Comman
dante, major 111anoel 1gnacio ela S'ilIJa. Depois de ferid0 foi sub tituido
pelo major M. Seraphim da Silveira.

Este corpo marchou com a 2' divisão para fazer frente a uma linha
inimiga campo ta das -tres arma" . uperior em numero a ·).f;OO homens,
que avançava pela esquerda do acampamento. »

Chegando ao desfiladeiro por onde o inimigo fazia vivissimo fogo,
deu ordem o general :Menna Barreto (J. L.), commmandante da divisão.
para que a l' brigada entrasse nesse desfiladeiFo. Ferido então o com
mandante Manoel Ignacio da Silva, as umio a direcção do corpo o offi
cial jà indicado.

O corpo tomou a frente da brigada e avançou, levando o .inimigo

de vencida ~té à orla do matto. Conseguido este resultado, rétirou-se
o corpo, em vil'tude de ordem superior, para a entrada da b(lcaina. O
inimig'o avançou de novo, e o corpo sahio ao seu encontro, dando lhe
uma carga que o põz em derrota. Nessa occasião, o capitão Vasco Cha
naneco, à frente do. pelotão que commandava, arrebatou uma peça ao
inimigo. .

Em seguida a brigada foi postar-se à direita da artilharia, e ainda
marchou dahi contra uma força inimiga que se retirava pela e querda.
Na perseguição l)ortou-se o. corpo tão b3m como na luta que a pre
cedeu.

Ficaram mortos ou ferir1->s 49 homens.
O alferes Moreira Figueiredo, ferido mortalmente, succumbio logo

depois. Os outros officiaes feridos, além do commandante, foram os capi
tães Simão de Bl'ul11 e Vasco Chananeco e os alferes Are so da Si!veira e
Constantino da Silveira.

N. B.-Parte do 5° e 7° corpos provisorio da guarda nacional, às
ordens do tenente-coronel Lerina, combateu reunida a esta I' brigada
(Vej. isto na parte official do commandante da 4' brigada).

3) Parte official do com-mandante ela 4"'. b?"igaela:

« 111m. Exm. Sr.-Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. as
partes dadas pelos commandantes dos corpos e forças da brigada sob
meu commando, nas quaes relatam o factos que se deram durante o
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combate que tivemos quando aggredidos pelos Paraguayos no dia 2·-1 do
corrente mez, accre. cendo porém, que divisei entre os meus comman
dados a mais ampla di posição de destruir o inimigo si lhe não fal
tassem aR necessarios meios; no entanto nada deixaram-me a desejar,
porque os que e reconheceram a pé urigaram como veteranos infantes
até que podemos fazer carga no inimigo e con eguimos sua retira·.1a.
O Sr. tenente-coronel Camillo Mercio Pereira, na occasião da carga, prestou
relevantes serviços na esquerda da linha, onde por minha ordem com
mandava, bem como o Sr. major Gaspar Xavier de Mello do 50 corpo, que,
carregando no centl"O, sahio ferido, porém sempre com muito valor; quanto
ao Se. tenente-coronel Lerina deixo o seu procedimento ao juizo do Exm. Sr.
general commandante da divisão, vi to que se achava na direita da linha,
limitando-me s6rnente a recommendar os meus commandados, pois que
cumpriram o eu dever de soldados brazileiros; não podendo porém deixar
de mencionar os meus empregados, pois que talvez deixem de f?er lem
brados em seus corpos, visto que se acham as min11as ordens; são elles: o
capitão Angelim de Carvalho, que, tendo-se postado na linha da frente em

, um batalhão, foi baleado no braço esquerdo, em occasiào em que comman
dava urna companhia d'esse batalhão; o alferes Paulino Caetano de Souza,
que cumpria o seu dever; e 2·. sargento do lo corpo Manoel de Oli
veira Bueno Filho, que com promptidão e valol' transmittio minhas ordens,
sendo ferido pllr uma bayoneta na occasião em que salvava das ganas do
inimigo o Sr. capitão Aureliano, do 7°. corpo, que na occasião ficara
a pé e cercado pelo inimigo.

« Coadjuvaram-me tambem na occasião da carga, e transmittiram com
presteza as ordens deste commando, os Srs. tenentes, do 2° corpo, An
tonio Marques França, do 10°, Firmino Maria Martins, alferes do 2°.
corpo Augusto José Corrêa, Antonio Joaquim de Jesus, e do 5°. Lucas
José de Araujo, os quaes portaram-se com bravura, sendo porém de
justiça levar ao conhecimento do governo' a intrepidez e bravura do
capitão do 5°. corpo José dos Santos Roballo, que ficou aleijado da mão
direita. E' qllanto me cabe levar ao conhecimento de V. Ex. para
que chegue ao de S. Ex. o Sr. general em chefe.

«. Deus guarde a V. Ex. -.rUm. ExlU. Sr. brigadeiro José Luiz
Menna Barreto, commandante da 2a . divisão.

« rtlanoel de Oliveira Bueno,
« Ooronel-comm~ndal1tc ia 4'. bl'ig'1da >l.
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As partes officiaes dos commandantes dos corpos que formavam esta
4& brigada dizem, em resumo, o seguinte:

2° CORPO PROVISORD DE CAVALLARIA DA GUARDA NACIONAL.-Co'nman
dante, tenente-coronel Camillo J1e?'c io PC'í"eií-'a.-Tran. creveremos quasi
toda a parte official porque dilferentes fracções dos corpos desta brigada
reun'ram-se à do g~neral 'etto ou ii. l' brigada, combatendo alguns offi
ciaes e soldados a cavallo e outros a pé, em lugares distantes, de. sorte
que é muito difficil resumir este e outros documentos;

« Lavo ao conhecimento de V. S. o occorrido na batalha do dia
24 de Maio com o corpo sob o meu commando, desde as 11 1/2 horas
da manhã, pouco mais ou menos.

« Achava-me eu acampado á esquerda da brigada e um pouco dis-,
tante dos outros corpos da mesma, e por is o quando montei a cavaUo
já o inimigo se achava perto. Fiz immediatamente com rlue ~s homens
mal montados do corpo se fossem incorporar a V. S., e ordenei que os
que se achavam a pé seguissem pe~a costa do banhado para o mesmo fim.
Fiquei apenas com os necessarios para dar logo uma carga sobre o ini
migo e salvar os nossos que iam a pé. Este movimento teve bom exito,
porque, carregado pelo flanco direito, teve o inimigo de fazer-me frente,
e, entretendo -se, deu des'e modo lugar a que não perde semos praça
alguma das mal montadas e das que não tinham cavallos.

« O inimigo carregou a trote. Tomei posição á e querda de um
batalhão ou ala de batalhão que se achava no centro. Logo depoi:.õ recebi
ordem de V. S. (coronoel ManeI de Oliveira Bueno) para conter a esquerda,
e em seguida a mesma ordem dos :-:rs. generaes J. L. Menna Barreto,
commandante da nossa diviSãO, e etto, commanelante ela brigada ligeira,
o que executei.

« A nossa infantaria do centro formou quadrado, e neste interim
chegaram 2 esquadrões da brigada ligeira, dos quaes tomei conta de com
binação com o tenente-coronel Caetano Gonçalves da Silva, que tratou
de coadjuvar a infantaria. Vendo eu que o inimigo se appl'Oximava. car
reguei a sua direita, do que resultou desviaI-o, tendo os nossos :,:oldados
se mantido de permeio entre eUe e a infantaria, pelo que o inimigo
teve de obliquar á direita, afim de apoiar a parte chocada, reforçando-a
depois para a esquerda da linha. da nossa infantaria. Conservei-me ahi,
indo de vez em quando cJadjuvar os commandanies de pelotões, e car
regando por mais duas vezes o inimigo; uma por ordem do tenente
coronel Cae.tano Gonçalves e de S. Ex. o Sr. general eLto, e outra
porque o inimigo da direita depois de nossa infantaria ter-se retirado
pelo centro, deixando um capão á esquerda. eUe tratava de tomar a

A. 14
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retaguarda (sic). Em todas estas cargas os nossos soldados se misturavam
com os inimigos, lanceando-os, e nesta ultima o contivemos de modo

que de istio de seu intento.
« Oommigo se achavam no combate praças de differentes corpos, sendo

a maior parte da brigada ligeira. Tive mais de 40 homens mortos e
feridos, cujos nomes serão dados pelos commandantes dos corpos a que

pertencem.

« Os officiaes da brigada ligeira e de outros corpos portaram-se per
feitamente bem, e por ultimo prestaram-se a formar um esqualÍl'ãO de
officiaes, que organisei, como mais bem montados, para perseguir o ini
migo. Entreguei o commando des~e esquR.drão ao major Manoel Amaro

Barboza .... »

Continúa a parte a elogiar os officiaes dos differente corpos que

ahi combateram.

O 2° corpo s6 tinha umas 140 praças, inclusive as que estavam
doentes, porém apenas 3 otl1ciaes e umas 20 praças combateram, porque
os outros e. tavam a pé. Desses officiaes foi ferido um, o capitão Vieira
Xavier, e ficaram feridas 6 praças.

5° e 7" OORPOS PROVISORIO" DE OAVALLARIA DA GUARDA NAOIONAL.-O
tenente-coronel Lerina era commandante do 5°, e o major Silvei?"a da
FOl/,to~wa do 7". A falta de cavallos, porém, fez com que. esses dous corpos
io em reunidos sob o commando de Lerina, dividindo-se a tropa em duas
parte: a primeira, dirigida pelo major do 7°, Silveira da Fontoura, com
punha-se de pl:aças a pé, repartidas em 3 e quadrões (1 esquadrão de
clavineiros do 5°, outro do 7-', e 1 e~quadrão de lanceiros dos dous
corpo); a segunda era formada de dous esquadrões montados, um do 5"
e outro do 7°, ambos commandados pelo major Gaspar L. de NIello.

A primeira força, isto é, os 3 esquadrões a pé, pelejaram ás ordens

de Lerina incorporados á I' brigada, a que não pertenciam. A segunda
(Ga par de Mello) combateu ás ordens do commanclante da 4' brigada.

Temos, portanto, duas fracções desses dous corpos, combatendo em
lugares di tinctos, sob a direcção de Lerina e de Gaspar de Mello.

Vejamos o que dizem as partes officiaes destes dous commandantes.

- O tenente-coronel Lerina diz, em resumo, o eguinte:

Estava bastante doente no acampamento e fÔra dispensado pelo com
mandante da 4a brigada de acompanhar os esquadrões montados que
sahiram para forragear quando ouvio o toque de sentido. A sumio então o

"commando dos ofliciaes e praças do 5° e 7" corpos de caval1aria, que
formam presentemente um corpo de infantaria assim constituido: c0m
mandante o major do 7° corpo, Silveira da Fontoura, l° esquadrão de
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clavineiros do 5° corpo, 2° esquadrão de clavineil'os do 7° corpo, e 3°
esquadl'ãO de lanceros dos dous corpos. » O capitão Quadros commandava o
I° esquadrão e tinha ás suas ordens 3 officiaes subalternos; o capitão Va
lentirb dos Santos e 3 officiaes subalternos serviam no 2° esquadrão; o

tenente Bento Ribeiro de Almeida e 2 subalternos serviam no 3" esquadrão.
Sel'via de porta-estandarte (1) o alferes Gaspar Satter e de mandante o
capitão Bonifacio de Mello. »

4( Tendo ordem,» diz o commandante Lerina, « tendo ordem do Exm.
Sr. brigadeiro (J. L. Menna Barreto) commandante da divisão, de atacar
pela esquerda, pelo lado do matto, onde nos accommettia o inimigo com
impeto, marchei com esta força iucorporada á 1" brigada (Araujo Bastos,
tambem de cavallaria a pé), até a costa do matto sobre n('ssa frente, fi
cando alli o esquadrão de lancciros com o capitão que servia de mandante.

Por ordem do mesmo Exm. Sr. brigadeiro adiantaram-se os 2 esquadrões
de clavineims até a frente do inimigo, que desde meia varzea principiou
a nos dirigir o fogo de flanco em retirada para a costa do matto, onde
sustentou vivo fogo até ser rechaçado. Então continuámos a marchar
na mesma direcçdo até a e lquerda da nossa linha da frente, onde fomos
substituídos por outras forças de infantaria, recebendo ordem do mesmo com
mandante da divisão para retirar, afim de reforçar o flanco esquerdo, onde
durava ainda o fogo do inimigo do outro lado do matto. N'essa marcha,
]lor ordem de S. Ex. o Sr. gt'neral em chefe, cotioquei a força do meu
commando á direita da linha que guarnacia as peças que se achavam
em bateria contra o boqueirão d'onde o ini 'Uigo nos atacava, conser
vando-me alli ate âs 6 horas. da tarde, quando tive ordem de me re
tirar para o acampamento. »

O l° esquadrão (do 5° corpo) teve 11 homens mortos ou feridos, e
o 2° (7° corpo) 14.

- O major Gaspar de Mello, que commandava « os 2 esquadrões orga
nisados das praças montadas do 5° e 7° corpos provi<;orios da guarda
nacional, » rliz, em sua parte' official, que achando-se « em um rincão
á esquerda do ac mpamento » sob as immediatas ordens do coronel Ma
noel de Oliveira Bueno, commal1dante cll\ 4" brigada, as sentinellas da
frente, as II horas, mais ou menos, deram signal de que forças inimigas
de inf!lntaria e cavallaria avançavam rapidamente ao nosso encontro.
~ l!:nsilhàmos apres adamente os cavallo , «diz a parte official,» e, mon
tados os esquadrões, marchámos sob o commando de V. S. (M. de Oli
veira Bueno) até encontrar uma posição con;-eniente, buscando a pro
tecção de nossa infantaria, que se achava na boca ela picada. Quando
ah1 chegámos, V. . mandou fazer frente ao inimigo, e logo que se

(1) VisLa li Thompson. Vejo nob a pago 17 (leste Appendic •
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approximou sua infantaria, que nos atacava pela esquerda acobertada pelo
matto, ordenou o choque dos esquadrÕes, o qual foi feito com tal pre
cisão e acerto e com tanta bravura, que em menos de 5 minutos foram
mortos 76 inimigos, como V S. via, por achar-se sempre á nossa frente. »

Do nosso lado tivemos, no esquadrão do 5" corpo, 3 inferiores e sol
dados mortos, succumbindo tambem 2 outros do 7°. Ficaram feridos o major

Gaspar de Mello, o cflpitão f:antos Roballo, o tenente. unes Vieira, e
os alferes Martinho Pereira (falleceu pouco dApois) e Souza Brazil (porta

estandarte) (f), e contusos o tenente Silva Braga e o alf"res Souza Duarte,
todos do 5° corpo, o capitão Brazilio de Oliveira e o alferes Olinda
Pinheiro, do 7" (este ultimo não ~ervia ás ordens de Gaspar de Me11o,
e combateu em outro lugar.) Foram feridos 11 inferiores e soldados do
7 0 corpo e contuso 1 do 5°. « Muitas praças apearam-se por causa do
cansaço dos cavallos, e pelejaram a pé. » O sargento do pO corpo Jeronymo

Xavier Ferreira foi especialmente elogiado. O capitão Aureliano Paz, per
dendo o seu cavallo, foi cercado por varias paraguayos, e defendeu-se

intrepidamente, sendo logo soccorrido pelos sargentos Felismina Paz e
Manoel Bueno e por varias praças.

t Dj 3'. DIVISÃO BRAZILEffiA (GENERAL SAMPAIO) .

1.)
.

Pa.?'le oflicial elo commanclante interino ela clivi ão e e(fi'ctíro
da 7'. b?"igaela:

é: Commando interino da 3", divisão, acampamento em Tuyuty, em
29 de Maio de 1866.

~ 111m. Exm. Sr.-Corre-me o dever como commandante da 7a . bri
gada, no começo da acção, e, posteriormente, como interino da 3~. di
visão, de dar parte do comportamento dos corpos que a compõem. Eram
11 horas da manhã do dia 24 do corrente, quando o echoar dos ca
nhões e logo após o toque de sentido no ex.ercito avisaram-nos da aggressão
do inimigo; rapida a divisão formou-se, e á frente da 7". brigada
frustei o intento do inimigo, que procurava atacar-nos de flanco, man
qando os corpos de voluntarios 6'., 9°. e 11". mndarem a frente á
esquerda e carregar sobre elle; o lo. de infantaria formou quadrado
na direita, onde columnas forte de cavallal'Ía e infantaria atacaram-no

(') Vista a Thompson.
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sendo repellidas com energia e vivo fogo. O 6°" 9° . e II 0, de vo
lnntarios elo. batalhão de infantaria perseguiam o inimigo até pro
ximo á sua fortificáÇão, tomando o 6°, de voluntarios dous canhões de
calibre 4 com seus pertences, A naturel.a do terreno difficultava so
bremaneira o desenvolvimento regular dos corpos, inconveniente este que
sem prejudicar o fogo deu em resultado o fraccionamento de diversos
corpos. Assim sob minhas ordens tive parte do 2°. e 13°. batalhões de
infantaria e o corpo de voluntarios 19".

«0 4°. corpo de voluntaeios, que se unio ao 9°, da mesma deno
minação bem comportou-se, e· seu commandante interino, o ca'pitão An
tonio Pedro da Silva, com varias praças à esquerda do matto, tomou
uma peça de 4. Logo no começo da acção tive morto meu cavallo
por uma bala de fuzil. Renhido foi o combate e todo o empenho e
mais vivo fogo do inimigo, sem temor de exageração, foi sobre a 7".
brigada: attestam-no os seus soldados mortos e o estado actual de
suas fileiras. S. Ex. o Sr. brigadeiro Antonio de Sampaio, sempre
attendendo e dirigindo a divisão, às 3 horas da tarde incitava os ba
talhões a carregar sobre o inimigo, quando cahio com tres ferimentos
entre as fileiras dos bravos que conduzia à victoria. Retirando-se então,
entregou-me o commando da divisão.

« Os corpos da S", brigada, à excepção do 4°. de voluntarios, eram
à direita !3m seus postos d.e honra, como attesta a parte de seu res
pectivo com mandante. O 3". batalhão de infantaria esteve sob as oruens
do Exm. Sr. general Flores, de protecção á artilharia, onde prestou
bons serviços; o 6". da mesma arma à esquerda das forças orientaes
e á direita da 7·, brigada; o 4° de infantaria à esquerda do 6°, se
guindo-se o 19°, de voluntarios, Todos estes corpos muito contribuiram
para repellir o inimigo. O commandante do 6°. batalhão de infantaria,
tenente-coronel ·Antonio da Silva Paranhos, teve o cavallo morto no

começo do fogo. O commandante do l°. de infantaria, major Francisco
Maria dos Guimarães Peixoto, até o momento de ser ferido portou-se
com bravura e denodo, que lhe tem grangeado a merecida reputação
de valente; o do 6°. corpo de voluntarios, major Franci co Agnelo de
Souza Valente, corajoso e intrepido, sempre calmo e attento aos mo
vimentos do inimigo, prestou importantes serviços; o tenente-coronel
José de Oliveira Bueno e major Innocencio Jcsé Cavalcanti d'Albu
querque, este commandante do 11 0. e aquelle do 9°. de voluntarios,
valentes e energicos, dirigiram seus corpos m. peleja, sendo em meio
della feridos. O major em commissão do l°. batalhão de infantaria
Manoel Jose de Menezes, o do 9°. Ernesto Pereira da Silva e capitão
José de Almeida Barreto, do 11°. de voluntal'ios que substituiram seus
respectivos chefes portaram-se com valor. O capitão do So. batalhão
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de artilharia Jacintho 1achado Bittencourt Junior, assistente do de
putado do ajudante general junto á 7". brigada, ~empre pressuroso na
transmissão das ordens aos ponto mais arriscados, foi ferido no começo
da acção, e morto seu cavallo, porém não quiz retirar-se; mais tarde

a is o foi constrangido por novo e maior feri menta: portou-se com
muito valor, angue frio e coragem. O assistente do deputado do
qnarLel-mestre general junto a 7"'. beigada, alferes do 1". regimento
de cavallaria Carlos Machado de Bittenc0 11rt, no desempenho de mi
nhas ordens, mostrou muito sangue frio e coragem, rapido acudindo
aos pontos mais arriscados: foi levemente ferido continuando porém até
o final da batalha. Prestou optimos serviços. ~~eu ajudante de ordens, o
alferes do l°. batalhão de infantaria Marcos Antonio de Albuquerque
e Mello, portou-se com valor e coragem até o momento de ser ferido.
O Sr. coronel André Alves Leite de Oliveira Beilo, commandante da
50.. brigada, como sempre, dil'igio-a com o valor e sangue frio que lhe

são conhecidos, e prestou 0 1 timos erviço. O capitão do 14°. batalhão de
infantaria Antonio Augusto Sarmento e Meilo, assistente do deputado
do ajudante general junto á 3,'. divisão, cumpria com empenho as 01'

den que lhe foram dadas, portando-se com dignidade, valor e sangue
frio. O tenente do 6°. batalhão de infantaria Joaquim Roberto da Silva
Rangel, assistente do deputado do quartel-me tre general junto á 3".
divisão, sempre a par de seu chefe, foi co.m eile ferido na mesma oc
casião: este official 'portou ·se com muito valor, sangue frio e coragem.
O tenente do 3°. corpo p-rovisorio de cavailaria da guarda nacional
AIsilino Apolinario de Moraes, ajudant;;; de ordens do commando da
3". divi ão, portou-se com muito de embaraço e valor, transmittindo as
ordens a pé depois de perdido eu cavallo.

« O crescido numero de soldados fóra de combate ne 'ta divisão, e
a boa dispo ição de sua força, que jàmai, apezar de· uma sal'aÍ\ra de
balas, que sobre ella chovia, perdeu a sua formatura, numero pouco
inferior á metade da perda do exercito, são os garantes do esforços,
que eUa empregou na rejlUlsa do inimigo, são seu::; titulas de gloria.

« S. Ex. o Sr. general Flores, que pra enciou o comp rtamento da
divisão, dirigia-lhe uma allocução e enthusia<>tico. yh a', te tem unho
irrecusavel da a~tiva parte 1:01' eUa tomada na glori') a jomada.

« Junto apre ento a relação do morto', ferido' e contusos e bem
assim as partes dos commandantes dos corpos.

« Deus guarde a V. Ex.-Illm. Exm. r. marechal de campo ba
rão do Herv'al, commandante e::" chefe do exercito em opel'açãe .

«JacinUl.O -,:lchado de ittencourt,
«Coronel-commanc1:lnte interino».
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2) Parte olficial elo commanclante ela 5&. b'rigada:

« 111m. Sr.-Tenho a honra de levar à. presenr'a de V. S. as partes
juntas dos corpos da brigada de n-:eu commando em que dão conta do
occorrido na memoravel batalha (10 dia 24 do corrente. Cabendo-me por
minha vez informar dessa gloriosa jornada, pouco accrescentarei ao que re
ferem as partes mencionadas, com especialidade as do 4°. e 6°. batalhões
de infantaria, corpos estes que estiveram sempre sob minhas immediatas
ordens e direcção; quanto ao 3° batalhão de linha, e 4° de voluntarios, foram
desde o começo da peleja destacados da brigada pelo Exm. Sr, general

commandante da divisão, Antonio de Sampaio, o primeiro para proteger
a artilharia, e o segundo para reforçar a 7". brigada que nessa occa
siãO fôra accommettida por uma grossa columna inimiga composta
das tres armas; operação esta em que o 4". de voluntarios soffreu
grande perda em seu pessoal, principiando pelo chefe, major e muitos
outros ofliciaes. A conducta dos batalhões 4° e G" de infantaria, que
combateram debaixo de minhas ordens, foi superíor a todo o elogio,
rechaçando por mais de uma vez as fortes columnas inimigas que nos
àccommetteram pela frente e flancos, causando-lhes consideraveis perdas
e levando-as afinal por meio dos banhados, e alto macegal, em com
pleta desordem, até proximo ás suas fortificações, onde ~e refugiara~.

O 3°. batalhão de infantaria, e o. 4". de voluntarios, posto não comba
tessem sob minha direcç~o, tenho a satisfação de informar que se mos
ti'aram não menos dignos que seus valentes companheiros, segundo geral
mente este commando tem sido informado por alguns chefes, entre eUes
o Ex'm. Sr. general Flores, que iece ao 3°. batalhão de infantaria os
mais pomposos elogios pelo valor, disciplina e boa ordem com que se
conduzio durante toda a batalha.

« Os chefes desta brigada tenente-coronel Antonio da Silva Paranhos,
commandante do 6°. batalhão de infantaria, dito Luiz José Pereira de
Carvalho, do 4°.; Frederico Àugu -to de Mesquita, do 3°.; e Dr. Fran
cisco Pinheiro Guimarães, do 4°. de voluntarios, portaram-se: o te
nente-coronel Paranhos, além de seu já conhecido valor, conduzio-se com
calma, e dirigio com acerto o seu batalhão, encorajando a seus soldados
nos momentos mais criticos da peleja; o tenente-coronel Pereira de Car
valho, posto fosse logo no começo do combate ferido, ~mostrou sangue
frio e calma, sustentando seu po to até retirar-se; o tenente-coronel
Mesquita já conhecido no exercito, sou informado que foi admiravel o
seu comportamento no com mando do batalhüo, pela consummada pru
dencia e acerto COm que o dirigio, nos diversos desenvolvimentos com
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os quaes rechaçou o inimigo por mais de uma vez, quando este, impetuoso,
buscava a nossa artilharia, e por cujo motivo mereceu do Exm. Sr.
general Flores, ovações de bravo durante e depois do combate. O tenente
coronel Pinheiro Guimarães, comquanto nada presenciasse com respeito
a sua pessoa durante a acção, todavia sou informado que até o mo
mento de ser ferido e retirar-se conduzira-se como um veterano sol
dado, o que não era menos de esperar de um cavalheiro tão brioso,
intelligente e valente, como se tem mostra.do durante toda a campanha.
Os majores fiscaes: do 4°. batalhão de mfantaria, Antonio José dos

Passos, que succedeu ao respectivo chefe continuando a dirigir o batalhão
até concluir-se a batalha com prudencia, valor e sang~e fl'io; o do 6°,
José Antonio de Oliveira Botelho, que, comquanto fosse ferido logo no
principio do combate, conservou-se durante toda a acção no seu posto
com calma e sangue frio, o que lhe é muito houroso porque com isso
mostrou ser bravo mais de uma vez; o do 3°. Domingos Alves Bar
retto Leite, em commi~são no dito corpo, confirmou a beIla reputação
de bravo adquirida em Moron e Paysandú; o do 4° de voluntarios,
João Baptista Barreto Leite, tambem de commissão, conduzio-se bem
até o momento de retirar-se ferido; o capitão de commissão Antonio
Pedro da Silva, em quem recahio o commando do dito corpo, tambem sou
informado de que prestou relevantes serviços, aprisionando na pei'seguição
do inimigo um canhão completamente apparelhado e municiado, o qual
foi entregue ao Sr. commandante da divisão. Este corpo ainda no meio
da acção se reunio á bl'igada e concorreu com as demais até a con
clu ão da batalha. Este official, sendo tenente do 6°. batalhão, exerce
a commissão de capitão no ref(~rido 4". corpo de voluntarios: é intel
ligente, tem capacidade, e foi jà distinguido em Paysandú; pelos seus
serviços na jornada do dia 24 se faz credor de honrosa menção. Tra
tando dos officiaes que compõem o estado-maior de ta brigada cabe-me
louvar a conducta que tiveram os capitães de commissão Frederico
Christiano Buys, Carlos Frederico da Rocha, e alferes André Alves de
Oliveira BeIlo, este ajudante de ordens, e aqueIles as is tentes, o pri
meiro do deputado do ajudante general, e o segundo do quartel-mestre
general, se conduziram com inteIligencia e valor, não só na trans

missão das ordens, como até mesmo combatendo, dirigindo differentes
grupos de soldados na peleja, e acoroçoando-os com seu exemplo, pelo
que se tornam dignos de honrosa menção, accrescentando a respeito do
capitão Buys ser mencionado nas partes dos commandante do 3°. e 4·.
batalhões de infantaria; o capitão Rocha e alferes BeIlo, apezar de

terem perdido os cavallos na maior refrega do combate, o deste por

ter sido cansado e o daquelle por ter sido morto, continuaram entre-
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tanto a prestar seus serviços a pé até o final da batalha. O tenente
Manoe~ Jacintho Ozorio, ajudante de ordens de S. Ex. o Sr. general
em chefe, que por duas vezes compareceu na linha de combate que
me coube dirigir, preoitou às forças de meu commando o valioso serviço
de providenciar a remessa de cartuxame que j \ começava a faltar-nos,
por cujo motivo merece honeosa ~enção.

« Durante o combate inc1)rporararn-se às forças sob minha direcção
diversos contingentes do 6°., 9°., 10°. e 19°. de voluntarios, e l°. de
infantaria, os quaes concorreram na linha de fogo até a conclusão da
batalha. A' intrepidez e beavura com que V...'., à te:ta ela 7"'. bri
gada, rechàçou a maior columna inimiga compoGta das tres armas, que
ousou accommette-Ia em seu plOpl'ÍO acampamento; à consideravel perda
que experimentou nessa occa'3ião e na perseguição que lhe fizemos, e
ás sabias disposições de V. S. se eleve por sem duvida uma boa parte
do glorioso triumpho des e dia. Antes de terminar a narração elas oc
currencias de. tão brilhante feito d'armas cumpro um dever de justiça
accrescentar que .0 tenente-ajudante do 4°, batalhão de infantaria Jo é
Gonçalves Meirelles, apezar de já mencionado· na respectiva parte, tive
occasião de observar que foi um dos oillciaes subalternos daquelle ba
talhão que se conduzio com valor e sangue frio, sendo por mais de
uma vez conelll(~to para teansmis. ão de algumas ordens que tive de
expedir às linhas de atiradore onde mostt'ou desembara~o; bem COIllO

que o tenente de commissão Fernando José ·da G ,ma Lobo, e alferes,
tambem de cOll1missão, ROllorio Corrêa, do 3°. batalhão, desde o começo
da batalha se conduziram distinctamente no 6°. de infantaria. a que
casualmente se foram incorporar na occasião do conflicto.

« Concluo aquí a b!'eve e succinta exposição que me corre o dever de
fazer sobre os acontecimentos mais nota.veis que tiveram lugar na ba
talha elo dia 24 do corrente, antes e depois de haver V. S. a sumido
o com mando d'esta divisão, em u.bstituição do di tincto general o Exm.
Sr. brigadeiro António de Sampaio, que se retirou com tres ferimentos
que o impossibilitaram de continuar a dirigir seus comlllandados na
peleja, cuja falta, apezar de ter sido por V. s. dignamente supprida,
não deixou comtudo de ser summamente sentida.

« Deus guarde a V. S.-lllm. Sr. coronel Jacintho Machado Bitten
court, commandante da 3". divisão.

« André Alves Leite de Oliveira Bello,
«Coronel-commandante da 5". brigadu».

A. 15
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As partes officiaes dos commandantes dos b'l.talhões que formavam

. a 5' brigada diziam o seguinte:

« 3° BATALHÃO DE I FANTARIA DE LI~lfA, - Commandante, Tenenle
coronel Freelerico ele MeslJ.uita (hoje general). -« A's II 1/2 hor'as
da manhã, diz o commandante, «tiv.· ordem de collocar o batalhão
á esquerda da artilharia, e sendo por esse lado atacado, por cavallaria
e infantaria inimiga, forme' quadrado e respondi ao' ataques com vivo
fogo, reconhecendo o inimigd a inutilidade de sua tentativa, pelo que
recuou. S. Ex. o Sr. g'eneral Flôres ordenou-me que av"tnçasse ent:lO
com o batalhão para carregar à direit'\ sobre a cohuuna inimi';'a, que,
tenaz, avançou dua vezes e outL'as tantas foi for~ada a retirar-se dl~s

ordenadamente sobre o banhado, onde experimentou grande perda. Depoi.:
d'isso, reformando a columna, fiz sahir a I a gran3.e divisão em atira
dores para cobrir não só a frente do batalhão como a da artilharia
a quem protegia. Já no fogo de quãdrado, e já na linha de atiradores
fi <Ii1ei contente com as mi~has praças pelo enthusiasmo de que se achavam
possuidas. O valor dos oIdados que compunham. as linha clll atiradores
não excedia ao do resto do batalhão, comquanto algumas vezes avan
çassem, como em carga, sobre o inimigo, que, acobertado no banhado,
l)rocurava tenazmente offender aquelIa linha de bravos. A artilharia
inimiga dirigia sempre seus fogos contra O· batalhão e seus atiradores,
(~o Exm, Sr. general Flôres, chegando à frente d'e tes, dirigia-lhes
enthusiasticos viYas. O mesmo fizeram o Exm. Sr. general SampaIO e
V. S. (o coronel Oliveira BelIo).... »

A 7a e 8' companhia,; d'este batalh~o « achando-se no maito à
esquerda do acampamento na occa-sião do ataque, snstentaram o fogo em
quanto foi possivel, e quando gr.mcl.3s columnas sobre elias marcharam,
retiraram-se em ordem e úniralll-se ao 13u batalhão de infantaria, anue
sou informado que o tenente Onofre dos Santos as commandava. »

Um oflicial foi morto (alferes Marcolino Pires); outro ferido mor
talmente, vindo depoi a fallecer (capitão Jepomuceno da Silva). Foi leve
mente ferido o capitão Vieira de Aguiar.

Ao todo só teve este batalhão 35 homens f6ra de combate.

4' BATALHÃO DE lNl!'ANTARlA DE LINHA. - Commandante, Tenente
éOJ'onel Pel'eirct ele Cal"valho (hoje general). Ferido, foi substituido
pelo major A. J. elos P.assos. - A l)arte official d'e te ultimo diz que
o procedimento dos officiaes e soldados nada deixou a desejar « Esten
dido em linha de batalha na frente de um banhado, e achando-se o
inimigo encoberto por um macegal, foram mortos n'essa occasião 2
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officiaes e feridos o tenent-;-coronel commandante e muitas praçê1s. Re
solveu então V. S. (o coronel Oliveira Bello) man~ar atacar á bayoneta
e, collocando-me á frente do batalhão, atrave 'sàIDOS o mesmo banhado,
colhendo-se o mais feliz exito d'essa l'eSOIUçãO, por termos conseguido
põr o inimigo em completa debandadá. Levada assim a luta muito
além das Larangeira, entendeu V. S. conveniente deixar linhas de
atimdores e retirar o resto do batalhão. Feito isto, sustentamo-nl)s na
posiÇãO de::iignada por V. S., onde recebemos munições, por terem-se
esgotado as que tinhamo'. »

. . • .• « O tenente se0retario Fortunato Lobo foi quem substituio

o of.ficial porta:"band0ira \') logo que este morreu, até que designei
outro. » Foram feridos succes ivamente outro' of.ficiaes que conduziram
a bandeil'a. O alferes Rodrigues Garcia tomou uma bandeira inimiga.

Este batalhão teve 145 mortos e feridos e alguns extraviados, cujos
cadaveres foram posteriormente encontrados.

Foram m lrtos o tenente Victor de Albuquerque e o alferes Nelson
Borges.

Foram feridos e falleúel'am logo depois o tenente Azevedô Macedo
e o alferes Oa-tralcanti de Albuquerque (João). Ficaram tambem feridos
o tenente-coronel Pereira de Oarvalho, os tenentes Santos Franco e
Athayde Seixas, e os alferes Rodrigues Garcia e Thomaz Moreira.

6° BATALHÃO DE INFA, TARJA DE LINHA. - Tenenle-cO?"onel Antonio
ela Silra j.Jaranllos (depoi general, fallecido em 4 de Maio de 1870:
era natural da Bahia e irmão do Visconde do Rio-Branco), - Pouco
depois das 11 boras, ao toque geral de sentulo, formou o batalhão e
por oruem do general Sampaio marchou a occupar o flanco esquerdo
da bateria .oriental, que a e e tempo era a altada por uma columna
de infantaria e cavallaria paraguaya. O batalhão formou quadrado, e,
atacado pelo inimigo, re[:ellio a carga, empregando bem os seus fogos.
O inimigo fugia em differente direcr;õe. Em seguida, outra calumna
paraguaya carregou pela esquerda, O batalhão, unido ao 4° de, linha,
formou em linha contra aquelll3 flanco, e oppoz- e ao movimento do
inimigo, sendo este obrigado a recuar. Depois acudio o batalhão à 7'
brigada, que lhe fic;ava à esquerua, quando as columna' inimiga a
atacavam, e conc;rr~u para que fo Sêll1 levadas de vencida.

, (') o leitor observ;u'á llull temos o cui,hllJ dA nib ('lllitlir o.' trechos dl\S p'tl'les
OffiClí\eS ql1~ e I'uf 'l'Cm á' Im,ld 'il'l~ .1'15 ','rpus. I' ~zen))s iS30 p \l' 1 desmenli!' ü trecho
em qUll Thomp on diz: - « ln tbis buttl'3 the, Br,lziU1.ns wont into '1cl,ion wHhout tlteil'
r. 1.0111'5; fi. ,d they ltaye ah\'l)':; U)Il; :5) SillCO I11\Y 2, jJl'olnb'" t prevent t110m from
bell1g takell. li -

. '. B.-E 'L~s ,linhas jil 'Lavam l:Ulllpostas llllando, cx,ullinanúo a~ pruI as, 1'l1l'iJicámos
llu a I,n!'sma ldea (iLIO nellas S J contem acha-se repotida 111 duas Oll 11' s notas deste
AppendLCe pag 17 o &;). Jsl,o servirá para mostrar a l?r cipitação com que foi feito este tra
ba!ho, U ill J 110 n{io !,'ermitti'J a revisão dos orl'7ina s al1t s le serem 11l1tl'e~U s ao
prel , Para estas e outrus faltas nijo cessaremos do pedir a lJenlll'olencia do 1 1l0r.



116

o coronel Beno} commandante da brigada (5') ordenou que o ba~

talhão per eguisse o inimigo. Ffilz-s~ isto debaixo de vivo fogo de canhão
e foguetes à congréve, atravessando-se varios banhados. Qua i ~ noite
recebeu o batalhão ordem de retirar-se do ponto até onde havia che
gado perseguindo os fugitivos.

O batalhão teve 141 homens mortos e feridos. Entre os ultimos o
major Oliveira Botelho, o capitão Braz da Camara, e o tenente Ro
berto Rangel (que morreu logo depoi) e os alferes Gonçalves dos Santos
e Vasconcellos Monteiro.

O commandante e o ajudante tiveram os seus cavallos mortos, e o
mjtlor teve o seu ferido.

O cadete Ahes Borges Junior, «que conduzia a bandeira, foi
morto n, e o alferes .Rodrigues àa Silva, que o substituio, mostrou-se
em toda a batalha orgulho. o d'essa honra, enthusia. mando os soldados
e rec rdando-Ihes que em torno rlo emblema de no sa nacionalidade devía
mos todos morrer. »

Entre muitos officiaes e oldados que se distinguiram, o comman
danta Paranho cita o capitão Francisco de Lima e Silva, que, sendo te
nente-coronel, foi morto em 11 ele Dezemhro de 1863 na batalha de
AvaJ.

4° BATALHI) DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (cidade do Rio de Ja
neiro).- Commandante Tenentc-::or,)ncl D1'. PinheÍl'o Gu~ma1'ães (hoje
brigadeiro honorario e deputado; natural da cidade do Rio de Janeiro).
roi ferido e ~ub tituido pelo cat it(rr) ,lntonio Pe(~ío da Sitm. - O ba
talhão combatia no flanco esquerdo, . usLentaudo renhido fogo, quando
em con equencia do ferimento do tenente-coronel e do major assumia
o commando o capilão acima indicado. A parte offieial deste 6 refere
{) quo e pas ou dei ais que recebeu o commando.

O capitão Pedro Silva, tendo ordem de carregar á bayoneta «des
envolveu ~!l1 coluumas do granues divi õ com dieec ão obliqua. à

direita para evitar um grande banhad . e, cO'U o 9° de voluntario,
ao mando do major Ernesto da. ilva, contribuia ! ara que o inimigo
recua e até a entrada do caplí.o qUf' forma o boqueirão com o inten o
matto da esquerda. ~ N'e'a occa ião, unido a varia pra a.O' do 2", 6·
e 9° de voluntario tomou 1 peça rle artilharia do inimip:o.

Não lá. outro' e clarecimento a pl.rte oflicial, e limita..:. e a elogiar
va.rios ofiiciaes e soldado que e di tinguiram.

(+) Este trecho V!ü com vista ii. Thompson.



117

Transcreveremos, entretanto, os seguintes trechos:
~ •.. O alferes J. L. Herbest houve-se com denodo, e foi qnem

tomou a bandeira na occasião em que cahio ferido o alferes Fragoso,
~ue a conduzia... O 2° cadete L. Paraguassú de Albuquerque no mo
mento em que 'Vio diversas praças da guarniçt:o da bandeira cahirem
f~ridas, incorporou-se a elia e prestou bons serviços... » (*)

O batalhão teve fóra de combate 192 praças.
Foram mortos os tenentes Aguiar Tolêdo, H.ibeiro Ramos e Fer..·

reira Tinoco.
Ficaram feridos, e morreram logo deIlois, O capitão Almeida Baptista

e o alferes Duarte Oastro.
Ficaram feridos o tenente-coronel Dr. Pinheiro Guimarães, o major

Barreto Leite, o ajudante Amorim Tavares, o quartel-mestre Pereira
dos Santos, os capitães Nestor Borba, Souza Ooutinho, Pereira de Assumpção
e Silva Peixoto, o tenente Oruz Cardoso (estudante de direito). os alferes
A. M. Fragoso, Theophilo Gama, Thadêo Holindo e Araujo Ooelho.

Alguns destes falleceram em consequencia dos seus ferimentos.

_ As partes officiaes dos commanda.ntes dos batalhões que formavam
a 7' brigada, dizem o seguinte:

l° BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA.- O')mmandante, rnajúr Gui
marães Peixoto.-E te official era filho do barão de Iguara sú, e fôra
educado em França. Falleceu, sendo tenente-coronel, em 1867, em con
sequellcia dos ferimentos que por veze recebera durante e ta guerra.
Na batalha de que nos occupamos recebeu 5 ferimentos. Foi sub':itituido
pelo rnajo1" 'Wanoel ele 111enezes.

A parte oflicial d'este di;>; que « avançando o batalhão com a bri
.gada pelo flanco direito da mesma, com .frente â. infantaria inimiga,
que se achava ao a~ca.nce, rompeu o fogo.» 'e ta luta foi ferido o
commandante, e o major Manoel de Menezes, vendo que forças inimi
gas de infantaria e cavallaL'ia appareciam peta flanco esquerdo, <t de en
volveu em columnas de grandes divisões para esse lado, por não tel'
tido tewpo para formar quadrado; a primeira grande divisão rompeu o
fogo, ganhando as outras terreno para fi. esqllel'da para tambem faze
rem fogo, e assim foi obt'igada a retl'oceder a cavallaria inimiga que
em bôlo e completa debandada nos dava as costas e se retirava com
grande perda. »

« N'essa occasião,» continúa o comlOandante interino, « fiz carr~

gar sobre o inimigo, porem, renovando este as cargas, mandei cómmu-

(+) Vista a Thompson.
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nicar es. a occurrencia ao Sr. coronel Resin, que com sua brigada se
approximava (a 10& brigada da i & div' são), e tendo de attender a esse

flanco, fiz desenvolver a ala direita para este lado, 'ustentando o fogo
ate que, chegando outros corpos, o inimigo cedeu, e avançando a ala

esquerda para a frente tambem com outros corpus, conséguio o mesmo
a retirada dos poucos que nos faziam frente até á matta.

O batalhão teve 161 homens f6ra de combate.
Cahiram mortos o tenente Bezerra ,"a1le: e o alferes íoronha deFaria.

Ficaram gravemente feridos o commandante Guimarães I eixoto e os

alferes Florentino I'ereira, Antonio C. da Silva e Augusto dos ~antos,

e levemente os tenentes Themistocles Cacalvanti e Francisco Temis e

os alferes Te1les de Menezes (Relvecia) e Villa-Forte.
O cabo de esquadra José Bernardo Ferreira, que estava ás ordens

do general Sampaio, tomou 1 bandeira inimiga.

6° BA'Í'.ILHÃO DE VOLUNTARIOS I A ; ATRIA. - (Provincia do Rio de

Janeiro.) Commandante, majol' ri gHelo Valente. - A l,arte' do com
mandante diz:

« Na batalha do dia 24, logo que avançám s, sah'am pela esquerda
forças inimigas, procurando cortar-nos, pelo que V. S. (o coronel Ja

cintho Machéldo, commandante da brigada e depoi' de toda a divi ão)

ordenou que este batalhão e os 9° e il o de voluntarios mudas em a
:rente para a e. querda. Carregám:s o inimigo, transpondo o banhado,
e o levamos' de rojo contra o matto. Segui com o meu batalhão pela
bocaina, perseguindo sempre os contrarias até chegar a um campo fron
teiro a uma fortificaçã l )) deixandu na minha l'etaguc,nla 3 bocas de fogo,

uma das quaes foi enteegue ao Sr. commandante da 2a divi 'ão e outra
li al'tilharia ...

Seguindo em persegUlçao dos fugitivos, o batalhão tinha a 'ua es
querda, 4,uando chegou em frente â fortificação inimiga, o :d.6· de volun
tarios.

Recebeu então ordem de regl'essar.

O batalhãó teve li9 homens fora (113 combate.

D'entre os officiaes fiCal'dm morto' os tenente' "\Vislnnd ela Fonsec:.
e j\t[athias G aranim e o alferes Lucia de Figueit'edo. Dos feridos mor
reram logo depoi' o alferes Eme ·to ele ;:~à, Fernandes Leão (Augustoj

e Fel... i~·a Dias. Os outros feridos fOl'a11l o' tenente' Martil\{ de Lamare,
Rio Guerra e Cardoso Pinto, e os alfeee' l':cluarclo da Costa, Ray
mundo Cartucho e Medeiros de Aguiar.

90 BATALHÃO DE VOT.UNTARIOS DA PATRlA (Rio Grande do SLl1, Rio

de Janeiro e Perna Jlbuco). - Commanclante, Tenente-coronel OliL'ei1'a
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. Bueno (José de). - Depois do ferimento de. te official, foi o batalhão
dirigido pelo major Ernesto da Sil1 ,t (irmão do conselheiro Theodoro
da Silva, ex-ministro de Estado). - Jão dá pormenores na parte que
dirigio ao commandante da bl'igada por ter este presenciado o proce
dimento do batalhão: limita-se a elogiar- varias offkiaes e soldados.

Este batalhão teve 119 homen fóra de combate. Us alferes Fer
nandes Lima e Saboia de Almeida, feridos, morreram pouco depoi.. Os
outros officiaes feridos foram o tenente-coronel Oliveira Bueno e oca..:
pitiLO rreixeira Guimarães, o tenente Valea0io Moreira e os alferes
Souza Jardim, Lopes Meirelle, Cados Falcoai e Ignacio de Oliveira.

11° BATALHÃo DE VOLUNTAll OS DA. PATHIA. (Pernambuco). - Ooli1man
dante major /"TaIJalucmt i ele .4.tUttfjUC1YFté (Innocendo). Ferido, foi sub
stituido pelo 1w:jor 8eraphim tl~ j)a.:vl.l,. e, c nduúdo para o hospital de
..angue, ahi falleceu. O major Paira, tambem ferido, morreu pouco depois,
de sorte que ao oapiUio A.l11l 'ida Bw'relo coube dirigir o batalhão du
rante o resto do dia.

Da parte d'e. te capitão apenas colhemos o seguinte:

« .. O batalh10 cooperou muito pal'a a t'Jmada de 3 canhões
inimigos e varias prisioneiros; e depois de ha'. ermos, com outros corpos,
recha~àdo a columna que no' aggredia pela esquerda, desenvolvemos
para a direita e avançamos em protecção as linhas da vanguarda até
as proximidades das trincheiras inimiga, d'onde voltámos para o nosso
acampamento ás 6 horas da tarde... »

Transcreveremos tambem este trecho:

{( '" O alferes Domingos de Souza L~ãO Rego Barros, que con
duzia a bandeira d'este batalhão ('), portou-se com bravura e enthu
siasllJo: sempre na linha de fogo, animando com o exemplo a seus ca
maradas.

O batalhão teve 12 L homens morto e feridos.

O tenente Marilues Oamacho foi morto, e tambem morreram, como
já ficou dito, o commandante e o major, segundo commandante. Feridos
gravemente ficaram os capitães Ribeiro de Freitas e Brito GaIvãO, e
os alferes Reis Spinola e DioJleciano Paulo; levemente os alferes Rego
Barros (Miguel), Geraldo de Aragão e Mendes Lins.

(') Vista a Thompson.
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t E) 4'. DIVISÃ) RRA.Z.LEIRA (GENERAL GUILHERME DE SOUZA).

1) Parte o,f(iGit'tl do comman(lanle ela divisão:

«: Quartel general do commando da 4'. divisão em Tuyuty, 27 de
Maio de 1866.

« lllm. Exm. Sr.-Cumprintlo-me dar conta detalhada á V. Ex. do
comportamento, e parte que tomou na batalha do dia 24 do corrente
a divisão sob meu commando, cabe-me a honra de fazeI-o pela ma
neira seguinte:

« A's 11 1/2 horas pouco mais ou menos do referido dia 24, tendo
o quartel general em chefe dado o signal de sentido, e ouvindo-se im
mediatamente na nossa vanguarda tiros de artilharia e de fuzilaria,
havendo eu mandado formar a divisão e achando-me à frente della,
recebi ordem' de V. Ex., que aUi chegava n'aquelle instante, para

- marchar para a frente, afi,n de proteger a nossa vanguarda, o que fiz
immediatamente com a lI'. brigada, commandada pelo coronel José
Auto da Silva Guimarãe, e composta dos batalhões 10° e 14° de in
fantaria, 20° e 31 0 corpos de voluntarios da patria, por ficar a 13a .

brigada commandada pelo tenente-coronel Domingos José da Costa Pe
reira, e composta do batalhão 12° d,e infantaria, l°, 190 e ::!4° corpos de
voluntarios da patria, protegendo a bateria do 3°. batalhão de arti
lharia a pé. Esta brigada con'ervando-se durante tod~ a batalha fóra
do meu immediato commanrlo, em terreno occulto ás minhas vistas por
banhados e mangaes, nada pq. so dizer sobre o serviço que prestou, pelo
que envio a V. Ex. a parte do respectivo commandante, a qual V. Ex.
se dignará. tomar na devida consid~ração.

« Quanto a 11". brigada, foram a principio por V. Ex. observados
pes oalmente os seus movimentos, dignando-se acompanhar-nos: de~ois,

ainda em uma marcha para a frente, apparecendo sobre o nos o flanco
esquerdo uma linha de atiradores de infantaria inimiga que avançava
sobre nós, protegida por um batalhão que se via encostado ao matto,
mandei ao 10°. batalhão de infantaria, que marchava em linha, mudar
a frente â esquerda afim de rechaçar o inimigo, o que consegui com
promptidãq, forçando-o a uma fuga em desordem, introduzindo-se em
um forte banhado, onde ao fogo de nossa fuzilaria e do que igual-
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mente lhe fez o 31°. corpo de voluntarios da patria que carregou a
linha inimiga pela direita, foi completamente de baratado; sendo talvez

raro o que conseguisse sahir do banhado com vida.
« Ao referido batalhão de infantaria inimiga que se achava além do

banhado e junto ao matto, mandei fazer alguns tiros de artilharia com
as duas peças raiadas !le montanha, que V. Ex., havia mandado pôr

á minha di posição; e tlo bem empregados foram os tiro, dirigidos pelo
20. tenente do l°. regimento de artilharia a cavallo Justino da Sil
veiea, que immediatamente o inimigo ahandonou aquella posição, intro

duzindo-se no mattc.
q: Do lugar em que estavarnos seguio o 10°, batalhão de infantaria

101' ordem de V. Ex. com dit'ecção a uma picada á esquerda, afim
Je auxiliar uma força nossa que alli se batia rom o inimigo; e o
referido batalhão só se reunio á divi 'àQ no dia seguinte â tarde, em

que por ordem de V. Ex. foi sub tituido 101' outro.

« O 20°. corpo de voluntarios da patl'ia foi tambem por ordem de

V. Ex. proteger a bateria do l°. batalhão de artilharia a pé, reu

nindo-se, depois á demais f0rça que guardava a esquerdil do acampa

mento do exercito.

~ Marchei então com direcção á linha da frente 'do exercito para

accudir a qualquer eventualidade, e fiz alto proximo à linha que oc
cupava a 3·. divisão, com cujo com mandante e tive em relação.

« Nesta occasiãa se reunio á divisão o 31°. corpo de valuntarios ela
patria que havia flanquearia o inimigo, e ahi soffrendo vivissimo fogo
de artilharia inimiga, cujas granada, rebentando sobre a nossa, puzel'am

fÓl'a de combate varias praçéj.s do 14°, batalhão de infantaria.

« Forçando porém novamente o inimigo a nossa e.-querda, e vendo
eu que a 1·. divisão oecupava já nesse sentido uma posição à direita
de um capão de matto, sendo pelo com mandante desta prevenido que

o inimigo procurava inclinar-se para a esquerda, marchei novamente
para esta direcção, occupando em linha uma posição conveniente, para
evitar qualquer sorppesa do inimigo por este lado.

« Ahi permanec;a havia pouco instante, quando observei que uma

força nossa se retirava apre'sa·.1amente pela picada que ficava á nossa
esquerda; marchei immediatamen~e para alli, e mandei um dos meus

officiaes de ordens saber o que motivava aquella retirada, porém antes
de chegar ao 1l1gar a que me destinava, tendo parado aquelle movi

mento, voltou o oflicial dizendo-me que havendo fallado com o corn
mandante da 2". divisão, mandou elle informar-me que havia alli força
sufficiente para repellir o inimigo caso tentasse atacar.

« Poucos momentos depois de fazer alto nesse lugar, e chegando
A. 16
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V. Ex., ordenou ti minha marcha com direcção ao lugar que tinha
occupado a 3'. divisão antes da batalha, tendo cessado ja o fogo em
todas as nossas linhas e ahi me conservei até receber novamente ordem
de V. Ex., depois de e curecer, pa!'a recolher a divisão ao acampa
mento, o que foi. cumprido.

« E' do meu dever fazer chegar ao conhecimento de V. Ex. o com
portamento brilhante do coronel José Auto da ~ilva Guimarães, COIU

mannante da supradita lI'. brigada, pelo seu sangue frio, comprovado
em mais de uma batalha, e intelligencia que desenvolveu nos di.ffe
rentes movimentos que teve de executar a brigada, na presença do
inimigo.

«: Tornam-se igualmente dignos de elogios, pela presteza na transmissüo
das minhas ordens, a 'sim como pela coragem que mostraram sempre durante
ti. batalha, todos os officiaes que servem junto ao quartel-general de ta
divisão, os quaes são os seguintes: major do estado-maior de I' classe
Agostinho Marque" de Sá, assistente do deputado do ajudante general;
capitão do 4° corpo de voluntarios da patria Melchiades Augusto de
Azevedo Pedra, assistente do deputado do quartel-mestre-general;
tenente Manoel Martins de Carvalho, escripturario da repartição do aju
dante-general; alferes de commis ão Francisco' Maria de Assis, escrip
turario da repartição do quartel-mestre-general; tenente Joaquim Mariano
de Siqueira meu ajudante de .1rdens, e alferes de commissão Jovita Duarte
Silva, meu ajudante de campo.

« Foi por mim tambem occularmente presenciada a cOl'agem G dis
tincção com que se houveram sempre o coronel Manoel Machado da
Oosta, commandante do 31° cor-po de yoluntarios da patria, o major de
commissão Antonio Pedro de Oliveira, commandante do 14° batalhão de
infantaria, e o ,capitão mandante do mesmo batalhão Oypdano José Pires
Fortuna; tendo sido este o commandante da linha de atiradores que
cobria a divisão no dia 20 do corrente, quando o inimigo foi desalojado
das posições que occupava.

« Não podendo entretanto ser presenciado por mim, pelos motivos que
deixei a principio expendidos, o comportamento da maior parte dos com
mandantes de corpos, assim como os dos officiaes e algumas praças de
pret, tenho a honra de remetter a V. Ex. as partes dos respectivos
commandantes de brigadas e corpos afim de que V. Ex. se cligne de
tomaI-as na devida consideração. Tenho porém consciencia de que todos
cumpriram com o duplo dever de brazileiros e soldados} que combatem
unicamente em desafronta da honra e da integridade do Imperio, e
pela liberdade de um povo escravo.

« Incluso achará V. Ex. o mappa das praças da divisãO que durante
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a batalha foram postas fóra de combate, ass.im como a relação nominal
dos officiaes mortos e feridos.

« Deus guarde- a V. Ex.-IlIm. Exm. Sr. mal'echal de campo barão
do Rerval, comnundante em chefe do exercito em operações.

(( Guilherme Xavier de Souza.
« Brigadeiro, commanilanle da -ln divisão. »

2) Parte official rio commanclanle ela i 1&. b'J"igada:

« Illm. Exm. Sr.-Tenho a honra de levar ao conhecimento de
V. Ex. a parte que tomou a brigada sob meu commando na batalha
de hontem.

« Das II para as 12 horas do dia, dando o quartel general do
exercito signal de - sentido, - a n-. brigada de meu commando entrou
immediatamente em fórma, prompta a combater. Em sua frente apre
sentaram-se o Exm, Sr. general em chefe do exercito e V. Ex., or
denando sua marcha em direcção á força inimiga que nos carregava
pela esquerda; ahi os batalhões 10° e 14° formaram linha como lhes
foi ordenado, seguindo o 31°. de voluntarios em columna de ataque de
jJeotf'cção na retaguarda e o 20°. da mesma denominação para guarnece L'

as baterias do l°. batalhão de artilharia; então o 10". mudando de
posição a esquerda, por isso que avançava ao eu encontm uma força
inimiga, fez sobre elIa vivissimo fogo, obrigando-a a tolher o passo. O
1i n

• teve de acudil' á esquel'da e à direita, fazendo nestes movimentos
fogo sobre f) inimigo. O 31°. de voluntarios, mudando a frente a es
querda, avançou pela esquerda da linha atravessando um banhado, e
seguindo pela co ta do matto, cahio sobre o flanco da linha inimiga j

onde sustentou vivissimo fogo, avançando sempre pela frente até que o
inimigo se retirou em desordem deixando muitos mortos e feridos. Os
batalhões [200 de voluntarios e 10° de linha, que foram proteger a ar,·
tilharia, tiveram de sustentar renhido fogo sobre uma forte columna
iLLimiga que pela segunda vez tentou cortar-nos o flanco esquerdo, o
que não conseguio deixando o campo coberto de mortos e feridos. A's
4 1/2 horas da tarde reunio-se o 31°. de voluntarios ao 14°. de linha
para apoiarem a esquerda da linha da 1". divisão, de novo desenvol
vida em consequencia de segundo ataque do inimigo por este ponto,
onde soffreram estes batalhoes vivissimo fogo da artilharia inimiga.
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« A0 escurecer vol'ou a brigada a coHocar-se na sua posição, de
protec~ão ao 3°. batalhão de artilharia.

~ Os commandantes d) 31°. de voluntarios e 14°. de linha t'.rnam-se
dignos dos maiores elogios, aquelle perseguindo o inimigo com vàlor,
calma e bravura, e este pela calma com que dirigio o seu corpo para
os differentes pontos que lhe eram designados.

« Os commandantes do 20° de voluntarios e 14" de iinha, posto qU(1

longe de minhas vista'i, sou informado (lue portaram-se com muita calma
denodo e bravura.

« O commandante do 10- foi gravemente' ferido no peito.
« Tambem são dignos de elogios o capitão João J()sé Cardoso do 9°

batalhão de inÍ:1ntaria, as istente do ajudante general junto a esta bri
gada, o tenente Luiz Antonio Miranda Frei as, do estado-maior de I'
classe, assistente do deputado do quartel-me ·tre-general junto a bri
gada, e o alferes Julião Augusto da Serra Martins, do 6° batalh'io de
infantaria, ajudante dé ortlens da brigada, pelo valor, discernimento e
calma na transmis'Jào de minhas ordens, conduzindo-as com presteza; tendo
ainda o ajudante ele ordens corrido ao deposito de munições a conduzir
cartuxame e capsulas para corpos que já a haviam con'lllnido no fogo.

~ Juntas vera V. Ex as p:Htes dos comll1andantes d03 corpos com o
numero dos mortos, feridos e' extraviados.

« Deus guarde a V. Ex.-Illm. Exm. ~r. general Gui'herme Xavier
UI3 Souza, commalldante da 4~ divisão.

« José Auto da 8ih,ra Gnil!Ilarã-el§..
« 001'''11·1 C(lII1111:1.lld llllo .lll. 1 • brig1.c1a. l)

As partes officiaes dos comnw..n.lantes dos iJatalhüo'; que fQrmavam
a 11' brigada dizem o seguinte;

10- BATALHÃO DE L FANT,R A DE LI. H.. - C'ommandanie, 'inajoi' Jose
A. filves. - Diz eUe:

« Recebi ordem verbal do Sr. general commantlante da divi ão para
collocar este batalhão em linha à esquerda da brigada, porque uma
força inimiga seguia de encontro à furça de meu commando. Ordenou-me
depois V. S. (o coronel J. Auto, hoje genera1 e barão do Jaguarã.) que
':\ atacasse. Lancei-me contra o inimigo, carregando-o a bayol1eta e ()

puz em completa derrota. Nova ordem me foi transmittida para seguir
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em direcção à picada da esquerda, afim de auxiliar os batalh ies 20' e
46° de voluntarios, que se achavam em renhido combate. Apenas alli

chegou o bata1hzLO, entrou em fogo, prolongando-se este desde o meio
dia até á; 5 horas da tarde.

O commandante Alves recebeu um ferimento no peito p'r bala
de fuzil. Ficaram tambem gravemente feridos os capines Modesto Netto
e A. L. da Cunha e os alferes Alexandre Costa e Moreira Lima, O

alferes Azevedo Villa- ova foi ferido levemente.
O batalhão teve 123 homens mortos ou feridos.

11" BATALHÃO DE INFANfARIA DE LI liA. -Commandante interino,

major' Antonio Peel'ro ele Olivei?"a.-EsLe batalhão apenas teve 1O homens
fora de combate. A parte official do com mandante diz:

« Tenho a honra de participar a \'. S. que, tendo maruhauo com

o batalhão de meu interino commando para o lugar do ataque, no dia
24 de Maio, e chegando a 30) braças, pouco mais ou meno', da

matta do lcldo esquerdo, metti em linha, e perando uma columna que

se dil'igla a nós; porem elIa foi acossada por outru corpo que se achava
á nossa esquerda, e mais adiantado, o que só me permittio empre,~ar

uma elesc:1rga. D'esse ponto, retirei-me p::>r ordem ele S. Ex. o Sr. gene

ral com mandante da divisão em direcção á direiLa, onde rec~bi ordem

de ficar em linha' ele batalha á. fr!3nte do inimigo, mas tambem ahi não
tive occasilo de fazer fogo. "estes movimentos tive 1 anspeçada morto;
feridos I sargento, 1 forriel e 4 soldaios; e contu30s o tenente Netto
da Silva, 1 cabo e 1 soldado.

« Cumpre-me tambom informar, que todos os officiaes e praça que
compunham o batalh -o portaram-se com sangue frio e ardente desejo
de compartilhar com os seus camaradas o:; louros que tão brilhantemente
conquistaram. »

200
B.\TA[HÃO I'E VOLUNTARIOS lJA PATR:A (Alagôas). - Comman

elante, Tenente-co?"Jnel Cyritlo ele Ca~íl'o (fel'irlo).-« A's 11 1/2 horas da
manhfi, estando grande numero de praçus na carneaçfto, foi o exen~ito

atacado viramente pelo inimigo, mas as promptas provideilcias dadas, e

a rapidez dos movimentos das nossas tropas ob'ltaram os planos do ini
migo que foi rechaçado por toda a parte.

« Ao batalhão de meu commando coube na batalha do dia 24 de
Maio, logo no principio da acçào, guarnecer as peças do 10 batalhão
de artilharia, sendo depois mandado pelo Exm. Sr. general em chefe
apoiar o 46' de vaIuntarias que se batia no flanco esquerdo contra forças
inimigas de infantaria e cavallaria. Ahi su tentamos o fogo por algum
tempo, aproveitando-nos dos vallados, que antes o inimigo havia feito, e



126

S. Ex. mandou avan~ar mais um batalhão. Com este e as forças exis

tentes, e outras que avançaram pela esquerda, levámos por diante' o
inimigo ate aos seus entrincheiramentos. Ahi fizemos alto até que chegou
a ordem de retirada, que se effectuou quasi á noite ... »

O batalhao teve 94 mortos ou feridos.
Mortos, o tenente Feliciano Estrella e o alferes Mariano Dias; ()

capitão Kiapp Robim, ferido mortalmente, succu!1lbio pouco depois. Gra
vemente feridos ficaram o tenente-çoronel CJ'rillo de Castro, o major
Ferreira de Azevedo, o tenente Moura Ribeiro e os alferes Oliveira
Bueno Junior e J. Callaça; feridos levemente os capitães J. F. Fer
nandes e J. Rodrigues de Souza e os tenentes Accioli de Vasconcellos
e Nunes Pinheiro.

31° BATALHÃO DE VOLU~TARIOS DA PATRIA (corpo policial da cidade
do Rio de Janeiro).-Commandante, Cor"anel l/achado da Costa.--Extra
ctos da parte oflicial:

« .•. Ao meio-dia marchei deste acampamento com o batalhão do
meu .commando. O inimigo avançava rapidamente pelo centro do nosso
flanco esquerdo com uma linha das tres armas. Recebi ordem para avançar
pela esquerda da linha, e atravessando o banhad·), pela orla do matto,
fui cahir sobre o flanco da linha inimiga, onde sustentei um vivo fogo,
avançando por espaço de 2 horas. O inimigo continuou a fazer fogo em
retirada na dl10sa matta que o protegia de um e outro lado, formando
um boqueirão.

{f( Collocado entre o fogo de frente e flanco, não pôde o 10lmlgo
sustentar-se, e retirou-se em debandada, abandonando uma peça de ar
tilharia, que fôra arrecadada pelos nossos soldados, e entranhando-se por
um e outro lado do matto.

« N'este ponto reunio-se-me pela direita o batalhão que os batia
de frente, que era o 13° de infantaria de linlla.

« Continuei batendo o matto de um e outro lado ate contornaI-o
completamente, conservando na minha retaguarda uma companhia esten
dida para evitar que os grupos do inimigo, dis} er os e entl'incheiraclvs
pela densa matta, cahi 'sem sobre a minha retaguarda.

« Quando cheguei á embocadura da ill1.tta do lado opposto áquelle
por onde t~nhamos entrado, recebi ordem elo Exm. Sr. commandante da
14 divisãO (general Argollo) para con ervar-me n'este ponto em linha
com o 6° de voluntarios, continuando a fazer fogo para a matta.

« Finalmente as 4 1/2 horas da tarde tive ordem para reuni::-lOe
ao 11" de lmha, servindo de apoio à esquercla da linha ela Indivisão,
novamente desenvolvida em consequencia dn 2° ataque feito pelos para
guayos ... /)
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Em seguida passa o coronel Machado Cosia a elogiar os officiaes
a soldados que mais se distinguiram.

O batalhão teve 52 mortos ou feridos e algumas praç~s extraviadas.
O alferes secretario Pereira Leal morreu. Sahiram feridos o capi

tão Almeida Côrte Real, o tenf'nte Firmiano dos ~'antos e o alferes Ge
raldo Diniz.

3) Part~ Official elo commandante da 13- brigada

~ lllm. Exm. Sr.-Esta brigada compõe.-se do batalhão de infantaria
n. 12°, e dos corpos de voluntal'ios da patria ns. 1°,19° e 24", estando
destaca.dos f6ra da mesma brigada os corpos de vol unta rios lo e 24°.

« Quando hontem tocou a sentido ? marchou a 4a divisão para a
fl'ente, qu.iz acompanhar com os dous batalhões que restavam, porém
recebi ordem do Sr. ajudante general para não desamparar o 30 batalhão
de artilharia a pé, pelo que colloquei-me com os ditos dous corpos que
me restavam no flanco esquerdo. Depois, mandando-ma dizer o mesmo
Sr. ajudante general que tomasse cuidado com a columna de infantaria
inimiga que vinha pela costa do matto pelo no so flan'co esquerdo, mandei
logo carregar o batalhãEl 19° o que foi immediamente feito, mostrando
o. seu digno commandante o tenente-coronel Joaquim Cavalcanti de
Albuquerque Bello, sua inielligencia e coragem, atravessando com pres
teza um banhado que tinha em frente, e atacando de prompto o inimigo,
que se achava em linha na costa do matto; e, tendo este batalhão
seguido, não foi passiveI mais me encontrar com ene, até depois de
concluido o combate; porém pela parte junta, Clada pelo respectivo com
mandante, se vê que prestou muito bons serviços.

« Continuando a marcha com o batalhão 12' recebi um pedido em
nome do Sr. coronel Bueno para proteger os batalhões que estavam no
matto; fiz carregar com o batalhão 12° sobre a abertura dos mesmos
mattos que guarnecem a esquerda do nosso acampamento, o que foi
executado com muita coragem como costuma praticar este batalhão; mas
a força inimiga encontrada era tão superior que uma vez fez retro
ceder este batalhão, o qual logo que pôde continuou a avançar, em cujas
occasiões observei que o seu digno .commandante o major João Nepo
rouceno da Silva, se portou o melhor possivel com valor e intelli
gencia, nada deixando a desejar, e quanto ao batalhão é o que se vê
da parte por elle dada.
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« O 1° e 24° corpos de v01untarios, como já disse, foram entregues
á direcçlo do tenente-coronel de quem acima trato: aHe poderá diZl:lr
qual foi o comporta,mento dos mesmos, e pelas partes se ,êm os ser
viços que fizeram.

« Pérmitta-me V. Ex. dizer que o ter ficado neste ponto a 13" bri
gada, foi que evitou que o nosso acampamento fosse invaclido pela
retaguarda, pois foi esta brigada a que primeiro fez frente ás grossas
columnas de caval1aria inimiga, que procuravam flanquear-nos i,ela
esquerda, e tão fortes eram essas columna ,que foi preciso irem outros
c0rpos ajudae a brigada de meu commando, a qual pelo prejuizo que
apresenta mostra a resistencia que sofi'rera, e o bom comportamento
dos dignos che.fes dos corpos de que eUa se compõe.

« Os officiaes do estado-maior desta brigada, o assistente do deputado
do quartel-mestre-general capitão de com missão Faustino Januario de
Abreu, o as istente do deputado do ajudante general tenente do 11°
batalhão de linha Augusto Rodrigues Chaves, ajudante de ordens alferes
em commissão José Francisco Lopes de Souza me satisfizeram, toman
do-se dignos de todo o' elogio, prestando-se com promptidão e sangue
frio durante o combate, sobresahindo o alferes ajudante de ordens que
se tornou incansavel para bem servir, pois sendo por mim mandado ver
tambem cartuxame e capsulas para municiar os corpos que já preci
savam, promptamente fez a distribuição deyida.

« Espero que o Exm. Sr. general commandante da 4- divisão approve
o meu l,rocedimento em relação ás ordens que recebi e a maneira por que
procedi à vi ta das urgencias do serviço a que me prestei, dispen;ando
me de que se mais não fiz não foi porque não envida;;se todas as minhas
forças e boa vontade.

- < Junto q~metto as partes dos commandantes do 1°, 19° e 24° de volun
tarios, e 12 de infantaria.

« Deus guarde a V. Ex.-Ulm. Exm. Sr. general Guilherme Xavier
de Souza, commandante da 13- brigada.

« Domingos José da Costa Pereira.
l< Ooronel, commandante da IS' brigada. »

- .....

As partes officiaes dos cOTUmanuantes los b::üalhões que formavam
a 13.· brigada dizem o seguinte:'

12° B.• TALHÃO DE INFA 'l'ARIA. DE LINHL-Oommandante 'mterino maior. ,~

r{'pOm~lCeno da Silva.-Atacou o inimígo pelo flanco esquerda, tendo



129

recebido ordem do commandante da brigada para marchar pela estrada
que fica A esquerda do nosso acampamento. Fez isso, estendendo logo
flanqueadores pelos mattos. Ao chegar ao campo em frente encontrou
uma grande força inimiga, contra a qual rompeu fogo. O inimigo avan
çava, e a linha elo l' d,: ol'untm'ios vinha batendo-se em retirada. O
12° de linha continuou o fogo de flanco. O general em chefe (OsJ?'io)

ol:denou então qne este bata1hão se retirasse, afim de que a artilharia
pudesse trabalhar, e determinou mais que se colIocasse na collina em
que estavam as estadas as pe;as. Esse movimento foi executado, ficando
a 2." companhia, ao mando do capitão) .J. J. Alves, em linha de atira
dores, flanqueando o banhado pela direita.

« Tendo a bateria, « continua a parte officiah, feito bastantes tiros
de metralha sobre o inimigo, causando-lhe grande prejuizo, recebi
ordem do mes'no EXTll. general (Osorio) para avançar pela mesma
estrada, o que cumpri, dispondo a força do melhor modo que pude, e,
ao sahil' ao campJ, encontrei-me de novo com o inimigo, porém entüo
jA se' achavam A minha esquerda o I", 20°, 21° e 42° de voluntarios
e o lO' de linha com extensas linhas de atíradores. A elles reuni-me,
formando a extrema direita. EngajAmos com animação o fogo, levando
o inimigo sempre pela frente até desapparecer este de todo em uma
grande matta, onde os fugitivos ainda foram perseguidos pela nossa
gente. Oomo não hóuvesse mais fogo na fl'ente, segui com o 20" e 24"
de voluntarios por uma estrada que me ficava.3. direita, vindo sahir
à retaguarda ele nossa força que fazia o centro da linha de fogo... »

O alferes do 6° de volillltarios Almeida Oastro, que se achava com
varias praças do seu corpo, no fornecedor, ao romper o fogo, correu
com elIas a incorporar-se ao 12" de linha e portou-se com a maior
distincção,

O batalhão teve 69 homens f íra de combate, entre os quaes 2
oificiaes feridos, o capitão Oesar de Mello e o alferes Raymundo OJsta.

l° BATALHÃO DE VOLUNTARlOS DA PARIA (cidade do Rio de Janeiro).
-Oommandante interino, majo'r Cael:!no ele },[ello (morto no ataque
de 3 ele Novembro de 1867 em Tuyuty). Foi ferido, succedendo-lhe no
commanelo o capitão Fre'J,erico Augusto ela Sili:a, o qual, sendo por
su~ vez ferido, foi substituido pelo mqjO?' H yppoltto Ribei?'o, assistente
do deputado do ajudante-general junto ao commando da brigada ligeira.
Este major foi tambem ferido, ele sorte que, no fim da batalha assumia
o commando o capitão Luiz ArgolIo.-O capitüo Frederico Silva, e OS

alferes Nieolau Miller e Pereira Lima morreram pouco depois. Além
dos oificiaes já mencionados ficaram feridós' o capitão Domingos Ramos,

A. 17
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os tenentes Candido Marques e Audré Cunha e os alferes Borges da
Cruz, Felisberto Cunha, Pires Ferreira, Domingos Costa, Rodrigues
Valença, Cantuaria Moreira e Fausto do Nascimento.

Ao todo teve o batalhão 14:2 mortos e feridos.
Este batalhão, atacado pelo inimigo, fez a sua retirada em ordem,

sustentando sempre o f(jgo: Foram feridos então o pl'imeiro e o ::;egundo
commandante, e o major Hypolito Ribeieo assumio o commando. Alguns
esquadrões de cavallaria do coronel Manoel de Oliveira Bueno i4.a bri
gada, 2" divisão) acudiram e carregaeam o inimigo. O lo de voluntal'ios
tomou então a ofrensiva.

Eis as palavras do commandante Hypo.ito Ribeiro:
« .•. Quando tomei o com mando dg mencionado batalh10 sofrei um

Yivissimo fogo, occasião esta em que o muitl) di tincto Sr. coronel M.
de Oliveira Bueno mandou fazer uma carga pelo esquadrões de ca val
laria que apoiavam a infantaria. Tambem mandou carregar, e levàmos
o inimigo em derrota até ao matto. O inimigo ahi encontrou reforços,
e obrigou-nos de no.vo a recuar, o que :fiz até fóra da picada, f}, for
.mando o batalhão, avancei pelo flanco esquerdo de uma columna nossa
de infantaria que entrou pela picada (devia ser o 12° de linha). Fui
obrigado a retirar por não poder conter o inimigo, pela superioridade
da sua força. Sahíndo dessa picada, recebi ordem para entrar pela
picada do forte. Assim o pl'atiquei, e, reunindo-me a outras forças, que
por alli entraram, ajudei a acossar o inimigo até à posição a que se
abrigou no fundo do Potrero Piris.

« Este batalhão foi o primeiro que esteve em frente do inimigo e
o ultimo a abandonar a perseguição... »

190 BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (SergilJe, Oearà e Piauhy).
.:.- Commandante, tenente-coronel Albuque?"que Bello.-Reproduziremos
sempre integralmente os trechos que dão informações sobre os movimen
tos das tropas.

Na parte official do commandante deste batalhão l~-se o seguinte:
« A's 11 1/2 do dia 24 ouvia-se o toque de sentido, e immedia

tamente rompeu um fogo vivo na linha da frente do exercito. V. S.
(o commandante da 13.' brigada) marchou com a brigada e quando

•
chegou ao ponto em que se acha o 30 de artilharia a pé mandou dar
meia volta, e seguimos para o flanco esquerdo, onde apparecera uma
força inimiga perto de um grande banhado. Ordenou V. S. que eu a
fosse bater, e eu segui, tendo V. S. ficado com outro batalhüo para
proteger-me. Junto ao banhado dei vivas a Sua Magestade o Imperador,
e adiantei:-me para transpol-o. O batalhão aC'lmpanhou-me com enthu
siasmo, e, tomando a vanguarda, carregou o inimigo, causando-lhe grande
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estrago e pondo-o em fuga, protegido pelo fogo de outros corpos. S. Ex.
o fI'. general em chefe (asaria) chegando então, ordenou-me que seguisse
na mesma direcção. Fui avançando até encontrar-me com o Sr. coronel
commandante da 7" brigada (Jacintho Machado, 3'" divisão), que estava
na frente. Este ordenou-me que reforçasse o flanco direito de um bata
lhão oriental, que estava em atiradores. Mandei sahir 2 companhias, que
estenderam e seguiram sob o commando do capitão fiscal Souza Barreto,
que a dirigia com muita coragem e calma, ficando eu com os demais
em protecção. Na distancia de umas 200 braças do lagar onde faliei
com o Sr. coronel commandante da 7'" brigada avistei para a direita
outra linha, obliquei para este flanco e por isso fui batel-a, deixando
o capitão fiscal com outrâ linha para a esquer~a, porque já estava pro
tegida por outros corpos. Recebi depois ordem para me retirar daquelle
ponto. Oumpri a ordem e me uni á dita brigada, seriam 4 horas da
tarde, quando tambem os outros corpos se retiravam por estar concluido
o fogo por esse lado. Conservei o corpo em linha quando na nossa
esquerda app~receu ainda uma força inimiga. Os corpos que ahi se acha
vam mudaram a frente para o mesmo lagar, assim como o meu que
estava unido á 5" brigada. Mandei sahir a 8'" companhia para atiradores
a qual foi di,rigida pelo alferes Gonzaga de Noronha, que se portou
muito bem. Os corpos que estavam mais proximos do inimigo fizeram
desapparecer a dita força inimiga.

« As 5 horas da tarde recolheu-se o capitão fiscal com a linha,
trazendo-me ordens do nosso genel'al commandante da divisão para me
unir á brigada, mas não sabendo eu onde V. S. se achava com a bri
gada, incorporei-me a divisão, onde recebi ordem para ir guarnecer um
boqueirão da matta que nos ficava á. esquerda, devendo retirar-me ao
acampamento logo ao anoitecer, o que cumpri. ... »

'feve o batalhão 30 mortos e feridos. .
O alferes Gonzaga de Toronha, ferido mortalmente, succumbio pouco

depois.

24° RATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Piauhy e Bahia).
Commandante interino, m'ljor r alp0í"lo (hoje brigadeiro) -Achava-se
este batalhão « de prornptidão no flanco esquerdo do exercito junto à
boca de uma matta, e sob as ordens do ,"r. tenente-coronel do exercito
oriental Leopoldo Mancini. »

Ao meio dia. pouco mais ou menos, o batalha.o marchou por ordem
do mesmo tenente-coronel, atrave sando a matta para a esquerda, afim
de atacar o inimigo, que já. se achava. mui proximo.

Em um pequeno descampado da matta avistou o inillligo que avan
çava em linha de atirado! es protegido por fortes re ervas de infantaria,



132

e apoiado nos flancos por caval1aria. O batalhão sustentou o fogo, ora
avançando, ora cedendo terreno, ate que pouco antes das 3 da tarde che
garam 3 batalhões de reforço. O batalhão 21° já estava muito reduzido,
e por isso reunia-se ao 7° de voluntarios, continuando o fogo por esse
lado atê ás 6 da tarde pouco mais ou menos.

O batalhão teve 154 mortos e feridos; entre estes os capitães Tolen
tino Pereira (morreu logo: depois) e Gil Lustosa (da familia do conselheiro
Para~aguá, ex-mmistro de Estado,) tenentes Pinto Freire e João Alves,
alferes Isaac Bensalum, Nogueira Paranaguá, Satyro dos Santos e Velloso
de Oliveira.

23

t F) 51 DIVISÃO BRAZILEIRA (CORONEL TIUSTÃO PINTO)

1) Parte otficial elo Commandanle ela Divisão:

« Commando da 5' divisão, acampamento em Tuyuty em 26 de Maio
de 1866.

« lllm. Exm. Sr.-E' com satisfação que cumpro o grato dever (le
levar ao conhecimento de V. Ex. as occurrencias que tiveram lagar
no combate de 24 do corrente, relativas ao ponto em que me coube a
honra de defender, conforme me foi por V. Ex. ordenado.

« Occupando a minha divisão o ponto mais conveniente paea defeza
do tran porte que se acha collocado nel retaguarda da e querda da nossa
linha, destaquei a 3' brigada sob o commando do Sr. tenente-c ronel
Sezefredo Alves Coelho de Mesquita, em protecção da 2" divi ão conforme
me solicitou o Sr. general José Llliz Menna Barreto, que já e achava em
combate, e, em acto immediato, o Sr. brigadeiro honorario Antonio rle
Souza Netto, que fazia frente ao inimigo no Rincão' situado na frente
do ponto que occupêi, me pedio protecção visto que o inimigo era supe
rior em numero, e quasi que em sua totalidade, de infantaria, avança",'
na direcção do boqueirão da esquerda, achando- e em perigo o trans
porte e muniçãe de guerra: ordenei portanto, que a 15" brigada sob
o interino commando do Sr. tenente-coronel JO:lquim Guedes da Luz,
marchasse para o ponto em que me reclamava o mesmo Sr. brigadeiro. 
e fiquei unicamente com o 9' corpo provisorio, de que é commandante

interino o major Duarte Corrêa de Mello, visto que nessa occasião a
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brigada de infantaria commandada pelo Sr. coronel Freitas, se col
locava na minha direita em protecção ás bocas de fogo que requi

sitei.
« O inimigo, forte em numero, e d'entl'e a espessura do mato, con

tinuava a avançar tanto pelo boqueirão da esquerda como da ui: 1ita, não
obstante o reforço da 15' brigada, e mandei ordem ao major João Nepo
muceno, que com o seu batalhão avançasse, isto depois do inimigo ter

siuo metralhado com muita efficacia pela artilharia. Com esse batalhão,
que foi prompto em acudir ao ponto ameaçado, com os extraviados

que reuni de diversos batalhões e o tenente-coronel Domingos José da
Costa Pereira, consegui repellir o inimigo do boqueirãO da direita, e

retirando-se para o da esquerda onde estavam suas massas.
« Logo em seguida ·tive parte que o inimigo continuava forte neste

ultimo ponto; para alli marchei a prestar ° meu auxilio, tendo deixado
a direita defendida. A cauceira dos soldados que combatiam desde °
principio, e a circumstancia de não poder abandonar-se a artilharia
fizeram com que a retirada do inimigo fosse um pouco tarde alli, e
reconhecendo essas circumstancias, mandei pedir a V. Ex. mais um
batalhão, cujo pedido fei satisfeito com o 13°. Avançando todas as forças
quo alli se acharam, o inimigo teve de retroceder debaixo de um vivo fogo
até entranhar-se nas mattas que formam o fundo do :citado rincão.

« Faço justiça em declarar a V. Ex. que os Srs. tenentes-coroneis
Guedes e João Francisco Ja;rdim, commandante do 3° corpo prov-isorio,
e capitãO António Mariano Pimentel, commandante interino do la" tambem
provisorio, portaram-se com dignidade; e que o capitão Pacifico de Vargas,
assistente do deputado do ajudante general, tenente João Baptista Pinto
Porto, do quartel-mestre-general, tenente Miguel Ribeiro de Moraes,
es~ripturario daquella repartição, alferes José Joaquim de Andrade Neves,
escripturario desta, tenente Jo é Rodrigues de Freitas, e alferes Sebastião
Palmeira da Fontoura, ajudante.~ de ordens e de campo, todos juntos a
este commando, e finalmente o alferes Tristão Gomes Pinto, que tambem
me acompanhou durante o combate, portaram-se com dignidade, cum·
prindo cada um com os seus devere.

« Junto a esta encontrará V. Ex. as partes elos commanc1antes de
brigadas e corpos desta divisão relativas ao combate, e assim mais a relação
dos mortos e feridos nelle.

« Deus guarde á V. Ex.-Illm. Exm. Sr. barão do Herval digno
com mandante em chefe do exercito.

«Trist,ão José Pinto,
« Ooronel, Cjmman'hmle da ~. Divisã II
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2) Parte official do commanclantl! ela 3' Brigada

« Illm. Sr.- Junto achara V. S. as inclusas partes dos commandantes
dos corpos, 4, 6° e 11, de que se compõe a brigada de meu commando,
relativamente a batalha de hontem; ao que cumpre-me informar que a
brigada formou com presteza .• ao toque de sentido do exercito e exe
cutou as ordens que me fora.m. expedidas por V. S. e ultimamente pelo
Exm. Sr. general José Luiz Menna Barreto.

« Deus guarde a V. S.- Illm. Sr. coronel Tristão José Pinto com
mandante da 5" divisão.

«Sezef'redo AIves Coelho de Mesquita.
« ':[onente-cor,'nel commandante da 3' brigada ))

Esta brigada marchou em apoio da 2' divisão, como reserva, e não
teve occasião de empenhar-se no combate.

Das partes ofliciaes dos commandantes dos corpos extrahimos o
seguinte:

4" CIIRPJ PROVIS)HIO DE CAVALLARlA DE GUARDA NACIONAL.- Com

mandante interino, major Mwwel Gon~es do Nascimento. - A parte
aflicial limita-se a dizer que os officiaes e soldados portaram-se bem,
occupando os lagares que lhes foram designados.

Este corpo só teve 1 soldado ferido.

6". CORPO PRúVISORIO DE CAVALLARIA DA GUARDA NACI JNAL. - Não

foi publiclda a parte oflicial, nem teve um só ferido.

110 CORPO PROVISORIO DE CAVALLARlA DA GUARDA NACIONAL.- _ ão

foi publicada a parte oflicial Foram feridos o capitão J. Rodrigues e
2 soldados..

3) Pa'r'td o/ficíal elo commandante da 15" Bl'iga -la

~ 111m. Sr.-Annexas encontrara \'. S. as partes dos corpos de caval
laria de guarda nacional que se acharam no combate do dia 24 do cor
rente. de ns. 3 ao mando do Sr. tenente-coronel João Francisco Jardim,
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elO, commandado interinamente pelo Sr. capitão Antonio Maximiano
Pimentel, e que fazem parte da brigada de meu interino commando,
os quaes portaram-se c:n a dignidade precisa; quanto ao 9° corpo ao
mando do Sr. major Dinarte Corrêa de MeJlo, que pertence à mesma
brigada" ficou por ordem superior de guarnição a artilhar;a aqui postada,
e por isso nada POSsãO dizer a seu respeito: por estas partes V. S.
bem ao facto ficará do modo por que se portaram aquelles corpos, e que
eu as ratifico perante V. S. paI' serem verdadéiras, pois tal qual pre
senciei; não podendo por ,forma algu ma deixar de mencionar os Srs.
officiaes do meu estado-maior capitães Antonio Francisco' da Silva Rojão,
assistente do deputado do ajudante general e Manoel Rodrigues de Athayde
assistente do deputado do quartel-mestre-general, tenente Ignacio Vicente
de Almeida, que unindo-se a este mesmo estado n1<1ior, todos s110 dignos
de elogios; sendo incansaveis não ''0 na parte relativa a seus deveres,
como animando aos atiradores a pé, com todo o sangue frio e mostras
de valor, o capitão Antonio Francisco da Silva Rojão, o 2° sargento
Caetano Francisco da Silva, isto desde o começo do fogo até se ultimar;
e bem assim o 2° sargento Cypriano Quintino Ouriques que, estando no
hospital, apresentou-se logo que rompeu o fogo a cavalIo, em pelIo, e
prompto para combater.

« Deus guarde a V. S.- 111m. Sr. coronel Tristão José Pinto, com
mandante da 5" divisão.

« JoaquiUl Guedes da Luz,
• Tenente-coronel commandante da lõ' brigada. »

(Desta 15" brigada o 9° corpo ficou protegendo áS trans!-'Ul ces e a arti
lharia, e parte do 3° e do 11° marchou em auxilio da brigada ligeira
do general Netto)

3° CORPO PROYISORIO DE CAVALLA.RIA DA GUARDA. NACIONAL.- Com
mandante, tenente-coronel J. F. J a1·dim.- Avançou com tres meios
esquadrões de clavineiros e um de lanceiros a pé e reunia-se ao general
Netto. Incorporou-se-lhe depois um esquadrão do 10° corpo.

Elogia, entre outros officiaes, « o alferes Leonardo Rodrigues,
que foi gravementA ferido, e conduzia o estandarte C). »

Do 3° corpo ficaram fora de combate 2 soldados mortos, o mencio
nado alferes e 21 inferiores e soldados feridos.

Do esquadrãO do 10° corpo, que unia-se a e,sa força, combatendo às
ordens de Jardim, ficaram fora de combate 9 homens, sendo: 2 sol
dados mortos, 6 feridos gravemente, e contuso o alferes Alano da Silva.

(*) Vista a Thompson.
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9° CORPO PROVISORIO DE CAVALLARTA.. DA GUARDA NACIONAL - Com

mandante interino, major Corréa ele ~1eUo (Dynartc). - Este corpo ficou
protegendo a artilharia e os transportes. Teve apenas 1 soldado grave
mente ferido que combateu nas fileiras da brigada Netto.

10° CORPO PRovrsoRIO DE C.\VALLARIA DA GUARDA ACIONAL.- Com

mandante interino, o capitão A . Moreno P t??u,ntel.- Menciona o capitão
Teixeira Cabt'al) que com um esquadrão reunio-se ao ao corpo provi'orio.
Depois foi esse official coadjuvar uma pequena força, que vinha em
retirada diante. do inimigo, muito superior em numero. O alferes Alano

da Silva ficou commandando o esquadrão que se batia ao lado dos do 3°
corpo provisorio.

O 10· corpo teve as seguintes perdas: 2 soldados mortos; feridos,

os -tenentes Dario de Siqueira e Firmino Martins, o alferes Sera
phim dos Santos (este falleceu logo depois) e 10 inferiores e soldados;

contuso o alferes Alano da Silva. Os 3 officiaes e 4 dos soldados feridos
receberam os seus ferimentos na linha de atiradores. Os outros mortos,
feridcs e contusos pertenciam ao esquadrão destacado.

Entre os officiaes elogiados figura o nome do «alferes Paulino J.
Alves, que conduzia o estandarte (~), »

+ C) 6- DIVISÃO BRAZILEIRA (GENERAL VICTORINO MONTEIRO)

1) Pa7'te Otficial elo Commanelante da Divisão:

Acampamento do commando da 6- divisão em Tuyuty, 27 de
Maio de 1866.

« IUm. Exm. Sr.-Tendo o inimigo atacado o exercito no dia 24
do corrente, pelo centro e flancos, mal'chei com a divisão sob meu com

mando a tomar POSiÇãO em linha com as 12" e 18" brigadas no flanco
direito do lo regimento de artilharia a cavaUo, commandado pelo tenente
coronel Emilio Luiíl MaUet; collocando no flanco esquerdo desse regi
mento a 14" brigada, e de protecção a mesma artilharia em sua retaguarda
o 38" corpo de voluntarios da patria, ficando o 14° da mesma deno

minação sobre a esquerda; sendo que nestas posições recebemos o forte

ataque das columnas do inimigo, que com audacia nos carregava; sus-

(*) Vista a Thompson.
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tentando sempre a força do meu commando a pOJ3ição que tinha occu

pado.
« Apresentando-se-me no meio da acção o capitão Joaquim Xavier de

Oliveira Pimentel do 3° batalh~lo de artilharia a pé, com 4 bocas de
fogo de calibre 6, determinei fossem mettidas em bateria no centro da
infantaria, que se achava à direita do lo regimento de artilharia a
cavallo, as quaes ajudaram o vivissimo fogo de infantaria, havendo em
seguida chegado o coronel Hilario Maximiano Antunes Gurjão com ma-is
4 bocas de fogo do mesmo batalhão 3° de artilharia a pé, que
sendo immediatamente reunidas as outras tomou posição à direita denas,
fazendo igualmente vivissimo fogo.

« Tendo tomado o commando e direcção dessas 8 bocas de fogo o
referido coronel Antunes Gurjão, commandante da 17" brigada, dava
elIe suas ordens sempre com calma e determinava as pontarias com
preci~ão, pelo que offendia sempre o inilOigo em sua retirada em deban
dada, até o alcance de 'nosssa artilharia, sendo por isso muito apreciada
por este commando.

« As horas e demais episodios da batalha deixo de mencionar porque
V. Ex., a quem nãD foram estranhos, os apreciou devidamente.

« O numero de mortos do inimigo feito pelo fogo de nossa artilharia,
e infantaria sobl'e a frente, e flanco direito, selO errar direi a V. Ex.
que sóbe a 2.500, não tratando dos feridos que têm sido remettidos
para o hospital a cargo do cirurgião-mór de brigada Dr. Polycarpo Oezario
de Barros.

« Os commandantes das brigadas 12·, coronel Joaquim Rodrigues Ooelho
Kelly, da 14', tenente-coronel Salustiano Jeronymo dos Reis, e da 18",
coronel Evaristo Ladisláo e Silva, cumpriram perfeitamente seus deveres,
accrescendo que o tenente-coronel commandante da 14' brigada, sus
tentou-se no seu posto pelas minhas primeiras ordens até o final da
batalha, porque durante ena não pude distrahir-me do flanco direito.

« O estado-maior deste commando composto dos tenentes Antonio Ni
coláo Falcão da Frota, assistente do deputado do ajudante general;
Manoel Erasmo de Oarvalho Moura, escripturario dessa repartição, José
Joaquim de Carvalho, assistente do deputado do quartel-mestre-general;
alferes João Pereira da Silva escripturario da mesma repal'tição; tenente
Joaquim Sabino Pires Salgado, e alferes Manoel José Pereira, este aju
dante de campo, e aquene de ordens; todos portaram-se muito bem
no cumprimento de seus deveres como jà o fizeram np ataque do dia
2 do corrente: as ordens e necessidades das occasiões que denes dependiam
eram pelos mesmos cumpridas com toda a rapidez e dedicaçuo.

« O que consta dos demais commandantes, officiaes, e praças dos corpos
4. 18
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da divisão', Y. Ex. 'Verà das inclusas partes que tenho a honra de apre
sentar a Y. Ex.

« Deus guarde a V. Ex.-Illm. Exm. Sr. marechal de campo barão
do Herval, commandante em chefe do exercito em operações.

« Victol'ino José Carneiro Monteiro,
« Brigadeir.), Comm'lndante da Ga Divisão. "

2/ Pcw/.e official do CO'1L1nan,la"le (ln, 12a Erigi/da

« lllm. Exm. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex. as partes e relações
dos mortos, feridos e contusos havidos na brigada sob meu commallclo
por occaSião elo ataque de hontem; cumpl'iudo-me declarar a -V. Ex.
que o comportamento dos commandantes dos corpos, e mai,s praças que
a compõem foi como V. Ex. mesmo testemunhou.

« Os empregados deste commando, major de commissão Julio de Me
nezes, assistente do deputado do ajudante general; capitão do 9" batalhão,
tambem major de commissão, Manoel de Azevedo do Nascimento, assis
tente do deputado do quartel-mestre-genel'a1, e o alferes de commissão
que é ajudante de ordens, Tito de Souza Camisão, cumpriram seus
deveres transmittindo as ordens que de Y. Ex. recebi para as diversas
posições que a mesm'a brigada teve de occupar.

~ Devo declarar que o major assistente do deputado do ajudante general
foi ferido gravemente no braço direito.

« Deus guarde a V. EX. - Illm. Exm. Sr. general Victorino José
Carneiro Monteiro, commandante da 6" divisão.

« JoaquiIn Rodrigues Coelho Kelly.
« Coronel commandante da 12" brigada.»

5° BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA.- Commandante, major Bento
José Gonçalves.-Marchou pora o centro da linha do exercito de protecção
a artilharia, e sustentou o fogo até ás 5 horas da tarde.

Fóra de combate ficaram 24 praças. D'entre os officiaes só ficou
leve!Uente ferido o alferes Amorim Va1porto.

7° BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA. - Commandante, tenente
coronel Pedra (heje genera1).- Occupou a pl'incipio a direita da 12'
bl'igada, protegendo a artilharia do centro, e seguio depois para a

.I.
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frente a occupar a posição do batalhão oriental « Florida », que per
seguira o IlllmIgo. N'esta posiÇão avançada, além da artilharia, o 7
sustentou o tiroteio, espalhando em atiradores uma grande divisão.

O batalP-ão apenas teve 14 homens fóra de combate.

3° BATALHÃO DE VOLUNTARlOS m PATlUÀ (Bahia) Commandante,
tenente-coronel Rocha. Ga.lvão. - Este veterano da guerra da indepen

dencia foi morto.
O 3° de Volnntal'ios sustentou a artilhal'ia do centro.
O commando passou ao capitão Jayme Pessoa.
Além do commandante, foi ferido e succumbio pouco depois o tenente

J. F. do Nascimento. Foi tambem feddo o tenente J. Seabra.
Ao todo ileve o batalhão 25 homens fóra de combate.

16° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (unico corpo de estran
geiros, que tinha o exercito brazileiro; compunha-se em sua maior
parte de italianos).- Commandante interino, capitão Pietro Per'l'uchino.
- Protegeu a artilharia do centro.

O batalhão teve apenas 3 soldados feridos.

(3 Pa?"te ofl!-ctat do commandante da 14" Brigada

« illm. Exm. Sr.- Apresento a V. Ex. as inclusas partes dos com
mandantes do 2° batalhão de infantaria, 14", 21° e 30' corpos de volun-.
tat'Íos, que constituem a brigada sob meu commando, relativas á batalha
de 24 do corrente, e bem a~sim as relações dos mortos, feridos e extra
viados que os mesmos tiveram.

« Como é de meu dever, informo a V. Ex que <> Sr. major Manoel
da Cunha Wanderley Lins, commandante interino do 2° batalhão de
infantaria, portou-se com valor, calma e sangue frio, dirigindo sempre o
batalhão de . eu cammando; que os Srs. majores de commissão Genuino
Olympio de Sampaio e Antonio Joaquim de Bacellar, e. te fiscal, aquelle
commandante do 21 n corpo de voluntarios, portaram-se com sangue frio
e coragem; que o Sr. tenente-coronel Apollonio Peres Campello Jacome
da Gama, commandante do 30° de voluntarios, com calma e dignidade
dirigio o corpo de' seu commando.

« O corpo 14' de voluntarios, chegado ultimamente a este acampamento,
achando-se por ISSO em completo atraso de instrucção, foi assim mesmo
commandado pelo capitão de cOlOmissão Polycarpo Jorge de Campos, que
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com elle concoIreu para a victoria que obteve o exercito, pelo que se

torna recommendavel
« Passo agora a tratar dos officiaes do meu estado-maior, dos quaes

perdi o ajudante de campo alferes do 2° de infantaria Salustiano Jeronymo

dos Reis Filho, que, tendo-me visto perder o cavallo que montava, atra
vessado por uma balla, apeou-se para ceder-me o seu, e pedindo-me para

brigar no dito 2° batalhão, foi mortalmente ferido nas fileiras do mesmo

por um foguete a congréve, perecendo horas depois no hospital de sangue;
tornaram-se dignos de honrosa menção, e eu os recommendo a S. Ex.
o Sr. general em chefe, os assistentes, da repartiçfL0 do ajudante general,

tenente do 18° batalhão de infantaria José Pedro Domingues do Couto

e da do quartel-mestre-general tenente do 4° corpo de caçadores a

cavallo Placido Fialho de Oliveira Ramos pela dedicação, inte11igencia

e valor com que transmittiram minhas ordl3ns, mesmo aos batalhões

que mais se achavam empenhados no combate
« Cumpre-me finalmente declarar que, segundo as ordens de V. Ex.,

o 2° batalhão de infantaria que já se achava cú11ocaclo em linha á

esquerda da bateria do l° regimento a cavallo ahi permaneceu durante
a oatalha, que col1oquei o 21" corpo de v01untarias da patria tambem
em linha á esquerda d'aquelle, afim de que a linha de defesa da bateria

pela esquerda servisse tambem para defender a artilharia oriental pelo

flanco direito, collocando depois á esquerda c1'este ao 30" corpo de voluu

tarios segundo as ordens recebidas de S. Ex. o Sr. general D. Venancio

FlÔres. Assim dispostos os 3 corpos acima, ~ol1oquei o 14° de vaIuntarias

em linha á retaguarda dos 2 primeiro., afim de apoiaI-os; e te corpo
e o 30·, depois de haver sido o inimigo compellido a retiraI'> 'ainda por

ordem do dito EXD1. Sr. geBeral Flôres, sahieam em sua perseguiçdo.

« Deus guarde V. Ex.- 111m. ExlU. SI'. general Victorino José Car

neiro Monteiro, com mandante da 6" diviSão.

« 8alust.iano Jeronynlo~dosReis.
" Commal1dante da lia brig1da J)

2° BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINl:JA..- Commandante interino,

mfljor nranclerl'JY Lins (hoje general).- Formou o batalhão em tres
fileiras, tendo a direita apoiada nas trincheiras do lo regimento de

artilharia a cavallo e a esquerda na bateria oriental.

O batalhão sustentou a artilhal'ia e fez vivo fogo sobre o inimigo

até às 2 1/2 da tarde em que cessaram os ataques d'este, sahindo
varias dos no~sos batalhões em sua perseguição.
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Teve este corpo 23 homens mortos e feridos. Entre os primeiros
o alferes Salustiano dos Reis Junior, e entl'e os ultimas o tenente José

Manoel da Silva, que tambem falleceu.

14" BATALHÃO DE VOLONTA IaS D,\ !'ATIlIA (Bahia).- Com mandante,
interino, capitão Polycwnpo de Campos. - Protegeu a artiiluria do
centro, e depois sahio em perseguição do inimigo.

Teve apenas 12 homens feridos.

21 0 BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA. (Pernambuco).- 0001

mandante interinl), major Gem6ino de Sampaio (morreo em combate,
sendo coronel, no mez de Junho de [874, atacando os sediciosos de
S. Leopoldo, no Rio Grande do Sul).-Sustentou a artilharia do centro.

Teve 6 homens mortos e feridos.
Foi morto o alferes Hygino' dos Santos, e ficaram levemente feridos

os alferes.T. \,1. de Andrade, Rodrigues dos Santos, e Evangelista Barboza.

30' BATALHÃO DE VOLUNTAllIOS DA PATRh (Pernambuco).- 0001

fllandante interino, tenente coronel /1 pollonio Campello. - Conservou
se na linha do centro, á esquerda da bateria. Depois perseguia o inimigo.

Teve 2J mortos e feridos.

4.) Pa,'te a.f[icial ,10 cammanclanle ela 18' Brigarlr:t

« 1Um. Exm. Sr. - ['ar ordem de V. Ex. pouco depois da<; 11 horas
do dia 24, marchei com o batalhão 380 do tenente-coronel Domingos José
Freire de Oarvalho, e 51 0

, do tenente-roroneI Alexandre Augusto de
Frias Vil lar, para a frente, e occupei com este a direita da bateria da
nossa artilharia do com mando do tenente-coronel Emilio Luiz Mallet,
e com aquelle á retaguarda da mesma bateria que foi protegida igual
mente por outros corpos, acontecendo que parte da l' grande divi ão do
38" formou na retaguarda da 1" do 51 0

•

« Arrojando-se o inimigo por vezes em grandes mas as de cavallaria
e linhas de infantaria, que já eram batidas energicamente pela mesma
artilharia, para o flanco direito guardado pelo prolongamento da infan
taria da brigada. 12", onde V. Ex. mais se demorou sem perder de
vista os batalhões referidos, a tropa do meu com mando susten tau con-
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tinuamente.. o fogo, refazendo-se de cartuxame por jà ter e gotado os
100 cartuxos que havia.m sido distribuido' por pra.ça. Como V. Ex. pre
senciou, tenho a satisfação de dizer que os batalhões mencionados cum
]?riram seu dever concorrendo pal'a a fuga. do inimigo, que procurou
uma linha na sombra das larangeiras frondosas que ficam bem proximas
na fl'ente da extrema direita da bateria de que faliei, sendo mister
fazer fogo obliquo cruzado com o que vinha da direita da força que
estava além da que V. Ex.. com seu olhar firme e perspicaz dirigia
e mandava.

« Na continuidade do combate repeti a recommendação precisa da
elevação das pontarias pela neces idade do alcance sempre que o
inimigo se retirava e n'isto muito me servio o meu ajudante de ordens
alferes Victol'ino dos Santos Silva, porque, accommettido do incommodo,
que ainda soffl'o, da garganta, e que me priva da voz, não podia por
mim me exprimÍL' com efficacia, posto que pessoalmente falIasse proximo
dos soldados; porém a macéga que se encontra pelo campo intermedio
de combate e por onde ° inimigo se occultava não deixava medir bem
a distancia a vencer, e por isso sem duvida, como de V. Ex. ouví.
ainda 'voltaram com vida algumas praças da cavalIaria inimiga, que
alias perdeu grande numero ele soldados e cavalIos, segundo se vio
sobre o campo.

« Os commandantes do 38° e 51 0 estiveram nos seus posto::;, occu:
pando o batalhão 38 o lugar do 51°, quando este foi mandado por
V. Ex., depois da luta, para a esquerda, a tomar outra posição ás ordens
de S. Ex. o Sr. general Flore.

« O assistente do depu tado do ajudante general capitão João FI ancisco
Alves, apezar de molesto de uma forte febre intermttente, seguio e me
acompanhou em tudo quanto acabo de descrever, e o capitão Hermenegildo
de Azevedo Monteiro, assistente do deputado do quartel-mestre general,
foi diligente em sua obrigação quando mandei buscar o cartuxame pai a
repôr o que se ia gastando.

« O batalhão 4[" do major Gabl'iel de Souza Guedes havia mar
chado na vespera para o destino e parte qu~ refei'e o mesmo major.

« O proceuimento deste soldado antigo no serviço e o modo pe:o qual
se tem conduzido desde que o commando é tão louvavel que não exito
em ier por exacto quanto elIe communica.

« Pelo que diz respeito aos ferid0s, mortos e extraviados, jã fiz apre
sentar ao conhecimento de V. Ex. a,' relações dos cJrpos, re tando-me
portanto agora sómente tl'l:\.nsmittir ii. V. Ex. as participações inclusas
em OrIginal e por duplicata dos 3 commandantes dos batalhões desta
brigalla, dispensando-me de accl'escantar mais' cousa alguma, porque, Gon-
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forme já disse, a tudo V. Ex. esteve attento com sua reconhecida
vigilancia e actividade.

« Deus guarde a V. Ex.- Illm. Exm. Sr.' general Victorino José
Carneiro Monteiro, commandante da 6" divisão.'

« Dr. Eval'isto Ladisláo e Silva.
cc Coronel, commandante da l·~· ul'igad>l. "

380 BATALiIÃo DE VOLUNTAr.IOS DA PATRIA (13ahia).- Oommandante,
tenente-coronel Freire di? Ca"vIJZho. - Formou-se junto á baterias do lo
regimeuto de artilharia, e d'ahi sustentou o fogo .

. Teve 21 mortos e feridos. Entre os ultimos o tenente Augusto O.
Ferreira e o alferes Pereira n.e Souza.

41° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Bahia).- Oommandante,
major Gabriel Guedes. - Achava-se de guarda avançada desde 23 de
Maio, quando a 24 foi atacado por grande força inimiga, pela maior parte
de cavallaria. Retirou-se sobre a artilharia oriental, tendo formado qua
drado. Acudiram outras forças, e a artilharia e fuzilaria dos Brazileiros
e Orientaes repelliram o inimigo. Depois avançaram 2 peças orientaes
e 2 batalhões da mesma nacionalidade, transpondo o banhado da frente.
O 41 0 'tomou então posição no flanco direito da mesma artilharia e con
tinuou a sustentar um vivo fogo.

Sua perda foi de 74 homens fóra de combate, sem contar o major
Julio de Menezes, que ficou mortalmente ferido e ~ervia de assistente do
deputado do ajudante general junto ao commando da brigada.

Ficaram feridos o capitão Jeronymo Rozendo, o tenente FernRndo
Ruão e o alferes Oabral de Mello.

51° BATALHÃO DE VOLUN'I'ARIOS DA PATRIA (Pernambuco).-Oomman
dante, tenente-coronel Frias Villm'.- Protegeu a bateria do 3" de ar
tilharia. a pé collocada junto ~s baterias do regimento a cavallo. Depois
sahio a proteger um batalhão argentino que havia transposto o banhado
da frente, pelo flanco direito.

Teve o batalhão 10 mortos, entre os qnaes o capitão Pereira de Oarva
lho, e 23 feridos, ou 33 homens fóra de combate.
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fI) BnIGADA LIGEIRA (GENERAL NETTO)

1) Pa?'te official do commanclcmte da Brigada

« Illm. Exm. Sr.- Junto remetto a V. Ex. a parte do tenente
coronel Caetano Gonçalves da Silva, que commandava os contigentes de
todos os corpos desta brigada, que formavam a força da mesma. O combate
principiou as 11 1/2 do dia, no fundo do Potrero Piris, onde a brigada
achava-se dando pasto á cavalhada, apoiada na direita pelo l° corpo de vo
luntarios da patria, ao mando do tetente-coronel Caetano da Costa Araujo
e Mello. Consegui que a brigada com promptiàão montasse a cavaIlo e fizesse
frente ao inimigo até que chegou o corpo de voluntarios n. 24, ao
mando do n;lUito distincto major João Antonio de Oliveira Valporto,
que logo mandou estender uma linha de atiradores e com esta sus
tentava o fogo para a nossa esqueeda, posição esta que occupavamos; e
tendo o inimigo carregado em fortes massas sobre o batalhão fez
de algum modo este perder a ordem. Então mandei pelo tenente-coro
nel Caetano Gonçalves da Silva carregar com a brigada, execu
tando este movimento com tanta- felicidade, que, penetrando no centro
do inimigo, o fiz retroceder. Como por esta occasião, Exm. Sr., foi-me pre
ciso mandar carregar mais duas vezes, e sempre fui bem succedido, para
facilitar as retiradas que me foi preciso fazer até ao forte junt1l ao Pass6
Piris. Chegando o corpo n. 7 de voluntarios da patria, poude-se
rechaçar o inimigo até ao centl'O do potreiro, d'onde tornou-nos elIe
a carregar ate a mesma posição das fortificações jâ acima mencionadas,
occasião esta em qne chegaram os corpos de voluntarios ns. 20 e 42, que
lJgo se engajaram em fogo, e o inimigo paz-se em retirada, auxili
ando-nos tambem o Exm. Sr. brigadeiro José Luiz Menna Barreto,
com a força de seu commando, que muito nos coadjuvou, a que levassemos
o inimigo accossado até ao forte que fica no fundo do mesmo potrero,
deixando o inimigo no campo de 50~ â 600 mortos, grande numero de
armamento e muitas munições.

« Me é grato declarar a V. Ex. que todos os officiaes e mais praças
se portaram com bravura, sendo digno de especial menção o distincto
tenente-coronel Caetano Gonçalves da Silva, por provar mais uma vez
em campo de batalha, coragem, sangue frio e tino. Não é digno de
menor louvor o capitão do 2° regimento de cavallaria lígeird Manoel
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força de cavaHaria fez a noq "'" direita~ e com eUa le momento combinei
que a força do meu commaudo devia occup:u a no,~:;a extrema esquerda,
posição que estava occupada pelos es'!uarlL<es da brigada e do tenente
coronel Camillo Merció Pereira.

A .o inimigo I avançava, formando u.ma linha que occupava toda a
frente que continha o Pot,rero, tendo á. sua direita uma força de caval
laria de nilo menos de 400 homens e sua" protecções, que marchavam
acobertad,ts pelas mattas da sua eS.Iuerda. Sua" linhas eram fortes e
reforçadas por cavallarias, e o fogo, vivissimo em toda a sua exten ILO,

quando 'pelo centro avançou o 24" batalhão de voluntal'lOs, ao mando do
major Valporto, e immediatamente estendeu urna linha de atiradores,
avançando o batalhão em columna até qu se vio forçado a fOl'mar
quadrado, porque aq ·.cavallarias inimigas U'atavam de tbll1ar a nossa
esquerda e nossa posiçãO era desfavoravel, pois lutámo,3 com for~as

superiores.
« Dei a direcção dos esquadpões ao tenente-coronel Camillo Mercio

Pereira, e ordenei-lhe que mandasse carregar sobre a cavallaria inimiga.
Essa ordem foi executada, e Iiossos bizarros soldados carregaram, fazendo
retroceder a cavallaria inimfga, ao passo que eu lutava em conter a
infantana que se retirava, conseguindo reformar alguns pequenos pelo
tões, pondo-me em contaéto com a nossa direita, que se retiravà, atê
que o batalhãó se refez em pequenos contingentes depois de ier chegado
ao antigo forte inimigo sobre a embocadura do Potrero.

• «'De novo tomei a posição da esquerda sem que jamais tivesse a
menor protecção sobre a nossa retaguarda, tanto que por duas vezes
avançámos até varar a picada que vai ao Potrero 8- eramos sempre
carregados por forças su,periores. I

« Se.riam 4 1/2. da tarde quando fomos reforçados por um batalhão
que V. Ex. (o general Netto) fez avançar por nossa esquerda... »

Em seguida o tenente-coronel Caetano Gonçalves da Silva elogia o
procedimento dos officiaes e soldados da brig&da ligeira, que combateram
ás suas ordens.

O resto da brigada ligeira combateu a pé.

1.0 CORPO DE CAVALLAlUA. DE VOLUNTARIOS. - Commandante interino,
capitão ~fanoel Lucas de Souza.-Limita-se a dizer que os esquadrões
deste corpo, por ordem de Caetano Gonçalve, carregaram o inimigo que
pretendia cortar o 24" batalhão de voluntarios e avançava pelo flanco
esq1lerdo deste. Os noSSos deram tres cargas brilhantes, e repelliram o
inimigo.

Tivemos 5 m'ortos, entre os quaes o ieI1ênie Bellsatio Coutinho da 
Ro,ha, e 12 feridos.
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2. o CORPO DE CAVALLflRU DE \ OLUN1ARIOS. - Teve '1 official mortal

mente ferido, o tenente Abel da Porciuncula, 3 soldados mortos e 2
feridos.

Não ha pormenores.

3. U CORPO DE CAVALLARU DÉ VOLUNTARlOs,-C0r.nmandante major Manoel
limaro Ba?"bosa.-A parte official não dá pormenores. Ficaram fóra
de combate 1 official, o capitão Daniel de Móraes, e 3 soldados mortos,
3 officiaes e 5 soldados feridos. Os officiaes feridos foram o éapitão
Teixeira d~ Mello, e 9S alferes Sotero Machado e Francisco Canhada.

Este uI timo falleceu logo depois.

40 CORPO DE CAVALLARIA nE VOLUNTARIOS. - Commandante interino,
capitão -Gue?"reiro V iClO?"ia. - Tambe!U nada adianta a resumida parte
,?fficial deste commandante: Emita-se a dizer que o seu corpo teve 4
soldado§ mortos, 2 officiaes é 1 soldado feridos. Os officiaes feridos foram
o capitão Feliciano Costa -e tenente Martins Rosa.

Por estes extractos terá o leitor visto os nOIDPS de todos os o:ffi
ciaes mortos, feridos ~ contusos.-Ha ~apenas a accrescentar os seguintes
nomes: - general Sampaio, ferido mortalmente; generaes Ozorio e Gui
lherme de Souza, contusos; majores Hypolito Ribeiro e Julio de Menezes
as istentes do deputado do ajudante general, feridos, (este ultimo mor
talmente); capitão Isidoro de Oliveira e tenente Manoel Jacintho Ozorie,
ajuda.ntes de ordens do general em chefe, contusos.

t Cr·mlJate ele :28 ele 111aio de 1866

Não ha participação official do general Ozorio, nem ,encontramos
documento àfficial 'algum sobre e te combate, que, segundo as noticias
que pudemos obter, redusia-se a um animado tiroteio entre os Para
guayo" e as avançadas dos generaes Flores e Victorino Monteiro, sendo
afinal o inimigo compellido a recolher-se á suas trincheiras.

Tudo quanto abemos sobre as occurrencias deste dia, fiéou con
signado em uma cI'as ultimas nota. ao cap. X.
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Na ordem do dia n. 160, do general Ozorio (10 -de Julho de 1866)
lê- e apenas o seguinte:

« ... Ouírosim publico os oflicios abaixo transcriptos do Exm. Sr, general
D. Venancio Flores, commandanie em cheIe da forças da vanguarda,
manifestando seu apreço pelo comportamento e firmeza da 6' di\1isiíO,
ao mando do Sr. brigadeiro Victorino Monteiro, no cO'íI/Gale de 28
ele Maio e bombardeio de 14 de Junho .... »

O oflicio de Flores é este:

« Illm. e Exm. 'r.-Recebi a participação de V. Ex. datada de
hoje, aSf;im como as relações da. perda. que soffrel'am a 14- hrigadà
e o. batalhõe. 41° e 51° de voluntario,', no at(lque que ai 4112 horas
da tarde nos trouxe o inimigo.

4( Congratule-me ao ver que no. noyos combates que vamos tendo
com o inimigo o vàlentes corpos que formam a 6' divis~'o às ordens
(l e V. Ex. mo..tram o mesmo heroismo e valor, pelo que nirijo mui
sincera felicitações a V. Ex., que a' transmittirá igualmente a tonos
que compõem tão distincta divi 'ão.

~ Deus guarde a V. Ex.-Qllartel generál do ex.ercito alliado da
vanguarda na Lagoa Tranquera, 29, de Maio de 1866.

« Illm. e Exm. SI'. general Victorino Jose Ca,l'lleiro Monteiro, com
mandante da 6a divisão brazlleira.

«: • 'enancio Flores,
« GenerJl em elJeíe do eX"'rcilo oriental e ClJcfl~ d.) centro ,II linha. "

FORTIFICAÇÕES DE HUMAITA'

Resumo (lp, pm'ticipação enV1'ada ao ministro ingle::: em Buenos-A ires
pelo commandanle da canhoneira ingleza Dolte1·el.

Humaitá, 5 de Junho de 1860 ("'),

A canhoneira DottC1'('l seguia de Corrientes para ARsumpção DO ,lin
2 de Junho de 1865 por ordem do almirante Elliot para liberLar o~

5ubditos inglezes que e achavam retidos no Paraguay.

(*) Esle documento e as pal!1.vras- que o precedem são traduzic1Rs da elliçàc' nllemã
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Da communicação en.viada pelo commandante Packenham exteallimo'
o seguinte, que é de interesse militar:

« Chegando as Tees Bocas encontrei 6 baterias fiuctuantes de ma-
deira, armadas cada uma com 1 peça de gro~so calibre.

« Estavam defronte das Tres Bocas na margem correntina.
« Achava-se ahi tambem o Pimbebé (antes Range,,).
« Na barranca notei 7 ou 8 peças de campanha a sestadas nns

clareiras do matto.
« Nas proximidade' havia muita infantaria e cavallaria.
« No diG!o 4 a Dolle1"el fundeou diante de Humaità. O que vimos da

fortalrza não nos fez acrl\ditar que ena pudesse offerecer grande resis
tencia contra boa artilharia e bons atiradore. Contàmos 116 peças de
grande e pequeno calibl e, mas todas ·ena, a excepção de uma bateria
ca amatada de 16 pecas, só podem atirar à barbeta, ficando por isso os
artilheiros completamente expostos ao fogo de metralha e fuzilaria.

« A bateria casamaiada de que fallamos tem canhoneiras muito mal
construídas, porque é muito grande a abertura voltada para o mimigo.
São verdadeiros receptaculos de balas, muito perigosos para a guar
nição.

« Não avistamos peças as estadas na margem fronteira para impedir
qtle ahi o inimigo occupe posição vantajosa.

« O rio esta fechado por tres grossas correntes de ferro de can
sando sobre 10 pontMs, e deixando uma pa' agem do lado da íngreme
barranca da fortaleza. Não conseguimos vêr o acampamento e a guar
nição, mas nos asseguram que em differentes poutos da margem entre
Humaítá e Assumpção existem baterias mascaradas. »



·II

(DOCU~1ENTOSE l\OTAS SOBRE O CAPITULO Xl DESTA OBRAI.

Yat~itY-Corá~ Boqueirào e Sàuce (Junho a Agosto de 1866)

t Inacção dos. 1IIia clo. ,. falta ele elemeiJtos ele mooilidade
,

Em meiados de Junho o conselheiro F. Octaviano, enviado extraor
dinario e ministro pleriipotenciario' do Brazil, em. uma entrevista que
teve com o Dr. Rufino (le Elizalde, _ministro das relações exteriores
da Republica Argentina, expoz a este que o general Ozorio lhe pedia
cavallos por não lh'os hav~r fOlnecido o general Mitr~, que a isso se
compromettêra, e ob~ervou-lhe que, tendo já o governo imperial li
beralisado para a guerra um' numeroso exercito, uma esquadra poderosa,
dinheiro e munições, devia esperar da energia do governo argentino,
que não nos deixasse faltar úm elemento tao com111 um e barato nas
regiões do Prata.

Esta,,; observações do representante do Brazil produziram algum
resultatlo. Tendo elle seguido para o theatro das operaçõ~s, afim de
conferenci~r com- os generaes alliados a respeito da inacção em que se
achavam, I adio logo depois, de Bueno Aires, e alcançou-o em 001'

rientes, o Dr. Edual'do Costa, ministro da. j llstiça da Republica Argentina,
o qual lhe propoz uma operação para C> fit~ de obterem o. AlUados
bons cavallos, habituados ii. alimentação de al{al{a (luzerna) e milho,
e que não succumbissem no Passo da Patria como todas as cavalhadas

_ que anteriormente haviam sido compradas.

. ' .
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o conselheÍl'ú Octaviano emprazou o Dr. Costa para uma eonfe
mncia 110 Pa so Ja Patria., e alli, no dia 2) ce .J unho, pI'e entes \JS

uous mini tro, os generae Flores,Ozorio e I'olydol'o Jordão e o ahui

I ante Tamandaré, concordou-se no seguinte:
L" O governo argentino prepararia dentro de 15 dias, a contar <10

1· de Julho, 4.000 cavallo e 1.000 mulas nas condicr;oes ju mencionada
para o serdço dos exercitos aUiado,', bem como eS\;una para transpor
taI-os. J>reparia tambem o milho e feno ou alfa.lfa para a alimentação
desses animaes e o l-essoal que o devia cuiUar.

2.· O governo brazileil'o, por seu agente.." faria chegar aie o dia
12 a Buenos 1 ires e poria á dispo íção do go\'erno argentino pelo
menos 9 apores, afim de rebocaram aCluel1as escuua~ e conduzirem
tambem os animaes que pude sem.

3.· O governo argentino. daria para -esse ..3!~viço 0:; navios de sua
esquadra e os mai que pudes::ie.

4.0 As desjJe~as eriam rilteiadas pelos Alliados na propor~ão do
cavallos e -mulas que recebessem.

Ti"otezos, b(JlnlJrtl'[teal1~e)/l{)9 v. combates i1ttl'ltnle os m.e~es de
Jwtho e .Julho de " 'ao

7 de JW?'ho -r JSde o dia 28 Je il'1a.io não se davam escaramuças
na avançadas; o i· 'm.lvo 6\:1.11 et'vava-se ilenci(\so, occupado em forli
ficar-se. No dic1 7 Ue Junho a iníantul'ia paraguaya, postada atraz de
um fosso, e protegida por arvores e banhados, rompeu o fogo contra
as no,..,as avançada'3, e d'ahi resultou nm animado tiroteIO. ~Os Paraguayos»,
dito Palleja, «.fizera.m mais de vinte mil tiros, e só mostravam a:s cabeças
atraz das suas saujas no momento de fazer fogo, São mãos atiradores;
a pr~va é que só tive 4 feridos, e uma porção de contusos. »

" A's 11 ]/2 da noite, lliz outt'o corre'llorrdente do. exercito (Vejo
PEREfiA DA OOSTA, UI, 80,) protegido pela escuridão e agachados pelo
immenso macegal, tentaram sorprender nossas linhas de atirallores. Des
cobertos em tempo, trocaram uma de carga e fugiram, refugiando-se na
~latta. 'ão tivemos fel'ido algum. Passaram tora" ano. ita a incommo
dat'-nos, ma acharam-nos sempre pro1nptos. ,.
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8 ele Junho.-Houve tiroteio de avançadas, lU nenhum ferido ou

morto da paI te do : lliados. .A no lSa artilharia fez ll.lgu fogo, e Q

inimigo recolheu- e ao ilencio.
9 de J uHho.-Neste di foi morto no Potrero PiL"Ís um solJaclo

!.)I'azileiro que ê\hi entrou em armas. <' O.' Paragliayo' >t, diz Palleja, «}1, ~o

matam toJos os dias imprudentes corno e '. e porque não querem, As
forças dl1 ser\"iço na' ayançada' 'lA - e obl'igatlas a c da .uomerlto a 'azer
re irar esses teimosos que achall prazer em ir entre as dua ~ linha com
as !Dãos abanau(lo, em blt'ca de qualtluer cou a, lO

« I'~ 4 horas da madrugada », (UZ outro corre:-pondonta, ( o p. l'a
guayo: tirotaialétm co n os nossos pIquete.., a -ançado., usalld" selll~e tlus

mesmo' recurso', isto é, atiraud lSoure Oil nossos, auachàdo.' esc namo.
~empr'3 n' UlOa xpe 'sa rMe do macegal. O :olda..lo bUl.úleiro ~o '(;:
agacll'; .ta sempre a peilo de;;coberto, ,e a. de coberto l'&cabe a carga
do inimigo, ,.

O 20 de infantal'ia (le linllt\. 'ustenl,Qll o fogo, e irllpÚz' 'ilencio ao

inimigo.

Foi morto o altere des::'c batalh.1o, Almeida Pernambuco, e ficaram
feriJos 2 outl'OS aliere' (Marinho de "ouza e RilJeiro de \ COllt:e lo')
e ." lIDIJados. (O~'tlem do Dia ela ftlpal'tição do ajudante-general).

A" 2 hora,; de tarde a artilharia paraglla-ya, que permanecia. em
sihncio desde o dia 24 de l\laio, fez trai! tiro,. que apenas eriram 1
soldadc oriental.

O genera~ Ozorio destacou par<L a vangual da, ás ordens de Flore
uma bll.teria de 4 p~~~ raiad.. J.~ ".li r~ 12 ao mando do capitãO
M.arianno da. Bilva, do lo l.e rtilhai'Ía a pé.

10 ele J unho.-A's 3 ua madrugada dera n o P yo' uma
descarg-a, ~lle foi retribuída peJllS .no sa av 1

A's fi da manhã fizeram :lObl'e y nos O· amento eiaco Li~o

de artilharia. Foi ferido leveme...te 1 offieia', ;Ule.c:·~ iro

A'/3 \) 1/2 horas da noite 0,:3 ~l voluntario, qu
exterior, travou, um animado tiroteio co o inimig(), . I f.en ou com
eo rgia o .:en pOl:ito, diz Palleja, tã quo O inimigo êall 1 de r..\zer

fogo e chamou- e \10 silencIO. ;lo

1'00 tivemo' um ó ferido.
~ a direi d • 1 . do' iam o' Paraóu< o }rpl' n nl~o um'), peqU\lI1'

orça argentina, que l'ar-se bandonando a1óulll. arma'.
11 (te Jtmho.-Tirq vancad , á noite· e pela manhã,

l'enhUllla perda do n
Hoje, » du pJl ,I em eu Diario, é o annh ersario da. bafalha

d 1 iachuelo, om ql a E ~lu.mal'am venoed tanto o Braúleiros
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como os Paraguayos. Ambas as nações concederam uma medalha de dis
tincção a seus solda~os vencedore!>. Tenho em meu poder uma dessas
insilTnias tomada a um artilheiro paraguayo morto na batalha de 2 de

t>

Maio. Lopez tem a habilidade de proclamar-se vencedor depois de cada
derrota. Lendo os seus boletins e o 8emanario dirão todos de seu
exercito o que se costuma dizer das aguias de Napoleão, que 'Voavam
de 'victoria em 'victúria. Ainda não chegou ás nossas mãos o boletim
em que e11e da cont;~ dos seus triumphos de 20 e 24 de Maio. Estou
curioso por lêr esse documento. »

12 ele hmho.-Nada de novo. Silencio nas duas linha'.
1:3 de J unho.-Na noite de 12 para 13, -segundo Palleja, ouvia-se

na linha inimiga grande movimento de carretas ou peças de artilhada.
Na de 13 para 14 notou-se o mesmo rumor.

14 de Jun11O.-A's 11 horas a artilhada paraguaya, dirig'ida pelo
general Bruguez, rompeu um vigoroso bombardeamento sobre o centro
e esquerda dos Alliados, onde se achavam os Brazileil'os, os Orientaes
e o regimento S. Martin, da cava11aria argentina. O inimigo empregou
mais de 30 canhões de calibre 68, 24, 18, 12 e 6, lançando sobre o
acampamento uns 3.000 projectis.

O exercito brazileiro apenas te"-e 72 homens f6ra de combate,
sendo 10 soldados mortos, e 7 officiaes e 55 soldados feridos. Os Orientaes
tiveram 31 homens f6ra de combate, entre os quaes 2 officiaes.-Total
da perda dos Alliados-I03 homens f6ra de combate.

Forças consideraveis do inimigo executaram movimentos perto das
suas trincheiras, mas recolheram-se logo a eUas por comprehenderem
que os Alliados estavam promptos para repe11ir qualquer ataque.

15 de hmho.-As baterias paraguayas conservaram-se em silencio.
16 ele Junho.-Pequeno tiroteio. Os Brazileiros tiveram I soldado

ferido. Outro que imprudentemente se adiantára para pas. eiar nas mattas
da esquerda, foi apri ionado.

17 ele Junho.-Silencio nas duas linllas.
18 de Junho.-As baterias paraguayas fizeram tres tiros sem resul

tado.

Antes da meia noite hçlUve alarma em consequencia de tiros e
gritos partidos do acampamento argentino. Deu motivo a isso a fuga de
um preso.

19 de Junho.-Os Paraguayos bombardearam pela segUllda vez o
acampamento alliado, fazendo 61 tiros de 68 e 3 de 4. Responderam
vigorosamente, e com admiravel precisão' nos tiros, 4 peças raiadas
brazileiras de calibre 12 pertence1.tes ao lo batalhão de artilharia a pé.

O lo tenente Greenhalg, ao terceiro tiro, incendiou grande porção
6.. 20
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de munições ao inimigo. «A explosão », diz Palleja, ({ foi terrivel, e deve
ter occasionado sérias perdas ao inimigo.» Pouco depois os 2" tenentes
Costa Guimarães e Theophilo Oardoso incendiaram tambem alguns ranchos

'de palha.
Apenas 60 tiros fez a bateria brazileira, e eUes bastaram para

impôr silencio ao inimigo.
Os Paragua)'os tiveram 2 canhões desmontados.
Os nossos Alliados saudaram enthusia~ticamente os artilheiros do

1° batalhão.
Do nosso lado ficaram feridos o major "\iVanderle)' Lins, comman

dante do 2° batalhão de infantaria de linha e 2 .oldados. Os Argentinos
tiveram 1 official ferido, do regimento S. Martin.

A barraca do g neral Flores foi arrebatada por uma bala.
« Os Argentinos», diz Palleja, «esperavam tambem um bombardeamento

sobre a parte do campo coberta por elies; porém o inimigo nada fe7..
Elles ão los niiios mimados, e n6s los et/,lenados... »

20 ele Junho. -O Paragua)'os fizeram algí:ll1s tiro a que respondeu
a bateria avançada do exercito brazileit'O. Voaram alguma barracas, e
entre ellas a do general Flores, mas s6 ficou ferido 1 soldado brM:i

leiro.

Mai 2 baterias raiada, com 8 peça de calibre 12, do 1· batalhãO
de artilharia a pé, foram render n:l. vanguarda parte do l° regimento

de adilharia a cavalio, cujos canhões de calibre 4 pouco damno podiam
fazer no entrincheiramentos inimigos. «Los argentinos », ob erva ainda
Palieja, «van pasando de ojito, re pecto à lo bombardeos; el en~l'l1iza

mienio de Lopez es olamente contra la bateria oriental de la izquerda
la brasilera deI centro. »

21 de Jtmho.-Poucos tiros de parte a parte.
22 de J'l.mho.-Os Paraguayos fizeram 59 tiros e a baterias do

1° batalhão de artilharia a pé responderam. 1'ivemos 1 oflicial, e os
Orientae~ 2 soldados feridos.

23 de Junho.-As baterias inimiga 6 fizeram -i tiro, em resul-

tado.
:24 de Junho.-Algun tiros. Os Brazileiro tiveram 1 alferes e 4

oldado ferido, e 1 oldado morto, todos do lo de infantaria de linha.
25 de Junho.-Na direita houve um tiroteio entre os piquetes cor

rentino e o inimigo. Ficaram ferido 2 cor1'entino .

26 de hmho.-Bombardeamento, 1'e pondido pelas baterias brazi
leiras. Tivemo~ 9 oldados morto do. 51· de voluntarios, e feridos 1
alferes do 38°, 1 oldado do 3°, outro .:lo 15° de vaI untaria , e 2 sol
dado~ do 2° de linha.



27 e 28 de J ttnho.-Nada de importante.
29 de Junho.--Bombardeamento. Os Brazileiros tiveram 8 soldados

feridos e 2 os Orientaes.
30 de Junho. -Bombardeamento mais vigoroso. O general Bruguez,

como nos dias anteriores, di.rigio o fogo inimigo, e o general Diaz
dirigia em ressoa os atiradores de infantaria.

Os Paraguayos fizeram mais de 500 tiros de canhão e lançaram
100 e tantos foguetes. As baterias brazileiras deram 206 tiros e a
oriental 54. Empregámos tambem com proveito alguns foguetes.

Uma bomba inimiga fez voar um armão.

Os Brazileiros tiveram fora de combate 1 soldado morto, e 4 ofli
ciaes e 25 soldados feridos; os Orientae' 1 oflicial morto, 1 ferido e 2
soldados feridos; o regimento argentino S. Martin teve 1 oIdado morto
e 2 feridos.

- Resumindo, foi e ta a perda dos Alliados nos bombardeamentos
e tiroteios do mez de Junho de 18 jô :

Bra?:ileú'os

Mortos: 1 oflicial e 15 soldados...... 16
Feridos: 18 ofliciaes e 105 soldados............... 123
Extraviado: 1 soldado.... 1

Fora de combate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140
Or:entaes

Fóra de combate: -1 officiaes e 41 soldado.'... . . . . . 45

lrgentinos

Fora de combate: l oflicial e 4 soldados......... 5

Fora de com bate (Brazile i ros, Orientaes e Argentinos). 190

- Do dia lo a 14 ele Julho de 186';) foram esta' as principae'
occurrencias e as perdas dos Alljados:

3 de htlho.-Pela mauhã encontrou-se uma pequena força de caval
laria argentina com outra paragnaya. Esta conseguia aprisiol1.ar 1
argentino.

4 de Julho. -Bombard amentn. O' Beaúleil'O' tiveram 4 mortos e
9 ferido, os Orielltao 2 ferido e O~ Argentinos 1 m do: Extravia

ram-se tambem 2 soldarias do batalhão Garibaldinos 06° ne voluntario .)
5 de .) alho. -Bombardeamento. Os Bl'azil iro, ti,'eeall] 2 morto.' e

5 ferido ; os Odentaes 1 ferido, e us Argentino 1 morto e 1 ferido.

7 cle Julho. -Bombardeameutu, Só 1 aro'entino ferido.
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9 ele J1.tlho.-Bombardeamento. Mortos 4 Brazileiros; feridos 5.

10 de Julho.-Bombardeamento. Os Brazileiros 4 mortos e 11 feri
dos; os Orientaes 1 morto.

A' tarde houve tiroteio no Passo Leguizamon .(avançadas da direita)
entre o batalhão Correntino e 2 companhias do Catamarquenho, ambos
argentinos, e 2 batalhões paraguayos.

Os Argentinos tiveram lO feridos, e os Paraguayos deíxaram 6 mortos e
3 pri ioneiros.

11 ele Julho. - Combale· ele Yataíty-Cora, entre Argentinos e
Paraguayos.

Os Argentinos tiveram 4 officiaes e 26 soldados mortos, 12 officiaes
e 165 soldados feridos, inclusos os 10 da vespera, e 8 officiaes e 43
soldados contuso : ao todo 258 mortos, feridos e contusos. Os Paraguayos
confessaram 400 homens f6ra de combate. Os Argentinos recolheram 175
espingardas, 2 caixas de guerra e 30 prisioneiros.

No mesmo dia houve bombardeamento, ficando feri.do 1 oriental.

12 ele Julho. - No bombardeamento foi ferido 1 oriental.

13 de Julho. - No Diario de P(lll'ja lê-se o seguinte:

é: Das 8 pàra as 10 horas da manhã deram os Paragnayos muitos
vÍ'l:as e morras, e fizeram uma grande algazarra. Provavelmente Lopez
terá percorrido o differentes corpo', animando-os para outro combate, e
terá feito distribuir o boletim da jornada de 11, descrevendo-a a seu modo.
E' assim que eUe mantem o moral dos corpos, que vi em isolados e sem
communicação uns com os o'tltros, e as esperança e o enthusia mo das
lovoaçôes que nada mais vêm do que os boletins preparados pelo tyranno,
e a cartas que e'to ordena que ejam e cripta' para a familia. e pe soa.
do interior. Os ultimas recrutas chegados da A ·sump\.ão receiaram achar
jà de truido de todo o exercito alliado, que, segundo se dizia n'aquella
capital, s6 ficára com 7.000 homens, de moralisados e famintos. »

Houve troca de balas e bombas como no ~ dias anteriore.~, mas sem
prejuizo da nossa parte.

14 de Julho. - la madruga'la d'este dia um torpedo, no rio
Paraguay, fez explOSãO junto a um e,caler de ronda. Tivemo. I oflicial
(lo. tenente Antonio faria do Couto) e 7 marinheiro morto.

\' hora da de coberta appareceram o bo ques da no sa esquerda
coberto de Parauuayo. A artilharia bI azil ira rompeu o fogo e dent 1'0

de pouco tempo começaram o Para~uayos a fnn'ir em de' rdem.

Os Brazileiros tiveram 1 ferido, e os Argent.ino outro.
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- Foram estas as perdas dos AlUados desde Iode Junho até 15 d
Julho de 1866:

2
2

FÓRA
DE

co~mATE

Argonti- I O:ienL&esnos

TOT.U.

Bra.zileiros

2 5 3 6
1 1
7 55 7 65

1 1 ~

1 2 1 2
1 1

1
1 4. 5

2

EX TR A-
FEHIDOS TJADf'S

1

1

10

'" '" .,
'" .,.. o '" o ., o ., o .. o

'" 'ti " 'ti " 'ti .;l 'ti " 'titl tl .~ t:l .~ tl tl tl t:l'5
~ <> .... <> ;g

~ :!:1 •e:;
~IE: lE:: ~ IE: o o IE:o ti)

~
ti) o ti) o ti) o ~- - - -

2 1 4 6
.... S ." 8 1

:...:..:...:._1 _4_1~:"':":"':'~ _4 ~~--=-~_~
1 15 18 105.. .. 1 ]9 121 1 4 4. 11

16 12 i 1 J4U ;) 45

FÓ1U
DE

co~mA'J'E
(Bombardeamentos e liro 1----1 --,---- 1---- ----,--1'----1

teios de avançadas.)

7deJunho .
9 » .

lO » ..
a » ..
16 » ••••...••.••..•. , ..
19 ,) .
20 » .
2"1 )) ...••...•...•••....
2~ » ....••.. , ......•.••
25 » ..
26 » ..
2!1 » ..
30 .

'I MEZ DE JUNHO DE 1800,

3 de Jullio ................. .. .. I· .. · I
4 » .. , ...... ........ 4 ] () 2 1 ' 1;) 1 2
5 » ................... 2 5 7 2 1
7 )) ................... 1
9 » 4. 1 li 1 "...................

10 » o •••• ............. 4. " 11 2 15 10 1
11 » Combate de Yat·\it.y-

Corá ............ 0'0 ,- .... 2l 221 1
]2 » ................... o" • .... 1
11 » (*) ., .•....••.. " •.. 1 7
1;j • ................... 1 a

Foram[lrazileiros mortos, inciusiv.J 1 offichl, pertencem á marinln.
explosão de um torpe<l'l.

1 ::1 4 31 21 t. 55 2. '!4a 6_1!
22 3) 2 r.a 27:3 6

I---------...!.----:...--~-~----.:.---.:.--- ii

I (') 03 8
Dlortos peh

30

t Soú~'e a juncção elos dous CO?'POS ele e:x;e"cito lJ?'Q.~ileir'o no Passo
ela Pai?'ia (Junho e Agostv de 1866).

Na junta de guerra que se celebl'Ou em Uruguayana, no mez de
Setembro de 1865, e na qual tomaram parte o millistl'O da guerra do
Brazil, ,conselheiro Ferraz, o tenente-general Porto Alegre, commandante
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em chefe do 2° corpo de exercito brazileiro em operações no Rio Grande
do Sul, o vice-almirante Tamandal'é, commandante em chefe da esquadea
bl'azi1eil'a em operaÇ.õ,·,s, o general Barth010meu Mitre, presidente da
Republica Argentina e commandante em chefe dos exercitos aliiados em
operações no telTitorio argentino, e o general Venancio Flôres, gover
nador provisorio da Republica Oriental, e commandante em chefe do
exercito alliado dê vanguarda, ficou assentado que a missãO do 2° corpo
de exercito brazileiro era cobrir as fl'Jnteiras do Rio Gl'an~le e de COl'
rientes, tendo por ponto objectivo o territorio das Mi.-sões na Republica
do Paraguay. Conforme as circumstancia , deveria esse exercito ameaçar
Itapua, ou mesmo invadir por esse lado o Pal'aguay de combinação com
os exercitos alliados que iam fazer a inva. ão pelo Passo da Patria.

Porto Alegre marchou de Uruguayana, e em .... Borja começou a
reunir e organi:;ar o 2° corpo.

A primeira communicação que recebeu do general Mitre depois que

se separaram em Uruguayana foi esta:

« Quartel-general, costa do Riachuelo, Dezembro, 20 de 1865.
lUm. Exm. Sr. barão de Porto Alegre, general em chefe do exercito
do Imperio do Brazil em operações no Alto Uruguay.

« Tive a honra de receber a presada communicação de V. Ex.,
datada em 8 de Novembro, annnnciando-me a sua resolução de seguir
immediatamente para S. Borja.

« Agradeço a V. Ex. esta communicação, e tenho pOl' mui Opp0l'
tuna e de grande conveniencia a marcha de V. Ex. com o exercito â
suas ordens.

« Realisada uma das hypothese que figurei na ultima.' junta de guerra
que tivemos em Ul'uguayana, pela retirada e campleta evacuação que fez
o inimigo da pal'te d'esta provincia (Corrientes) . obre o Paraná, que havia
invadido, deve ter logar o plano de operações que combinámos, invadindo
/) exercito alliado o territorio inimigo em direcçii:o a Humai!á, com
tanto maiol' razão quanto, até aO'ora, tuuo induz a julgar que o presi
dente Lopez escolhe aqueUe campo e fortaleza para e perar-no , pela
agglomeração de forças e de todos O, demai elemento de guerra que
alli reunio.

« A missão de V. Ex., que em outras circumstancia era inteiramente
passiva e de observação, tOl'na- e; portanto, activa e de muita impor
tancia, competindo-lhe tomar parte nas operaçõe, da guerra contra o
inimigo, ameaçando seu flanco, de de ai> i\li<;'ões, c penetl'antlo por ahi
em eu territorio, 'eguindo o itincl'ario qne convenha, e avançando aLé
ao ponto que fôr escolhido.
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«Para estar em attitude de realizar esta opera<:ão, ·V. Ex. deve
preparar as balsas e tet promptos os demais elementos com que conte
para vel'ificar a passagem do rio para o territorio argentino, d'onde deverá
verificar a invasão do Paraguay, incorporando-se-Ihe então a divisão do
coronel Payba, que poderá servir de vanguarda ao exercito de V. Ex.

« São medidas preventivas que, julgo, V. Ex. deve tomar para
ganhar tempo e estar prompto para obrar com rapi~ez quando chegue
o momento disso, isto é, quando tenha logar a junta de guerr.L entre os
generaes do exercito alliado, para fechar definitivamente o plano de ope
rações que deveremos seguir na guerra que vamos levar ao inimigo em seu
proprio territlJrio, junta em que necessariamente se tratara do importante
papel que está chamado a desempenhar V. Ex. com o exercito, que
commanda, por essa parte da fronteira do Paraguay.

«Devo accrescentar a V. Ex. que estando, como e:;tão ja, tão
proximas as operações contra o inimigo, eonvém que a nossa communi
ca~ão seja tão frequente quanto possivel, e para isso convido de de agora
a V. Ex., assegurando-lhe que tel-o-hei ao coreente de tudo o que houver
de interesse por aqui em relação â guerra, e fazendo-lhe todas as obser
vações que me suggiram os verdadeiros interesses dos Alliados.

« A junta de guerra a que antes me referi eifectuar-se-ha proxi
mamente, apenas se reunam os exercitas alliados em um ponto conve
niente, achando-nos hoje a umas 8 leguas da margem do Paraná no
Passo da Patria, e quando o almirante Tamandaré (que aiuda se acha
no Rio da Prata activando a subida, pelo Paraná, dos navios de guerra
e tro~as de S. 1\1. que se acham alli) se colloque á frente da e quadra
em operações no Parana.

« Nessa opportunidade terei a honra de dirigir-me novamente a
V. Ex), transmittindo-Ihe as resoluções que a seu respeito forem adoptadas.

« Entretanto, saudo a V. Ex., repetindo que ou, com toda a con
sideração, seu aifectuosissimo amigo e antigo companheiro.

«BartolOl'Dé MitI-e. »

o conde de Porto Alegre respondeu nos seguintes termos:

« Quartel-general na villa de S. Borja, 3 de Janeiro de 1866.
lUm. Exm. Sr. brigadeiro general Bartholomeu Mitre, presidente da
Republica Argentina e general em chefe do exercito alliado.

« Tenho a honra de accusar a recepção da muito apreciavel carta
de V. Ex.,. escripta a 20 de Dezembro ultimo.... » (Seguem-se palavras
de felicitação e cortezia).
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« .•. Digna-se V. Ex. accusar o recebimento do oflieio que, na
ve .pera de minha partida da Uruguayana para aqui, tive a honra de
endereçar-lhe; fazendo-me depois importantes communicações quanto á
~ituação e direcção dos exercitas alliados sob o digno commando em
chefe de V. Ex., retirada do inimigo para a margem dir"ita do Parana
pelo Pas. o da Patria, e concurso que deve prestar o ex:ercito ob meu

commando.

« Quanto a e ta ultima parte. consequencia da attitude tomada pelo
inimigo de recorrer agora â guerra defensiva, uma das variante ou
hypothe e' que, in ocando V. Ex. sua memoria, ha de recordar-se que no
ultimo con elho de guerra havido em Uruguayana entre nó~. eu figu
rava com o fim de demonstrar o papel que caberia, na marcha das
operações, as trflpa que tinham de e tacionar n'este ponto da fronteira
brazileira, faz-me V. Ex. alguma con~iderações tendente ã. pade que
toca a este exercito na operações em que vão entrar os allia

do, invadindo o territorio paragua."o; e para i o digna-se V. Ex.
lembrar-me a can -eniencia de ter preparado os meios de facilitar a

l)a agem do Uruguay e prompto os elementos que eu julgue necessarif)s

para dar às forço que conunando a maior facilidade de acção. A ~eme

lhante 1'e peito cump1'e-me cientificar a V. Ex. que de ha mui o procuro
reali:iur isso, afim de que ej:: cel'ta e eflicaz a presença e illiluencia de
meu' exercito em territoriõ inimigo, na época que fôr indicada.

« Deixa-me V. Ex. antever que a marcha da operações qne ;erei de

realizar deve er a entada em con elho de guerra, de que farão par e
o generae do exercito alHada. Tenho a convicção de que a decisão
que po 111 tomar tão peritos militare ha de er a melhor e como,
pela 1'ande di tancia que me epara do qual' ,el aeneral de . Ex.,
centro das opera oe, u não po a a istir à di cu -o do plano de

campanha, para pr venir a iufluencia de qualquel' modificação que eu
po julgai' conveniente ujeitar à pinião do conselho de guerra bre
a marcha concelltraç..ão d m u exercito, ntendo que é de,er meu IDinis
traI' de e jã. algum informa.õ, qn r unida ao conhecimento que

. Ex. tem do recuI' que oirer c a zona m qu n acham ~ facul-
taI" o dad n c ~ rio rara qu utfi n" nientemen e ~a empre-

do o ex 'oi o que mm ndo.

e: .A for~a d i
vallaria .00'

lha1'i
furo
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A esta força de que disponho hoje não reuno toda a infantaria que,

tendo vindo do Rio de Janeil'O c m destino ao meu exercito, para faci

litaI' essa juncç~ão, teve ordem de seguir por' agoa até Corriente~, afim

de dalli subir pelo Paranâ. e de::;embarcar na Tranquera de Loreto, onde

eu a mandarei receber. (')
4( Eis o que diz re. peito á força 'numerJca com que posso contar.

« A impossibilidade que ha agora em navegar· e pelo Uruguay, em

consequencia da baixa dp. suas agua", c a mOl'osidade na conducção pOI'

terra de artigos de iuelarnBnto, al'lllàmento, equipamento e abarraca

menta, de que ainda I'\al'ece este exercito, fazem com que até hoje niIo
e achem aqui esses artigos, apezar das providencia, que, com muita

antecedencia, tomei para a sua chegada com a maxima brevidacle pas
sivel; e. po:to que tenha conhecimento ele que parte delles e tão a

call1inho, isso faz com que o excrcitú não esteja convenientemente pre

parado para marchal'.

« A estaçi:LD invemosa ultimil, que foi bastante rigol'Osa, fez com

que as cavalhada3 emmagrece,.;sem muito, e flli causa para que eu não

tenha ainda hoje um numero sufficienLe de cayallos ell bom estado'

mas; com as pl'ovidencias que tenho dado e o tempo que corre lavora
vel, e!"pero que e~sa falta desapparecera.

« O material de que di 'ponho para a passagem ele rios é o de que
nos servimos nas nos as guerras do sul da An;erica: tenho feito e con

tinuarei a fazer acquisição de canôas para di po. iÇãO de balsa, afim

de servirem a eSS~t opel'ação. Com semelhante matetial, desde jà faço

sentil' a V. Ex. a necessidade da subida de uma e quadrilha que apoie

e proteja a minha passagem no Alto Parana.

« O contracto que vigora para o fomecimellto do exercito, finda em

31 do corrente. O actual fúmecedor não quer contractar serviço igual

em territorio e trangeiro. Já officiei ao Sr. ministro da guerra e ao

Sr. pre idente desta provincia, pedindo a pl'ovid ncias nece'sarias afim de
satisfazer-se a e:> e imp:n-tante ramo do serviço, mas não me con ta que e
tenha feito novo contracto. Levando isto ao conhecimento de \ , Ex., lembro

que póde dar-se o caso de ser eu forçado a recorrer ao fOl'l1ecedor do

exercito brazileiro ao lnando do Sr. marechal de campo Ozorio pal'a

assegurar a subsi tencia do meu exercito de'ue que chegue à margem

do Paraná. Isto lia ca. o de ter eu aviso para invadir o Paraguay ante'
de ter sido por nos,a administração ati feita essa exigencia, ou me mo,

sendo sati feita, dado o ca30 de não estar o fomecedol' habilitad a

(') Os hablbõe; ,l~ h( lI1tar1~ [\ que se rdel'J o g )uerlll P"rto Ale~re rcunir.lUl-SC :1<>
10 corpo de exel'ci to.

J.. 21
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cumprir exactamente o contracto pelo curto praw que medle entre a cele
bração deste e a minha marcha.

~ Conto que V. Ex., â. vista da exposlçao que fiz, avisat'-me-ha
para a. marcha, com a antecedencia que exige o estado das forças às
minha ordens.

« Achando-se as cavalhadas do exercito em pontos differentes e alguns
destes bastaute distantes do acampamento, e não convindo fazeI-as ,ir
para aqui, porque os pastos são mão', só as reunirei quando receber o
aviso de marcha, devendo V. Ex. dar-me um prazo nunc· menor de
15 dia para que essa e outras di po ições ejam executada, e eu me
ache na margem direita do Paraguay.

~ Tenho a honra, etc.

« Bal"ão de Porto Aleg."e,
« Tenente General. Il

Em 22 de' Fevereiro a vanguarda da 1- r1ivis:io do 2Q corpo tran p6z
o Uruguay e avallçou pelo territorio correntino. Oommandava-a o tenente
coronel Seraphim Corrêa de Barro.

Em 28 de Fevereiro o general Mitre e. creveu ao conde de Porto
Alegre, dizendo-lhe o seguinte:

« Quartel general em frente ao Pas o da Patria, 28 de Feve
reiro do 1876....... O primeiro con elho de guerra foi celebrado neste
quartel general com o dito Sr. a1 rrurante e o generaes Flores e Ozorio
no dia 25 do corrente, occupando-no de ponto geraes, ,em concretar-nos
a concertar operações immediatas por falta ab olu a de conhecimentos
indi pensaveis, especialmente pela parte do rio e co'tas do inimigo sobre
que devemos operar. E tes reconhecimento e praticarão eill breve, de
maneira que po amo, em noiavel demora celebrar egundo con elho,
cujo resultados é de e'perar que sejam mai efficaz para a continuação
da guerra.

« Entretanto, como as operaçõe ,e approximam convêm que . E:t:.,
com o e 'ercito às na orden, e todo o I mento bel1ico que tenha
à ua dispo içao, effectue a sua pa . gem para te lado do ruguay e já
a não tiver verificado de todo pai' commuuica.õ~ do r. Ma ariaga
do Pa o de 10 Libre, me annunciavam qu jã. 11 via do p e
do exercito de Ex., para e te la o do ruanar afim de si uar- e
convenientemente bre a fronteir inimio ' no pon o mai' imme iato e
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adeqnado para acampar, e ahi aguardar a combinação a que cheguemo.,
e que será opprtunamente communicada a V. Ex. para que com o exer
cito de seu commando realise a parte que lhe toque em tal combinação.

« IO que respeita ao mais, não se occultará á penetração de V. Ex. e
sua experiencia da guerra a conveniencia de que o inimigo se sinta
opportunamente ameaçado por essa parte do seu teTl'itorio, por um exer
cito forte e respeitavel como o que V. Ex. commanda ; assim é que
deixo á sua prudencia e saber a adopção de todas as medidas que possam
produzir tão benefico resultado para este exercito alliado.

ce E nada mai::> me occorre na occasião que mere a 8er communicado

a Y. Ex ... :.

Recebendo esta carta ·no dia U de Março, o general Porto Alegre
participou ao ministro da guerra, no me<;mo dia, que « de conformi
dade com o que lhe communicou o general Mitre, pretendia marchar
dentro de 5 a (3 dias, tomando caminho de ltapua, para esperar na
margem do Paraná, o que resolvesse o novo conselho a respeito das

operações do 2" cori:o. »

Com effeito, no dia 11 de Março começou o 2° corpo de exercito
a transpôr o U rugnay .

Em nota à pag. 263 do lo vaI. demos alguns pormenores sobre a
SU'L marcha até S. Thomaz e Candelaria.

Em 9 de Maiu Porto Alegre participava ao ministro da guerra
que em 22 e 24 de Abril reconhecêra o. Passos de Itapua e Cande
]al'Ía, afim de ver qual delles oiferecia melhores condições para a pas
sagem do exercito. Verificou-se que qualquer desses pontos era prefe
rivel á Tranquera de Loreto. O exercito, porém, não podia operar a.
passagem 1'em o auxilio da esquadra. Porto Alegre não tinha meios
de poder. lançar do outro lado., lle uma s6 vez, um batalhão. O ini
migo tinha ahi uma columna das treS ar111a , artilharia de alcance,
muitas chalanas e uma escuna armada em guerra.

« Cma das maiore', se não a maior difficuldade com que temos de
lutar », dizia Porto Alegre, «é a de como havemos de proporcionar ali
mentos no interior do Paraguay a este exercito, cuja força excede a
10.000 homen, e tendo de atra"es ar um territorio inteiramente de
serto, cuja extensão, se fôr a nos a marcha na direcção de Villa Ric3.,
é maior de 50 legna., e ele 60 se tivermos ele ir para A umpção. \ ê,
pois, V. Ex. que a elifficulrlaeles a vencer não são U(o I anca impor
tantes como parecem aos que me censuram, p1rque eu não antecipei a
pa:;sagem el'este exercito à ela' Alliado que, não obstante O' podero. o
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recursos de que di punham, só no dia 16 do mez proximo pas 'ado puderam

inicial-a, ~

O general Mitre, porém, que, em carta de 23 de Janeiro reconhe
cia que Porto Alegre não tinha os elementos nece arios paea realisar
convenientemente a passagem do Paran:l C), em carta de 21 de Março
instava por e sa operação reputando-a facillima com esses mesmos ele
mentos. Quanto ao auxilio da e quadra de~larava-o impos ivel : 
« a e te respecto debo manHe tal' a V. Ex. que la escuadra no puede
prestar a la operacion deI pasage de e e ejército cooperacion de ningun
género, sinó en el caso de que e e pa aje se effectua e mas abajo de
la isla de Apipá, pues, como V, Ex, sabe, selo basta este punto es nave
gnble el Alto Paraná á causa deI salto que lo intercepta, y de alli
para arriba el rio solo tiene agua para pequ.efías embarcaciones. »

As fOlças inimigas que se achavam em Itapua formavam, segundo
Thompson, lIma columna de 3 000 homens, com 12 boca~ de fogo, a0
mando do coronel Nufiez. O general MitL'e, porém, na me ma carta,
dava ao inimigo apena 600 h01n0ns das tres armas com 4 ou 6 peça de
artilharia, e pedia a Porto Alegre que Invadisse por Itapua e dominas~e

a m.:'lÍor extensão do paiz, desde o Alto Paranit até o Tebicuary, ~a

me ma uata ordenava ao coronel Payba, que com a sua divisão ele
COl'rentino (500 bomeu) fica 'e às ordens do general brazi 1 eira. E' a
for a, porém, já se tinha ublevado, e c ta,a dis ohiela.

Durante os meze de iJ:aio e Junho con erron-se ainda junto á margem
do Paranã. o o corpo de exercito, recebendo caYallo~, e outro elemento"
de mobilidade.

Em 3 de Junho o almirante Tamandarê dirigia 11m omcio ao conde
de Poeto Alegre propondo-lhe a junc~'ão do 2° corpo de exercito com
o gros o dos exercito alliado, poderando-lhe que e. ~a juncç-:o fal'ia
com que ~ahi 'sem da inac Uo em que se acha,oam as força acampada
em Tu) llL}, e permittieia que a e. CJ.uadra entra .'e em operaçoes ac ivas (").

Porto Alegre, ã. vi. ta d'e te con\ite, não tendo recebido commu-
nicação alguma do general ntre, con u1tau a e t€'.

(0) « ., .. Por lo (IU~ ruspech II 1"5 lcment s d que Y. Ex. di pone paro los ri05, veo
que en efecto son defi lentos, Il 51 V. Ex, 110 !lll U PI'(.por i nRl en numero b'lstallle
será nece 11'io pre -t'lrle e1 nu ilio que indi 'li,» allXilio era I) de tUna esqu'Idrilha.

(H) O almil'llnte milito tempo nnt mnllf~sl:irn o desejo de SI r ene fi incullIbilio da
direc~ão gerRI da guerra. Em officio confid~llci[\1 de l3 cio D~zl'lI1bro de 1. 0,. dirigido ao
on elll.eiro Octa'l'iano elo mini tI'O do~ uegocills esll'llng iro cOllselll. iro amiVll. lê-. ~

o segulllte:- «.. . emelhnnte eventnnh j'lde. qnA pllr ·U'lll SI'. vi ·C.Hld<l li Tlllll:lI1dnre
mu.lo proyavel, o ondllz na un eUlar no """cml) impennl 'lue lhe olllie fi direcção gemi
da guerra .... II A e"enlualidade era fi t1el1wrR na inva lio do Paragua, por embaraçai que
ao general Mitre trouxesse a situa ão politica da Republi A.rgentina,·
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o geneL'al ~l itre respondeu-lhe do seguinte modo:

« Quartel-general em Tuyuty, 25 de Junho de 1866.- O general
em chefe do exercito alliado ao lUm. EXI11. Sr. te.nente-general barão
de Porto Aleg{e, general em chefe do 2° corpo do exercito b:':dleiro
em operações contra o Paraguay.

« Tive a salisfação de receber a prezada communicação de V. Ex.
em data de 15 do corrente, escripta do arroio Itaimbé na costa do Paraná,
e na qual V. Ex. manifesta haver recebido um oflicio do Sr. almirante
visconde de Tamandaré, em que este, explicando-lhe o motivo da inacção
dos exercitas alliados, que invadiram o Paraguay,'lhe diz que « era opinião
não s6 sua, mas dos genel'aes em chefe dos mesmos exercito, que o
concurso que o 2° corpo poderia prestar era indispensavel para que sa
hissem d'e.3sa inacção» e estranhando que eu nada lhe dis 'esse sobre este
ponto na communicação que dirigi a V. Ex.

« Ao mesmo tempo, collocando-se V. Ex. no caso de que eu preste
a minha autorisação para a tr;:l.llslação d'esse exercito até este ponto, ser
ve-se de comml.lnicar-me as instrucções que projecta deixar ao brigadeiro
Portinha, encarregado do mando de um corpo militar de observação para
cobrir as fronteiras de Corrientes e do Rio Grande, e assegurar a nos a

. ba e de operações por e sa parte, na falta do exercito que V. Ex.
commanda.

« Cingindo-me ao ponto capital da nota de V. Ex. devo dizer-lhe que,
com effeito, a opinião dos generaes alIiados, inclusive a do visconde de
Tamandaré, era a que V. Ex. expressa, ainda que não fosse a minha
particular, co;no director da guerra e general em chefe dos exercitas
alIiados, fundando-me para is o nas seguintes razões:

1." Que na junta de guerra que se celebrou em Uruguayana com as i 
tpncia. do Sr. general Flores e d Sr, vi'conde de Tamandaré, achan
do-se presentes V Ex. e o Sr. ministro da guerra dI) Imperio do Brazil,
s·: determinou que a mis:5ão do exercito ao mando de V. Ex. seria a de
exercito de observação em um caso, e a de auxiliar em outro, tendo em
ambos por ponto objectivo o territorio de Mis õe na Republica do Pa
raguay, cobrindo com as suas operações as f 'onteira do Rio Grande e de
Corrientes, e ao mesmo tempo atacando' as do inimigo por es. a parte ou
simplesmente ameaçando-as.

2.' Que debilitando essa parte de no 'a base de operaç6e sobre o
Alto Paranà, poderjamo~ abrir a porta ao inimigo para elfectuar, e não
uma invasão, pelo menos frequentes irrupçõ s obre o ho o terLitorio e
o do Rio Grande, com!1l'omettendo sériamente aquella ba e, e debilitando,
portanto, a nossa frente de operaçõe ,
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3". Que não ob tante o estado de inacção em que se acha este exercito,
eu con iderava que em 30 dia d'aquella data pOlleria achar· se ene em
attitude de emprehender operações efficazes, remontando seus meios de
mobilidade, contando, como conta com mais de 30.000 homens das' tres
armas pre entes no campo.

« Nilo ob tante tudo isto, de de que V. Ex. me diz em sua men
cionada communic:1.ção, que, deixando um corpo de ob:,ervação n'essa
parte do Alto Paranà, e pMe garantir e a fronteira e assegürar nossa
b e de opernçõe ; attenta a demora que soffrell a operação de invadir
'\ . Ex. o territorio parag~ayo por essa pal'te, pelas causas que antes me
indicou e pelo motivos de outra ordem que agora me expõz; estimando,
como devo, a opini-o do r. almirante Tamandaré e a do' r. general
Ozorio, tratando-se do melhor destino que se possa dar a u::n exercito em
ua totalidade campo to de força brazileiras, não tive embaraço em

reunir de novo uma junta de guerra dos generaes em chefe para resolver
este as um pto.

« E ta junta de guerra foi celebrado hoje, e, tendo exposto ant~ elia
as vantaaen e de vantagens que resultariam da incorporaç-.o do exercito
ao mando de V. Ex. ao exercito aliiado' que operam por es a parte,
tod foram de unanime opiniã que era conveniente essa incorporação
tanto ob o ponto de ,i ta do inter es gerae do Alliado como oh o
ponto de vi ta do melhor e mai pr mpto erito da c, mpanha . e por minha
parte nao ob tante o expo to comprehend ndo que o concur-o do exer
cito de . Ex. póde dar um viCTor ~ e efficaz impulo I operaçõ da
campanha. prestei-me ao voto da maioria contando como con o que . Ex.
deixará por e a parte do Alto Paraná for ufficient ' para ~ran ir
no ~ fron eira' e < - egur.U' quauto ej' po"h'el no'-a h( e de ope
raç-es.

« Portanto fi . V. Ex.
a p nt com todo o
em ca \fallaria lp io' d mobilidad .
Tamanda' faz 'ubir n' ta lat maior
Y. Ex. o ~.l. eff uar com br iii d
t riaI.

d'U' a
d -m

.0
e d

ras . lar-se

mb'arc::açiOOS' para que
d ~oal e ma-
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corpo de 3.000 homem, que poderão fa7.er frente as emergencias prova
veis n'essa parte do tlleatro da guerra C~).

« Deixando as iro re pondida a communicação de V. Ex. tenho a
honra de saudaI-o com a maior estima e consideração.-(Assignado.)

« Bart.ololllé l\'lit,re. ~

Com esta resposta pôz-se em marcha o general Porto Alegre para
encontrar-se com a fiotilha do capitão de mal' e guerra AI vim (barão de
Iguatemy), deixando em Itaimbê o general Portinha com urna divisão
de 2.000 Brazileiros de cavaliaria e 4 canhões obuzes, e 300 Correntinos
ao mando do coronel Reguera e major Monson.

Ao presidente e ao commandante das armas da província do Rio
Grande do Sul officiou Porto Alegre em 2 de Julho, pedindo-lhes que
reforçassem com mai 1.000 homens a fronteira do Uruguay, e o1'denou
ao 49° batalhão de v.oluntarios (350 praça), de guarnição em Uru
guayana, que se incorporasse a divisão Portinho. Assim, ficou este
general com 2.650 homens, sendo 300 Correntinos e 2.350 Brazileíros.

Relativamente ao 2° C01'pO de exercito dete1'minou o governo impe
rial que elle poderia operar ou reunido aos exercitos aliíados, ficando
sujeito ao commandante em chefe d'estes, ou sepaeadamente e de accordo
com a esquadra.

A esquadrilha do chefe Alvim começou a subir lflntamente o Alto
Parana, em 5 de Junho, sondandv e reconhecendo o rio, porque não
tinhamos um só p1'atico. Os Paraguayos apenas fizeram um ou outro til'O
de espingarda. o dia 11 a expedição deu fundo em frente a ilha do
Apipé, esperando ahi as orden do general Porto Alegre.

Já dissemos em uma das notas ao cap. XI, que a primeiras tropas
do 2" corpo recebidas pela flotilha desembarcaram em Itapirú no dia 10
de Julho. A segunda expedição de"embarcou em 29 do mesmo mez, e
a terceira, que marchou por terra, chegou a C01'rales em meiados
de Agosto.

Relativamente a reunião dos dou corpos de exercito na visinhanças
do Passo da Patria, transcreverenws ainda os seguintes trechos de um
officio que o conselheiro F. Octaviano dirigio em 8 de Julho de 1866,
ao ministro da guerra:

« o dia iodo corrente (inlho) tive a hom'a cie conferenciar coln os
S1's. generaes Mitre, Flores, Tamandaré, Polydor{) e barão do Herval,

(') A força correntina d'esses dous ol1iciaes consistia apenas em 300 bomens (omeio
reservado de;! de Julho do lIenerl.1l Porto Alegre no presidente da provincia do Rio Grande
do ~lll).
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na barraca creste ultimo, no centl'O do acampamento brazileiro. Depois
de haver eu apresentado o SI'. Po1ydol'o ao general Mitre e commu
nicado aos generaes presentes a commissão real daquelle senho!', tro
ca,ta as civihdades do estylo, o general Mitre o convidou a que per
manecesse na conferencia.

« Em seguida expuz ao mesmo general o desanimo que lavrava
em todos os paizes da alliança pela demora das operações da gnerra e
que eu o desejava ouvil', bem como aos outl'O' generaes, para orientar
o governo imperial soure FlS causas daquella demora e meios de abreviaI-a.

« O general Mitre, depois de val'ias considerações sobre as cil'cum
stancias que nos tinham forçado a acceitar a passagem em tel'reno favo
ravel ao inimigo, expôz que a situação dos exercitas alliados nada tinha
de perigosa, nem de desanimadol'a, porque em todos os recontros com o
inimigo tinham sahido vencedores, e as suas baixa deviam ser inferiol'es
as do inimigo. Quanto ã. inacção actual, provinha da falta de meios de
mobilisar a artilharia sobretudo, e da necessidade de defender a reta
guarda em qualquer operação de frente ou de flanco, necessidade que não
podia seI' attendida sem alguma cavilllaria ligeira, e, portanto, sem ca
vallos frescos e fortes. Ooncluio dizendo que com a cavalhada que se
esperava e com o reforço do barão de 1'orto Alegre, a guerra seria
activada immediatamente, atacando-se Curllpaity e Humaitá de combi
nação com a esquadra.

« Perguntei então aos outros generaes presentes se lhes parecia que
o exercito do barão de Porto Alegl'e devia ser chamado a operar no
Pa so da I'atria ou· pelo no Paraguay de accordo com a esquadra Foram
todos unanimes na affir mativa. Oonstando-me que o general Mitre, em
nma resposta dada ao barão de Porto Alegre declarara que, embora
conhecesse vantagens n'essa nova direcção das forças do 2° corpo do exercito
brazileil'O, pen~ava todavia que não era eUa essencial, pedi ao dHo general
que expressas e bem o seu pensamento para conhecimento do governo
imperial. O Sr. general Mitre declarou-me que tal fôra o seu pensa
mento até então, porque julgara necessario um movimento d'aquelle corpo
de exercito pelo interior do Paraguay para impedir que, depoi de batalhas
decisivas no littoral, o inimigo continua se uma guerra de recursos,
promovendo a resi tench no interior do paiz; mas que 1n"eselltemcnte

acreditava menos po ivel semelhante probabilidade, attenta a concen
tl'at;ão que Lopez estava fazendo de todos as ua forças disponiveis, afim
de reparar a grandes perdas soffl'idas nos ultimos combates.

« Accrescentou o Sr. 1itre que tambem acreditava na mais rapida
terminação da guerra e o barão coopera e com a ua O'ente para reforçar
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os exercitos alliados; os quaes tambem tinham muitas baixas e os não
pouiam substituir de prompto.

'< Perguntei ao Sr. visconde de Tamandarê se a esquaura não poderia
operar sem o concurso de qualquer movimento do exercito. EUe res
pondeu que a bordo de seus navio tinha apenas as praça do corpo poli
cial do Rio de Janeiro e outl'<lS, fazendo um total quando muito de 700
homens de desembarque (I); que assim, pois, seriam infructifel'o e e tereis
os sacrificios que fizes.'e destru indo a' baterias inimigas no rio Paraguay
sem poder oCCUiJal-as dep )is, nem per3eguir o inimigo.

« O Sr. general Mltre, tr,rnando ao assumpto, accre,ceniou que,
sob o ponto de vista do Sr. Tamandarê, ainda ser:a boa a vinda do
Sr. barão de Porto Alegre.

« Cüm e~te parece!' unanime do' generaes resolvi mandar o capitão
Luiz Alves Pereira, da cavalluLt na guarda naci 1ll'11 do Rio Geande
do Sul, ao encontro do barão de Poeto Alegre, co m o oflieio (lue por
cópia submetto à approvação ele V, Ex.. Aquelle capitão seguio por
tel'l'a pela c')sta cOl'rentina no dia 4 e provavelmente estarei depois de
amanhã (10 de Julho) de volta .... ~

t Combate de Yataity Corá (11 de Julho de 1866)

31

N'este combate s6 entraram forças argentinas.
O Semanal'io diz que a acção foi dirigida pelo general Diaz. Na ye 

pera, em 10 de Julho, hOln'e uma ligeira escaramuça, que se limitou á troca
de alguns tiros. No dia 11 o general fliaz ordenou que o cOl'onel EE
zardo Aquino com os batalhões 13° e 2}0 e duas estativas de foguetes

a congréve atacasse a vangual'da argentina postada junto ao Passo
Leguizamon. O major Juan Femandez era o segundo com mandante
dessa força.

Aquino, com os seus 2 batalhõ~., pôz em fuga 5 batalhões argen
tin)s, que foram reforçados por outr'os 5. Derrotados todos esses bata
lhões (eram 10), Diaz ordenou que a vanguarda paraguaya voltasse sobre

a reserva, composta dus batalhões 8° e 30°. Ao escurecer os Argentino
procuraram tomar uma de. forra do revez que haviam .offrido, mas,

(I) Parte d<l infant'1.rh deslac:\da a bor.:lo d.\ esquadra desembl.rcánl. IJara reforçaI' o
10 corpo de exercito. .

A. 22
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recebidos pelos batalh.ões 8", 1::3 0 e 20°, fugiram em da:>ordem. O' sol
dados argentinos não queriam bater-se e era 11 levado a combate pelos

afficiae' a chicote e a pran~hadas.

Das 4 1/2 às 7 da noite dua<; terríveis derrota offreram o Argen

tiuo. A luta travou- e em uma altura chamada Yataity Corá.
Foi morto o commandante Baez, do 80 batalhãO pal'agllayo.

Tal ê em re uma, a !li. lUi'ia referida pelo . 'eiilntUv'io, tãO i'el'Í
dica como a de cripçõe- do:> outi'o combate.

A parte afficia1 tlo o-eneral argentino Pannero diz o eguinte:
fTO tlia 10 ti Julho o Paragua os, em numero muito crescido, pl'e

tenderam flanquear 9 companliia tlo batalhão de Catamarca às ordens
d major Mato , que -e ach:l.nnn de erriço na ,anguarda.

O batalhão orl'entino, ao mando do tenente-coronel oum, e sob
a direcção do coronel Rivas chefe da primeira linha apoiou immedia
tamen e aque1l dua ompanhias e o inimigo e põz em fuga, dei

xando 3 pri 'ioneiros e a morto, e le,ando muitos ferid . O' Al'gentino,

apena iverarn 14 oldados levemen e ferido (').

1 Ta manhã de 11 quando o batalhão orrentino foi render no er

,i.o da' anmçad< as dua companhias do de atamarca, no ou- e que
o lUlmlO'O ta,a emboscado com 2 batalhoes e que uma raser,a de caval

laria en . rninha,a- e a as e ponto.
A' ... da tarde um do bata1hõe paragu,1 o com alguma caval-

laria no' flanco e ,ari. ~tatim d fOo"uet~', apre enton-~e inopina

dament, O b talhão rrentino r' mpeu o fo o e pOz- e em retirad ,
rec bend 100-0 apoio da l' bl'iaada lUpa ta do loba alhão de linha

do 2° d' O'uarda naciona de .. Nicol de 1 ~ ArroJo. Assim

o o mbat r for do o inimio acudiram brigadas arn-en-

4" qn t I'mlwam II -2" dh-L' . ao mando do coronel Arredondo'
fi ~ 1'.a 11 II ji 'Paragua. o~ .... n m precipitada fuga,
d . m do fi rido per d pin!!'ardà••

['d nou n 10 qu o bata1b ino, empenhado na

fi am u . Ex cu movimen o !reneraI
e fim

diri .dos pelo

Ioi a cada
rra

ue
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Os Paraguayos puzeram-se em «pavorosa retirada. )) Paunero calculou
as perdas dos contr~rios em ~OO morLos e mais de 400 feridos. Em
poder dos Argentinos ficaram ] 65 espingardas, '2 caixas de guerra e
30 prisioneiros, quasi todos feridos.

Os Argentinos tiveram 4 ofliciaes e 26 soldados mortos, I '2 officiae~

e 165 soldados feridos, e 8 ofliciaes e 43 soldados contusos.

Entre os mortos ficou o major graduado Fernando Echegaray. Os
officiaes superiores ferido foram o tenente-corenel Aldecoa e o major
graduado A. Balerga.

t Explosão ele um tú1"flêclo (1. 3 para 1-1 de Julho de 1860)

Em oflicio de 23 de Julho de 1866 disse o almirante 'l'aman
dará:

« , .• A esquadra continúa a ser, não hostilisada mas incommo
dada pelos ((wpêrlos que o inimigo lança, quasi que periOdicamente sobre
eila. Entretanto, já tivemo uma desgraça a lamentar causada por uma

de sas machinas de guerra. .
« Na madrugava do dia 13, um dos escaleres que e achavam de

ronda na frente da esquadra com o lo tenente Antonio Maria do Couto,
official do vapor Ypyranga, a))proximandl)-se precipitamente de um (011Jeclo,
que vinha a flor da agoa. afim de desvial-o dos navios da vanguarda,'
soffreu a sua explosãO a mui pequena distancia, succumbindo aquelle
oflicial e ma.is 7 praças da guarnição do e-caleI', que ficou completa
mente inutilisado ..•

« ••. Depois deste facto outros lo/·peclo.' têm feito explosão, porém
á distancia de não poderem cau. ar damno ao navios, e algun contendo
para mais de mil li1ra de polvol'(\, têm ido apanhado, pelos escalere
da rondas.

« No dia 16, a I hora da madrugada, e em seguida à detonaçãO
de um torpedo, o' p.u'aguayos larg'aram um bl'uloie agua abaixo.

« Oonsistia e te brulote em quatro grandes jangada unida por
meio de grossos arames de cobre, contendo cada uma grandes porções
de lenha e esLopa. embebidas em materias infiammavei , i\Ias todos os
artificias do inimigo foram baldados e o brulote foi de viado da es
'luadra. .. ~
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33

-r ,'/(7; ·til,~úção do genc?'al OZORIO pelo {jenel'al POLYDORO JORDÃO no
cOfnmando em (;//{'I'e do 10 corpo do ('xe?'uito [.?'GRileiro em
operações (15 de Julho de 1866).

Estado em que () novo commandnllL'1 em cbcr~ achou o exercito

Não reproduzimos aqui a ordem do dia n. 161, do general Ozario
(depois. marquez do Renal), annunciando ao primeiro corpo do exercito
brazileiro em operações que entregava o commando ao general Polydoro

Jordão 'depoi '\ i conde de Santa Thereza), e a ordem do dia n. 1, amba!l
de 15 de Julho, e esta ultima do novo commandante em chefe, porque

esse documento e'tão publicados no 20 yol. pag'. 106 e 107, da obra
de Pereira da Co ta - Hislor'ia da GU(1'?'a. do B1'a~il cont1'a as Re
publica elo U'J"uguay c Pa?'ag~ta!l.

Daremo, entretanto, aos leitores conhecimento do seguinte oflicio

confiuencial, e cripto pelo general Polydol'o Jordão poucos dia depoi
de er assumido o commando em chefe:

« ommanc\u em chefe do l- corpo do exercito brazileiro em ope
ra,:(j8S no raragnaj,.-Quartel General em Tuyuty, 29 de Julho d~

1 'eGo

(. 111m. e Ex.m. r.

'" i\!o JUeu offieio de 15 do corrente mez participei a \ . Ex. que elI
havia as 'urDido o commando d'e te corpo de exercito, e re 'ervei par-a fazer

U1 offieio confid ncial uma xpo'i "'o do tado em que o achei, acom
panhando-o de aln'uma consideraçoes que me parecem conveniente '
por 'm 3. circum tancia de t r a umido o com mando no di 15 às 4
hora da tarde e d ter no dia .16 havido um 1enlido combate que
du 'ou todo o dia forçou-m a on el' '11' o. corpo em po 'çõ POl'
toda a noit dia r, li l r ain la no dia 18 hayido outl'O combate
que "e prololl ou at' à taru , 8u üment , a nece,'~idade de C(lll._en-ar
a maior ,iO'ilancia nos di~ ,u 'ce iv para. Cru. tl'ar a en a ivas do

inimirro obrigaram-m a demorar mui a l' m "a d e ta exposiçãO, que
só UaOl'[l po o t r a. llOnl'a d apr eniar a \. Ex.

P r dua.::; \" ze' fui in tado por (fi io e cal'l do barão ,III

Rer'Vul l'lra ,-ir tomar o commalldo d x l'cit J ao que não accedi logo
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por me parecer que aquelle general era mais propl'io do que eu para
concluir a guerra que vantajosamente tinha encetano; mas, devendo

attender ao seu mão estado de saude, tive de ati fazer ás uas soli

cita~ões.

« Quando assumi o commando foram-me apre,'entudo' ne:o barão
aFenas os papeis cujas cópias juntas envio a V. Ex. Nenhuma outra
noticia tive do estado do exercito, quer em relação ao pessoal, quer

ao material.
« Não achei na secretaria nenhum papel que m~ podesse dar luz

a respeito de instrucções do gOI'erno imperial sobre operações e outros

assumptos que necessariamente devem partir do I ",nsamento do mesmo

governo.
« Constou-me ter sido' embarcado em um dos navios da esquadra,

pOl' occasião da passagem do exercito no Pa 'so da Patria um caixão de
papeis pertencentes á secretaria; mandei-o procural' e me foi dito que
o barão do Renal na sua J etirada levara comsigo de bordo do vapor

Ara alguns papeis. Por ora nada mais tenho achado de importante a
respeito da secretaria e continúo a Vêl' si descubro os papeis a bordo
de algúns dos navios da esquadra.

« Estou, portanto, in ciente de cou as muito importantes do exercito,
mall procuro por mim mesmo e atravez de algumas difficuldades pôr-me
ao facto do que me e neces 'ario saber. Empregarei todo o e forço para
conseguir esse fim; entretanto, não d8\'0 occultar a V. Ex. que C01~

sidero este exercito em más circurnstancias, carecendo de organi ação,
pois que, composto de corpo' alguns dos quaes. muito diminutos, têm
sido além disto consideravelmenw dizimados nos di1ferente. combates.
A officialidadtl, não obstante parecer numerosa, segundo os mappa, é
na realidade insufficiente, carece pela maior parte de instt'ucçfiO mili

tar, e mesmo deixa de ser habilitada para o seniço ele guerra, poi"
que alguns postos acham-:;e occupado, por homens que vieram para
aqui nuo pelo desejo real de fazer uma cam~anha, mas sim por não
conhecerem o peso do serviço das armas, ou por méra especuhçío.

« A infantaria acha- e reduzida a 12.500 bayoneta (1) . Tão sei
presentemente com que for~a d'esta arma podemos contar no exer
citos alliados, ma ainda que a sua totalidade suba a 7.000 homens,
não me parece qu tenhamos a bayonetas precis::ls para. uma guerra
de posiçõe fortificadas como a em que no achamo., tendo-se prova
velmente de contar com outras linh,ls de fortificação depoi. de con
qui. tada a que temos em frente.

(1) Excluídos os olliciaes e depois das perdas BofIridas tiOS dias 16 e 1 de Julho.
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« A cavallaria está a pé; tenho, IJorém, na. proJPmidades da
margem esquerda do Parana cerca de ;2 . 500 ca' allos, 400 mulas e
~. 100 bois, e espera-se que do ~,juste feito com o governo argentino

nos yenham a tocar cTe 1.5110 a 2.500 cavallos vindos de Buenos-Aires.

Os ca, aUos que vivem ao pasto, não acostumados á ração de milho e
de alfalfa, se aniquilarão logo que passem para este lado do Paraná,

vi to que aqui absolutamellle falta pastagem. Os acostumados a Imlho
e trato de cavalhariça igualmente se inuti1i~arão se lhes faltar esse
alimento; trata-se, 1)orém, de providenciar para que não falte.

« A arma de artilharia não e ta em ma condições, tanto em re

lação ao seu pe soaI como ao material; ma' receio que no faltem meio
de moveI-a porque com as mulas que pre entemente temo s~ dá a
mesma difficuldade de aliment~ção que acabei de mencionar acerca do.

cavallos; occorrendo o mesmo quanto aos boi" neeessario para o trans

porte de carretas, machinas pesadas e objectos que ó podem er tirádo~

por taes animaes.
« Quanto ao material do exercito devo informar a Ex. que

tambem não estã. em bom e tado. Em parte acha-se e. palhado, tendo

sido alguns objectos completamente atirado' na margem do rio quando
e fez a passagem, e o resto mal arrecadado em depo'itos fiuctuante

a cargo da marinha. E se abandono tem motivado perda e deterio

ração, e da ordem que upponho ter dado 0_ barão do Rerval para que
os depo ito fiuctuantes e os vapore comprados e fretados pelo núnis
terio da guerra fica em a cargo da marinha, re ultou confusão e em

baraço no movilll nto e a impo ibilidade da fi cali~ação do material
que existe fóra elo campo.

« Em con equencia di 'so tf)IUO ent.ido alguma falta de muni-
. õet de artilhada, que aliá. abunda am' o morteiro. que tanto ser
vem no bombardeamento e tão incompleto., faltaDdo-l11(.)~ 1eça de pala

menta, que el'tcu mandando fa.zer: u. boca de fogo que exi. iem em

re erva estão alo'uma' E"€1l1 palamenia ou algun acce. oric:~ que lI1e~

ao indispe.n::aveL: fillalmente III t d6l o 1l aterial iem buyido en i,ei.:

perda" e tl'ago L\ desorgani,ação. Procurar i com empenho remediar taes
incon'enienies. e upponhn que alguma cou'a 'e poderã. conseguir a
e ·e r peiio.

~ O ljo'oi 1'0 bo que acabo le Ü'açar do e

não ê d certo li ongeiro e undo a minha opinião
nar-m no que [on,o procuran 1) faz i' om qu
pregaeei p ;";"'am contrariar o meu juizo.

« xalá qu o' meu de ejo' e boa yontade correspondes em a
minha il!a..le e llle~I.110 ao: llleu l-xldecimt:utO$, e qu . a le~peito d - ud .
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sojam preenchidas as vistas do governo no honroso ('ommando que me
ccnfiou.

« Haja V. Ex. de acceital' o que acabo de expôr como.a expressão
da minha sinceridade e da convicção em que e tau de que nada se
deve occultar ao governo de Sua Magestade o Impel'ador.

« Deus Guarde a V. Ex. etc. .

« PolydoJ'"o da ....'on8eca Quintanilba JOI"dão

« Marechnl de campo. II

Combates de .Boqueron e Sauce

34

otimas sob?"e os cornl)ales ile BOQ[JERO~ (16 de Julho de 1866) e
'AUCE (18 de Julho de 1866).

1 )

o SE~ANA.RIO n. 639 de 24 de Julho de 1866 tl'az uma extensa

P, como sempre, inveridica e pomposa descripção das duas jornadas.
Resumil-a-hemos, aproveitando dena tão s6mente o que p.ossa in

teressar a qnem tomar a i a tarefa de escrever a historia desta
guerra.

O marechal Lopez, diz o periodico em questão, fez ~evantar uma
1rinchelra «ti?"anclola (1) ele de III Pw~ta f\Ta?"Ó, que linda con nues
tras posiciones hasta la lsla Carapà, que queda intermediando otra
linca en la misma cbireccion que t?"()pieza con el monte de Piris,
posision deZ enemtgo. Com esta disposição, a nova trincheil"a, ao
mesmo tempo que fechava os boqueirões (boquerones) e dominava as
montanhas (monta?ías) que !indam com a nossa linha de trincheiras
da direita, podia enfiar perfeitamente as baterias centraes (las bate
rias cent1"ícas) do inimigo e fuúlar aos artilheiros da sua esquerda.
O inimigo via-se na necessidade ou do corrigir a sua linha, e então
teria de retroceder com todas as desvantagens do terreno, ou de atacar
aquella posição. Afinal tomou este ultimo partido, e a sagacidade do

(I) Reprotluzimos este 11'echo em hesp'mhoI porque ní'io o pudemos compreheJldel' bem,
e recaiamos cemmetter alguma. infidelidade 11:10 tra111cçiio.
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n;)sso lado esteve TI[LO sómente em ter encontrado o meio de obrigaI-o
[I assumir a offeusiva, como na maneira de arrastaI-o, por uma serie de
enganos e illusões estl'ategi0as, ao ataque da nossa linha princi
pal (l). »

Jé\. di semos, em uma das notas ao capitulo XI, que o plano de
1opez não foi, como pretende o Sema/w1'io, attl'ahir sobre as linhas
d) SlIuce um ataque: era sua intenção sustentar a nova trincheiras
para dellas bombardeal' o acampamento alliado. Queria. obrigar-nos a
mudar de campo, o que traria ntesses momentos grande desmoralisação
pal'a a causa da alLiaoça. Não se explica de outl'O modo o empenho
com que o dictador procurou reconqlllstal' as p:l-:ições perdidas no dia
16. Esta historia de combinações estrategicas para attrahir-nos ao
~auce foi inventada com o fim de coloeae a perda da tl'incheira do
BO:lueirão ~- aeó no dia 16, e a de Carapá no dia 1'.

Depois de descrever as im o plano de Lopez, diz o Semanw';o
que no dia 15 de Julho collocou-se artilharia na p \lote da nova trin
cheira que e tava concluida. Os canhões paeaguayos romperam logo

\J fogo.
Na manhã de 16 os Brazileiros atacaram «pelo bosque e pelo bo

queirão a um tempo o trecho (el 1'etazo) da trincheira que tt'opeça
com os bosques de Pil'is, encontrando os Paraguayos no trabalho pois
a obea não estava concluida por aquelle lado. »

Os Parag'uayo resi tiram, e depois se retiraram.
O genel'al Aquino, que com mandava na nova trincheira, levou um

vigoroso ataque sobre a parte abandonada. Travou-se uma luta encar
niçada. Aquino retirou-se por ter sido ferido mortalmente.

A' tarde o commandante Jimenez renovou o ataque.
A' noite «abriram-se sendas em I la Carapá e foram col1ocados

convenientemente canhõe' e estativas de foguetes que enfiavam a trin
cheira occupada pelos Brazileiros. »

Na manhã de 17 o commandante Roa retirou- -e com a artilharia
que estava na pal'i;e da trincheira que o Paraguayos conserva,am, e
foi occupar ell po'to na linha da direita ( auce).

O general Diaz dil'igia as operações.
1 a manhã de 18 os AlIiado atacaram a nova trincheira, e o major

Marcellil10 Coronel, que a occupava., oppoz, segundo a ordens recebidas,
fl'a0a re~i tencia, retil'ando- 'e obre o auce. enhores das a posiçãO,
o Allia os 8,rrojal'a n- e a atacar a dire~t· da linha pal'agua a (Sa uce

"
«cayenclo en la ll'mnpa 'P1'eparada por la hiJlJil mano ele un

genio .•

l) \. linhl\ do auel'.
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Os AlIiados «avançaram com impeto e combateram n'este dia com
furia e pertinacia.. Isto succedeu porque «os soldados estavam be
bados e traziam as cm"amayolas (cantis?) cheias de genebra. »

A artilharia de Bruguez fez estragos horriveis.
As forças inimigas «se apertaron por el boquel'on y los mas

POI' la monta?ía en donde creye?'on encon,tl'ar alg~tn abrigo»; mas
por toda a parte foram fulminadas,

Não obstante, chegaram a fazer tres fortes investidas á trincheira,
e na segunda conseguiram me3mo gan~al-a (hasta el punio ele at:an
za?'la en la segunda) ...

Repellido o primeiro ataque, voltanm os Alliados com os reforços
brazileiros que chegaram e a divisão portenha, e, «el/,cont?'ando ctes
conpuestos n'l.test"os 3 canónes que defendian el Boqueron, que des
emboca en el Potre,"o SatLCe, vnuerlos los ma~ de SttS a?'lillel'os,
y siendo alli, por el corto espa'Jio, p 1cos los infantes que cubrian
la trinchera, la asaltal"on y se metieron como un reuaií'J de o'Jejas
en el Potre?'o Sauce donde se encont?',J,ban a-:ol')'olaciJs por un
co?'don de vallentes. :.

O regimento 21 de de cavallaria, os batalhões 6', 7", 12, 13, 36,
40 e outros cahiram sobre os assaltantes, exterminando-os á espada,
lança e bayoneta.

Os chefes e officiaes alliados procuraram conter seus soldados, mlS

não o poderam conseguir A bandeira que haviam cravado na trincheira
nem 10 minutos permaneceu ahi, sendJ de!1troçada logo pelos Para
guayos.

Terceira vez avançaram os Alliados, trazendo tropas fresca'!.
D'esta vez nem puderam chegar á trincheira.
Na mesma occasião em que estes combates sanguinolentos se feriam

nos bosques da direita (paraguaya), a cavallaria da esquerda carregava
a direita alliada, exterminava um batalhão argentirJ.o (1), e fazia o
inimigo abandonar a trincheira.

Distinguiram-se mUlto n'estas jornadas os generaes Diaz, Bruguez
e Aquino, os commandantes Jimenez, Roa, Luiz e Francisco Gonzalez,
08 majores Viveras, MarcelIino Coronel e outros,

Os Paraguayos tomaram 5.000 espingardas.
Os bosques ficaram cubertos de cadavares. « O teabalho mais ardno

foi ellterrar os mortos e recolher os feridos. Nossos soldados diziam:
- euesta ?naS ente"""1.?" que matar ã estos neg?'os.»

, (i), lã o leitor sàbe qui o ,hat!lllitio argêntlno n. 12 (Lucio IManciUa), que sustentou
esse tiroteio, teve apenas 15 soZdados (eridos,

Foi aSlllm quê os Paragl1ayos o ea:termitiatam I
A lia
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Entre os prlslOneiros feridos ficou o principal ajudante do general
Mitre. Chamava-se Villalon. ~ Está en nucstro poder'V f'/,6é 'Uno de
los que mas han gritado, diciendo mil necedades y amenazando elo
bello sexo de la A sunéion »

O general Elizarclo Aqnino falleceu no dia 19 em consequencia
de ferimento que, recebêra na manhã de 16.

2 )

O general paraguayo RESQUlN fez as seguintes decíarações em 20
de Março de 1870:

~ O combate de 16 de Julho de 1866 foi deter'ninado pela can.:.
strucção de uma trincheira no· bosque q'le ficava a direita das posições
paraguayas, cuja artilharia devia tomar de flanco o exeráto al
Uado.

« \ão se terminou a trincheira porque os AIHados a tomaram no
combate de 16, motivado pela sua po~se.

« No combate de 18 uma força alliada chegou à apoderar-se da
trincheira de Sauce, na direita paraguaya. Esta trIncheira era entãO'
insignificante', pouco elevada, e seu fosso. tióha apenas uina vara de profun
di.lade. Não obstante, depois de ter sido tomada pelos alliadôs, uma'
força paraguaya carregou sobre os assaltantes e os desalojou, reto
mando a posição perdida, por não terem as forças Alliadas outras de
protecção ou reserva.

« No dia 16 a perda dos Paraguayos foi muito crescida, morrendo
o general Aquino.

« Os Paragllayos perderam a artilharia que pretenderam collocar
na nova trincheira (2).

« Depois ele 18 ele Julho os Paraguayos se reforçaram dando grande
desenvolvimento ás trincheiras. »

3)

o general PARANHO (Antonio da Silva), então tenente-coronel, e
commandante da 7"' brigada, e~crevia em 15 d.e Agosto de 1866 a seu
irmRo o visconde do Rio-Branco :

('2) Isto não é exacto.
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'11
« .•.. Já. lhe fallei por alto nos ataques de 16 e 18 do mez

.passado, primeiros' combates que se travam por iniciativa do exercito

alliado.
« Posso accrescentar algumas informações.
« Levámos o ataque com o fim de tomar as trincheiras que o lUl

migo estava levantando quasi a nossos olhos, com pasmo de todo o exer
cito, nas mattas da esquerda. Ficavam em posiçãO dominante, e era
intenção de Lopez bombardear d'ahi o acampamento alliado. Si as não
tomassemos seriamos obrigados a mudar de campo immediatamente, e
não poderiamos fazer isso sem quebra de força moral, embora não seja
boa a posição que occupamos.

« Entretanto, o mesmo ponto que o lllimigo começava a fortificar
já tinha estado em nosso poder, e não teriamos sido forçados a tão
grande sacrificio de vidas se o acommettimento se tivesse feito logo
que os Paraguayos se apresentaram, manifestando claramente o seu
intento.

« O Sr. Polydoro assumio o commando no dia 15 e só n'essa
tarde ficou assentado o ataque para a manhã de 16.

« Levados á acção, procurámos todos cumprir com o nosso dever
de soldados, e compraz-me o repetir-lhe que conseguimos com gloria
n fim proposto. As nossas tropas, e até os ultimo:, recrutas e volun
tarios chegados, bateram-se com intrepidez e enthusiasmo, e mostra
ram a maior constancia e firmeza no fogor.>

« A luta, como já. lhe disse, travou-se no meio de mattas, que
favoreciam a defeza. Apoderámo-nos, no primeiro dia, de uma das trin
cheiras, e ahi nos mantivemos, inutilisando todos os esforços que fez o
inimigo para retomar a posi~ão. N'e sa luta as for. as combatentes ora
avançavam, ora re(luavam, até que a noite recolhera'u-se os Para
guayos definitivamente ás suas segundas trincheiras. o dia 18 o ata
que foi iniciado, segundo se diz geralmente, sem ordem do Sr. Poly
do~o, pelos Srs. Flores e Victorino. Tomamos a outra trincheira,
e as tropas alliadas, depois de varios ataques em que Brazileiro , Orien
taes e Argentinos fizeram prodigios ele valor, e procuraram exceder-se
uns aos outros, chegaram a apoderar-se da ultima fortificação inimiga.
Os Paraguayos carregaram então com muita força e repelliram d'ahi
os poucos que haviam tomado a posição; mas desde que sahiram de
suas linhas foram, como sempre, levados a bayoneta e ol)rigados a
abandonar o terreno. A segunda trincheira tomada n'esse dia, essa
ficou em nosso - poder apezar dos ataques que por vezes tentou trazer
nos o inimigo.

« I'erdemos nos doi dia inais ele 4.000 homens, i. til fi, no dia 16
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tivemos para cima de 1.800 fóm de eombate da l- e 4· divisões e da
7& briqada, isto e, de 2 batalhões desta, 6° de linha e 9° de volurlta
,'ios, p,)r mim commandados; no dia 18 tivemos 1.399 B"azileiros
fóra de combate, e 1.000 e tantos Argentinos e Orienlaes. A perda
dos B,'azileiros, portanto, andou '[lO1' mais ele 3.200 homens (I) Este
é o nosso prpjuizo, p?'ovat'elm6nte climinuiclo ainda,. e proc'U?'ei
informa?'-.me com c~tu;laclo porq~te consta-me que /igw'am nas partes

ofticiaes duas cifras, ~tma ostensÍ'/:a e out?'a reservada.
« No dia 16 recebi no peito, do lado direito, um ferimento leve

por bala de fuzil. Nesse dia, como acima disse, entrei em fogo com
o 6° de linha e o 9° de voluntarioso Fui reforçar a 4' divisão às 7 horas
da manhã. Rendido ás 11 horas, para dar descanço aos soldados já fati·
gados, fui de novo mandado ao combate ás 3 da tarde. Pouco depois
recebi esse ferimento.

« O 6° de linha teve 13 officiaes e 167 praças de pret mortos ou
feridos. O 9° de vaIuntarias perdeu tambem muita gente.

« A brigada que commando é a 7.., composta dos batalhõe.'" l° e
6" de linha e 6° e 9° de vaIuntarias. Pertence à 3& divi ão.

« A ordem do dia ultimamente publicada faz menção honrosa do
tenente Fontoura, do estado-maior; foi um acto de justiça, mas esse
officia! mereceu-a tanto como os 4 não menos di<>tinctos comamndan~ de
batalhões, que, à fmnte de seus corpo, deixaram de exi til' nes as dias: são
~les o coronel Machado, commandante da p~licia da côtte, que aqui tem o
n. 31 entre os corpos de voluntari'), Martini, commandante do 14" de
linha Azevedo, do 0', e' Gome, que no dia 16 commandava o 16&, alem
de vario majores e muitos officiaes, cujos nomes ficaram esquecidos.

« Dias depois do ataque de 18 foi de ignada a minha brigada para
de tacar para o Potrero Piri , e Ó r9ndida 22 dia- depoi . Quando para
alli segui offria amda do meu ferimento: hoje, felizmente estou bom.

«Devo er justo para com o Sr. PaI) doro. Quando elie a umio o
commando do exercito no dia 15 não tinha outro remedia senão aceeitar
a ituação que encontrou. Ião e lhe pôd pois, imputar o descuido
hUI ido no dia 13, 14 e 15 m que o inimigo com o mais desaforado
arrojo le anta a a trincheira que tau a ,ida precios nos cu .aram ... :.

(1) aremos adiante que foi um pouco lDaior a no perda.
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(4

o genel'al P ALLEJA (oriental), morto em 18 de Julho, des.:rcveu no

seu Diario o combate de 16.
Como elle é sempre muito dúfuso, daremos apenas um resumo da

sua descripção:
A's 11 horas da manhã de 15 o general Flores reunio-se na barraca

do general Ozorio com o presidente Mitre. Resolveram desalojar na manhã
do dia seguinte os Paraguayos das posições que occupavam nos bosques
da esquerda, devendo o ataque ser levado por tropas brazileiras «El
coronel Canesa debe concurrir tambien a la misma hora con la division

- de su mando para servir de reserva. 7>

Referindo-se então á partida do gene~al Ozorio diz Palleja:
« A su regreso el general en gefe (Flores) nos di6 la triste noticia

4e la separacion momentanea deI ejército deI general Ozorio... Grande
pesar ha causado en los tres ejércitos esta noticia: todos lo apreciaban,
todos lo querian, por su caracter bell0 y franco, y mas que tod,o porque
el general Ozorio és un valiente... »

Durante á noite houve tres tiroteios entre as avançadas brazileiras
e as paraguayas. A's 5 horas da manhf~ de 16 começou o ataque, avan
çando o general Guilherme de Souza com os 8 batalhões brazileiros
da 4" divisão e 4 peças de calibl'e 4. Esta força pasRâra a noite entre
o banhado e o bosque da esquerda. O bosque apresenta dous boqueirões. Em
toda a extensão do primeiro abrio o inimigo um fosso (zanja) (1), que
continila ao longo do bosque e vai unir-se á nova bateria que fecha
o seguudo boqueirão do bosque ('!). Esta por sua vez l'eune-se por meio
de outro vallado (zanjeado) â extrema direita das trincheiras ini
migas (3).

A pr'lmaira garganta (4) communica por dentro. com um grande claro
que ha no bosque e vai sahir por detraz (ã espaldas) da nova bateria,
no cotovello ou martello que f6rma a f..rincheira inimiga para terminat'
am um banhado impenetravel (5).

A divisão Guilherme de 8ouza, depois de quasi uma hora de resis-

(I) No sitio denominado Punta Narõ.

(2) lsla Carapá.

(3) Sauee.

(4) Em hespanhol-boqlUt~,-jsto é, desfiladeir'o, ga,'gamu" entrada estreita de qualquer
bosque ou montanha.

(5) Este trecho está traduzido lilt6ralmente.
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tencia do inimigo, desalojou-o do fo.:so (zanja) do primeiro desfiladeiro.
e interuou-se no bosque e no grande claro que fica no interior d'el1e.

No desfiladeiro deixou parte das ~:uas tropas para que guardassem
a retirada e levassem o ataque pela direita em direcção à parte pos
terior (!laCta la espalclo) da bateria nova. O combate se foi tornando
cada vez mai geral e o fogo muito nutrido. « Jamas vi otro egual por
tanto tiempo, in terminar en una carga por una Ó otra parle.»

Um combate dentro de bosques e banhados impenetraveis como estes,
contra um inimigo que conhece toda as obras e picadas occultas, offerece
difficuldades insupeeaveis para o ataque, pois é impossivel conservar as
tropas em boa ordem. E' uma guerra como a da Vendéa, com os mesmos
gritos, a mesma pertiuacia na resdencia. o mesmo enthu ia mo. Assim,
pai, apezar do reconhecido valor e pericia do geueral Guilherme de
Souza, uas tropa apenas puderam tomar a primeira posição (1), O ataques
levado à. bateria nova (2) e ao entrincheiramento inimigo (:3) não foram
coroado de esito feliz, e este general teve que «replegar u division
à la zanja primera tomada al enemigo por la manana, y esperar em

"e punto el releTo para su tropa fatigadas, como es consiguiente. )I>

Ao meio dia a divi 110 Argollo rendeu à de Guilhel'me de Souza
e o combate continuou com for e impul o. O fogo era terrivel. O ini
migo mandava em ces ar novo batalhões ao combate, e atê corpos de
cavallaria de montado. De meia em meia hora havia nma nOTa carga
do Paragua o que empre eram repellido. « La dh-ision Argollo
OOD er,o ha"ta las 9 de la noche la po icion' conquistadas con na
t n di no del maror eloujo. A a hora iando as nas tropas
mortas de f· diua e a" arma jâ em poderem fazer foao foram ren idas
por 5 ba alhõ da divLão "\ ictorino Monteiro indo de r "erva a esta
o' 4 batalho araentino d coronel onesa.

r' fi

vez de
indo à

de uot _ )'.
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esquerda sem que se tente movimento algum estrateglco para diminuir
o luror d'esta. O que sé ganha com isso é tão s6mente augmentar o
sacrificio de vidas, «porque si tenaces son los ParaguaY08 para el fuego
a pié firme, mas tenaces son los Brasileros » •

Houve dous momentos em que se púderia ter tomado a bateria
nova (1) se houvesse mais methodo e conjuncto no ataque. O primeiro foi
as 10 horas da manhã. O inimigo retirou suas pe~as ; suas tropas fugiam, e
sahiam em debandada do desfiladeiro, porém os Brazileiros não puderam
ou não souberam como atravessar o claro (no pudieron 6 no acertaron
á cruzar el claro). Um novo batalhão inimigo, chegado de reforço, avançou,
e restabeleceu o combate, tornando a coroar de canhõe a bateria, e
fazendo retirar os Brazileiros.

Coroada de novo a bateria com sua ± peça, pl'1ncipiou a fazer
. um vivo fogo sobre o acampamento da vanguarda e de revez sobre as

tropas brazileiras que defendiam f) primeiro desfiladeiro consquistado.
Uma granada da bateria oriental (~) incendiou um armão, e este um
grande deposito de munições e projectis ôcos. Houve uma explosão
terrivel. Das 4: peças inimigas só 1 continuou a fazer fogo no decurso
do dia e da noite. As outras 3 ficaram provavelmente inutilisadas
com grande, destroço de gente. A bateria ficQU por alguns momentos
quasi. deserta.

Foi esta a oútra occasião que se deveria ter aproveitado para tomar'
a bateria ada se fez então, e outros reforços chegaram, sustentando
a bateria com a peça que ficou.

Além da artilharia que ahi tinha, fez o inimigo jogar outras peças
e estativas de foguetes em differentes pontos, assim como as da« trin
cheira do martello no bosque ~ (3), Tambem fizeram fogo contra a ba
teria de baixo (4) e 4 peças de campanha que foram ao desfiladeiro
com o commandante Mallet.

A artilharia da nossa linha frz tambem fogo iucessante até á. naite,
Os no!!sos tiros foram bem dirigidos e produziram estragos visiveis.

« i Qual foi, » pergunta Palleja, «o reslütado do com1;Jate de hoje?
Foi a conquista de uma parte da posição entrincheirada do inimigo,
posiÇãO de que o deixa.mos apoderar-sJ e que elle foi fortificando tran-

(t) Carapa.

(2) Estes estragos f~l'am produziJos p 'lo fogo lia ga bateria e 2 peças de montanha
do l° regimento brazileiro de artilharill montada. OOfi'uandava·as o então major Severiano
da Fons,'cll, que Coi posto ás ol'r!ene do R~nel'al Flores na noite tie 15, e n.\ manhã de 16
occupou uma fraca trincheira na Cl'eute,!l. pouca dist'lllcia:io bosque oecupado pelo inimigo.

(3) Sauee.

(4) A que os Brazlleiros tomaram e occupllum.
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'luillamente por espa~o de tres dias. Espe 'àmos, para levar. o ataque,
que o inimigo cobrisse de canhões a nova bateria e completasse os
seus entrincheiramentos. Oonquistada essa parte, isto é, a trincheira do
primeiro desfiladeiro (la trinchera deI primeI' boquete) e a desemboca
dura que dava para o claro do interior do bosque (y el desembocadero
deI claro deI interior deI monte), seguio-se durante o dia e a noite
um fogo de posiçãO, em que as perdas dos combatentes se equilibraram.
Oonservamos a trincheira conquistada a despeito dos esforços do ini
migo, que, não sendo incommodado em outros pontos, pôde dispôr de
todas as suas forças para tentar rehaver a trincheira perdida. Não o
poude conseguir. Assim, creio que as nossas perda., serM pouco mai,5
ou menos iguaes as do inimigo. Sem dados positivos sobre eUas, julgo
que tocaram 400 mortos e 800 feridos a cada um dos lados comba
tentes. Nada de tropMos; a guerra de bosques é só guerra de exter
minio, sem dar nunca brilhantes resultados, mesmo quando se derrota
o inimigo.

« As forças brazileiras por si sós sustentaram o combate até ás 9
da noite, em que o coronel Oonesa e o general Victorino Monteiro
renderam o general Argollo; assim, só eUes tiveram prejuizos de con
sideração. As tropas orientaes não tomaram hoje, pela primeira vez,
parte activa no combate. Estivemos cobrindo a frente das trincheiras,
promptos para marchar ao primeiro aviso. »

Accrescenta o general Palleja que durante toda a noite de 16 para
17 o inimigo' trabalhou, fazendo, a machado, abatidas no bosque (ha
ciendo abatidas con hachas en el monte). Ouvia-se tambem o chiar de
carretas. Passou-se a noite a trocar foguetes e balas com o inimigo,
renovando-se a cada passo a fuzilaria, sempre que se davam alguns
momentos de repouso. Ao amanhecer, Oonesa foi rendido pela divisão
argentina de Oesario Dominguez. Victorino Monteiro continuou nas posições
conquistad!ls. Quando clareou o dia cessou a animação no fogo, e apenas
de quando em quando dava-se uma rlescarga. « As forças paraguayas
procuram descansar; devem estar exhaustas de fadiga. ,.

Aqui terminam as informações do general Palleja.
No combate do dia segp.inte era eUe morto.
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oe Prrclus dos ;Illia lus e dos Pa,'aguayos 110S co;nJJates de lu e 1
de Julho de 1866

1)

Per. ia dos Paraguayos

A perda dos raraguayos nos combates de Boqueron (16 de Julho)
e Sauce (18 de Julho) é orçada pelo tenente coronel Thompson, em

2.500 IItGrtos e feridos.
Foi ferido mortalmente na manhã de 16, e expirou 'no dia .19, o

general Elizardo Aquino. (i)
No dia 18 foi morto o major 1Iarcelino Ooronel, que defendia a

trincheira de Oal'apá, tomada pelos Alliados, e ferido o coronel Jimenez.
Não temos noticia de outros officiaes inimigos mortos ou feridos,

pois o Sernana?'io occultava sempre as. perdas dos seu.

O general Polydoro Jordão avalia a perda dos Paragl1ayos em mais
de 2.500 mo,'los e feridos. Os Brazileiros tomaram-lhes 1 estaliva de
(oguetes â congreo '(2), mais ele 900 espinga"clas e 600 bayonetas, e 146
peças ele {! "ramenta ele sapo..do"Js (80 pãs e 76 alviões). No dia 16

tomaram os Brazileiros a tdncheira de Punia ;i;la?'ó, e no dia 18
forças dos tres exercitos alliac10s conquistaram a trincheira de Carapá,
sendo, porém, repellidas no ataque que levaram ãs linhas elo , aUce,
depois de estarem dentro dessa fortificação.

2)

Perda elos Bl'3zi'eiros

Encontrámos grandes difficuldades para dar com exactidão a perda
que tivemos nestes sanguinolentos combates, feridos com grande des-

(1) Foi sepultarl0 no cemiterio de Hum) 'á. Em I8Bn tivemos oecAsiii'l rle vllr abi
o modesto monumento que Lopez mandou l"vantar á melllona desse g91leral.

(') Em nosso poder ficaro.m 2 cslativas de foguetes, e nãu 1 sómente, c Imo t1iz a ordem
do dia. Consta isso da parle offieial de um dos chefes de batalhão da 4& divisão.

A 24
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vantagem da nossa parte contra um lillmlgo protegido por bosques
expessos, por fossos profundos e trincheiras artilhadas.

O general Polydoro Jordão, na ordem dú dia n. 3, de 24 de Julho,
diz que tivemos f6ra das fileiras, nos dous dias. de combate, ce?"ca de
~ .050 praças ent?"e mortos e feridos; mas este algarismo està muito
longe da realidade.

Em officio ? ese?'vaclo, de 23 de Julho (que publicamos adiante)

declarou o mesmo general ao ministro da guerra que a nossa pe-I"da
(ôra maio?'. Segundo esse reservado tivemos fóra de combate:

1\[orlos Feridos Contusos ExtrRYiad,'s Somma

Officiaes ........... 46 140 6'1 250

Inferiores e soldados. 406 2·.041 2.449
---

45') 2.18 l 61 2.6.9

TaTU, 2.699 homen, seudo 2:>0 officiaes e 2.449 inferiores e sol
da,los, sem contar os soldados contusos e os extraviados, que não foram
em pequeno numero.

De accordo com este officio foram publicados, no J or,~al elo Com
mercio de 31 de Ago to de 1806, dous mappa rubricados pelo coronel
Gome de Freitas, deputado do ajudante-general, e algumas relações
nominaes incompletas.

Um mappa que possue o illustre vi. conde de 'anta Thereza da
ao Lo COfl)O a seguinte perda no dia 16 DE JULHO:

Mortus Feridos Confllsns Ex traviados Somma

Coronel ............. 1 1

Tenentes-coroneis ..... 1 3 5

Majores ............. 1 5 2 8

Ca'1itãe ............ 8 14 7 â.
Tenente ............ 6 14 9 29

Alfere' .............. 10 47 21 78

1'olal dos o/ficiaes... 26 84 4') 150

oldado ., ........... 205 1. 1:36 ? 1.341

231 1.22.) 40 1.491



l n 7

No dia 18 o mesmo mappa dã. ao 10 corpo (note-se que o '20 corpo
teve 76 homens fóra ele combate) a seguinte perda;

Mortos )i'eri,los Contusos Extravia.dos Somma

General ............. 1 1

Majores ............. 6 3 9 (1)

Capitães ..... " ..... 6 12 4 22

Tenentes ........ " .. 4 13 4 21

Alferes., ....... , . , .. li 25 10 47

Total elos otficiaes... 21 57 2L 100
Soldados ............. 198 910 1.108

219 ~167 2L 1 1.208 (2)

Reunindo, temos NOS naus IlIA8, segundo e 'se mappa:

:Vortos Feridos Conlusos Extra.vindos SOlU 111 a

General ......... '" . 1 1

Coronel .............. 1 1

Tenentes-coronei' ..... L 3 1 5

Majores..... , , ....... I 11 5 17

Capitães .... , ..... . , H 26 11 5L

Tenentes•......... , . , 10 ;!7 1::3 50

Alfer, s .... , ......... 'lI 7'2, 31 I 125

7'01 al dos otfidaes . .. 47 141 61 1 250
Sol,lados . , ........... -1(.13 .) .046 2.449

,---
-1-'j() 2.187 61 2.699 (3)

------
. (I) Adiante damos os nomes Iie 11 ntljo·-es. CJ,ue, segundo os documentos oflJ.ciaes

publJcados em ordem do dia, foram mortos ou fendas no dia 18.

(2) Accrescentondo se li soldados mortos, 4.8 felidos e 10 cnntllsos do 2· corpo
(s~m fallar em 4. officiaes), teremos em vcz de 1.208 homens f6ra de combate, 1.280.

(3) ° 11ta2Jpa elos ('tficiaes ~ pl'aças de lJrP.t mOl'to.Ç, (~ridos c pa;tralliad('3, etc:.
que acompanha o RI';LATOIHO DO MIN1STELUO DA GUERRA de 1870, trabalho que, clJmo Já
disstmos. é imperfe1ti 'simo. danlo quasi sempre algalismos inexactos e ommittindo
grande nnmero de combates, diz que ti\'emos a seguinte perda:

No clio 16:

MOI'los . • , •.... (Officiaefl .•.. , .. ' '" •
IRoldados , ..

Feridos, •. ... .l0fficiaes : ..
ISnldados ,

26

8

'!07l ~:p

l.l2íJ 1.181

1.33~ 1. 414.
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o
de dizer

ommi -

ímeni ~ no proprio
ãs re1açõe-

orien ar-n ~

- ~ a qu muit

Ha algumas differenças entre os algarismo~ deste map, a e os do

oflieio re ervado de 23 de Julho: o mappa dá mais 1 oflicial morto e
meno 3 oldados mortos' mais 1 oflieial e 3 soldados ferido , e menos
1 oflieial contuso. Ias o numero total de ofliciaes (250) e o de praças

de pret \2.499) combinam.

o primeiro dia lilO offici'les fóra de combate' no segundo 10).

Ba tatU e te numeros redondos para vel"-se que o algari mo da~

communicações reservadas e,'Vp1'imia'r~ apénas um calculo feito antes da
minuciosa a mraçao das relações parciaes enviadas pelo commandantes

de corpo.

onfrontàmo cuidftdo amente esses nUlllero com as "elações nomi
7~a('s publicada em ordem do dia da repaI ição do ajndan e-ueneral e

com a I e' ofliciaes mbem repl'oduzidas ~m ordem do dia; as e
ame onvenceu-no~ de que os allmri mo", do oflieio reser\ado de 23

d Julho e do mappa .acÍlUl. tran~c ip o ainda ficaram nm ponco longe
da vel' a e. A verificação das perdas ~o 'rido ~ pelo~ di eren corpos,

que e r r ram no di ~ d comb· te ~. com ma', '"" !!ar podia ser
feita poi nem todo o~ comm nd ntes reme teram 10CTo informações

mpleta' .

Facíl
i, m



'egundo a partes officiae dos
cornmandantes, publicadas e:n
ordem do dia:

6°. Voluntarios
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Ainda assim, fornecem-nos taes documentos dados seguros para que

não adoptemos como verdadeiros os algarismos acima indicados.
Exemplifiquemos.

As relações nominaes publicadas em ordem do dia do ajudante general
dão ao 2° batalhão de voluntarios 1. offit-ial e 20- soldados feridos, e i o(ficial
oontuso, nu combate de 16 de Julho. Entretanto, segundo a parte offi
cial do c0mmandante Deodoro da Fonseca, tambem publicada em ordem
do dia, esse batalhão teve 1 offioial e 1. 9 soldados rno7'los, 10 of{iciaes
e 102 soldados fendos e j o(ficu,t[ e 12 soldados oontusos (1). Diierença :

-em vez de 22 homens fóra de combate, como se publicou, 145.
O 6° batalhão de infantaria de lip.)1a, que pertencia â brigada do

general (ent'io tenente-coronel) Paranhos, teve, segundo as 7'elações
nominar>s publicadas, « 169 homens fóra do combate, » entre elles 4
officiaes mortos, 7 feridos e 2 cantusos (13 officiae'). Segundo a parte
official do commandante intermo, Oliveira Botelho, publicaria em ordem

do dia, teve 1.80 homens tora ele combale. entre os quaes 13 officiaes.
Duas cartas, que possuimos do general Paranhos, dão a esse batalhão
« 178 homens fMa de combate; » entre os quaes 5 officiaes merto.,

. além de 1 soldado do 1° de infantaeia de linha que servia ás suas ordens.
Quanto 'a antros coqJOS notámos as mesmas differenças.

Vejamos algumas:

Segundo as relações nominaes
publicadas em ordem do dia:

4". lnf. de linha\l. 1 morLo ) 2 mortos.
10 feridos \ 12 frrido .

. . I 20 morto
15 femIos ) 2 extra" iado~ .

1

3 ~~~~~~s. ~. ~~. ~~1~~~~~'
8°. lnf. de linha .

79 soldados fendas .....

Jenhum official COlitu~O ..

22°. VoInntarios 1 official e .:.I: soldados'!
mortos; nenh um ferido

4 officiae e 46 oIdado' fóra
de combate (2).

3 officiaes e 14 oIdado mor
to .

6 officiaes e 1 oldad f-::-
rido' .

1 official contu~o .

. (1) Na relação nominal só figuril 1 capitão contoso (Almeida Brnndiill), endo suppri
mldos os nomes dos seguinles ofliciaes:

Feridos :- major Oampos lIIello : capitães l1sconcellos Ferr ira. A.m ndo ntil. OlBt'O
da Silva. Pedro Soares; tenente Malttls alle3; aUeres 'ilVll r ude I n io Li boa
Junior, Albano de Souza e Eugenio Mendes.

(2) Na relação nominal ntio figura um só o.fficil1l. Entretanto ficurtlm 4 fÓTl1 de com·
bate, sendo o commandante, Caetano de Mello, ferido.

Tambem no 26° de voluntarios foram feridos o capitão Julio da Fonsoca. o lenenl
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Segundo as relaçõe nominae'
publicadas em ordem do dia:

12° . lnf. de linha

16°. lnf. de linha

Sagundo as partes officiaes dos
commandante, publicadas em
ordem do dia:

109 fóra de combate 119 fóra de combate (t).

I
II mortos, entre os quaes o

5 otdados mortos...... commandante r

37 ld d f'd 3 officiaes e 37 oldado fe-so a' os er! os .. , " ridús.

3 ffi · t j 3 officiaes e 10 .oldadoso cJaes con usos. . . . . . t
con usos.

Nenhum extraviado...... 5 soldados extmlÍado'.

3°. Reg. de cavo Nen1lum ferido •......... 1 morto.
7 feridos.

o 11· de valuntado, segundo a pa:rte do commandante, teve ferido",
mas isso não con ·ta da relação nominal publicada.

ão precisamo' ir mais longe para mostrar que nenhuma fé me
rece a relação nominal a que nos referimos, assignada pelo deputado do
ajudante-general, Gomes de Freitas (2).

A verdade é que, por precipitação e falta de cuidado da parte do
officiaes encarregados d'es e serviço, occultou-se a verdade ao 1aiz quanto
ao tributo de sangue que pagou o nosso valente exercito na jornada
de 16 e 18 de Julho de 1866.

Jà dissemos que sem as relaçõe nominaes remettida ao comman
dantes de brigadas pelos chefe do corpos não poderiamo de cobrir o
algarismo verdadQiro; porém, a[Jeí':ar de S01', como ,imo, muito incom
pleta a relação geral publicada em ordem do dia, . ervir-nos-hemo d eUa,
rectificando-a sempre que o pudermo fazer à vi ta da partes oificiae .
Es a mesma relação defeitllo a, rectificada apma ('i/~ pm':e, ervirit
para mostrar que no dia 16 tivem 1 pal'a cima de 1. 99 homen fôm
le combate (o officio resel'vado ele 23 de Julho apena fa11a em 1.491)
e no dia 18 mai' de 1 711 (em vez d 1. . O , algari 'mo do m mo
afficio) .

Dillmiro de Faria e o~ alferes Viri!ÜI) de Medeiros e A. O. Barrelo, como se "óde "er na
parle afficial do com mandante. E ses nomes fomm sllpprim id"s : na relação nominal só
applll'eCe 1 capitão morto, 1 alferes ferido e (l c mmand oLe e 1 !I:filres contuso-o

(!) ComquanL f,'ssem publica ios os nomes dos 5 'lffi ines ferido e cootusos que leve
e Le batalhão, appllreceu enLre os dros contusos o do alferes Oôrte Re I (Franci co Bor e5
de Almeida', ferido grnwmente.

,21 O gen Tll.l Argollo e" sua I arle "fficial diz qlle a t divi,;ã·~ te"e ró de combale
~21 homens. A re'llçâo nominal :l qlle nos temo referido di a ess divi fio apenas;:7.! homens
fÓl'a ne combate I

E note· e que o generül Arg.)l1 ,illlencio,nlllmenl ou oii . re.luzio um tanto a as
per.Jas. pois npeuns f.. lla cm 13 ollioiR.es (;ontus~s, qllanJ.o 011 l>articipações dos COlUmsu
dante~ de c 'rpns da sua divisão encontrámos os 11 me' de II ulficiall$ C<.IHtu. 5. e só men·
ciona 3 soldados extraviado, qllando os batalhõo 'o e Lo de inf nlari de linh li 'emm
II • o primeiro, e 5 o llPgllUtlO. 6 essp.s 2 batalhõ lI~eTam p is . exlra'da,10.
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l° corpo do exercito brazileiro em operações

MORTO' FERIU' S CONTU;OS E X.'l'RAYlADOS

TMúADA DO BOQUERON, " '" '" "em 16 o, o,
~ o, ti o," o, "'o,

de Julho de lt6'i ~
:.. o 'o '- o ::l 6~ ~

10-0 ...:1
.~~ " .~~ o~

.2 .~ .~
.~ t5 .~ 't t:! <:

'" ~~ '" ~~ <> ~::g <> ~:g F-<
I\'::: ~o It::: '=;l;l lE: ,., o lE: ~ o o
o f-.<o, o o ..;~ o f-.<o, E-<

Piquete do general em
chefe '" . 1 1 . 2

ARTILHARIA

Batalhão de engenheiros 7 1 9
lo batalhão d artilha-

ria a pé ............ 2 2 4
l° regimento de arti-

1 7 91haria aeavalio ......

!4.• DIVISÃO (Infantaria)

Gl!;)lERAL GUILHERME
DE 'OUZA

11- brigado, AUTo GUI
MARÃES

1
.,
" 1 1 ..

Estado-maior .
10° bat tlhão de linha.
14°» »
20° » de vols.
31°» »

13' bl'igadl, Coo '1'.\ PE-
REIR,\ -

1 1
2 10 8 59 4 83
1 14 5 140 2 162

9 4 59 5 77
3 28 1 05 1 12l:J

-- -- --- --- -- -- ----
6 ~~ _~ 353 _I=-:..:..:..:..:.. ::.~i:..:..:..:..:.. __4~

----------- ---
2

--- --- --- --- -----

120 batalhão de linha.
10 » de "pls

190 » »
2,1,0» »

80m111a .

1
1

8

22

32
ti

6')

121

3
1
6
5

15

3-1-

3
6

97
57

2·13

506

2
1
3
4

10

22

6

6 ......

3

3

3

110

l3~
73

33n

700--------- --- --- -- --

3· OIVI. ÃO (Infantaria)

'lonONEL J ACINTRO MA
CHADO B1T'1'.El.'1COURT

5& bdgacla, OLIVEIRA
BELLO

40 batalhão de linha.
Llo » de vols ..
30 batalhão de linha: 40

e 7° bats. ele vols....

2 12
lI?

14
li?

O

...... 2..... 23...... ...... ...... ...... 25- -1--- ---- - -----



192

FERlDIIS CONTlJSOS EXTRAVI.~DOS

<> <> '"
" " ..,

.., '" '" ~~ ~~... o '"
..,

'" .~~ " .g~ '" 't~.~ .~ ... <l .g
<> ~~ '" ~~ '"

,,;g
I;:, .. o IS:: !!:::: ~o
o ..;.'" o ";'" o ........

(Contilwação)

H\ de Julho de 1806

~ORTI)S

Comman'lanle da bri-
gada. .

lo batalhão de linba..
6°» »
6° » de ,ols ...
9°» »

4 25

7

4 32

1
1 1

6 V8 2 lí5
W 2 ~

3 30 46
-- -- --- --- -- - - -----

JO 195 2........ .... 2 246

-- --- -- -- ------ --I----~I

Somma . 4 31 10 21 2 ..... 2 270

------- --- --- --- --- --- ----- --- ---

l' DIVI 'ÃO (Infantaria)

GEXTill.U, AnooLLo (Vis
cOilde de Itapadca)

8' brigada, D. Jo ti: DA
TLYElRA

28
510

1
1
3

RI
il7

6
a

U
10

1
133

69
O

1 .0 1 59 2...... 83
-- --- --- --- --- --- - - -- -----
~~_~~__7 ]~~~-~1

E lado-lllaior .
° batalhão de linha.

1Uo II »
10° II de vaI ..
46°» »

iO' bl'igada, FARIA Ro
nA (interino)

(A.s relações nomin os
publicadas estão muito
ln omp1 t.as quanto ao
130 de linha e 400 d vo
Juntarios\.

130 batnUliio de linha. 4 5 G
~o » 1 vo1s .. 1 19 10 1 :2

2to II II 1 .j, 42
960 )1 II 1 27
40° II » 1 2

7 19

1
1

2
6

10

12

20 .

16
Hã-f,õ
123

9

ata
----------------I---~

I
IFi 'aram ainda frade

mb'lt nos bal-alhões
das .. brigadas .. 5 57 ..•...

---- ---1----1

omm .. 1 91 4i 11 C! ••••••-------- --- ----------



193

MORTOS FERIDOS CONTUSOS EXTR!VIADOS

(Oontinuação) " " " "fll" ~~ fll .. ""'" H16 de Julho de 1866 fll .§~ " .~
>'0 .. 1-0

" o'l:! .g'l:! " °t'g -<
.~ " t:l .9 -t C:3 "t:l .~ ~<> ~~ <> ~~

.,
~~ <> ~:a OlE:: ~ o lE:: ~o lE::
~" ~

,eo
~C ..... '" C ..... " C ..... "

-- -- -- --b. DmSÃO (Infantaria)

GEl\EHAL VIOTORlNO
MON'IElRO

i2A bl'igada, COELHO
MLLY

50 batalhão de linha. 2 1 3
'io Il Il 3 3:lo I' de vols. 2 2

160 II .1 O

14· bl'igada, SALUSTIANO
DOS REIs

20 batalhão de linha;
21° e ao batalhões de
voluntarios ......•.•• 2 2 11 2 3 ...... 20

i8- brigada, PINTO DE
ALMEIDA

150 batalhão de vols. 3 1 19 ...... ...... 23ego e 510 ba.talhões de
voluntarios ........ " ...... ,: ..... O

---- -- -- -- --
Somma......... 5 3 ~ 2 4 51

2.- DIVISÃO (cavallaria)

GENERAL MENNA BAR-
RETO (J. L.)

30 regimento de caval
'" laria de linha .. " ..•.
/0 corpo provisorio de
cav~llana da guarda
nacIOnaL ..

Somma ..

1

1

1 I......

1

7 ..

..............................
--.----

7 ......

8

1

9

Total.. .•......•

4 25

2G 83 1.350 44 101 O 38 1.899
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Resumo

MORTOS FERIDt'S CONTUSO EXTRAVIADOS

16 ele Julho de 1866 ., '" '"
.,

'" ;J;g ~'" ~,..,

BOQUERON '" ~~ '" '"
... 0 '"

... 0 H
'" o 'ti ., ô'tl '" o 'ti '" .~~
.~ ';:: ~ .~

.~ t3
.~ .~~ .~ ~

'" ~~ '" ~~ '" ~~ '" ~~ E-<
~ ,:;:0 ~ ~o ~ ~~ ~ ~o O
Cl ..... '" Cl "::;'" Cl ..... Cl ..... '" E-<

-- -- -- -- -- --
I} Primeiras forças que

en Lraram em fogo e
tomaram a trincheira
inimiga:

Divisão GUILITER1iJ:E DE -
SOUZA (4a de infanta-
ria) ................. 8 121 34 o!)6 22 6 O 3 700

A?'bilhw1'ia ........ ..... 1 3 1 16 1 I .. ·· .. ...... . ..... ~2

I
2) Forças que renderam Ia ,l' divisão, e sus-

tentaram as posições
tomadas:

Brigada PARANlTOS (la -
3' tlivisão de infanta-
ria) ................. 4 3') 10 195 2 O O 2 215,-

(Divisão AnGOLLO (I'" de
12 17 O 38 755infantaria)........... 91 34 476 92

3} Forças que tentaram
abrir caminho pelo
flmdo do P o t l' e r O
Piris, ás ordens do
general M.E:olNA BAa-
RETa (J. L.) e do co-
ronel JACIN1'EIO MA-
CIlADa BITTENCOURT :

Pigtlete do general em
che(e .. , ... , . . .. ..,. .... " 1 1 ...... ..... ...... ...... . ..... 2

Gaval.lal·ia (o pei da 2"
divisão .. , ........... 1 1 ...... 7 .. .. ' o, •••• ...... ...... 9

B?"igada BELLO (da 3"
divisão de infantaria) ...... 2 ...... 23 ...... . ..... . ..... . ..... 25

4) Forças que, unidas a
uma bri9,uda argen-
tina, ren eram á noite
a divisão ARGOLLO e a
bri~ada P ARAN HO S,
su entanc10 as posi-
ções tomadas:

Divisão VICTORINO MON-
TEmo (6" de infanta-
ria) .................. ...... 5 3 37 2 4 ...... . ..... 51

-- -- ---- ---- -- --
TOTAL.......... 26 256 83 1.350 4.J. 102 O 38 J. 99
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10 e 20 corpos (lo exercito ])l'azi}eiro em operações

MORTOS FERIDOS CONTUSOS EXTRAVIADOS

.,
"

., "ATAQUE DO RWCE, em 18 '" '" '" :3",
~~

.,,,, ..,'"
de Julho de 1tlG6 '" ~

.. o

.~
'- o

~
'-o H.,

·S~ .~'tj 0't3
·t~~ .~

..... ~
.~ <..... ~~ .. '" ~~c c ~~ c c ~:s1 H

~ i:! o IE:: ., o li:::: i:! o li:::: i:! o O
<:) 1-('" O 1-('" <:) 1-('" <:) 1-('" H

-- -- -- --
Gener'\! (commandante

da ü" divisão) .•..... 1 1
Assistente do deputado

1do ajudan te general. ..... , 1
Est'ldo-maior de lO. clas-

se ................... I 1

--- -- -- -- -- --

6' DIVISÃO (infantal'h)

GENElU.L VIOTO'llNO MON-
TEIRO

12. bl-igada, COELHO
KELLY

50 batalhão de linln. 1 20 4. B7 't 103
70 » » 2 20 3 90 2 21 156
30 » de vols. 4 OO? 8 200? 302

160 » » 6 4 4.5 1 7 63

-- -- -- -- -- --
'I 154. 00 5 fll 28 ...... ...... G2!

-- --- -- -- -- --
14" bl'Ígada, ALU,''l'Lu'<O

DOS RJ:;].

---------- ----

20 bablhão do linha.
lo » de vols.

300» »

2
6
1

II
31
19

2
1
5

95
33
90

2
2
2

116
73

lt7

----------
o 61 8 ~ 1 6

18" bl'igada

Jr)· batallião de \"ols. 10 .J 57 n 2 83
380 » » 3 3
51 0 » » O

-- -- ----
lO 4. 60 9 ...... 2 6

-- -- -- -- --
80 lima .. , •.... li 22' 31 08;1 11 37 2 1.016

;;
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MORTOS FERIDOS CONTUSOS EXTRAVIADOS

Ata3ue do Sattce. em 18 " " " "e Julho de 1866 ~ " " " ..
" " "''' ~~

.~ .§-â "
... <:I

"
... <:I

" H" .~'g '" 'r~
.. .~ 'g(Continttação ) .~ .~ <:I

~\.. tl ...
() ~:g () ~~ () ~~ <> ~::g
~ .!;~ li:;, ~<:I li:;, ~Sl ~ ~~ O
o C "-i" C E-<

---- -- --
Transporte ..... ...... ...... ...... .......

4' divis{To (Infantarin)

GENERAL GUILHERME DE
SOUZA

lla brigada, AUTo GUI-
MARÃES

100 batalhão de linha. 1 7
140 J) I) lO?
20° J) de vaIs. 3
31° I) J)

~1_8
2 39 2
-- -- -- --

...... 9 2 5:1 2 ...... ......
---- -- -- ---- --

13' bl"igada, COSTA
PEREIRA

12° batalhão de linha. 1 12 1 2
lo » de vaIs. 4 25

190 » I) 1 14
240 I) ,. .... 1 3 18 2

---- -- -- -- ----
. 1 8 69 3 2

--,-- --~ -- --

16
29
15
23

83

Somma.....•..• 1 17 2 128 5 2 ...... 155

1" DIVISÃO (infantaria)

GENERAL dROOLLO

8' bl-igada., D. JosÉ
DA SILVEIRA

---- -- -- -- -- ---1----

80 batalhão
160 )!
100 I)

460 I)

de linha.
I)

de vaIs...
J)

I?

17

20?
lO?

3.7

?
7
2

27

497
;..O?
9

7 ?

7
7

ia
307

1~ I
-- -- --1----1

1117
-- -- -- -- -- -- -- ---1----11

10' bl"igada

13° batalhão de linha,
20 , 220 , 260 e 'Wo ba
talhões de ,"aJuntarias .................. ...... ...... a

----1-·--
:1" DrvI ÃO (infantaria)

CORO:NEL J. MAOHADO
BITTENCOURT
7' b"igada

lo batalllão de linha••••...
60 bat.alhiio de linha,
60 e 90 de voluntn.rios •••..•

G

2 ...~.I .... ~.
9 41

o
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=
,

I MORTOS l'ERlDOS CONTUSOS EXTRAVaOOS

IAtaque do Satwe em 18 " " " "
'" '" '" ~~"'" '" " '" '" " '" .,

Ide Julho de 1866
., :... o :"'0 :"'0 H
" '~'g " 'C'g " .~'g " .~'g
.~

~ .~ .~ -<
~~

...
~~<:> <:> ~~ <:> ~:!i ~

F-i
(Continnação) ~ ~o ~ ~~ ~ ~o

.. o O
C 1-;'" C C 1-;'" C ..:;'" E-<
-------- -- -- -- --

Transporte ..... ...... 6 2 23 1 ...... . ..... 9 ,H

5" bdgada, BELLO

70 batalhão de vols 1 13 7 151 ...... ...... ...... 3 178
110 » » ...... ...... 1. 2 ...... ...... 0'0 ._, ..... 3
30 e 40 batalhões de
linha e 40 de volun-
tarios ...... ........ ...... ...... . ..... ...... ...... ...... .... . ..... U

- -- -- -- -- -- - -- --
Somma•........ 1 19 :0 179 1 ...... ....... 12 .222

-- -- -- -- -- -- ----
CAVALLARfA (comba-

teu a pé)

GENERAL MENNA BA.R-
RETO (J. L.)

Pertencente á 2" divi-
são do lo corpo do

.
exercito:

10 corpo de cava1laria -
da guarda nacional 1 4 ...... J2 3 ...... ...... ..... 20

20 re~lment<;> de cavaI-
lana de llllha ....... ...... 8 2 31 ...... 6 ...... ...... 50

30 regimento de cavaI-
4laria de linha ...... 1 2 23 2 ..... . , .. ., .. 32

Pertencente ao 20 corpo
do exercito:

20 COI'Sf de caç'ldores a
cava o .............. 1 14 2 48 1 10 ...... ...... 76

40 idem, idem ......... ...... .... 1 ...... ...... ...... ...... ...... 1

--~ -- -- -- -- -- --
Somma '" ..... 3 28 9 117 G 16 ...... ..... 170

ARTILHARIA:

Batalhão de engenhei-
ros ......•... ... .. ...... 2 1<1 ...... .... ...... 1 17

lo balqlhão de Itl'lil hn-
ria ...... ...... ~ . ..... I 2 I .... . , . .. 12

lo regimeutô' á.'e·· '~l:Ú'
lharia a cavallo ..... - ..... .... ...... 8 ..... ...... ...... ...... 8

-- -- ------ -- --
...... 2 2 29 2 I . ..... I 37

-- -- -- -- -- ---- --
Total .. ....... 2l 32l 58 1.2':0 25 5G 1 15 1.723

~
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Resumo

MORTOS FERIDOS CONTUSOS EX'l'RA.~1

16 .

2 ... 0.0

18 de Julho dd 1866

S.IUCE

1) T r o p a s brazileiras
que atac'U'a'U as triu
cheiras do Potrero
Sauce, ás ordens dos
gell }rae . FLORE e
VrC'l'oRL'IO MONTEIRO,
e, depOIs do feriment'l
d'est·', sob a direcção
do general Gun,lIIcR:\IE
DE Souz.\:

AI·tilharia ; ' .
Estaélo-maior " ..
Divisão YJCTORINO :MON-

T;Ell;l0 (6~ de infant>l-
na) .

Divisão GUlLIIE10IE DE
SOUZ.' (.la de infantaria)

2) T r o p as brazileiras
que ás ordens do ga·
neral MENN.\ BAllR1J.TO
(J. L.) atacaram, palo
Potrero Piris, o flan
co direito e1<l fortifi
cações do luce:

C.~VALLARl\ (a pé) 4 re
gimentos portencen
tes á I'" brigada, 2"
divisão do 10 corpo
le exercito . á 40. bri
gada do 90 corpo de
ox rcito) ..

ll'o,,-Ai'<'TARlA (3 bataLhõesl
da la divisão O 2 da :lal

17

1

3
1
1

2

22-3

17

2.
30
19

2
2

31

n
2

10

29

689

128

!l7
78

17.

2

11

5

6

1

37 1

1

2

1'2

37
3

1.016

155

17\)
111
222

TO'l' .• L ••••.••••. 24 321 ~ [,22) 56 15 1.723

TOTAL NOS DOI DIA

1__l\l_O_H_T~:","_I__l"_E_RlD--:O=-'_I CONTO.:

1(: ei8 ok Julho de1866 ~ ~ <l '" I ~ <l '" ~ i3
~ 't'g \) o~ ~ .~rg

~ ~:l:l :~ 1:l:l :Q ~:l:l::= ..... ~ ii:::: ~'" ~ ~f?

EXTllAV1,DO

-- -- ---- -- -- -- --1----11
J(l 1 Jlllh ..
1 de Julho .

26
9[

'0 5'0

1.3;;0
58 ['2~0

H I 2 510

4-1
,,5

19 1:

o
I

1

1. :)9
1.7.11

3.622
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A perda do exercito brazileiro nos dias 10 e 18 de Julho, como se
vê, andou em mais de 3.622 homens (261 officiaes e 3.361 praças de
pret) , figurando entr e os mortos 5 commandantes de batalhões: o coronel
Machado da Costa, com mandante do 31° de voluntario (1), (ferido mortal
mente no dia 16, succumbio no dia 18 ou 19), o tenente-coronel José Martini,
commandante do 14° d.e infantaria de linha (morto no dia lU), os majores
J. L. de Azevedo, com mandante do bO de infantaria cl.e 1 inha, e Manoel
E'eraphim da Silva, do l° corpo de cavallaria da guarda n.. · ional (mortos
no dia 18) (2), e o commandante do 16" corpo de linha, A J. Gomes
(no dia 16).

Foi morto tambem no primeiro dia o major Barros Lima (Julio
Pompeu), do 46° de voluntarioso

Os commandantes feridos no dia 16 foram o da 7' brigada, tenente
coronel Paranhos, e os chefes dos seguintes batalhões: 10° de linha,
Fagundes; 20 de voluntario, Cyrillo de Castro; 12° de linha A. P~ de
Oliveira; 19° de' vuluntarios, Alb~querque Bello; 9° de voluntarios,
A. J. Pereira Junior; 22° de voluntarios, Caetano de 1'ello; 26u de
voluntarios, Figueira de Mello; 40' de voluntarios, Feliciano Henriques,
e o segundo commandante do 15° de linha, Santo Coelho ('ub,tituio
o command~l.llte Gomes, morto). .

Os majores fiscaes feridos no dia t6 foram: do 10° de linha Theo
tonio Fortuna; do 14° de linha, 'Cypriano Fortuna; e do 2° de volun
tarios, Campos MelIo.

No dia lB, além dos commandantes Azevedo e ~eraphim da Silva,
mortos, foram feridos o general Victorino Monteiro (barão de S. Borja) e
os seguintes commandantes: 3° regimento de cavallaria, lziJol'o de Oli
veira; 5° batalhão de infantaria de linha, Bento J . Gonçalves; 16° de
voluntarios, P. PerrllChino; 2" batalhão de linha, Genuino Sampaio e
21-0 de voluntarios, A. J. Bacellar.

Sabemos tambem que foram feridos os seguintes majores fi caes; 5° de
infantaria de linha, Faria Goiabeira; 7° de infantaria de linha, J. M. Fer
reira Assumpção; 3° de voluntarios, Tiburcio da Souza; 2° de infan
taria de linha, Aurelio Pinto.

Em resumo, tivemos nos dous dias 5 com mandantes de corpos e 1
major fiscal mortos; 1 gener.ll, 1 commandante de brigada, 14 comman
dantes de c?rpos e 7 majores fiscaes feridos.

(I) corro policial da cidade do Rio de Janeiro.

O) Foi morto no dia 1 o commandnnte Azevedo, mas o eu nome nno fignrn nem
seqner entre os dos feridos. A julgul'-se pela ?'ela~ão nominal publicada. o 80 bnlalhli
não perdeu no dia 18 um s6 homem.
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3)

Perdas dos Argentinos

No ataque de 16 de Julho ó tomaram parte as tropas brazileiras. As
o horas da tarde, porém, o coronel Emilio Cone a (depois general), a
frente de uma brigada argentina (1) comp03ta dos batalhões 2° (capitão
Nicolas Lavalle), 3° (major Ezequiel rarragona), 4" (majol' Miguel Rasero)
e 5° (majur Dardo Rocha), todos da guarda nacional de Buenos-Aires
reforçou a diviSãO do general Argollo, tomando parte no fogo, que o
inimigo sustentava na esperança de reconquistar a trincheira de que
estavamos de posse.

O coronel Conesa commandava essa brigada, e tinha ás suas ordens
o coronel Pedro Aguero.

A perda dos 4 batalhões argentinos nesse dia foi apenas de 3 sol
dados mortos, 4 officiaes, e 41 scldados feridos, I official e 11 soldados
contusos. Total: 5 officiaes 4;) soldados fóra de combate. Foi tambem
ferido levemente nesse dia o coronel argentino Garcia, commandante do
regimento de cavallaria «S. Martin. »

A's 9 horas da manhã de 17 foi essa brigada rendida por outra,
tambem de 4 batalhões, ao mando do coronel Cesario Dominguez (3' Divi ion
deI interior). Formavam-n'a os seguintes corpos: 2" batalhão de Entre
'Rios (Tenente-coronel Caraza), batalhão Mendoza-S. Luiz (major Iva
nowsky), batalhão de Cordoba (tenente-coronel Cabot), e batalhão de
S. Juan (tenente-coronel Giuffra). Estes tres ultimos commandantes foram
feridos no combate de 18.

Na manhã de 18 empenharam-se no ataque os 4 batalhões argen
tinos de Dominguez, avançando ás ordens do coronel oriental Palleja.
O batalhão deste, o «Florida, » incorporou-se para esse fim á brigada
argentina, O general Emílio Mitre reforçou depois os combatentes com
outra brigada argentina (4' division), de que era chefe o coronel Luiz
Maria Argüero, composta dos batalhões 2° de linha, lodo 3° r~gimento da
guarda nacional, 9° e 12° de linha e 3° de Entre-Rios. Só os dous primeiros
tomaram parte no ataque do Sauee.

Estas forças operaram em combinação com as brazileiras dos gene
raes Victorino Monteiro e Menna Barreto, e as orientaes de Flores.

. (I) l?amos-lhe a. t1enomin.llçâo de bri~ada po.!quê Sê COlUpunha de 4 batalhÕes de
InfnnlBl'la._ No exercito arg~ntlll(l, porém, a. bat~lhoes e me~~o. 2 formavam uma divis/io.
Os batalhoes de COllesa tlUllam a denomlllacao de-2'" .Dw~lton Buenos·A il'U,
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Em frente ao flanco direito dos Alliados, isto é: para os lados dos
Palmares, apresentou-se uma força paraguaya que sustentou algum fogl)
com um piquete de cavallaria argentina, dirigido pelo tenente-coronel
Ayala, e com o 12° batalhão de linha, da mesma nacionalidade, e de
que era commandante o então major Lucia Mancilla. E te batalhão teve
apenas 15 soldados feridos e o piquete 2 soldados mortos e 4 feridos.

Testa e caramuças da direita e no ataque do Sauce, pela 6squerda,
tiveram, pois, os Argentinos a'3 seguintes baixas no dia 18:

Dia 1

Nforlas: 15 officiaes e
Feridos: 32 » e
Contusos: 6 » e

Somma: 53

I )6

389
60

635

soldados .
»
»

201
421

66

688

Estes são os algari mos da parte official do coronel Pablo Diaz, chefe
do e tado maior da 3' divisão argentina (terceI' cuerpo de ejército).

Os Argentinos tiverarn n'es e dia 1 official superior morto, o coron81
Argüero, e 6 feridos, que foram os tenentes-coroneis Giuffra, Cabot e
A. Orma, e os major-es Ivanowsky, Jerardo Palacios e F. Borges. I o
dia 16 foi ferido, como dissemos, o coronel Garcia.

Nos dous dias, portanto, t.eve o exercito argentino 59 ofticiaes e
690 soldados fóra de combate: ao todo 749 homens.

4)

Perda dos Orientaes

Infelizmente nao podemos encontrar informações sobre as perdas da
pequena mas valente divisão oriental n'este dia.

Elias foram orçada, por uns, em 200 homens f6ra de combate, e
por outros em 300.

A mais sensivel de todas foi a morte do coronel Leon de Palleja,
hespanhol de na cimento, chefe intrepido e disciplinador, que immen os
serviços havia pre tado á ua patria adoptiva.

O governador Flores o promoveu a general no momento em que
succumbia.

Os Orientaes s6mente se bateram no dia 18, entrando em fogo os
batalh-:es «Florida» (do coronel Palleja) e «Voluntario Independente»
(do tenente-coronel Elias).

Â. 2G
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5)

Total da perda dos AlUados

Fu; esta, portanto, a perda dos Alliados, englobado os feridos
e contusos:

16 JULHO 1866.
Brazileiros. A ,·,qentiflos. 01'ientaes, Total.

M t IOfIiciaes ...... 26 O O 26
01' os ....... ·I.Praças de pret. 256 3 O 251

F .d ~Officiaes ...... 127 6 O 133
eri os, •. , .... Praças de preto 1.452 5'2 O 1,504

E t . d OfIiciaes ...... ü O O O
x raVla os .... (Praça de preto 38 O O 3'

1.899 61 O 1.960

18 JULHO 1866.

M t tOfficiaes .....• 24 14 ~ ~
01' os ........ Praças de preto 324 186 ~ ~

F .d {Ofticiaes .•..•. 83 38 ? ?
er! os •...... Praças de pret. 1.276 449 ? ?

E t . d lOf&iaes ...... 1 1 ? ?
x raVia os .... Praças de pret. 15 O ~ ?

1.723 688 250 ~ 2.649

TOTAL nos dous dias: 3.622 B,·az. 749 Ai·g. 250? O,'i. 4.609 Alli.

36

t Ofliciaes bí'Clzileiros que (icat'am f'ót'a ele combate nos d1as 16 e 18
ele Julho

A lista que se segue não está completa, porém nella figuram
muitos nomes que deixaram de apparecer na rela .fiO official publicada (1).

(1) Os nomes precedidos do signal- -nao apparcceram na relação ofilcial publicada.
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CO?ffiATE DE 16 DE JULHO DE 1866:

11 •.BRIGADA (4a Divisão):

10· bato de info de linha :-Major Fagundes (commandante) ...
» Theotonio Fortuna (1) ••••

Capitão João Niemeyero .• o.•.••
» Souza Burity•.• o..•• ~

Tenente Braz Freire.... o.••..•
Alferes Graciliano Serapião. o•••

» Vicente de Lorena••••
» João V iganiga •....•• o.
» Minervino Costa .•.....
» FerreiradaFonseca(AoV.)
» Domingos Mendes.. o.. o
» Frederico Vicknhagen ..
» Sanches de Oliveira ooo
» Avelino da Cunha .....

14° bato de inf. de linha:-Tenente-coronel José Martini
(commandante) .. o.......••

Major Cypriano Fortuna. o. o. o.
Capitão Macedo 1imentel ......•
Tenente Pinheiro Passos. o.....
Alferes Bernarde Pinto. oooo•.

,. Silva Guimarães .
» Herculano Corrêa .. oo..
» Emílio de Mattos .

20° bato de voluntario :-Tenente-coronel Cyrillo de Castro
(commandante) .. o. o. o o

Capitão Rodrigues de Souza .
» J. F. Fernandes oo.
» Nunes Pinheiro .

Tenente Zeferino Soares o. o
Alferes Costa Leite o .

» Graça Bastos. oooo .
» Tenorio de Albuquerque.
» Barros e Va concellos

(Candido, .

(1) Assumio o CEllllllll\lIdll o c'lpiLii·' DuriLy.

'"!/ ..; ..;... co CD Q
;:;;! f'<.< o

1

1
2

2
2

3
4
5
6
7
8

3
4

3
9

10
11
12
13

5
6

7
14
15
16

8
17

9
10

II
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31" bato de voluntarios :-Coronel Machado da Oosta (com-
mandante) {l) ........ 4

Capitão J. J. de Sant'Anna.... '5
Tenente Manoel Rodrigues..... 6
Alferes Nepomuceno Mai:t...... 7

» Silvino Costa.......... 12
13" BRI<MW (44 divisão) :

12° bato de inf.. de- linha :-Major A. P. de Olivelra (com-
mandante) ............ 13

Alferes Belchior da Fonseca ... 18

» Manoel de Oarvalho ... 19
» Corte Real (F. Borja de

Almeida) ............ 20
» Joaquim do Livramento. 14

III bato de voluntarios :-Tenente Manoel 00 ta......... 15
Alferes Oarlo A. da Silva .. 16

1Qo bato de voluntarios :-Tenente-coronel AI b li que r q li e
Bello (commandante) ...... 21

Oapitão Borges de Lima (2) .... 22
» Barboza de Souza...... 2.3
» Oomelio Barboza....... 17-

Tenente Mascarenhas Paraguassú 18

Alfere Albertino de Carvalho.. 8
» Lucino Rocha.......... 2-1
» Lopes Rego ..•..•..... 25
» Gonçalves de oronha.. 26
» Marcellillo Nery........ lU

24° bato de voluntarios: - Tenente Bransford Cardoso ••..• 9
» Delvidro de Moraes .... 27
» Fabio Lustosa ......... 20

Alferes Vil'gilio de Oastro ..... 2
» Souza Gouvea ......... 29
» Mes.'ias de Araujo...... 30
» Moniz Barreto (Manoel) 31
» Diniz Gonçalves ....... 21.. » Moraes Rego .......... 22.. » Gomes Calmon......... 23

(1) Seu nome foi publicado na lista dos feridos, mas tendo morrido no dia 18
em consequencia dos ferimentos recebidos no dia 16, jnlgámos preferi vel ennumeml-o
entro os mortos.

(2) Com mandou interinamente o 11° do linha dep is da morte do commandtlnte deste
e elo ferimento do major.
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ARTILHARIA.

Batalhão de engenheiros :-Alferes Joaquim Benjamin da
Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

'f-» Picanço ela Oosta...... :24

10reg.deartil.acavallo:-2° tenente Marcos de Azevedo. 32

7· BRIGADA. - (3· divisão).

6° bato de inf. delinha:-Ten.-coronel A. da S. Paranhos
(commandante da brigada). 33

Capitão Borges oido.......... 11
» Lima e Silva (Francisco) . 25

Tenente Mattos Guerreiro..... 12
» Oypriano dos Anjos.... 13
» Vianna de Paiva...... 34

Alferes Odorico Pinheiro.. . . . . . 14
» Oentena Junior . . . .. .. 3f:>
» Cunha Godolfim .. . . .•. 36
» Teixeira de Oarvalho... 37
» Bueno Parrot. . . . . . . . . . 38
» Leopoldo G. da ilva.. 39
» Silva Bueno........... 26

9" bato de voluntario :-Major Antonio J. Pereira Junior
(commandante). . . . . . . . . . . 40

Tenente Valencio Moreira..... 41
Alferes Ignacio Bueno........ 4'2

8- BRlGADA.-(la divisão).

8° bat. de inf. de linha: _ 'f- Tenente P. Pierre de Carvalho.
» Olympio de Oarvalho .
» J. Theodoro da Silva .

Alferes Severiano de Mello .
» Gome da Silva .
» Firmino Passos .
» Martinho dos anto ' ..•
» J. icoláo de Oliveira.
» Ribeiro de Salles .
» F. Fontes.....•.......

15
16
17

43
44

45
46
47
48

27
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16° bato de inf. de linha:-Oapitão A. J. Gomes (comman-:
dante interino)...... 18

» Santos Ooelho......... 28
f Tenente Polycarpo Brazil... . . 49

» Firmino Spinola..... 29
Alferes Mauricio Martins. . . . . 50

» Gervasio ._·outo.. . . . . . 5L
» Moura e Camara. . .. . 30

4.6' bato de voluntario :-.Major Barros Lima (Julio Pompeu)' 19
Capitão Rodrigues Vianna. . . . . . 31
'f Tenente Trajano de Freitas. . . 3'2

» irgilio Guimarães. . . 32

10& BRlGAD\ (I" divisão) :

L3· bat. de inf. de linha :-Oapitão Lima e Silva (Affonso.. 20
» Alexandre Araujo. . .. .. 2L

Alfel'es Ar 'enio Barbo a. . . . . . .. 22
» Miguel Oalda . . . . . . . .. 23

» Liberato Fernandes. . . . . 33

)}

»

2" de volllntarlO:s: _ .. Major Oampos Mello .
.. OapItão Va concello Ferreira.

Amando Gentil .
Amaro da ilva .
Pedro oares..... ..

» Almeida Brandão .
Tenente Elia de Mello .

'f » 1aito. '~lle .
.. Alfere ilva Menezes .
... » Ignacio Li boa Junior ..
'f lbano de ouza .
'f » Euaenio Mende .

53
54
55
56
57

v

59
60
6L
62

34

~2' '1> d. voluntario :-Tenente ManoelFranci co Ramo 'Y

213° » de vo1untal'io Ten. coron 1 FiO'ueira de Mello. 35
.apitão Bapti ta da ruz...... 16

Julio da Fon eca. . . . . 63
Tenent I lmiro d Faria.:.. 64
Alfer ~ iriat de ledeiro... '5

A. . Bal'l'eto. . . . . . . . li .
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26" . baL. de voluntarios: - Alferes Jovita Duarte (1) .
» Rogerio do Espirito-

Santo . 36

.J( I' » de voluntal"io :-Oapitão Feliciano Henriques (com-
mandante) .

Tenente Neves Arruda .
» Gomes de Oarvalho .
» Oa1azans Ferreira .

Alferes Borges Barreto , .
» Gaudencio de Lima .
» Leonidio Silva.....•...

6' DIVISÃO:

68
aí

38
39
40
41
42

30° bato de vaIuntarias :-Tenente Sabino de Castro •.•....
Alferes Oorrêa Vasques .•...••.

15°» de voluntarios :-Alferes Pereira Pinto (Januario).

210» de voluntarios :-Oapitão Pereira de Mello..•...
Tenente Santos Magalhães..•...

2- DIVISÃO:

69

70

71

43

44

7° corpo provo de cavallaria
da guarda nacional :-Oapitão Fontoura Oharão...... 27

Piquete do gen. em chefe :-Alferes J. B. da Silva Telles.. . . 72

As istentes do deputado do
ajudante general :-Major Marques de Sá......... 45

Oapitão Senna Pereira (Re-
migio) (2)........... 28

» J. T. Nabuco ,.. 46

Total . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . .. 28 72 46

Entre o. mortos figuram o coronel Machado, e o capitão ~enna

Pereira, que na relação do deputado do ajudante general foram dados
como feridos.

Para os 83 officiaes feridos de que falla o afficio re ervado de 23

(I) Assim está. ntl relação nominal publicada. mas talvez pertença a out.ro ba
talhão.

. (2) Jornalista. Filho do fallecido chefe de divisão Jllcintho Roque de Se:lna 1'e
reu·a. Remigio de Senna Pereira, apenas ctegado de uma viagem á Europa, seguio para
o Paraguay. Foi ferido mortalmente no dia 16 e succumbio logo depoIs. .
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de Julho ficam faltanilo, como se vê, 11 nomes, que não podemes
encontrar.

Quanto aos officiaes t:ontu os apresentamos 46 nomes, isto é, mais 4.

OOMBATE DE 18 DE JULHO:

Estado-maior g e n e r a 1 :-General Victorino Monteiro ...
Estado-maior de I' classe: _1 0 tenente Oarneiro da Fontoura.
Batalhão de engenheiro. - 2" tenente Albuquerque Lima

(Benj .) .
'f » Fontoura 00 tallat ..

10 batalhão de artilharia:-Oapitão Diniz Santiago .
Alferes Toledo Ribas .

As 'istente do deputado do
ajudante g·eneral :_'f Tenente Placido Fialho .

2° ego de cav. ligeira :-Capitrto abino AmorÍfn .
Alferes Zeferino de Souza .

2
3

I
2

5
6

30 reg. de cavo ligeira :-Major I idoro de Oliveil'a (com-
mandante).. . . . . . . . . . . 7

Oapitão Brandão de Lima .•.... , 2
» Diogo dos Reis. . . . . . . . . 8

Alferes Pereira de Magalhães .. o 9
~ J. J. da Rocha... . .. .. 10
:t Fonseca Azambuja..... 3
» Boaventura isnandes... 4

lo corpo prov . de cavaUaria
da guarda nacional:- 1ajor Seraphimda Silveira (com

mandante) . . . .• . . . . .. 3
Oapitão J. J. Quadro o •••••• o o,, 5

» Vasco Ohananeco .•.. o • 6
Alferes Engracio de Moraes. . . 7

2 0 corpo de caço a cavallo:-Oapitão ogueira Angelim o •• 4
'f » M. Pereira da Silva .
Alferes Oonstantino Oarneiro. . . . 11

» Oarlos Rudolph ... o. . . . 12

lo bato de inf. ele linhn : - Oapitão Machado da ilveira. . . 13

Tenente Va concellos Machado. . 9
Alfere Melanio do Lago. . . . . . 14
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1° bato de inf. de linha: - Majol' Genuino de Sampaio (t'om-
mandante) ........... 10

» Au 'elio Pinto........... 15
Tenente Bezerra Cabral .. '" .. li

. Alferes Corrêa de Moraes ...... ;)

» Pontes Marinho ...•.. 6
» Baebosa das Neve'> ..... 16
» Francisco de Mello ....

5° » » » : - Major Bvnto J. Gonça1ve (com-
ruandan te) ............ 17

» Faeia Goiabeira.......... 18
Capitão J J de Magalh le 1'2
Alfeees Alves de Matto3........ 7

» Coelho de ,_·ouza ....... 19
» Julio Silva .......... 20
» J. Baptista Corrêa ...... 13

7" li> ~ » :-M~jor J. M. Ferreirad'Assumpção 14
Tenente Conrado Meirelles .. 8

» Argollo (Alexandrr) .... 2L
» 8everiano Dia~ ........ 22

Alferes Cardoso J li nior ......... 9
» Cas -iano de Menezes ... 23

(Falta 1 official contuso) .. 15
8· » » • : -' Major J. L. de Azevelo (com-

ma'1dante) .......•.. 10
12" » » li> :-'" Ali. Joaquim do Livramento ••. lG
3° » de voluntarios :-Major Tiburcio de Souza ....•.. 24

Capitão Rocha GaIvão Junior ..• II
» Galdino de Almeida .... 1:2
» Coelho Gome ........• 25
» Ponte Baixa ........•.. ~6

.. Alferes Cerqueira Monteiro .•.. 13.. » Leoncio Neiva .....•... 14
» Velloso de Oliveil'a•.•.. 27

, » Silves Ribeiro.....•.•.. 28
» Tourinho de Pinho•.... 29
» Martins Barbosa.•..... 30
» Medeiros Chaves..•.... 3.l

7" » de voluntarias: -Capitão Diogo de Ba.rros ..•..... 3.2
» Santos Oarias...•.•••.. 33

Â 27
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17
46

47

48
49

;;;
r:.
34
3(}
36

15
37
38
:19
40
41

42
16

43
44

45

l)

'"o...,...
o

;;S

7' bat. de 1Toluntarios :-Tenente Marcomle~ do Amaral.
» J. F. de Azevedo .
» Pio Rocha .

Alferes Paula Nogueira ·..
» Silva Telle .
» Liborio ele Oliveira .

lO' » de voluntal'ios :-Tenente Damaceno de Matt0 .
À lferes Curvello Ca,alcanti .

de voluntal'io : - Alferes Geraldo de Aragão .

15' » 'de vol untario : - Capitão ilvino de 01 iveira .
Tenente Cardoso larque .

» A. J. de Meura .
Alfere Pereira Marques... . .

» Martiniano de Pinho .
16' » de voluntarios: - lajor Pietro I'erruchino. " .

Capitão J. L. Ferreira .
Tenente Ajani .

» F. Calabre i .
Alfere. C. 'artes .

19· » devolllntarios;-Alfere Flf)festa de Miranda 17

21' » de volulltarios :-:\lajo_' A. J. Bacellar (comman-
dante).. . . . . . . . . . . . . . . 50

Capitão João A. de Albuquerque. 18
» José Libanio Ribeiro 19

Tenente Gregorio Leite " 20
» Pereira de Lucena (Noval) 18

Alferes Victaliano Lins.·..... " 21

» Magalhães Cardoso..... 22
» Sil \ ino do Rego " 23
» Pereira de Lucena (JoãO). 19

",O, » de voluntarios : -Capitão Araujo Lima 24
» Cavalcanti de Almeida.. 51
» Valerio Rodrigues.. . . . . 52

Tenente Beltrão de Alencar. . . . . 53
» Autonio Dornellas. . . . . . 54
» Cerqueira Granja...... 20

Alferes Pereira da Cunha. . . . . . 55
» Paulo Vellez.. . . . . . . .. .• • 21

Total .. , , ..•......•.. 24 55 21 1
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N'esta relação, organisada a vista de dados incompletos, temos 24
officiaes morlos, quando o oflicio reservado de 2.3 de Julho e o ma,lpa
organisado pelo deputado do ajudante general apenas fallam em 21.
Quanto aos feridos (57), ficam, como se vê, faltando aqui alguns

nomes:

Participações officiaes sobre os cOInbat.es de 16
e 18 de Julho de 1866.

t Offieios do comrnandante em ehefe do 1. o eo'l'po de e/JJe?"cilo b-razileiro
ao ministro da guel'?'a.

« Comm<tndo em chefe do lo corpo de exercito imperial. -Quartel
general em Tuyuty, no Paraguay, 93 de Julho de 1866.

« Re ervado.

« Illm e Exm. 81'.- Tendo eu as umido o commando do exercito
no dia 15 do corrente mez, como tive a honra de participar a V. Ex.
em officio cl'essa data, uccedeu que no dia seguinte pela 5 hora da
manhã tivessemos de atacar o inillligo para o de alojar de uma posição
em ,que se entrincheit'ava com o fim de no incommodar terrivelmente,
enfiando e batendo de revez a no. as baterias, e talvez mesmo com o fim
ele no obrigar a mudar de acampamento.

« Feito o ataque, travou- e um renhido combate a que o inimigo
correspondeu com todo o ardor e enel'gia, e s6 depois de 15 horas de
peleja cedeu eUe a posi~ão que conquistámos.

« 11urante o dia 17, posto que não houves e combate, não deixou
o inimigo de nos incommodar com tiroteio e algum fogo de artilharia
e foguetes; mas, c' nhecendo eUe a vantagem que teria em rehaver a
posiÇão que perc1êra, parecia preparar o meios para um novo ataque,
e ao amanhecer do dia 1 tornou o exercito alUado a ver-se na neces
sidade de sustentar outra peleja.

« Das descripçoe inclusa., que envio a V. Ex. para adiantar a noticia
d'estes acontecimento: collige- e o que houve de mai importante a seme
lhante respeito.
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« Não envio a V. Ex.. todas as partes dos comruandalltes de divisões.
brigadas e mais corpos, que entraram em acção, por não ter ainda ce sado
o trabalho e movimento da mesma força, afim de se poder su tentar as
posições conquistadas. Espero, entretanto, poder cumprir este dever

dentro de pouco tempo, e então apresentarei a V. Ex.. a ordem do dia
do exercito ácerca d'estes feitos d'armas, que, não obstante terem-nos
Custado perdas sensiveis, consi dera muito impol'tantes e vantajosos para

o proseguimento das no sas operaçõe .
« Deus guarde a V. Ex..- 111m. e Exm. Sr. conselheiro Angelo

Muniz da Silva Ferraz, ministro e secretario de estado dos negocias

da guerra.

«Polydoro da Fonseca Quintanilha Jord.ão,
" :'Iarech·,l de campo. »

« Commando em chefe do lo corpo do ex.ercito imperial. - QuaeLel

general, em Tuyuty, 23 de Julho de 1866.

« Reservado.

« Te~ho a honra de participar a V. Ex. que enviei ao EXlU.2r.
general Mitre, commandante em chefe dos exercitas alliados, uma ex
poúção identica a que em offieio osten 'ivo d'esta data pas o às mão de
V. Ex., parecendo-mo que com e ·te proceclimento conciliava o dever de

dirigir ao mesmo general uma parte relativa aos Sllccessos d'aquelles
dous dias.

« Devo, ent.retanto, declarar a V. Ex. que o verdadeiro numero
de hemens que tivemos fóra de combate é de 2.69Q, endo 46 officiaeS
mortos, 140 feridos, 63 c ntusos, e 1 extraviado, e 403 praçás de pret
morias e 2.043 feridas; porém, felizmente, a maior parte dos ferimentos
são realmente .leves. Faltando o tempo absolutamente prer.iso para a
confecção da relaçãO nominal dos inferiore' e soldados morto e ferido.,
sÓ envio n'esta occa~ião a dos ofliciaes, e espero que V. Ex. tomará esta
falta na devida considera~ão, aitentas a razões p(lnderndas n'aquelle
meu oflieio.

« Deus gllarJe a V. Ex.- 111m. e Ex.m.
Muniz da ':"ilva Ferraz, ministro e secretario
da guerra.

«Polydoro da !Fonseca Quintanilb.c: Jordão,
u lVhrecLal.clc C'IUl, o. "
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Ei as exposi~ões a que se refere o general em chefe brazileiro (,):

ExPOSIÇÃO DO COMBATE D I'JA 16 DE JULHO DE 1866.

« Commando em chete do 1· corpo do exercito imperial J'U ope
rações no Paraguay.- Quartel-general em Tuyut.v, 20 de Julho de 18G6.

« No. intuito de adiantar sobre o flanco direito as suas linhas de
fortifka.ões, tratou o inimigo de occupar um boqueirão existente no matto
quasi em frente á extrema esquerda da uossa linha, e onde principiou
elle a construir uma trincheira como obra avançada da sua, com o
dtiplo fim de enfiar o nosso flanco esquerdo, e mesmo hater-nos de revezo

« A e_ a immensa vantagem para o inimigo accrescia a de poder nos
atacar violentamente, assenhoreando-se do lagar denominado Potrero
Piris, para onde facilmente e comm unicaria por a '{enidas e picadas que
sem duvida teria. de abrir.

« Os 81's. generaes Mitre, Flores e barão do Herval, tendo reconhecido
a necessidade de ser desalojado o inimigo d'essa importante e vantajosa
posição, tinham resolvido atacaI-o.

« No dia 15 do corrente mez, e na occasião em que me apresentei
para assumir o commando do exercito brazilejro, ficou ajustado entre
aquelles 81'S. generaes e eu que se levac::se a effeito o ataque, e tomada
aquelJa posição.

« Na n(lite do me mo dia 1- determinei ao Leigadeiro Guilherme
Xa,'ier de Souza, que, com a l' di vi ã da infantaria brazileira sob
seu commando, levando 4 boc" de fogo, além de uma força do batalhão
de engenheiros com ferramenta de apadore., fosse pernoitar nas imme
diações da posição aiacavel com o fim de a sorprender na madrugada
seguinte, prevendo que já e tivessem adiantadas as obra da trincheil'a
em que o inimigo parecia trabalhar dous dias antes.

« Determinei igualmente que a brigada do coronel Oliveira Bello,
campo ta de 3 batalhões, e pertencente á 3a diíi:sào, fosse pernoitar no
Potrero Piri, donde, atravez elo maHo, e ele um pequeno campe tre imme
diato ao Potrero, se poderia talvez communicar para o fundo do boqumrão
em que o inimigo con truia a trincheira; e ao brigadeiro J. L. Menna
Barreto, commandanta da 3' di viSlO do ex.ercito, incumbi a direcção do

ataque POl e e lado.
« Foram. mais de:ignada 2 b cus de fogo de campanha, que, á.

dispo ição de 8. Ex. o r. general Flore, poderiam com outra 2 de mon-

. (l) Estes omcios furam publicaLlos oom muitas e 11Otavois altel,,'çães 110 20 vo1. ela.
Htstol'ia de Pereira da OSl!\, I ags. 1 8 a l.'·t Esse escriplol' tOlDOU-OS d·.Js 1l')SSllS diarios,
qli, uiio recebeudo eopi·.' dos ot'igin'I'~s, limitar 1m-se '1 retr.\dUZ11- S dos perioJicos de
Blieuos-Aires.
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tanha existentes nas fortificações da esquerda da nossa linha operar sob as
ordens do mesmo general, contra a direita do entrinche.ramento inimigo.

« Com taes disposiçõe, foi com elfeito ao romper do dia ]6 sor
prendido o inimigo nos trabalhos da trincheira, abandonando ahi
1 estativa de foguetes a congréve, e 146 peças de ferramenta de 'apa
dores.

« A força inimiga acudia com vigor ii. uefesa da posição, e o no o
batalhão n. 12 de infantaria de linha, que formava a linha de atira
dores, abrindo um espaço no ~eu centro, deu logar a que os batalhões
21 0 de voluntarios e 140 de linha ataca sem vigorosamente a trincheira,
levando o inimigo de rojo até ao fundo do boqueirão, onde, fazendo este
uma volta para o lado direito, eram os nossos soldados excessivamente
olfendidos pelo inimigo collocado na extensa continuação de sa volta,
recebendo elles ao mesmo tempo não só tiros de metralha e de foguetes
á congréve, como vivissimo fogo de fuzilaria, que partia de todo o interior
do matto sobre o flanco direito.

« Kessa situação tornou-se o combate sobremaneira renhido, entre
tanto que a nossa artilharia não podia operar pela estreiteza do terreno,
occupado todo pela infantaria.

« A nossa columna de ataque não pôde deixar de perder terreno,
retirando-se em ordem. até se collocar de now sobre a trincheira de
onde continuou a su tentar o fogo, reve 'ando-se os corpus, na melhor
ordem passiveI, nesse desfiladeiro em que nem bem se podia formar em
batalhão de frente.

« Depois de começarIa o combate tinha. eu manflado avançai' a 1&

di visãO de infantaria sob o commando do brigadeiro Argollo FerrãO, e
pelas 91/2 horas do dia entroll e ta. divisão em acção, sub titllindo a
4" que não só havia offrido grave. perda, como se achava cansada,
não obstante o vigor ê coragem com que ainda pelejava.

. «A la divisão pl'oseguio no combate elo mesmo modo que aquella,
sendo reforçada com 2 batalhões, e depoic;, pela' 5 horas da tarde, por
uma brigada argentina sob o commando do coronel Conesa, a qual
pelejou tambem com denodo e corag'em, revesando-se todos esses corpos
convenientemente.

« Só depois das 9 horas da noite começou a diminuir o fogo do
inimigo, continuando-se, porém, de espÚ.~o em eSJ'aço simultanea fuzi
laria, tiros de metralha e foguet.es à co"gréve, lançados dos pontos occu
pados pelo inimigo.

« A bat?ria da extrema esquerda da nossa vanguarda, sob o mando
do general Flores, secundava o ataque, motl'alhan lo o maito em que o
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mImIgo combatia, e bem assim o caminho por onde se dirigia a força
paraguaya para o lado da acção.

« Por ordem do mesmo general as peças de campanha que tinham
sido postas a sua disposição, e as 4 que marcharam com o brigadeiro
Guilherme de Souza convergiram a operar por uma entrada na ponta
do matto immediatamente ao logar da trincheira atacada, e todo o movi
mento por es a parte foi dirigido pelo referido general.

« A brigada que sob a direc~ão do brigadeiro J. L. Menna Barreto
occul ava o Potrero Piris, fez a pos ivel diligencia para entrar em com
bate, tentando atraves ar o ma to por algumas picadas que pareciam
dirigir-se ao ponto occupado pelo inimigo, o que, porém, não pôde con
seguir pela grande distancia a que ficava e expes ura do mesmo

matto.
« A's 10 horas da noite fiz substituir toda a força que até então

tinha combatido por 5 batalhões da 6" divisão sob o commando do bri
gadeiro Victorino Monteiro, e que devia su tentar a posição conquis
tada.

« O inimigo, não obstante ter ido desalojado da trincheira dispu
tada, ainda fez alguns tiroteios e tiros de canhão e de foguete a congreve
até pouco depois de meia noite, no que foi sempre correspondido.

« Esta exposição da a conhE'cer que o combate do dia 16 póde ser
commemOlado como um brilhante feito d'armas da presente campanha,
obstando-se com eUe que o nimig-o tomasse sobre todo o acampamento
dos exercitas alliados tanta vantagem, que mais tarde tornaria o com
bate muito mais sanguinolento, e a no a actual posição de diffic:l e
talvez impossivel su tentação.

« Toda a força que combateu preencheu bem o seu dever, e tem
direito aos elogios que por mais de uma vaz tem cabido ao oldado bra
zileiro pelo seu denodo e valor no combate.

« Aos brigadeiro Guilherme de Souza e Argollo Ferrão, comman
dantes das divisões que mais parte tiveram na acção, cabem honro o
elogios, e ao coronel Conesa, commandante da força argentina, bem
merecidos encomios pela coadjuvação prestada por ordem de S. Ex. o
Sr. general em chefe dos exercitos alliado.

« Todos os officiaes e mais praça rivalisaram em coragem e con-
tancia durante a 15 horas deste tão renhido combate. Entretanto, é

de lamentar o perdermos alguns de no sos bravos officiaes e soldado 7

pois nos ficaram fóra de combade cerca de 1.20:> praça, entre mortos
e ferido 7 endo felizmente destes a maior parte levemente, como mais
especificadamente será detalhado com os documentos annexos á ordem
do dia do exercito.



~16

« Oalcula-se com muito boa razão que a perda do inimigo seja
superior a 2.000 homens, a julgar-se pelo numero de mortos que deLxou
n s lagares em que puderam seI' Vi tos, sem contar Cllm o que ficaram
di.'seminados pelo matto em que combatiam.

« Além da estativa de foguetes a congréve e da ferramenta aban
donada pelo inimigo na trincheira conq ui tada, te,n sido achaflas até
hoje nos logare' proximo, ao combate mais de 9~0 espingardas e 600
bayonetas, devendo-se mencionar o prejuizo causado no parque d'J ini
migo pur uma das nossas granada, cuja explosão fez voar grande
porção de muniçõ s como foi visto por "todo o nosso exercito.

« Este impo.'tante feito d'arma não só nos prestou os esclareci
mentos obtidos por um reconhecimento de viva força, como nos deu a
segurança do campo que ora occupamo .

« Deus guarde a V. Ex - Illm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo
Muniz da Silva Ferraz, mini 'tI'O e secrdtario de estado dos nfgocios
da guerra.

« Polydoro da F. Q. Jordão,
(l Marechal de cam po »

EXPOSiÇÃO DO Gl)MBATE DE 18 DE JULHO DE 1866.

« Oommando em chefe do lo corpo de exercito imperial em opera
ções no Paraguay. - Quartel-general em Tuyuty, 23 de Julho de 1866.

« Depois de conquistada a trincheira inimiga, em consequ~ncia do
combate do dia 16, continuou na noite de 'se dia a ser es a posição occu
pada pela 6' divisão sob o commando do brigadeiro Victorino Monteiro,
bem como pela brigada argentina sob o commando do coronel Conesa,
que foi substituida no dia 17 por outra brigada de 4 batalhões, tambem
argentina, sob o commando do coronel Oesario Dominguez. Durante este
dia o inimigo apena fez contra aquellas forças ligeiros tiroteios e alguns
tiros de canhão e foguetes á congreve.

N~ noite de. 10 percebeu o brigadeiro Victorino Monteiro que o ini
migo tentavá abrir picada pelo interior do matto, protegendo este seu
trabalho com repetidos fogos de mosquetada.

« Ao amanhecer do dia 18, tratando-se de fazer um reconhecimento
mais positivo, começou o fogo pelo exterior e interior do matto que fica
entre a tdncheira conqui tada e a bateria inimiga, tomando parte no com
bate, e sob o commando do brigadeiro Victorino Monteiro, toda a força
brazileira e argentina que alli se achava.
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« Segundo as communicações d'aquelle brigadeiro, recebeu ene n'essa

occa..ião ordem do Sr. general Flores para proseguir no ataque até á
trincheira inimiga. O combate tornou-se então renhido n'esse ponto, e
ahi era dirigido de conformidade com as ordens do mesmo ::::1'. general,

por isso que a posição ficava proxima ao flanco esquerdo da nossa van
guarda de que eUe é commandante.

« ~em duvida S. Ex, terá detalhado todo o combate n'essa pr,sição

o que me não é passiveI fazer por ter eu acudido com outras forças
não só à trincheira anteriormente conquistada, como aos pontos extremos
da no~sa esquerda, por onde desconfiei que pudessemos ser contornado.

« A' 4· divisão sob o commando do brigadeiro Guilherme de Souza,
que marchou em protecção da 6'" engajada no fogo, indiquei uma ,posição
conveniente não só para esse fim como para defender aquella trincheira.

« Essa 4" divisll:o concorreu tambem com parte de sua força l)ul'a
o ataque dirigido pelo general Flores, até que, tendo ordem para se
retirar, reoccupou a posiÇãO por mim indicada.

« Pelo lado do Potrero Piris tinha eu mandado po tal' o 8° e 16°

batalhões de infantaria de linha e 10° de voluntarios da patria, per
tencentes á 8" brigada, do commando do coronel D. José Ba1tha ar da
Silveira, reforçado estes corpos com o 2° e 3 0 regimentos de cavallaria
ligeira elo corpo provisol'io de cavallaria da guarda nacional, que e

acham armado como infantaria, e tando toda e ta força sob a direcção

do brigadeiro J. L. Menna Barreto, com o fim não 6 de chamar a
attenção do inimigo para esse lado, fazendo-a divergir do principal ponto
do ataque, como tambem para tentar a tomada de um posto fortificado
e guarnecido com artilharia, como obra destacada das linhas inimigas,
e que tem por fim batel' as pl'oximas avenida do matto e immediações

da lagÔa Piris.

« E bndo e11 na tarde de 16, em consequencia do renhido combate
d'e se dia requisitado por prevenção do tenente-coronel Agostinho Maria
Piquet o concurso do lo e 20 corpos d~ caçadore a cavallo, perten

centes ao ex.ercito do barão de Porto Alegre, e que se achavam no Pa so
da Patria,oi o dito tenente-coronel prompto em marchar pa1'a, o meu

acampamento na mesma noite de 16.

«Na manhã de 18 lhe ordenei que tambem fos e tomar po'içilo

no Potrero Piris, afim de proteger a força sob o commando do brigadeiro
J. L. Menna Barreto no ataque por aquelle lado. Com effeito depoi

de ter e sa força investido contra o referido po to fortificado, fiz tambem
entrar em acção os dous corpos de caçadores a cavallo commandados
pelo mesmo tenente-coronel Piquet.

« O ataque durou 'até meia hora da tarde, ~onseguindo-se que a
A 2l!l



força chegasse até ás proximidades do parapeito d'aquelle posto defendido
energicamente pela artilharia e infantaria inimiga.

« Tendo, porém, cessado o fogo no ponto principal do ataque feito
sob as ordens do general Flores, era inutil pro eguir na tentativa da
tomada do posto avançado, que nrro podia ser con ervado senão tendo
sido igualmente tomada a outra trincheira inimiga.

« Ao general Emílio 1itre, que havia concor'l'ido ao lagar do COlll
bate com uma força argentina, di e eu que não conviria tentar ainda
a tomada da trincheira, e im conservar as po. içõe que occu pavamus;
o que com e1feito suecedeu.

« A esse tempo tive noticia que o lllllUlgO fizera um movimen o sobre
o flanco direito do acampamento do exerCIto argentino, e quando eu me
dirigia a S. Ex. o Sr. general com mandante em chefe dos exercites
alliados para me informar elo occort'ido, conhet'i que o inimigo tinha ido
batido e rechaçaelo por esse lado.

«Cessando, portanto, o combate, fiz collocar convenientemente a
força necessaria para sustentarmos toda as posições occupadas de~de o
(lia 16, e mandei então levantar algumas obras de fortificação para
tç>rnar mais efficaz a occu pação dos nossos postos, e para melhor segu
rança do acampamento em que nos achamos. O mais breve possivel
erão concluidas essas obras.

« Segundo as communicaçõe feitas pelo c01umandante das divisões
e mais forças que entraram em acção n este dia, o exercito brazileiro
teve fóra de combate cerca de 850 praças, entre mortos e feridos, con
tando-se no numero d'estes o brigadeiro Victorino Monteiro, que so1freu
um ferimento grave na mão e querda, sendo para notar que a maior
parte das feridas, como succedeu no dia 16, sejam leves, o que attl'ibúo
a terem sido produzidas pelos estilhaços das arvore do expesso matto
em que teve logar grande parte d'este combate, e por onde atraves
sava a fuzilaria e metralha inimiga.

« A perda do inimigo não póde ser deter~inada por isso que com
bateu n'este dia sempre coberto pelas suas linhas entrincheiradas, mas,
a julgar-se pela intensidade dos fogos, deve ter eUe soft'rido grandes
perdas, principalmente- pelos mutiplicados projectis de artilharia que lhe
foram lançados das nossas baterIas.

« As forças que combateram n'esse dia em nada desmereceram do
valor com que o tem feito mais de uma vez.

« Com os documentos que se devem ainda recolher do differentes
corpos e brigadas do ex.ercito, melhor se poderão especificar os nomes
das praças que ficaram fóra de .combate.



« Deus guarde a V. Ex. - lllm. Exm. SI'. conselhei1'O Angelo
Muniz da Silva Ferraz, ministro e secretario de estado dos negocias
da guerra.

~ Polydol"O da Fonseca Quintanilha Jordão~

« Iarcchal de campo n
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+Ordem do Dili do general Polyclol'o Jordão sobre os com
bales de 1Ô e 18 de Julho de 1866

« Com mando em chefe do lo corpo do exercito brasileiro em opera
ções. - Qual'tel-get1eral em Tuyuty, 24 de Julho de 1866.

O?"dem elo Diu n. ::J

« As~umindo o commando deste primeiro corpo de exercito em
opel'ações, achei-o em vespera de um combate, que emprehendi com
plena certeza de que as nossas arma iam conqui tal' novas glorias
para o Imperio, e offerecer à nos a hi toria mais uma pagina honrosa
e brilhante; porque para um exel'cito como e te, acostumado ao soffri

menta de uma campanha longa e laborio a, aguerrido por uma erie
de combates em que tie tem con tantemente ennobrecido, o começo de
uma acção e o preliminar de uma ,-jctol'ia infallivel.

« O exercito inimigo, empre derrotado, não pode apreciar e ta
verdade, e, acreditando ainda poder tornar efficaz sua re. istencia, pelo
conhecimento que tem de seu territol'i') coberto de ob taculos naturaes,
tentou nma operação que lhe cu tOLl ensivei, perdas no eu pe oal,
e mai.. uma humilhação para sua banc1eira; quiz ganllar posição obre
o. nosso flanco e qUel'c10 donJe pude', e bostili a.r no' a' força em eu
p1'opl'Íos acampamentos, bater de ra,-e7. no"a linha.;; mai avançada,
e, íodificando- e nesses ponto. augmental' a ua clefeza, e 1'e trin iI'
considerayelmente o no 'so campo.

« Con. tl'uio n'e se intuito nrna trincheira. que, fechando uma das
avenida. do mato, flanqueava pela e querda fi, no a vanguarda, e no
dia 15 :'e animo\l a encetar .novo;' trabalho~, com () fim d flstender
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suas linhas pela costa do matto até um pequeno campestre formado ahi
em uma reintrancia. Si tivesse realisado este pensamento, a nos a po
sição seria insustentavel, sendo batidas as nossas linhas, me mo a mais

retiradas.
« Tendo sido deliberado o assalto contra aquellas po.cições, na

noite do me mo dia 15 ordenei que a 4- divi. ão, ao mando do Sr.
brigadeiro Guilherme Xavier de Souza, com quatro boccas de fogo e
um contingente do batal,hão de engenheiros, avançasse para a margem
do matto, e se conservasse occulta do inimigo até ao romper do dia
seguinte em que devia atacaI-o, e tive a satisfação de ver logo ao al
vorecer do dia 16 que o -inimigo, cedendo ao impeto dos nossos bravos
soldad.os, retirava-se da suas posições mais avançadas, não só em pro
cura de um refugio na trincheira que tinha construido, como em parte
disperso pelo matto.

« Nessa trincheira continuou a resistir, ma cedeu ao fogos com
binados da no sa infantaria e da artilharia do exercito da vanguarda,
á qual mandei reunir mais uma bateria à di po ição do valente Sr. ge
neral Flores.

« Os corpos que entraram n'essa primeira acção foram os batalhões
20· e 31" de voluntarios, e 10° e 14° de infantaria.

« Tomada a trincheira, e recuando o inimigo pelo boqueirão, que
essa fortificaçao cobria, nos as forças souberam conservar valentemente
a sua posição, apezar do fogo activo de artilharm que lhe era dirigido
de duas baterias paraguayas, que para alli convergiam com -tiros de
granadas, e a despeito da fuzilaria do borlueirão e do matto, que pro
gressivamente se tornou mais inten. a.

« Grande foi o esforço do inimigo para tomar a posição que aca
bava de perder, porém, maior foi a energia com que a no. a' forças
se sustentavam, cabendo e.:sa gloria não sÓ á 4' divisão com mandada
pelo Sr. brigadeiro Guilherme Xavier de Souza, como ti I' commandada
pelo Sr. brigadeiro Alexandt'e Gomes de Argolo Ferrão, que o rendeu no posto
ce honra às 9 1/2 horas da manhã, tendo sido reforçada com mais
dous batalhõe, e às 5 horas da tarde por uma brigada argentina, de
quatro batalhões, sob o commando do Sr. coronel Conesa.

« Em quanto se dava na trincheira e.'se combate renhic10 e pro
longado, uma brigada de iníantal'ia a di. posição do Sr. brigadeiro Jo. é
Luiz Menna Barreto, entrou pelo Potrel'o Piris, e tentou forçar outra
fortificação do inimigo pela picada, que borda o gl'ande banhado onde
terminam os seus entrmcheiramento .

« As circumstancias locaes difficu1faram c()n~ideravelm(mte e ta 0Fe
ração e tornou-se prudente abandonaI-a.
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« A persistencia do inimigo em querer desalojar-nos da sua trin
cl.;eira, prolongou o combate sempre renhido até ás ro horas da noite
e só então diminuio o fogo, retirando-se eUe logo, aproveitando-se da
e curidão da noite para encobrir os seus. movimentos e disfarçar a
sua derrota; entretanto' continuou a fazer alguns tiros de foguete, de
metralha, e mesmo tiroteios de infantaria contra os soldados do ba
talhão de engenheiros, e força que os protegia no trabalho de apro
priar as trincheiras para a nos a defeza, e no accrescimo de outras
faces que desenfiassem as nossas tropas dos fogos das suas baterias.

« E ·tes ~ogos de artilharia eram respondidos por uma nossa ba
teria de foguetes de guerra, e pelas bocas de fogo que se achavam na
extrema esquerda de nossa vanguarda.

« Depois das 10 horas a primeira divi ão foi substimida por 5
batalhões da 6a divisão ao mando do Sr. brigadeiro Victorino José Car
neiro Monteiro, que continuou a occupar a posiçãO, e bem assim os
batalhões argentinos que antes tinham combatido.

« Durante a noite de 17 o Sr. brigadeiro Victorino, persuadindo- e
de que o inimigo occupava-se em abrir novas picada.; para tornar a
atacar a trinch ira que lhe tinha ido tomada, ao amanhecer do dia
18 procedeu a um reconhecimento â. mão armada sobre a proximidades
da ua posição, mas {) inimigo, emboscado nos matto ,o metteu em um
fogo tão vivo de diversas direcçõe, que obrigou não só toda a força
sob seu com mando, como os batalllões arg"ntinos, a se empenharem no
combate, que proseguio sob a direcção do Sr. gent'ral Flore-, com o fim
de fazer o inimigo recolher-se aos seus entrincheiramentos.

« Augmentando- e as proporçõe' da luta, e para proteger a força
engajada no combate, mandei avan ar a 4' divi 'ão, e ao me mo tempo
reforçar os corpos que occupavam o Potrero Piri, com o 8' e 160 ba
talhõe de infantaria, 2 e 3° regimento' de cavallaria que e acham
armados de fuzil, elo corpo provisorio de guarda nacionaes, e bem
assim uma força de caçadore~ a cavallo, do '20 corpo de exercito, ob
o mando do tenente- coronel Agostinho faria Piquet, quer para [ec
tuar a resi~tencia preci 'l no caso de um ataque, quer para algum
acommettimento opportuno 'obre o entrincheiramentos do inimio'o,

« Durou o combate até 1 da tal'de, endo o inilllio'O for' do a
recolher- e as suas fortificaçõe ficando por nó melhor onhecida
essas posições.

« E' para la timar lJ.ue nos combate de 16 1 h-e"emo fora
das fileiras cerca de 2,050 praça, entl morto e ferid ucce-
dendo felizmente que destes a maior parte ,eja d ~ l'imento leve.

« O inimigo teve perda que o accidentes do terr no não deixam
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bem avaliar, por ser este em geande parte coberto de matto e e tal'
dominado por suas trincheiras; mas é fóra de duvida que são ellas muito
superiores as nossas, podendo-se mesmo asseveear que excedem de 2.500
praças, a julgar-se pelo numero de mortos deixados no terreno em que
se combateu; e bem assim uma e tativa de foguetes de guerra, e
146 peças de ferramenta de sapadore, abandonadas na trincheira que
construia, e mais de 900 e pingardas e 60J bayonetas recolhidas depois
·dos dous diaH de combate.

« Mencionando em longos traços, como acabo de fazer, a13 opera
çõe das jornadas de 16 e 18 do corrente mez, acredito ter lavrado o
termo da victoria, porque um exercito denodado e brioso ..ó ensa.rilha
as suas armas depoi de vencer, e registrar seu feitos é assignalar
os seus triumphos.

« O exercito brazileiro está ne te caso. A sua officialidade com
p"'e-se de uma mocidade esperançosa, avida de glorias, orgulhosa de
seus deveres, e zelosa do nome e da honra nacional; seus soldados não
são conduzidos ao combate pelas pena impo ta aos cobardes, e, pe'o
contrario, quasi todos militando por vontade, avançam espontaneamente
contra o inimigo, abrazados I~elo patrioti mo, e di. putam entre 'i a
preferencia de bater-se pela patria Um exeecito como este faz igual
mente o orgulho do seu general em chefe, engrandece o seu raiz, e
ennobrece-se a si proprio.

« Citar os nomes dos que cumpriram o seu dever no combate,
seria transcrever os de todos que neUe entraram, e assim acere centarei
apenas os louvores ao Srs. brigadeiros Alexandre Gome. de Argollo
Ferrão (' Guilherme Xavier ele Souza, pelo denodo com que comb·1.
teram e bem dirigiram as forç'ls que commandavam; ao Sr. brigadeiro
Victorin, Jo é Carneiro Monteieo, 1ela me ma ra'~HO cabendo-lhe mai:
a ·sorte de ter sido ferido gravemente, e· ao Sr. brigadeiro .Tosé Luiz
Menna Barreto, por ter bem occu~ado o po,to que lhe foi de ignado.

« Todo os Srs. officiaes que compunham o meu estado-maior
transmittiram. com presteza e pontualidade, as minhas orden. O Sr.
deputado do ajudante geneeal interino, coadjuvado pelo sen as istente,
e um dos sens aCljuntos, cumpria bem os. eu devere, todos me acom
panharam ao lagares em que me achei; bem como o Sr. tenente
COl'onel chefe da commissão de et'll'enheiro, que, tendo vindo da côrte
e se apresentado ao exercito no dia 18, as istio ao ultimo combate.

« Igualmente bem se portaram todos os rs. officiae'" dos e tados
maiores das divisões e brigadas que entraram em acç1o: me~ecem porém
um elogio esrecial o Sr. major Ago tinha Marques de, 'a, porque, tendo
sido contuso elll um b~'aço no combate de IR, Flpl'eSentou-. não oh~tante
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para o do dia 18, e o Sr. tenente ajudante do 22° corpo de voluntarios
da patria João Rodrigue Freire de Carvalho, porque, servindo ás ordens
do Sr. bdgadeiro Argollo, o vi sempre durante toda a acção de 16 com
muita actividade, coragem e desembaraço, no cumprimento dos seus
deveres; e bem a.sim o Sr. major de commis ão Antonio Tiburcio Fer
reira de Souza, porque, tendo sido ferido, posto que levemente, depois
de curado voltou ao combate; o Sr. 2° tenente de artilharia Marcos
de Azevedo e Souza, por ter dil'igido com bastante irrtelligencia e coragem
os tiros de uma boca de fogo assestada na trincheira conquistada, sendo
ahi ferido pela metralha inimiga; o Sr. capitão Jorge Diniz de Santiago
por ter dirigido com muita intelligencia uma b teria de foguetes de
guerra. O Sr. tenente do 4" corpo de caçadore a cavallo Placido
Fialho de Oliveira Ramos é digno de subido elogio, porque, sendo assis
tente da repartição do quartel-mestre general junto á l5a brigada,
pedia para combater na fileira e podou-se com muita bravura e

foi ferido.
« Cabem honro os louvores a todas as praças da L" companhia do

6.° batalhão de voluntarios da patria, com mandada , pelo Sr. capitão
Pedro Corrêa de Albuquerque, pela defeza eflicaz prestada por todas
essas praça.,; a uma das nos as bocas de fogo, que o inimigo tentou
tomar, e sobre a qUil.l carregou com muita energia.

« O forriel do 7.° batalhão de mfantaria Manoel 1arques de Queiroz
e Albuquerque praticou um acto de subido merecimento, levantando e
conduz~ndo a bandeira de seu batalhão na occa ião em que o porta
bandeira c, hio morto pro\imo á contra-e5'carpa do fo so inimigo (I).
O cabo de esquadra do 1.0 ua.talhão de artilharia a pé José :\lves de
Almeida, tornou- e recommendavel, porque tendo sido ferido, continuou a
combater com denodo e bravura até que, obrigado pelas exce iva dÔre,
foi retirado da acção; e o corneta do 12' batalhão de infantaria Ma
noel Sabino do Nascimento, praticou um acto de cOl'agem, avançando
da direita da linha em que se achava e matando com o seu abre a um
saq:~ento inimigo, que investia contra uma bocca de focio, de montanha.

« Não deixarei de fazer uma men~ão holl1'o a á memoria do bravo
e intelEgente tenente do e tado-maior de 1.' clas e Manoel Ignacio ar
neiro da Fontoura, que morreu no dia I glorio a e denodadamente
no fosso da t:'incheira inimigl, quando c mo, sapadore procura,a ntu
lha1-0, afim de facilitar a pa'> agem. á no a infantaria. A perda d te
prestante oflicial foi de certo muito en i~-el.

« Farei igualmente justiça declarando que
que tomaram parte nos combates de 16 e 1

(1) Vist.a (I. Tho.l1pson.
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acham acima especificados, os seguintes: l°, 2°, 3°, 6°, ./0, 9", lno, 15°
16", 19°, 2Lo, 22°, 24°, 26°, 30°, 38°, 40° e 4DO de voluntarios da
patria, o batalhão oriental denominado - Voluntario Independente -, e
os no_sos batalhões de infantaria de linha n'. 1, 2, 4, 5, R, 7, 12 e 13.

~ Polydoro da Fonseca Quint3nilba Jordão~

(l Marechal de campo. )1
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t /Jarles of/iciaes elos commandantes ele divisõe , bl'Ígadas e corpos
sobre o combate de 16 ele Julho ele 1886

A) PARTE Olt'FWIAL DJ COMi\lAl DANTE DA 4- DIVI ÃO:

~ Quartel general do commando da 4.· divisão, no acampamento de
Tuyuty, em 17 de Julho de 1866.

« 111m. e EXIll. r.-Em ob. erv .ncia â circular do quartel-gene
ral dI) commando em chefe, desta data, cumpre-me levar ao conhe
cimento de V. Ex., que a divisão do meu commando, tendo sido a des
tinada por V. Ex. para a empreza de apossar-se de uma fortificação
que o inimigo construia sobre o flanco esquerdo do acampamento do exer
CIto, marchei na núite do dia 15 do corrente a pernoitar nas proxi
midades de nossa linha de frente, lugar mais proximo da dita forti
ficação, afim de sorprender o inimigo nessa madrugada, na posição que
occupava.

« Pouco antes de clarear o dia, pondo-me em marcha com a divi
são, 2 peças de montanha de calibre 4, e 50 praças do batalhão de
engenheiros com a ferramenta necessaria, sorprendemos o inimigo em
seu entrincheirame~to, onde resistio elie por algum tempo ao batalhão
que fazia a vanguarda da columna.

« Forçado, porém, por outros dous batalhões que immediatamente
mandei carregar sobre o entrincjleiramento, foi o inimigo rfchaçado) dei
xando alguns mortos e feridos, e abandonando não SÓ uma e tativa
de foguetes á congréve, como grande quantidade de ferramenta com que
trabalhava.

« Continuando a perseguir o inimigo na e treita bocaina em que
se havia entrincheirado, onde com difficuldade apenas se podia metter
em linha um batalhão, o fomos levando até quasi o fim dessa abertura.
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Ahi, fazendo-se forte o inimigo, por encontrar grandes reforços, tor
nou-se geral o ataque; e lançando sobre nós foguetes à congreve, fazia
ao mesmo tempo fogo de metralha peh nossa direita, onde além do
matto, tinha collocado artilharia, hostilisando as im não só a nossa van
guarda, como a força de reserva. Forçoso foi pois principiar a retirar
a nossa vanguarda, em conse>quencia da grande quantidade de gente que
ia ficando fóra de combate.

« Mandei então que as duas peças de montanha, e mais outras duas
que e me tinham reunido do l° regimento de artilharia a cavallo, em
posição conveniente fizessem fogo, respondendo a artilharia do inimigo,
e mandei igualmente que alguns batalhões em ordem extensa. se intro
duzissem no matto que ficava à nossa direita, afim de transpôl-o e
flanquear a bateria que en~iio jà o inimigo havia collocado em outro
entrincheiramento analogo ao primeiro.

«Infelizmente porém, pouco foi o re ultado que colhemo desta
operação, effectuada por muitas vezes, porquanto, além da intensidade
do matto, apena a nossa forya se approximava à margem contraria, era
immediatamente forçada a retirar-se, com o vivi imo e continuado fogo
de metralha e fuzilaria do inimigo, sem que nos fosse permittido trans
pôr o matto, e conseguirmos o fim que tinhamos em vIsta.

« Ao pas o que o ataque se fazia por este lado, não cessava igual
mente de ser feito pela no sa frente; e posto que muita vezes tives
semos de levar de rojo o inimigo, outras tanta foi forçoso retirar,
pela grande força que este tinha reunido na extremidade da abertura

. que communicava com o campo em que se achava; havendo já feito
pas ar para o nosso flanco e querdo algumas columnas de infantaria.

« O ataque havendo principiado ás cinco e meia horas da manhã,
e permanecendo debaixo do mais horrivel fo~o de fuzilaria e metralha
do inimigo nesta oscilla)i.o até depois do meio dia, mandou então V. Ex.,
que a divisão de meu commando pela grande quantidade de praças que
tinha jà fóra de combate, e pela fadiga, fo se substituida pela I" diviSãO,
que em nosso logar engajou o fogo com o inimigo, occupando a posição
que ao mesmo tinhamos tomado, e su tentavamos.

« Durante o ataque foi reforçada a aivi ão com os batalhões 6° de
infantaria e 9° de voluntarios da patria, ambos da brigada do tenente
coronel Antonio da 8ilva Paranhos, e com o 8° e 16° de infantaria,
estes da brigada do coronel D. José Balthazar da Silveira. O compor
tamento da divisão, e quanto foi renhida a peleja, V. Ex. apre enciou,
e demonstra o elevado numero de cincoenta e oito officiaes po tos fóra
de combate, comprehendidos neste numero, morto, o tenente-coronel José
Martini, commandante do 14° batalhão de infantaria, ferido~ gravement~

A 29



li: Gui.lhel~nú~ 'X..~vier de §ouza;
« Bragadeiro, commandante da lu divisão.)'

V. Ex.--- 111m. e Exm. Sr. n1aréchal de campo
Quintanilha Jordrro, commandante em chefe do I"

o coronel fanoel José ~IachaJo da Costa, commalldante do 31° corpo
de voluntarios, o tenente-coronel Joaquim Ca\'alcallti de Albuquerque
Bello, commandante d 19° corpo Je voluntarios, o lIlajtJr João de Souza
Fagun·les, COillmandante do 10° batalhão de infantaria, e levemente o
tenente-coronel Carlos Cyrillo de Castro, com mandante do 20° COL'pO

de voluntarioso
« Cumprv um d\lver fazendo especial m·nção do sangue frio e

coragem com que, durante o ataque, .'e portaram o. coronel José Auto
da -'ilva Guimarães, com mandante da lIa brigada, o tenente-coronel
Antonio da Sil\Ta ParanllO , contuso no peito, e wdos os commandante
de corpos da divisão, tomando- e por isso dignos do maiore' elogios.
','ornam-se tambem dignos da mais honro a lUen~ão os officiaes seguintes,

que compoem o estado maior da divi 'ão sob meu commando, pela maneira
digna e brilhante com que se portaram durante o combate não 36 na
transmissão de minhas ordens, como pela intelligencia com que cum
priram seus de, eres: major Ago tinho Marques de Sã, 3s~istente elo

deputado do ajudante general; capitão de voluntarios Remigio ue Senna
Pereira, assistente do deputado do quartel-me tre-general; tenente de
commissão Delfino Jo é de Gouvêa, escripturario da re;Jartiçãu do aju
dante general; alferes de commi srw Franci co Maria de As 'is, e cl'ip
turario da repartição Jo quartel-mestre-general; tenente Joaquim Mariano
de Siqueira, ajudante de ordens, e alferes de com missão Jovita Duarte da
Silva, ajudante de campo; havendo sido o primeiro contuso, e o segundo
e ultimo gravemente feridos.

« Deixou de entrar no ataque o lo COl'pO de vol untarias, que com

o 14° batalhão de infantaria foram mandados guamecer uma bocaina á
direita do entrincheiramento inimigo, ficando ambos estes corpos sob o
commando do tenente-coronel Domingos José da Costa Pereira, comman
dante da 13' brigada; o 14° batalhão de infantaria porém, reunia-se depois
à divisão e tomou parte no ataque.

« Inclusas tenho a honra de remetter à V. Ex. não só as parte!
dos commandantes de brigadas e corpos da divis10 e contingente de
engenheiros, como tambem as relações, por corpos, dos officiaes mortos,
feridos e contusos, não o pndendo fazer ainda das praças de pret por
ser o seu numero em escala maior, e depender de mais espaço de

tempo.
« Deus guarde a

polyuoro da Fonseca

corpo de exercito.
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A 1)

Brigaria A~/o Guirltarães (lI' brigada, I' divisãO,)

« IUm. Sr.-Cumpre-me ,levar ao co~hecimeuto de V. Ex. que a
}}' brigada do meu commando formou no dia 15 do corrente, das 7
para a 8 horas da noite, e seguio a tomar POSiÇãO nas proximidades da
linha da frente e á esquerda, onde pernoitou, marchando de'te ponto ao
clarear do dia 16 em direcção á bocain.a em que o inimigo estava for
tificado. Ao approximar-"e a brigada da trincheira, recebeu vivo fogo,
e por ordem de V. Ex. carregaram os batalhões 20· e 31" de volunta
rios, que immediatamente a: assaram-se da trincheira, 11em como de uma
estati va de foguetes e muitos instrumentos de cavar terra, e levaram o
inimigo até o fundo da bocaina. O inimigo deixou ahi algum mortos.

« Tomada a trincheira seguiram estes corpos em ·persegui ão ao ini
migo, assim como o lO· batalhão de infantaria; fiz tambp.m seguir para
a. linha de fogo o batalhão 14· de infantaria que tinha tornado por
ordem de V. Ex. posição á e'querda.

« E te corpos BU tentaram vivi~simo fogo contra o inimigo, quer nas
mattas quer fÓra dellas, e só se retiraram ii. I hora da tarde, para se
refazerem de muniçãe e descançar, sendo nesta occa íà.O substituídos
pelos da I' divisão.

« Da,; 2 para a 3 horas da tarde avançaram de nOlo para a linho.
do fogo, paI' ordem de V. Ex., afim de protegerem o corpos da me ma
divi ão, o 20 e 31 0 de vol11ntario e 14° de infantaria, d'onde se .reti
raram ao escurecer.

« O comportamento da brig'ada foi exemplar, e V. Ex. que nos levou
ao combate, foi deUe testemunhi\ ocular

« Cumpro um dever mencionando o comporLamento dos comman
dantes dos corpo., bem como do empregados desta brigada.

« O coronel Manoel José Machado da Costa, commandante do 3i

de volllntarios, o. tenente" coroneis Carlos Cyrillo de Castro, e JO'é
Martini, c mmandante, e~te, do 14° de infantaria, aqnelle, do 20' de
volulltarios, e o major João de Souza Fagundes, commandante do lO'
de linha, portaram-se brilhantementf>, com cor'\gem bravnra. enthu
siasmo e calma até o momento em qt:e deixaram de combater. O co
ronel Machado retirou-se ferido gra'o'emente; o tl:lnente-coro:lel José
lVIartiní moreeu no combat ; o tenente coronel 'yrillo de Ca tro e o
ma,jor Fagunde.' foram ferido·' gravemente,
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« Tomaram os corumandos destes corpos, e, com eUes continuaram a
combater, os o:ffi.eiaes seguintes: major Affonso Jo é de Almeida CÔrte
Real, o do 31° de voluntarios do qual era fis~al; o capitão Francisco
Manoel da Cunha Junior, o do 20" de ,oluntarios do qual era fi cal;

e
O capitão Francisco Borges Lima (do 9° de infantaria e fi 'cal do 19°
de voluntarios) o do 14° de linha, sendo e te tambem sub tituido, por
ter sido ferido, pelo capitão Francis'co Manoel Soares do 12° de linha;
o capitão Manoel Pereira de •'ouza Burity, o do 10° de infantaria de
linha por ter sido ferido o major fiscal Theotonio Joaquim de Almeida
Fortuna.

«Este o:fficiaes portaram- e com coragem e bravura.
«( Tambem são dignos de menção pelo di cernimento, coragem e bra

vura na transmis ão das minhas ordens, o capitão João Jo é Cardoso
do 9° batalhão de infantaria, e o tenente de estado maior de I' cla'se
Luiz Antonio de Miranda Freitas, aquelle a sistente do aj udaote general,
e este do quartel-mestre general, e o alferes Julião Augusto da Serra
Martins, ajudante de ordens; tendo ainda o tenente Miranda Freitas ido
buscar munições e distribuir pelos corpo' que ainda combatIam, e que
dellas já necessitavam.

(C Juntas achará V. Ex. as parles dos com mandantes dos corpo, pelas
quaes verá quaes os o:fficiaes e praças que mais se distinguiram no combate,
e assim as relações dos morto, feridos e extraviados.

« Cumpro tambem um dever nrro omittindo o tenente ajudante do
14° batalhão de infantaria Tertuliano da Costa, (Jue assumio o oommando

do mesmo batalhão, quando foi morto o tenente coronel José Martmi, até
que se nomeasse outro commandante.

« Deus guarde a V. Ex.- Acampamento da 11' brigada em Tuyut)',
17 de Julho de 1866. - 111m. Sr. brigadeiro Guilherme Xavier de Souza,
mui digno commatldante da 4.' divisão.

« JOl!lé A.ut,o da Silva Guhuarães,
« Coronel c mm nchntc. »

Eis, em resumo, o que consta das parte officiaes dos commal1dantes
de batalhões da 11& brigada:

10° BATALHÃO DE INFANTARIA. DE LINHA. - Commandante majol' Fa
guncles.-Ferido este, a sumio o commando o major Theotonio Fortuna,
que, por ser tambem ferido, entregou á., 4 hora da tarde o batalhão
&0 capitão Souza Burity (este recebeu tambem uma contusão).
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A parte do commandante interino limita-se a elogiar o procedi
mento do batalhfL0, e a recommendar os ofliciaes e praças que mai
se di tinguiram.

Transcreveremos S0mente' o seguinte trecho para o fim indicado
em notas anteriores:

4(. " o cabo de esquadra da I' companhia Renovato José de Andrade,
que fazia parte da guarda da bandeira (1), ao ver o oflicial que a trazIa
derrubado por um ferimento grave, immediatamente della se apossou.,. ,.

140 BATÁLHÃO (PR0V1S0IUO) DE INFANTA LUA DE LINHA (guardas nacio
naes designados, da cidade do Rio de Janeiro).-Oommandante, o tenente
coronel Jose ilIartini.-Morto e' te, ás umio o commando o major Cy
priano Fortuna, que foi ferido, a sim como o seu successor capitão
Borges de Lima. O batalhão pa sou a ser dirigido então (4 1/.2 da
tarde) pelo capitão M. F. Soares.

A parte oflicial deste não descreve as occurrencias da manhã, e
limita-se a dizer o seguinte:

Que ás 41/2 da tarde assumio' o com mando na linha do fogo;
que ás 7 da noite retirou-.e o batalhão por ordem do commandante da
brigada, sendo substituido por outro.

200 BATALBÃO DE VOLUNTARIO' DA PÁTRIA (AlagÓas).-Commandante,
tenente-coronel Cyrillo ele Castro (contuso). -Succedeu-lhe no com
mando o capitão F. M. da Ounha Junior.

OoHocada a 4& divisão em um sitio proximo ao inimigo na noite
de 15 de Julho, seguio na manhã de 16 a desalojar o inimigo das
trincheiras que e tava construindo. E te batalhão, 2(Jo de voluntario,
recebeu ordem para atacar as po içõe inimigas. Metteu em linha, e
carregou á bayoneta. A carga foi impetuosa e brilhante. Em um mo~

mento estavamos senhores da trincheira, e o inimigo era po to em fuga
precipitada, deixando em nosso poder 2 estativa de foguetes a congréve,
ferraP.1enta de pontoneiro e grande quantidade de facões.

O general commandante da divi ão, e o coronel commalldante da
brigada, a sistiram a e ta carga.

O commandante Cyrillo de Ca tI'O teve o cavallo morto, e, como
vimos, recebeu uma grave contu ão.

31 0 BATALHÃO DE VOLUNTÁRIOS DA PATRIA (corpo policial da cidade
do Rio de- Janeiro.)-Oommandante, coronel Machado da Cn ta.-Ferido
mortalmente, succumbio tre dias depois. Pas ou o batalhão a er çom
mandado pele majol' Corte Real (Affon o Jo é de Almeida).

(1) Vista a TllOmpsoll.
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o batalhão marchou com a brigada a que pertencia as 7 horas da
noit~ de I:' de Julho, e tomou posição junto á forças da vanguarda.

« A's 5 1/2 da manhã de 16 de Julho, seguiu em columna, formou
linha em frent'e ao primeiro entl'incheiramento do inimigo, situado no

desfiladeiro da nossa esquertla, e guarnecido por grande força inimiga.
Esta, depois de sustentar vivissimo fogo, teve de ceder à impetuo idade
de nosso solciado " e foi levada de vencich até á 2' linha da fortifi
cação, onde, pelo inten o fogo de fuzilaria, artilharia e foguetes á
congrêve, teve o batalhão de obliquar à direita, carregando por dentro
d:> matto. Tres vezes avançámos, não obstante a grande quantidade de

metralha e fuzilaria que sobre nós fazia sentir o ini ligo, seneio na

ultima vez ferido gravemente o Sr. coronel commantiante, pele que
assumi a direcção deste corpo.

« Reconhecendo eu depois a impossibilidade de continuar na pusição
a que tinhamos chegado, pela perda consideravel que soffic ia o corpo,
retirei-me para o de,filadeiro, e ahi me conservei em continuo fogo com
o inimigo, que por vezes. rechaçara a nossa linha da frente, atê à 1
hora da tarde, quando fui sub tituido pelo 1:jO de linha, para refa
zer-me de munição, como toda a brigada.

« Das 2 l/2 para a 3 hora da tarde, marchou novamente esle
batalhão a encorporar-se à la. divi ão, sob o cummando do Sr. general
Argollo, que se achava su tentando a po ição tomaJa, e desd' essa
hora até ás 10 da noite estivemos guamecendo o centro do entrin
cheiramento conqui tado, su tentando sempre vivi :imo fogo contri\ o

inimigo, que sobre nós carregava com fuzilaria, artilharia e foguete~

a congrêve.

« Retirei-me com o batalhão quando a 1" divisão foi sub,tituiJa
pela 5", e recolhi-me ao aCamp.lmlmto ás 11 1/2 horas da noite. »

A :2)

Brigada Co~la Pe,'ei)·a.-(l3a. brigada 4' dilisll.o)

« 111m. E,m. Sr..~-Cumprindo o detel'luinado na circula.r dI) quartel
general, datada de hoje, levo ao c1nhecitllento de V. Ex., a. occur
rencias que se del'am hontem no combate que enc tamo,> ao romper
do dia.



231

« Tendo a brigada de loeu commando marchado na noite de 15
do corrente, conjunctamente com a II' brigada que formam a divisão
do corumando de V. Ex., e à 5 horas da manhã do dia 16 avançado
sobre a nova trincheira do inimigo, no flanco esquerdo da vanguarda,
ao passar o desfiladeiro, e achando-me a fazer seguir os corpos com a
maior brevidade passiveI, recebi pelo aj udante de ordens de V. Ex.,
ordem para ir proteger o 14° batalhão de infantaria, que já se achava
em um rincão á esquerda, o qual começava a retirar quando alli cheguei
com o 10

- corpo de voluntal'ios em . ua protecção; então fiz e te dous
corpos tomarem posição conveniente para resistirem ao inimigo, que o.
julgava por detraz do matto; pouc mais tarde tive ordem da V. Ex.,
para mandar retirar o dito batalhão 14 de infcllltaria, fi0ando-me somente
o l° de voluntarlOs com o qual procurei glurnecer a po ição que occu
pava.

« A's 8 horas pouco mais on menos, tornando-se o ataque mais
forte na trincheira aonde combatiam os outros corpos, e tendo eu noticia

por diversos officiaes de cavallaria, que se avizinhavam forças inimigas
tanto de infa'ltal'ia como de cavallal'ia, talvez com intenção de entrarem
por uma picaua que existe na luelle matto, e procurarem cortar a reta
guarda de nossas forças, e vendo a I' divi ão a minha direita junto á

ponta do matto, mandei por prevenção pedir ao Ex-m. ~r. general com
mandante da 1" ôivisjo, um batalhão para protegel'-me em ca o de
alguma nece sidade, visto que V. Ex. se tinha entranhado pelo matto
em frente ás trincheiras, tanto mais que eu ignorava completamente
qual a dispo ição du terreno, e a for;a que pndes5e atacar-me; com
effeito veio o 8° batalhão de infantaria que logo pouco depois retirou-se
por ordem do mesmo Exm. ,Sr. commandaute da divi ão.

e: Permanecendo no mesmo logar, segundo as .ordens de V. Ex..,
cumpl'e-me declarar que o major FranCISco de A.ssis Guimal~a:es, com
mandante do referido lo corpo de Toluntarios, portou-se com intelligencia
e muita activiriade, percorrendo effectivamente as linhas que ahi esta
beleci, e procurando conhecer de prompto qualquer movimento do inimigo,
que parecia emboscado nas mattas. O comportamento deste batalhão me
sati fez, e o mais consta da parte do seu respectivo commandante.

~ Chegando V. Ex., com os de mais corpo As 2 horas da tarde
a este ponto, donde nos retir.lmos ás 7 horas da noite, nada mais tenho
a relatar por se achar V. Ex. presente.

« Quanto ao 1 'tO batalhão de infantal'ia, 19° e 2-:1:° de voluntarios,
V. Ex. foi testemunha de seu procedimento, e coo ta da parte dadas
pelos respectivos commandantes o que com elles occorreu, e o numero
de oificiaes e praças que foram mortos e feridos em combate.,
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« Os officiaes do meu estado-maior, capitilo Faustino Januario de
Abreu, a sistente do deputado quartel-mestra-gemal; o tenente do 11 o

batalhão de infantaria Augu to Rodrigues Ohaves, as istente interino do
deputado do aj udante general, e o alferes Jo é Franci. co Lopes de Souza,
meu ajudante de ordens, sempre me .acompanharam, cumprindo os seus
deveres, no que se mostraram activo e diligentes.

.: Deus guarde a \', Ex. -Acampamento da 13" brigada no Tuyuty,
17 de Julho de 1866.-Illm. Exm. Sr, general Guilherme Xavier de
Souza, dignis imo com mandante da 4" divi ão.

« Domingos José da Co~f,a Pereh-a,
(( Tenente,cOl'onel comm ndtlnte.•

Resumo das partes officiaes a que se r~fere a do commandante da
13& brigada:

120 BATALHÃD DE INFANTARIA DE LINHA. - Oommandante interino,
major A. P. de Oli7;6tra (contuso) .

.: Rontem » (16 de Julho),« marchando com o batalhão de meu inte
rino commando do entrincheIramento das forças da vanguarda, onde
se achava a 4- divisão, a 400 braças de distancia das trincheiras ini
migas, recebi ordem do Ex'm. Sr. general Guilherme Xavier de Souza
para estender em linha de atiradore a ala direita em frente á aber
tura da matta onde se achava o inimigo entrincueirado, e ao appro
ximar-me sofi'ri vivissimo fogo de fuzilaria e foguetes á congréve, tanto
da trincheira como de uma força que sahio pela direita de outra matta,
obrigando-me a inclinar para esse lado. Rechaçando o inimigo, conser
vei-me com o batalhão em linha, com a frente para a dita matta, e
ahi recebi uma contusão na verilha esquerda. N'esse mesmo ponto foram
feridos 3 a1feres, 2 sargentos, 9 cabos, 4 anspeçadas e G7 soldados com
ferimentos graves e outros leves; mortos 1 sargento, I forriel, I mu
sico, 2 cabos, 3 anspeçadas, 14 soldados; contusos 5 soldados e I cor
neta; e extraviados 3 soldados.

« Desta posição retirei-me ás 4 horas da tarde afim de reunir-me

á divisão por ordem do Exm. Sr. general commandante da mesma, e
ás 8 horas da noite regressei ao acampamento com a 13" brigada. »

O inimigo tentou apoderar-se de 1 pe.a de artilharia de campanha
que acompanhava o batalhão. Foi repellido, distinguindo-se muito n'essa
occasião o corneta Manoel Sabino do Nascimento, que sahindo do meio
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drt linha da direita, bateu-se desesperadamente <i. )'1;r

gelltO' paraguayo a quem matou.

lo BA.TALHÃO DE '{OI. J\TARIOS DA PA'l'R·.\ 'cidade do

-Commandante interino, nlajor ..:1 .)'Si8 Gui'.ia~ ifes.-~;\.o t fl " l'
rada marchou e recebeu ordem de ficar guardando uma b lcail1a )1 r unde

o inimigo podia lentar t.:ortar nus a retirada.
I.\.hi permaneceu todo o dia, e apena' pMe trocar alg'un' tiros

com uma força inimiga lIue appareceu.
O batalhlo teve 1 official e ai' sr 1 ado P ,;:

19° B TALHÃO DE \'OLli 'TAl: O DA PA'l'RIA ~_ 'gipe,

-Commandaute, tenente-coronel Ill~ltqltel"que' I .-E t

o batalhão durante o combate, de de a. 5 1/2 ate êlS l' ho 'a
em que foi ferido em amba a pernas. Pas ou o corpo el , )
c ,mmandarlo pelo capit:o Barbosa de ouza, que tam bem foi rOl

ambas a perna', E tando .ill. fóra de comuate todo' os outro. 'a.
as umio o commando o tenente-ajutlante, cujo nome, entretanto, n10 é ,

donado na parte offieial.

Este documento diz D,ais o seguinte:

« O batalhão tomou pO'ição no flanco direito da matta onde estava
o inimigo, que, tendo sido ahi de troçado, reconcentrou- e com direcção
para a e 'querda da ditl:l. matta,

« Por ordem do E:r. general Guilherme de Souza, o fui flanqueando
no me mo sentido, até ao fim da citada matta, onde o enc ntrei em

linha de batalha, apoiado por artilharia e cavaIlaria. Ahi chegando,
tomei po ição, e com o 14° de linha., que ahi se achava, e 1 boca de
fogo, su tentei vivissima fuzilaria até ao momento em que fui ferido.

« Pelo tenente-ajudante fui informado que depois da minha reti

rada o corpo e o referido 14" de linha abandonaram aquella posição
por ser o ininJigo muito uperior em força; porém, chegando n'essa
occasião o Sr. general, os fez voltar afim de repellir o inimigo e re
tomar a po ição que haviam deixa 10, o que al bos execularam immc
diatamente. »

2.10 B.\TALHÃO DE VOLUNTA1UO D.e\. PATRJA Piauhy e Hahh' .-Com
mandante, tenente-coronel Jose Lnst SCt ela C nha (barão de Pal'abim).
-Da parte official creste commandante depreh tlele- e o eguinte:

Que o batalhão sustentou o com ate com inimigo, penetrando na
matia~ ela nossa esquerda, e que no ardor da luta chegou até a ',),

trincheira inimiga um grupo de o:fficiae e soldado à ordens do te
nentes Cor1(~a' de Moraes (DeIvitro) e Br<1.nsford Cardozo (José Onofre),

A 30
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tentando apoderar-se de 4 boca' de f )1:)'0 Ulllmgas \ 'aria a trincheira
de Pun a C rapà ; que não a tomamos pOl' n.pl'esental'-se o inimigo em
grande força, tendo por is,o o batalhão de recuar ate às po,i õe' con
quistadas pela manhã, as quae o inimigo procurou por vezes retomar,

sendo sempre vigorosamento l'el)ellic1o

A :l)

... Ir/ilhar/a

SAPADORE5.- O batalhão de engenheil'o (17" bl'igada, COl' nel Gurjã(l)
era commandado interinamente pelo major Com'ado BitlencO'('t't.

A parte offieial d'e-te major diz que o batalhlo desta.cou varias contin

gentes para as linhas de combate.
A' 4' divisüo acompanhou um contingente commandado pelo I'

tenente Pego Junior. E ·te tomou parte no assalto, teve 1 alferes morto
e 1 alfel'es e ü soldados feridos ou contusos, e recolheu 80 pás e 76

alviões deixado~ pelo. inimigo.
O outro contingente, ao mando do tenente Eudoro E. de Car

valho, teve 2 soldarlos feridos.

ARTlLHARIA..- Enh'al'am em ac.ão contingente. do l' batalhão de
artilharia a pé, e do 2° regimento de artilhal'ia a cavano, aquelle com
mandado pelo major Pe1'eira Vttlente, e este pelo coronel J.11allet.

A batel'ias do l° batalhão de artilharia a pé bombardearam as
linhas e acampamento inimigo de de 6 horas e 3/4 da manhã até as 6 horas
da tal'de. I'ahi em diante só a b:.Ltet'ia commannada pelo capitão F. A.
de :MJura continuou ú fogo O bombardeamento esteve animado, e o
nosso fogo produzio duas explosõe. nas baterias inimigas.

D'este batalhão seguil'am as 5 horas da manhã de 16 de Julho
2 peças de montanha, de calibre 4, com a 4' divisão para o ataque
das trincheiras inimiga. Commandava essas peças o 2° tenente Fausto
de Lima. Foram ellas rrotegida8, a principio, pelo 12· de infantaria
de linha, que repellio o inimigo, quando este pretendeu tomaI-as, depois
por' uma linha de atiradores do 6° de infantaria ne linha e afin~l p r
pal'te do 6° batalllão de voluntarioso O inimigo tentou ainda tomar uma
c'las peças, mas foi afugentado por uma bl'ilhaute carga de ba'yoneta
dada pela I' companhia do 6" d voluntal'io" ao mando do capitão
Pedro Corrêa de Albuquerque (voluntaríos do Rio de Janeil'o).
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As baterias do lo regil1lenLo de artilharia ~, cavallo tambem bom

bardearam a ~ linhas inimigas.
U'es!)e regimento foi de tacado na noite de 15, com 6 bocas de

fogo, o major Severiano da Fonseca, ficando este oflicial na trincheira
da e querda á di po ição do general Guilherme de Souza commandante
da 4' divi ão. O general Guilherme de Souza antes de avançar, na
manhã de 16, determinou ao major Severiano da Fonseca que ficasse
às orden do general Flores. Este orrienou que o referido major fosse
occupar uma ligeira tl'incheira em frellte, â pouca distancia dos bosques
que o inimigo occupava na e'querda. N'esse lagar estavam já assestadas
2 peças de camp;),nha de calibre LJ, pertencentes ao to batalhão de a ti

lharia a pê. Essas, e as 6 do major Severiano da Fonseca, metraTharam
o inimigo, sempre que tiveram a frente de 'embaraçada pelas no sas
tropas, e dispararam 1.607 tiros,

O major Severiano da Fon eca destacou 2 peças, que, as ordens do
2- tenente Marcos de Azevedo e Souza, reuniram-se as forças da 4"
divisão que se batiam, O inimigo procurou tomaI-as com cavallaria e
infantaria, travando-se então uma renhida peleja, em que 40 homens

do 6° batalhão de voluntarios, que as protegia, distinguiram-se muito.
Dos artilheir0s ficaram morto ou feridos 7, e dos animaes de boléa
cahiram 10 mortos, n'e a occasião, Mais tarde foi ferido o 20 tenente
Marcos de Azevedo.

O 2° tenente Bernardino da Silva Torres, pela certeza dos seus
tiros, conseguia incendiar o carretame de muniçõe. do inimigo.

B.)

Par·te Oftiuial âo 'oin~/1anclrwl(' da t· ri icisão

« Illm. e Exm. SI'.-Cumpro um dever fazendo chegar ao conhe
cimento de V. Ex. varia' OCClll'r nciu, dada por o ca:i'io do combat
que teve lagar aI' do cOl'rentJ' não o tondo [eiLo jà, p rque o tra
balho é fllncção de templl, c, na pOSição em tlue fez-Illo V. Ex.. a honra
de collocar a la divisão, O temp 111 não tem sobl'ado.

« A'.. 7 hlJ!'U dlL manhã do mencionado dia. 16, deu-me ,'. Ex.
ol'dem tle a\'alll:a.I' conl a livi'ião, afilll de apoiar a. -ln, encarregada de
tOlDar ao inimio'o uma tt'iuchBirlt, q le e ach I'a alli coo truindo, sobre
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o flanco esquerdo do 1l0S!':0 acampam<'nto. \. vancei, pois, e enconh'ando
pouco àquem da trinc eira tomada o Exm. Sr. brigadeiro Guilherme
Xavier de Souza, cornn mdante da indicada 4a divi ão, a elle dit'igi-me
para annullcia.r-lhe o fi Yj com que ahi estava. a de meu commando, e

obter acerca da marcha que levava. combate esclarecimentos que me
poderiam er precisos. F ito i so, regressei para. a " brigada da minha
divisão, que, em linha, havia eu collocado proximamente a referida
trincheira, tendo a e 'querda apoiada ao matto, e a direita sobre um

banhado.
« A pedido do "r. brigadeiro Guilherme de Souza mandei-lhe de

protecção á 7 1/2 horas da manhã, o 46" corpo de voluntarios, á.

7 3/-1 o 8° de infantaria, e pouco depoi' o l(j° tambem de infanta
ria. Tendo o 10° de voluntarios ficado, por ordem de V. Ex., encaro
regado de proteger o l° regimento de artilharia a cava110, e tendo a
8' bl'igada no campo só quatro corpo, achai'a-se e11a, á vista do ex.
pendido, toda engajada em combate às 8 hora, mais ou menos, da manhã;
e coroo houvesse eu recebido às 8 1/2 novo pecltdo de mai dous cor·
pos para desalojarem o inimigo de unia po içao que occupava em força,
,wancei com o 2° de vaIuntarias e 1:3° de infantaria, e mandei ordem
: ') tenente-coronel Franci. co de Faria Rocha ['ara que com os tres

; re tantes da 11}R brigada (22, 26° e 4)0 de vaI untaria ), que

cm deixado em segunda linha., e a. pouca dhtanda, avau'. a e,
, apoiar, i fo' e l)reciso, O' que '13 ach,walU j~ engaja'lo (os da

e o 2' e 13" (la 10',. Ohegado.' o:> dou, corpo' à trincheira
.( ln' se retil'anllo os da 4' divi'ào, pas'audo as iro a ficar

/ d ma' !lã entregue' á l- di"i.."ão a u 'tentaçiio e clcfeza
(' S ta'> in L1iações.

o c ,nbale, e forç u-'e o inimigo para reto-
, : ".eu o paru is.o com que con vel'gi em ii. sua e quel'da

:aov,,'> força A'.:> hora mai ou menos da tarde, tendo recebido
cnn '1 ler.!\·e', reforços, tentou por quatro vezes retomar a, pos1çoes,
a ";;lIldJ-a, de frc·ut " à b.l)") leta, e de fi Inca por meio de um terrivel
filhO q lle faz' 1. lurtir do maLta á no,' a dil'eita.

~ fI" • t recebidos os contrario>, fOl'am ta1l11 em por quatro vezes
r l' J 11tinuamm a prllcumr a. con 'ecuç'Lo do . eu fim' por meio

o 11e illfantaria e al,tilllal'Ía, auxiliadO por foguetes a
, lY llll de lançar sobre os no, sos.

1I)r('.n1, sustentou a 1R divi ão o po ·to até à 11
110-1. ( q le foi substituida pela G' ao mando elo Extn ....'1'.

)1' l1L: o 00 1.10 l, é 'ameiro ~lonteiro,

izet' a V. Ex. o como p rtou-se eHa, parece-me desnece.' ario
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â vista da succinta exp i~ão que acabo de fazer, mÓl'mente quando
declaro que rendo graças â Providencia IJelo triumpho que no:) fez
alcançar, pela pronunciada protecção que nos deu e nos dã sempre; por
que fez com que a la divi ão se portas'e ainda mai uma vez de fÓl'ma que
epara mim distincta hon ra o commanda l-a. Além disso elIa prefe 'e deixar
aos que a viram ajuizar do que. elIa fez.

« O.;; commanclantes das duas bl"igada., coronel D. Jose Ba.lthasar
da Silveira e tenente coronel Francisco de Faria Rocha :fizeram bem
o seu dever: aquelle, veterano da nossa independencia, não obstante
sua avançada idade, e ter levado um tombo do cavalIl), que algum
tanto mole tou-o, não quiz deixar a brigada, e fez com ella mUlto
bem o eu dever; e este, comquanto recmta, mJstrou que tambem

póde nm olclado novo cumprir o eu dever com calma, dignidade e
valor, como elle o fez.

« Não tive commandante de corpo que deixa se de portar-se muiio
bem, e folgo de declarar qne mais uma vez ainda brilharam os do
2' de voluntarios, 13° de infantaria, ~2· e 26" de voluntario, majore
Mano~l Deodoro da Fonseca, Augu to Cesar da Silva, Caetano da Co ta
Araujo e Mello e tenente coronel Francisco Frederico Figueira de MelIo,
que os do 8° e 16" de linha, major Joaquim Luiz de Azevedo e ca

pitão Antonio Joaquim G me', fizeram muito bem (J eu dever, e que
os com mandante interino' do "22° e 40' de voluntari05, capitão Antonio
Caetano da Silva e Feli iano José Henrique, souberam imitar os effec
tivos.

« Quanto à. maneira por que e portaram os corpo e o que a cada
um deUe c')ube fazer, refir -me à. p:1.rte' de seu' re'pectivo. com
mandante, que junta remetto c:>m a d s commalldante da' briga-la
de que fazem parle.

« Nós perdemos 12 officiae morto', :34 ferido e 13 contuso:s; 91
praças de pret morta', 476 feridas e 92 contusas e 3 extraviada, con
forme vê-se dos mappa' e rela~õe que acompanham esta parte.

« o numero dos officiaes morto. acham-se infelizmente o coml1lau-
dante interino do ')" de linha, capit:í.O Antonio Joaquim Gome' e o
major do 46" de voluntarios Julio Pompeu de Barro Lima' no do
ferido' o major commandante do "2,0 de voluntario Caetano da. o ta
Ara lljo e MeIl!) , e no do contusos o tenente coronel mmandanto do

26° de volun tarios F ranci 'co Frederico Figuei ra de Mella.

« Ião me e:,quecerei de declarar que o.. affieiae do meu e tado
maior capitães Eduardo Emiliano da. Fou eca e João 'avier do Rego
Barros, alfere \.ntonio de Vasconcellos, A1Jhl'odHo Jo é de Amorim
e Francisco de Paula A.rgollo, portaram-se muito bem, fazen,do-se po-
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rém credores de particular menção o capitão Eduarcl da Fon eca, alferes
Francisco Argollo e o tenente aj udante do :2'2, de voluntar'io João
Rodrigues Freire de arvalho, que dul'ante a acção el"-io ás minhas
ordens, e bl'llhantemente ,e distinguio por seu valor, intelligencia, de

.dicaçã e actividade.
« Tel'rninando esta exposiçao não o farei sem felicitar a V. Ex,

pelo triumpho alcançado a 16 do correnL.
« Deus gual'de a. V, Ex, -Quartel genel'al do commando da 'di

vi ão do I" corpo do exercito imperial em Tuyuty, 23 de Julho de
lS66.--111m. e EXI11. Sr. marechal Polydoru da Fon eca Quintauilha
Jordão, commandan te em chefe do exercito.

« .i lexandre GOIDes ·e A~golo :Ferrão,
« BrignJeiro." .

B I,

TJi'iga~la '_ 'ilvetl'ct (S' brigada, ln. divisHo,.

« 111m. e Exrn. Sr.-Tendo a brigada sob meu commando, campo ta
do 8" e I (j0 batalhões de infantaria, 10" e ':!:{j0 corpo de voluntarios,
tomado parte no ataque do dia 16 do corrente, ê do meu dever leval'
ao .conhecimento de V. Ex. as occurrencias que neIla se deram.

<(' A's 6 horas da manhã recebi ordem de V. Ex. para avançar com
a brigada para o flanco esquerdo do nos'o acampamento, em apoio das
forças da 4' divisão que ahi atacanun o inimigo' e o de 'alojavam da
trincheira que tinham construido, deixando o 10" <;ol'p de Yoltmtario~

de protecção ao l° regimento do artilharia a cavallo ,
« Feitos o.; precisos movimenLos, meLti o' tre' balalhõe: elll linha,

junto ao matto àesquerJa da referida tl'incheira. lJes,'a 1JO ição, por ordem
de V. Ex., fiz avançar o 46" d1 voluntar'ios em apoio da' força que
combatiam, e momentos depois mal'chei com o 8° e 16" batalhões de infan
tClTia (este ultimo muito reduzido em seu numero de praças rOl' ter
dauo a guamlção do exercito na ve~pera) 11 i, o' quaes penetraram na
bocaina alem da referida trinchoira, avançaram para o il1lmigo em boa
ordem e com muito enthusiaSlllo, chegando atê ás suas linhas fortifi.cadas,
clonde foram obrigados a retirar-se depoi,~ de um vivo fogo pelo llU

mero superior de forças inimigas que se apresental'am, e por ordem do
Exm, ::::1'. brigadeiro <;ommandante da -'1' divi, ãu.

(1) ,\penas H-1 praçls de pl'eL ellLnlit:mJ1 em folgO.



«Ne'isa occa. ião foi morto o capitão cornmandante do ]6" batalhão
Antmio Joa-luirn Gome,;, que dieigia com valur os seus commandados.

« Chegando depois V. Ex. e tornando o com mando gera] de todas as
forças nada mais me cumpre dizer a respeito dos movimentos q.ue se

fizeram.
« Jão {o' o deixa.r de fazer menção honl'osa do com portarnento do

tenente-coronel commant1ante do 46° de vaJuntario' Franci co Lourenço
de Araujo, pela calma e . angue frio com que dirigio o seu corpó, ainda
recl'uta, e elo major commandante do 8" batalhão Joaquim Luiz de Aze·
'edo, pela coragem que mostrou no combate.

« Os officiaes que compunham o meu estado maior, capitão José Thomaz
abuco, tenente do estado-maior de lo classe Antouio de Senna Madu

reira, assistentes dos deputados do qual'tel mestre general e aJudante
general, e alferes de commissão Aurelio Corrêa de Moraes, aj udante
de ordens, são dignos de e'ogios pelo valor e dedicação que mo traram

no cumprimento de seu deveres, tendo sido o primeiro cJntuso em uma
perna, morrendo-lhe o cavallo na acção.

«Junlas envio a V. Ex. as partes e relações das perdas que soffl'e
ram os corpo desta brigada

«Deus guarde a V. Ex.-Acampamento da 8' brigada em Tuyuty,
21 de Julho de 1866.-Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Alexandre Gomes
de Argollo Ferrão, digno com mandante da l- divisão.

« D. José Bulthazar da 8ilveh-a
(l Coronel commandante »

Re umo das partes officiaes dos chefes de batalhão da 8- brigada:

8" BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA.-Commandante, major Aze
vedo (Joaquim Luiz).-Ao romper do dia tomou po i.M á e querd,l do
exercito. Mai tarde, á 7 horas e 3/ -l: foi reunir-se, por ordem do ge
neral Argollo, á 130 brigada da 4" divisão, que se batia em uma bo
caina. Encontrou a primeira trincheiea inimiga em poder dos nossos,
guardando-a então o 14° de linha. Continuou a avançar e foi sobre
uma fOl'ça inimiga de cavallada que pôz em fuga. Duas companhia do
bataUÜlo, dirigirias pelo capitão Nel on Muller, per eguindo o inimigo,
adiantaram-se até outra teincheira (Carapá), onele estavam algumas bocas
de fogo, que teriam sido tomadas se uma força inimiga superior não

procuras e cortar a retaguarda elos no os.
O batalhão continuou a bater-se. com o inimigo emboscado nas mattas
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em que ..e ferio toda essa peleja, e via-se obrigado a recuar até perto
da trinche.ira tomada pela manh1 (Punta - ar6., onde su ·tentou-se até

às 6 da tarl1e, ajudando a repellir todos os ataque trazido pelo ini

migo. Depois de 1 hora de descanço, e de receber munições, voltou o
batalhão à~ 7 da noite para a linha do fogo, e ás 11 horas foi ren

dido por outro.

Teve e te ·corpo 3 officiaes e 14 soldados mortos, 6 officiaes e 81

soldados ferido e 28 oldados extraviado.. Ao todo 132 homens fóra

de combate.

16° BATALHÃO Dr,: INFA TARIA DE LINHA. - 'ommandante interino,

ca pitão J1 /llonio Joaqttim Gomes. - Foi morto. O batalhão pas ou a
ser dirigido pelo capitão Sant,)s Coelho (Antonio Hermillo). E te recebeu

á noite uma forte contu!'ião, e teve de entregar o commando ao capi

tão Fel':ppe Very elos Anjos.
Este batalhão ~eguio ás 8 hora a reforçar a Ja divisão.

Quando o segundo d'esses officiaes as umio o commando, estava o

batalhão mettido em linha de atiradores, fazendo vivis imo fogo sobre

o inimigo. Afinal este recuou e embrenhou-se no mais espesso tia

m· tia.
O batalhão entrou em fogo com 15 officiaes e 144 praças de pret,

por ter dado no dia anterior a guarnição do exercito. Teve fóra de com

bate:

Mortos, 1 commandante, 2 cabo, 1 an peçada e 7 soldados; feridos
1 tenente, 2 alferes e 07 inferiores e soldados' crntusos, 1 segundo

com mandante, 1 tenen te, 1 alfel e e 10 infel'Íores e soldados; extra
viados, 5 soldados. T"tal 6J homens.

A's . O hoeas da noite voltou para o acampamento o batalhão (O
officifles e soldados incolumes).

10° BATALHÃO DE VOLUNTARJOS DA PATRTA (Bahia). - Ião tomou

parte no combate. Ficou de protec )iO ao 1° regimento de artilharia a
cavallo, por ordem do general em chefe, Pol)'doro Jordão.

46° BATALHÃO DE VOLU TARlOS DA PATRIA.-(Bahia).-Commandante,
tenente-coronel F. Lottrenço ele A ,"aujo (barão de Sergy).

Este batalhão avançou anLe dos da 1" divi ão, ás 7 1/2 horas da
manhã, para reforçar os da 4". Foi cc,llocado á direita da trinc eira

tomada, e d'ahi sustentou o fogo at~ á 3 da tarde. A essa hora, tendo
já sido 'substituidos pelos da 1" di visã os batalhl'jés da 4°, foi o 46° de
voluntarios chamado apre sadamente para a trincheira porque o inimigo
a as altava com grande impeto. Repellidos os Paraguayos, continuou o
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batalhão a bater-se até ás 6 da tarde, hora em que foi rendido por
outro.

O major d'este batalhao foi morto, e feridos ou, contusos I capitão
e 2 alferes.

B 2).

Brigada Faria Rocha-(lOa brigada, I" divisão

~ !llm. e Exm. Sr. -Assumindo o commanno da I " brigada, por
molestia do distincto veterano o bravo coronel Carlos Re'in, á 6 horas
da manhã, por ordem de V. Ex., marchei para o combate de 16 do
corrente, com os batalhões que compõem a mesma brigada, pela fÓrma
seguinte:

« 2° de. vaIuntarias, com mandado pelo major Manoel Deodoro da
Fonseca, 13° de linha pelo major Augusto Cesar da Silva, 2ôo de volnn
tarios pelo tenente coronel Franci co Frederico Figueira de Mello, 40°
dito pelo capitão Feliciano José Henriqves, e 22· de voluntario pelo
major Caetano da C lsta Araujo e Mello, e ne ta ordem, em frente do
inimigo, fiz alto para mandar os dou primeiros batalhões acima men
cionados, que por ordem superior eram exigitio.;, fi;;ando os tre ultimas
em linha atê segunda ordem, que chegou ás 8 hor.t para e tender em
frente das trincheiras inimigas, o que se fez com denJdo e coragem,
encontrando já. os dous primeiros, que muitos serviços estavam pres
tando.

« Escusado é declarar a V. Ex. a forma por que trabalharam este
batalhões, pois já são conhecidos pela sua disciplina e garbo militar, e
por V. Ex. ter presenciado toda a peleja das 8 horas da manhã ás
10 da noite.

« Os chefes destes intrepidos batalhões colheram mais uma corÔa
de gloria para honrar as suas frontes, e eu me ulano de ter a feli

cidade de os ver alcançaI-a.
« O tenente coronel Figueira de Mello, e o major Caetano da

Costa foram, infelizmente, QSte ferido e aquelle contuso, e, impossibili
tados de contmuarem a prestar serviços, pa saram a commandar, o 22·,
o fiscal Antonio Caetano da Silva, e o 26" o capitào Jorge Maia de
Oliveira Guimarães, que se portaram com muita bravura.

«Pela partes dos commandante dos corpos verá V Ex. minucio
samente as occurrencias que se deram nesse dia, com as quaes me

conformo.
Â 31



« Os empregados da brigada cumpriram bem os seus deveres, sendo
digno de especial mençl10 pela bravura e sangue frio com que se portou
durante o combate o distincto alferes Antonio dos Santos Vieira, cujo
grave fedmento, recebido em cumprimento de seus deveres, com pezar
levo ao conhecimento de V. Ex. Este oflicial é um dos que fazem honra
à classe militar.

« O capitão assistente João Lins Oavalcanti Uchôa, muito me coadjuvou
para que não faltassem muniçoes, e até ia buscaI-as, quando se achava
em outros serviços o capitão assistente do quartel mestre general Ray
mundo Maximo de Sepulveda Ewera d

« Não posso deixar de mencionar aqui o nome do corajo o joven
tenente ajudante do batalhilo 22° João Rodrigues Freire de Oarvalho,
que servio as minhas ordens até pa ar a ordens de V. Ex.., que devi
damente o apreciou.

« Deus guarde a V. Ex.-Acampamento em Tuyuty, 19 de Julho
de 1866.-Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Alexandre Gomes de Argollo
Ferrão, digno commandante da 1& divisão.

« Francisco Vieira de Faria Rocha"

« Tenente corollel commandante interino da lO" bl'igada. ))

Resumo das partes dos chefes de batalhão da 10a brigada:

13° BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA. - Oommandante, major
Ceza1' da Silva (Augusto).- Este batalhão e o 2° de voluntarios avan
çaram ás 8 1/:2 da manhã para reforçar os da 4" divi ão. O general
Argollo seguio em pessoa á frente dos dous.

O 13° de linha sustentou o fogo até ás 11 horas da noite) sendo
então rendida a brigada a que pertencia por outra.

2° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS (Rio de Janeiro).- Oommandante,
major Deodoro da Fonseca.

Este batalhão, como o precedente, avançou às 8 1/2 da manhã,
às ordens immediatas do general Argollo.

Da parte do commandante apenas colhemos o seguinte:
Que sustentou o fogo até 8 1/2 da noite; que foram mortos 1 te

nente e 19 praças de pret; feridos 1 major, 4 capitães, 1 tenente, 4
alferes e 102 praças de pret,. fl contusos 1 capitão e 12 praças de preto
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22° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PA.TRIA (Bahia).- Commandante
interino, major Gaeta:1.O da Gosta A. M ello. - Foi ferido ás 5 horas da
tarde, e entregou o com mando ao capitão Antonio Caetano da ~ilva.

Este corpo estava muito reduzido, e entrou em fogo com dual! com
panhias apenas. Teve fóra de combate 4:' praças de pret e 4 officiaes.

e soldados;
e soldados;
e soldados.

combate:
inferiores
inferiores
inferiores

26" BATA.LHÃO DE VOLUNTARIOS DA. PATRIA (Ceará). - Com~andante,

tenente-coronel Figueira de ~1ello. - Recebeu duas contusões, e teve
de entregar o commando às - horas da tarde ao capitão Jorge Maia
de Oliveira Guimarães.

O batalhão teve fóra de
Mortos: 1 capitão e 20
Feridos: 4 officiaes e 79
Contusos: 2 officiaes e 8

40° BATALHÃO DE VOLUNTA.RIOS DA. PA.:rRIA (Bahia). - Commandante
interino, capitão Feliciano José Henriq'/,tes.- Recebeu uma contusão.

Teye este corpo um renhido choque com o inimigo, e obrigou-o a
pôr-se em fuga. Su t,entou depois o fogo até a hora em que a 1& divis&o
foi rendida pela 6".

O)

Parte o/ficial elo command4,nte ela 3" elimsão

~ Commando interino da 3" divisão. - Acampamento em Tuyuty,
17 de Julho de 1866. .

« llim. e Exm. Sr. - Apresento a V. Ex. a succinta exposição
do occorrido no combate de L do corrente.-Dispunha a divisão de
meu com mando de 6 batalhões, achando-se os outros de serviço nes e
dia. Recebendo ordem de rrarchar' para o Potrera Piris, para alli me
dirigi com os batalhões 3° e 4" de infantaria, 4° e 11 0 de voluntarios,
da 5" brigada, ao mando do Sr. coronel André Alves Leite de Oliveira
Bello. Os batalhões 6° de infantaria e 9° de voluntarios, da 7" brigada,
ao mando do Sr. tenente-coronel Antonio da Silva Paranhos, tive ordem
de mandar pôr á dispooição do E lU. Sr. general commandante da 4&
divisão. O Exm. t:: r . general Jose Luiz Menna Barreto, commandante
do flanco esquerdo de nossa linha, ordenou-me mandar avançar 2 ba
talhões por uma e treita picada pela qual nos parecia haver possibilidade
de cortar a reta.guarda do inimigo: avançados elie , o 3° e o 4° de infantaria,
e chegad6' a um entrincheiramento forte, experimentando sen ivei perdas
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infructiferas, por isso que o alto parapeito abrigava o inimigo de nossos
tiro e sua metralha varria a e treita. picada por onde avançavamos; ti, e

ordem de mandar retiraI-os. Os officiaes do meu estado-maior bem cum
priram seus deveres, bem como os officiaes e praças dos corpos, que
entraram na peleja.

« Juntas tenho a honra de enviar as partes e relações dos mortos,
feridos e contusos.

«Deus guarde a V. Ex.- Illm. e Exm ... 1'. general ç:onselheiro
PolJ'doro da Fon eca Quintanilha Jordão, commandanie do lo corpo de

exercito em operações contra o goveTno do Paraguay.

« Jacintho Machado Bittencourt,
« <)l'one1. )J

C 1)

Brigada Bello (5' brigada, 3' divisão)

« Commando da 5" brigada, 17 de Julho de 1866 em Tuyuty no

territorio paraguayo.

« Ulro. Sr.- Como me cumpre e foi determinado em lembrança

do quartel-general de hontem, transmitto a V. S. as partes em original
dada pelo. commandante dos corp') , acompanhadas de relações dos
mortos, feridos, é lUiu 'o e ext raviadl)s no combate do dia 16 do vigente
mez. Cabenllo-me ne~ta o casiüo dar conia tletalhadamente lo occorrido

com os corpos da brigada que commando, principiarei referindo que,
quando estava mais renhido o combate na mata, à e querda da nossa

linha de vanguarda, tive ordem de seguir com o 3" e o 4° batalhões de
infantaria e o 4° corpo de vaIuntaria!':, afim de flanquear a matta pelo
lado do potreiro denominado PiL'Ís, e hostilisar a retaguarda do inimigo.
Chegando à extrema do potreiro, no empenho de cumprir e a ordem
fiz avançar, de filando por uma e trelta picada que me parecia conduzir

aos pontos de ejarlos, o 4° batalhê:Lo de illfantaria, protegido pelo 3° da
me ma arma, ficand em reserva o 4° de voluntario .

« Ava çalldo 3 companhias daqueUe batalhão a cUl'ta distancia enCClll
traram o i limigo com quen: trayaram combate na e. treita picada,
perseguindo-o até q e ~e refugiou em nas trincheiras, deixando algun
mortos nesse conflicto cujo llnn13ro exacto não se pMe verificar.
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c Encontrando a nossa força pela frente, um forte entrincheil'a
mento do inimigo, guarnecido de artilharia de grosso calibre que a
recebeu com um chuveiro de metralha, bombas e foguetes a congréve,
forçoso foi parar em sua marcha, participando-me os CI 'mmanfiantes do
2 batalhões referidos, o seu embaraço no proseguimento. Fui e.n pessoa
verificar e examinar as trincheiras que nos detinham, e então reconheci
que estava em presença das grandes fortificações inimigas contra as
quaes não me de tinava, e não me era dado insistir com a minguada
força de que di punha, e porque tivesse soffrido ja a perda de 2 hómens
mortos e 12 feridos, todos de metralha inimiga, e do 4° batalhão, á
excepção de I, que pelo uniforme mostrava pertencer ao Iode infan
taria que se no aggregou dUl'ante o confiicto ; e, demais, porque fosse o

.meu intento ho tilisar o inimigo que comb.Ltia para a direita com as
no sas tropa da I' e 4" divisõe, ordenei a retirada da for:a pela
tal picada, por onde haviamos penetrado.

«O embaraços do terreno, todo coberto de espessa matta virgem
e para nó inteiramente desconhecido, e o descobrimento de tre cami
nhos ou picadas que conduziam a tl'incheiras inimig'as que acabavamo
de encontrar a mui curta distancia, por onde tinham transitado suas
tropa no ataque que trouxeram no dia 24 de Maio, tudo isso indu
zi(l-nos a que guardassemos cuidadosamente essa posição por onde o
inimigo podia, acobertado, envolver a retaguarda de nossas tropas em
penhadas no combate que sustentavam, e da qual no separava uma
restinga ou isthmo de matto, por nós de conhe-cido, porém pelo inimigo
de antemão bem explora/lo.

« Em con equencia pois, tive ordem de guardar e flanquear por
todo o resto do dia e noite a po ições o0cupadas, sendo ao pôr do sol
reforçados os batalhões de mi lha brigada com tres corpos de carabi
neiros da 2' divi ão de cavallaria.

« O 7° corpo de volllntario.. que durante o dia con ervou- e guar
necendo a bateria de artIlharia proxi ma de te acampamento, ao pôr do
sol teve ordem de occupar o flan o direito a proteger nossa tropas
que mantinham a trincheiras conquistada.' ne e dia, sendo reforçado
nessa posição pelo 4° corpo de voluntal'io', que desbújuei para e se fim.

« o dia 17 fomo sllb tituido pela 'brigada, rec01hendo-nos ao
acampamento, a excepção do 7° de voluntarios que teve ordem de per
manecer na po.'ição occupada de vespora.

« Torto o occorrido foi por V. S. pl'esenciado como commandante
interino da divisão, e in eparavel de nó .

« A condllcta do corpo durante o dia 16, por nÓs pre anciada,
foi sati factoria, e penso fazer-l ha!! o merecirlo elogio nesta palavras

I
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que têm bastante significação. Quanto aos officiaes que constituem o
estado-malDI' de brigada, capitão Carlos Frederico da Rocha, assistente
do deputado do quartel-mestre general, tenente Onofre Jo é Antonio dos
Santos, da repartição do ajudante general, e o alfere André AIve de
Oliveira Bello, meu ajudante de ordens, se conduziram com intrepidez,
valor e a discrição que é propria de officiaes intelligente e briosos
como o são.

« Faltaria tambem a um acto de rigorosa ju tiça, e omittis e a
valorosa conducta dos dous amanuense desta brigada, o 2° cadete do
4° corpo de voluntario Luiz Paraguassú de Albuquerque, e lo sargento
tambem de voluntarios addido ao 6° batalhão de linha Carlos Manoel
da Silva Agniar Franco, que, incorporando-se á companhia que pene
traram na picada, foram até às trincheiras inimigas onàe sustentaram
um renhido fogo, até que ordenei a retirada da força.

« Deus guarde a V. S.-Illm. Sr. coronel Jacintho Machado Bitten
court, commandante interino da 3" divisão.

« André Alves LeUe de Oliveira Seno,
u 'orOllel COllmltnrfantc. l)

Resumo das parte officiaes dos chefes de batalhãO da 5' brigada

30 BATALHÃO DE INFA, TARJA DE LINfIA. - Commandante, tenente
coronel 1Jesquita.

E te corpo avançou com o 4° de infantaria para cortar a retira la
ao lUlmlgo, ma não o C'IU eguio pela e pes ura da matta.

Não teve um só homem f6ra de combate.

4° B\TALHÃO. DE INFANTARIA DE LI\HA..... Com mandante intel'Íno,
major .1. J. rio, Passos.

Estava de promptião no Potearo riris desde a noite ele 15.
Seguir'~m 7 companhias e estenderam em frente da matta por onde

se suppunha que fugisse () inimigo quando batido de frente pela 4'
divisão. Verificou-.e depois que o illimigo tinha outra .picadas que

punll'l n em commnnicação com a pl'incipal as trincheira' avançada. O
batalhão entl3:uhou- e pelo matto, inrlo de protecçA:l0 o :30 de linha.
\final o coronel Beno ordenou qu essa força fizes e alto, e de tacou
para explorações do logar as companhias I·, '2' e 6,' do 4° batalhã'l.
Eram dirigidas pelo tenente A. ele Fl'eit-'\,,' Travan·o, alferes Tristão
dos San Los e tenente Athayde Seixa.·.

..



247

Esta pequena força encontrou outra mumga e a foi rl?pellindo até

que foi dar a um forte entrincheiramento. Delle sahiram grande numero

de Paraguayos com uma peça. O commandante Passos, informado da

occurrencia, 1:1andou tocar·- fogo, retirando.
Reunido o batalhão, sustentou o fogo até que o inimigo se retirou.

7° BATALHÃo D'~ \ OLUNTARIOS DA PATRlA (S. Paulo).-Commandante,

major TTalporlo.
Foi guarnecer a trincheira em frente ao boqueirão da esquerda, e

nenhuma perda soffreu.
A' noite seguia para a trincheira conquistada e ficou ás ordens do

general commanclante da 6~ divisão.

11° BA'rALHÃO DE \!OLU 'TARI05 DA PATRIA. (Pel'llambuco).-Comman

dante interino, major Ribei,-'o Lima.
Protegeu as uateria da e querda, e teve varias soldado feridos.

C 2)

Brigada Pw'atthos (7" brigada, 3- diviSãO)

« Commando da 7." brigada, acampamento em Tuyuty, 17 de Julho
de 1866.

« 1Um. Sr.-Remettendo as inclu as partes dos commandante do
6.° batalhão de infantaria de linha, e dos corpos 6° e 9° de volunta

rios, cumpro ao mesmo tempo o dever que me a siste de relatar a ma

neira por que foram cumpridas as ordens que recebi durante o ataque
de hontem.

« Ao chegar, ás 8 horas da manhã, com o 6° batalhão de infan

taria e 9° corpo de voluntarios ás trincheiràs á eS1uerda do Exm. r.
general Flores, para onde me dirigi por ordem de V. S., segui por

outra ordem do Exm. Sr. general em chefe a incorporar-me á 4' di

visão já empenhada em fogo.
<te Lá chegando, tive ordem de collocar o 9° de voluntarios à esquerda

da trincheira, margeando a matta, e de levar o 6° batalhão para reforçar

as forças avançadas que proteo'iam em uma picada 2 peça de artilharia,

fazendo e recebendo vivissimo fogo. Dividindo o batalhão por alas, dei
xei-o depois á di po.,iÇão do tenente-coronel José Martini, o mais gra

duado que alli se achava, para tambem ir attender ao 9° de volunta

rios, cujo commandante Antonio Jo é Pereira Junior, major em com
missão, fÔra logo ahi ferido, dando provas de energia e coragem. Esse



corpo teve de avanral' depnis para a picada para atlgmentar a força
d'alli, no momento de ser atacada por outras superiores.

« Assim nos conservámos ate que pelas li horas do dia, rendidos
pela l' divisão, fomos collocados à direita, .le protecçrro.

« Pelas 2 horas da tarde, sendo pedido novo reforço, tive a honra
de ser designado pelo Exm. ~r-. general Guilherme Xavier de Souza.
Segui com os dous batalhces, e 111-0 tomar posiÇãO na trincheira. Ahi
recebi no peito direito uma ferida contusa por bala de fuzil; e, sen
tindo que tinha o braço sem movimento e adol'luecido, além de dôres
no peito, entreguei o commaudo da força, pelas 3 horas da tarde, ao
major José Antonio de Oliveira Botelho, afim de cmar-me.

« O 6" batalhão mais uma vez demou tr'ou ser bravo. Teve um pre
juizo sensivel de officiaes e de praças. Seu commandante, o major
Botelho, portou-se bem.

« O 90 de voluntarios não desmereceu, e o capitão Luiz Antonio
Machado Rosa, assumind€> o commando, houve-se com valentia e ani
mação.

« O 60 de voluntario, mesmo nas trincheiras ã esquerda do gene
ral Flores, teve f6ra de combate algumas praças, e perdeu outras de uma
companhia que fôra conduzir duas bocas de fogo á beira da matta.

« Do Iode infantaria foi ferido um cabo de esquadra, que de ordens
à brigada me acompanhou.

« Os officiaes do meu estado maior cumpriram bem o seu dever.
« Deus guarde a Y. S.-111m. Sr. coronel Jacintho Machado de

Bittencourt, commandante da 3" divi ão.

« Antonio da Silva Paranhos"
(l Tenente-coronel, com mandante da 7& brigada»

Resumo das partes officiaes dos chefes de batalhão da 7'" brigada:

60 BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA.-Oommandante, major Oli
veira Bote1ho.- Na parte que dirigio ao coronel Paranhos, com mandante
da brigada, diz o major Botelho:

« '" Seriam 7 1/2 horas da manhã quando, por ordem de V. S·
marchei com o batalhão para atacar o inimigo no boqueirão em que se
havia entrincheirado, e que fica na matta à esquerda do acampamento.
Ahi sustentámos um vivo fogo até i hora da tarde, como Y, S, tes
temunhou, e a es a hora retirámo-no de dentro do referido boqueirão
afim de distribuir cartu:xame ás praças que haviam concluido o que
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levavam e o que por differentes vezes fÔra distribuido durante o renhido
combate. Feito isto, e reunido já grande numero de soldados que se
haviam dispersado na differente~ cargas que demos, ordenou-me V.•.
que o acompanhasse com o batalhão a tomar posição nas sobreditas trin
cheiras para reforçar as linhas que alli se achavam, e assim repellir
a impetuosidade com que o inimigo sobre estas carregava, recolhendo-se
aos bosques todas as vezes que era rechaçado, e d'ahi .fazendo-nos um
fogo activissimo. Quando, porém, para alli marchámos, ás 3 horas da
tarde, foi c0ntuso em uma perna o capitão Francisco de Lima e Silva,
que serve de fiscal d'este batalhãO, e nilo poude acompanhar a marcha
Por esta razão, ao ser V. S. ferido, entregando-me o com mando
ela brigad:" tive de entregar o d'e te batalhão ao tenente-ajudante f pe
ridião Moniz, que o exel'ceu até ás 4 1/2 ou 5 horas da tarde, mo··
mento em que se me apresentou o referido capitão Lima e Silva. Ao
anoitecer foi este obrigado pela contu ão a recolher-se á sua barraca,
e o tenente E. Moniz passou de novo a commandar O batalhão até a
8 horas da manhã de hoje (17 de Julho), que fui quando por ordem
superior se retirou das trincheiras »

O com mandante elogia varios officiaes, particularmente os que de
fenderam 2 bocas de fogo que o inimigo tentou tomar em um dos
violentos ataques que trouxe á trincheira de que o de alojámos.

O batalhão teve fóra de combate 13 officiae e 161 praças de preto

6° B\TALHÃo DE OLUNTARlO DA PATRIA.-I,Rio de Janeiro).- 'om
mandante, tenente-coronel 1gnello Valente.-Não tomou parte no com
bate: ficou de promptidão nas trlllcheiras á esquerda do exercito, e ahi
teve 11 praças feridas. D'ahi seguio a l' com'panhia, ao mando do ca
pitão Pedro Corrêa de Albuquerque, composta de 14 filas e 2 alfere ,
até o logar do combate, acompanhando 2 boca de fogo de calibre 4
para e'1tregal-as ahi.

Uma força inimiga chegou a tomar 1 das peça, mas o capitão
Corrêa de Albuquerque retomou-a, carregando à bayoneta sobre os con
trarios. Teve esta companhia 9 so·.dados feridos e 2 extraviado.

9° BATALHÃO DE VOLUNTARlOS DA. PATRIA. - (Corpo policial do Rio
Grande do Sul). - Com mandante interino maj 01' A. J. Pereira J unior).
Foi ferido, e o capitão Machado Rosa passou a dirigil' o batalhão.

A parte ofricial d'este nada diz que seja digno de menção: limita-se a de
clarar que o commandante da brigada te temunhou o honroso procedi
mento do corpo, dispensando-se elle, por isso, de dar pormenores .

..I. 32
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D 1)

PARTE OFFlClAL DO CO:M:llA DANTE DA 6" Dn J ÃO.

A parte oflicial do beigadeiro Victorino Monteiro sobre as OCCUl'

rencia da noite de 16 de Julho é a mesma em que dá conta do combate
de 18 de Julho. Esse documento, pai, será publicado adiante, com os
demais relativos à. jornada de 18.

Por elle vera o leitor que, recebeudo o general Victorino Mon
teiro ordem para ir r,·nder â noite, 0_ batalhões da divisão Argollo, que
defendiam a po ição conquistada na manhã de 16, fez, eguir para
ahi a 14" bdgada, do tenente coronel "'alu tiano dos Reis (batalhõe
2- de linha 21° e 30° de ,oluntaeios), e logo apoz eguio com o 5°
de linha e o 3° de vaIuntaria', pertencente á i 1," brigada. Com es es
5 batalhõe reunia-se a 4 outro argentinos que formavam a brigada
do coronel Cone_a, recebendo mai' um reforço de 2 batalhões, o 4° e
7° de voluntarios (da 5' brigada, 3' divi ão).

Ficaram, as im com o general Victorino 7 batalhões brazileiros e
4 argentino .

D 2)

B1 igada J{elly (12a brigada, 6' divi ão)

« 111m. e EXI11. 1'. - Sendo e. ta brigada campo ta dos batalhões
5° e 7° de infantaria, 3" e l6u corpo de voluntario, achando,:, e o
ultimo em serviço com a força oriental, e o 7° batalhão tendo eguido
para a feente, nas linha avançada, e marchando com . Ex. para o
flanco esqu rdo à noite o 5° batalhão de infantaria e o 3° corpo de

oluntario, foi-me por V. Ex. ordenado que me apre enta e á. S. Ex.
o r. general commandante em chefe do exercito da vanguarda, afim
de receber as ordens do me mo Exm. r. a quae me foeam dada
no entido de ficar re pondendo pelo ponto da vanguarda, onde além da
for a oriental, ficaram tambem o corpo de volunt rio 15°, 3 ° e 51"
da 1 ~., brigada de auxilio à artilharia com a comp tent bocas de
fogo ficando tod a for.·l ob m U colllmando.

« Cumpre-me o d v r de apr ent r a Y. E '. a' part dada pelos
commandaute do 5" batalhão d inf ntad', m jor ento Jo Gonçal-

, do 7° tenente coronel H rculano an h da Uya P dra, do 3°
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corpo de voluntario, coronel da guarda nacional Domingos Rodrigue
8eixas, e do 16° da mesma denominação, major Pedro Perruchino,
que pertencem a brigada sob meu commando. .

« Todos os referido commandantes, officiaes e mais praças mos

traram-se animados durante todo o dia.

« Os officiaes de commi são que compõe o estado maior desta bri-
gada, majore Manoel de Azevedo do ascimento, Bento Machado Go-
mes e alferes Tito de Souza Cami~ão, portaram-se do mesmo modo.

« Acampamento da 12" brígada em Tuyuty, 17 de Julho de 1866.
-lllm. e Exm. Sr. brigadeieo Victorino José Carneiro Monteiro, com
mandaute da 6 divisão.

4( JoaqniDl. Rodrigue8 Coelho Kelly,
« oronel commundanLe. lJ

5" BATALHÃO DE 1 "FANTARIA DE LINHA. --Commandante interino, major
Bento José Gonçalves.-Seguio ás 9 1/2 da noite para a trincheira

qu~ haviamos conqui tado, e ahi se conservou até o dia 17 ás 3 horas
da tarde.

Durante a noite foram a no as linhas provocadas com tiroteios

de fuzilaria e disparos de artilharia e foguetes á congréve.

Só teve o batalhão 3 oMaio fóra de combate.
Ouvindo- e gemido no bosque da direita, mandou pela manhã o

commandante que fossem explorados: recolhemo varios feridos do ini
migo e 140 e tantas armas até ao momento em que o batalhão foi

rendido por outro.
Foi feeido pela. costa' 1 dos oldado' que recolhiam os feridos do

inimigo.

7° BATALHÃO DE I~ FANTARIA OE LINHA. - Commandante, tenente
coronel Pedra.-Seguio á 6 1/2 da tarde para a a.vançadas. Só teve
3 soldados feridos.

3° BATALHÃO DE VOLUNTARIO DA PA1'RIA (Bahia). - Commandante,
coronel Domingos . eixas.-Occupou á noite a trincheira tomada ao
inimigo. Teve 2 'oldado' ferido no tiroteio da noite. Recolheu e fez
segtúr para o ho pital varíos ferido do inimigo e arrecadou 244 espin
gardas que este abandonhra.·

16° BATaLHÃO DE VoLUNTARIOS DA PATRIA (Estrangeiro). - Com
lUi:l.fillante interino, major flcl'),w;/ltlw.-E. teve de 'el'vic,;v na 'anga ela

. frente. Nilo . fJffreu perda alguma.
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B'i'i(Jacla Salustiano-- (14' brigada, 6' divisãO)

« 111m. e Exm. Sr. - Tive hontem, ao e curecer, ordem de mar
char com a 14' brigada ob meu com mando para ficar à disposição
de S. Ex:. o r. general em chefe. Cumprindo-a, recebi do mesmo
Exm. Sr. a de vir substituir o Exm. Sr. general Argollo e força sou
o seu commando na occupação e defeza dos entrincheiramentos tomados
ao inimigo na fralda do bo"que à esquerda do acamj amento do exercito.
A's 7 para às 8 horas foi effectuada a dita substituição, collocando eu
os corpo 21 0 de voluntarios e 20 batalhão de infantaria guarnecendo
as trincheira, e o 30° de voluntal'ios de protecção ao flanco esquerdo
delle, endo o direito protegido por um batalhãO argentino; à 2 para
as 3 horas da madrugada foi a brigada substituida em virtude de ordem
de V. Ex. pelos corpos 5° batalhão de infantaria, 3° de voluntarios da
patria e um batalhão argentino, isto por haver V. Ex. pouco depois
da me ma chegada vindo tomar o commanclo de todas as forças aqui
existentes.

« Me e grato declarar a V. Ex. que touos O' ofliciaes e praça
sob meu commando porLaram-se du rante e ·te serviçu com toda a calma
e dignidade, não obstante haver-nos o inimigo offendido sempre com
tiros de bomba e bala de artilharia e com foguete á congràve.

« As perda 'offridas constam de dous mortos, treze ferido e
quatro contusos, como V. Ex. verá 'da partt's e relação inclusas.

« Deus guarde a V. Ex.-Acampamento da 14' brigada nas trin
cheiras tomadas ao exercito paraguayo na mutta à ooquerda do acam
pamento brazileiro, 17 de Julho de 1 66. -lllm. e Exm. r. brigadeiro
Victorino José Carneiro Monteiro, dignissimo commandante da 6' divi. ão.

« Salustiano Jel'onYlDo dos Rei@!j~

"Tenente· ronel commnndal1le. II

Resumo das partes officiaes:

2' BATALHÃO DE INFA TARJA DE LJNHA.-Commandante, major Ge
nuino ampain.-Seguio às horas da noite I ara a PI) ições conquistada
ao inimigo. ão uá pormenor , limitando- e a dizer que o comman
danta da brigada pra enciou o modo honro o com que e houve o corpo.
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21° BATALF!ÃO DE VOL TAnIOS DA PATRIA (Pernambuco).-Comman
dante interino, major A. J. Bacellar.-Apenas diz que sustentou o fogo
até que as 2 para as 3 horas da madrugada o inimigo cessou o seu.

Até essa hora os nossos batalhões que occupavam a trincheira tomada,
foram hostilisados pelos Paraguayos, que de vez em quando d.. i':cn des
cargas de fuzilaria, acompanhadas de foguetes á congreve e tiro de

artilharia.

30° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Pernambuco).-Comman
dante, tenente-coronel Appollonio Cwrtpello. - A parte official deste
commandante ê tarnbem muito resumida e não adianta mais que as dos

outl'OS batalhões. A perda que teve o batalhão consisti') em 1 soldado

morto; 1 tenente, 1 cabo e 1 soldado feridos; 1 alfere, 1 cadete e :l

soldado' feridos, e 1 extraviado.

D 3)

B1'igada Pinto ele 'llmeicla

Não foi publrcada a parte official do coronel Pinto de Almeida.
Os batalhões de t.a brigada não tomaram parte no combaie: e tiveram
nas avançadas do centro, e ahi sustentaram tiroteio com uma força
inimiga.

15° B.\TALHÃO DE VOLUNTARIOS DA. PATRB.. -Commandante, tenente
coronel Gabi'iel Guedes.

Rio tomou parte no ataque: e tava de . ervi~o nas avançada elo
centro, e ustentou tiroteio com o inimigo.

Teve 1 an peçada e 2 soldados mortos, 1 alfere, 2 sargentos, 3

cabos, 1 an peçada e 1:3 oldados feridos.

38° BA'rALHÃO DE VOLUNTARIOS DA. PATRIA (Bahia).-Commandante,
tenente-coronel F'reire de Carvalho.

Não tornou parte no combate.

51° BATALHÃI) DE VOLUNTÃ-RI DA. PATRIA (I el'llambuco).-Comman-

dante, major Galclino Villas Boas.
Não tomou parte no combate.
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PARTE OFFICIAL DO Cll\IMAJ."\'DA.·TE DA 2- DIVI ÃO

« Quartel general elo Gommando da, :';' divi ão em TU1uty, 16 de
Jl.llho' de 1 66.

« IUm. Exm. Sr.-Tendo- e travado combate com uma força inimiga
que occupava uma fortificaçüo em um ponto da e querda do exercito,
marçhei com dou batalhões pertencente á 5a brigada a approximar-me
do lugar em que e. achava engajada em fogo a 4' divi 'ão de infan
taria ao mando do brigadeir'o Guilherme Xa ier de ouza, afim de auxi
liaI-o, ~aso e torna e nece sario, quando recebi ordem de V. Ex. para
ir occupar o fundo do Potrero Piris a evitar uma invasão qualquer
de força inimigas que porventura tentasse atacar e e ponto, ao que
dei logo cumprimento, conservando-me nesse 1ugar até uma hora da
tarde pouco mai ou menos, quando fui prevenido pelo Ex-m. r. general
Flores, para que ataca se pela picada, direita do inimigo, e, tendo che
gado ahi o 3° e 4° batalhões, e não encontrando força no a ordenei
a retirada de a, soffrendo ella ahi algun prejuízo. \.' quatro horas
da tarde, tendo apparecido uma força sobre a matta do flanco esquerdo,
mandei que o 3° regimento ob o commando do Sr. major lzidoro Fer
nande de Oliveira fo e reconheceI-a, ,encontrando-a le ou o inimigo
até ,uas po içõe" endo tambem alguma' praça fól"1. de combate. Ei
quanto me cumpre levar ao conhecimento de V. Ex, não podendo
deixar de accra centar que tornam-se digno de louvores o r,'. coronei
Jacintho Machado de Bittencourt e Andr':' Alve. Leite de Oliveira
BeIlo, aquelle commandante da :3" divi ã e este da -a brigada perten
cente á me ma, pela actividade e boa di pO'içõa que tomaram no com
mando de ~ua -t rças, e bem a'isim amai commandant d corllo.

« Inclu a achara ". Ex. a'3 parte e relaçõe do corpo a que
acima me refiro, do mortos e ferido'.

,~Deu guarde a \. Ex. - Il\m. ExlU. l'. con elheiro marechal de
campo PaI odoro da Fon ec Quintanilha Jordão, commandante em chefe
do exercito Imperial.

« J08' Luiz 'Ienna Barreto.
" Bri • doiro. li
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t P.~R'l'f.: OJ.<'FIClAL DO GOV.·R 'AUOR FLORES saBR;': O PROCEDThLE .0 nAS

FORÇAS BRAZILEIRAS NO ATAQUE DE 18 DE J :LHO

« Quartel-general do commando em chefe do éxerClto ue vanguarda
na lagôa Tranquera, Julho 21 de 1866.

« Illm. Exm. Sr. conselheiro general em chefe do exercito bra
zileiro, marechal de campo Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão.

« Cumprindo cõm um dever de rigorosa justiça, tenho a honra do
levar ao conhecimento de V. Ex, para os effeitos convenientes, a
relação dos corpos brazileiro que tomaram parte no ataque de ]8,
contribuindo a desalojar o inimigo das po ições entrincheiradas que
occupava sobre a. matta.

« Como V. Ex. sabe, o movimento foi iniciado pelo interior e
exterior da matta pelas força brazileiras e argentinas ás orden de
general Victorino Monteiro e coronel Cesario Dominguez, que occupavam
a trincheira conqui tada no dia 16 pelas forças brazileiras, e afim de
secundar o movimênto, mandei avançar o commandante Elia, que dava
o serviço da avançada com o batalhõe 16" de voluntarios da patria,
e « Voluntario Independente, » para que com eUe ataca se o flanco
direito da trincheira inimiga. \Iais tarde, tornando- e nece sario isso,
mandei sabir das trincheiras a tomarem parte no fogo os batalhões 15°
de voluntarios da patria, e 7° de linha. Estes foram os 3 batalhões da
12' brigada brazileira que de ordem minha tomaram parte no ataqne,
incorpor:l.lldo- e ao batalhões da 6' divisão brazileira 2° s 5° de linha,
e 3°, 21 ° e 30' de voluntarios, que, com os corpos da 4" divisão, tambem
brazileira, 12° de linha, l°, 19°, 24° e 31° de voluntario, e 10° de
linha, se batiam às ordens do general Victorino.

« O comportamento de todos os officias , e Lropa brazileira, foi o
mais honroso e digno de elogio, tendo avançado todos até onde se lhes
ordenou e era necessario, e chegando ao pé das baterias inimigas com
eus chefe' à frente os batalhões de linha 2°, 5', 7° e 12·, e os de

,oluntario da patria l-°, 21, 30° e 31°.
« Quanto aos prej uizos soffridos pela 6' divisão brazileira, são °

testemunho eloquente de seu comportamento, e con tam da relação junta
que merecerá a con ideração de \'. Ex. assim como os capitães de arti
lharia a cavallo Carlos de Magalhãe, que, egundo minhas orden~,

avançou com 2 peças até â trincheira inimiga, e All1phriso Fialho, e
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Emesto ela Cunha Mattos, que, com 8 peças às suas ordens, respon
deram ao fogo inimigo desde a linha exterior avançada.

« Tambem devo fazer menção do tenente do 5° batalhüo de linha

Candielo Caldas, que, como ajudante em commissão às minhas ordens,
cumpria dignamente o seu dever, e das baterias brazileira . - « Com
mandante Mallet »- às ordens elo major José Thomaz de Almeida Pereira

Valente, e baterias- « Barão do Rerval »- à orden~ do capitão Francisco
A. de Moura, que com acerto responderam ao fogo de canhão, que
de3de sua linha effectuou o inimigo sobre a nossa durante todo o combate.

« Deus guarde a V. Ex .
« Venancio Flores. »

t PARTES OFFICIAE DOS COMMANDANTES DE DlVISÔE, BRIGADA E CORPOS
S)BRE o COMBATE DE 18 DE JOLHO

(A

Pm"le official do commandal/te da 6" divisão

« Illm. e Exm. Sr.- Tendo ordem de V. Ex. no dia 16 á noite

para render ao Exm. Sr. general Argollo, e a divisã.o de seu commando,
que se achava no flanco esquerdo, sustentando a posição tomada na
quelle dia ao inimigo, fiz marchar a 14' brigada commandada pelo
tenente-coronel Salustiano Jeronymo dos Reis, e após ella segui com:o

5° batalhão de infantaria e 3° de voluntarios da patria, pertencentes á
12" brigada, encontrando no ponto indicado a divisão argentina
do coronel Conesa, composta de 4 batalhões, assim como o 7° de voI un
tarios ela patria.

«No dia 17 foi substituida a divisão Conesa, pela do coro
nel Cesario Dominguez, tambem composta de 4 batalhões, a qual
ficou sob minhas ordens, e á noite chegou o 4° corpo de voluntarios da
patria; sendo então a sua totalidade 11 batalhõe, 7 brazileiros e 4
argentinos.

« Tendo parte que o inimigo tentava abrir uma picada, o que

á noite se verificava pelo trabalho de machados, ordenei ao comman
dante do batalhilo argentino que se' achava na esquerda, que impedis"e
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aquelle trabalho, e, achando-se na noite de 17 11m outro batalhão argen
tino naquelle ponto, commandado pelo tenente-corenel D. Manoel Caraza,
detel'minei-lhe que mandas e observaI' por homens intelligentes e pel':
picazes, não s6 a direcção da picada, como tambem se tinha o inimigo
comsigo alguma artilharia naquelle ponto; porém como nüo pudes8e o
commal1dante araza executar aqul'llla minha deteeminação, em conse
quencia de protegeI' o inimigo seu trabalho com um vivo f ·go de mo 
quetaria, aproveitei a occa ião de fazer um reconhecimento no momento
em que outro batalhão argentino o ia render às 5 horas da manhã
do dia 18. Mandei uma com panhia des e batalhão até ao flanco do valIo
elo inimigo, protegida pelas outra. Depois de ce sal' o fogo retil'Ou-se
o dito batalhão do commandante Caraza, mas poucos momento' depoi
participou-me o major 'ilverio (oriental) que S. Ex. o Sr. general
Flores vinha pelo flanco direito, e determinava que eu marchasse com
a minha força, tendo já sem o meu conhecimento o me mo major dado
dieectamente ordem aos 2 batalhõe argentinos que marcha sem; em
virtude do que marchei com a 14' brigada, cobrindo os movimento dos
batalhões argentinos. Ne a occasião recebi ordem em eguida do me mo·
Exm. Sr. general Flores, pelo tenente-coronel Flore, major Silverio,
capitão Ramires (orientae') e pelo tenente Caldas (brazile)ro), para que
fizesse entrar força e atacasse por aquelle lado as bateeias inimigas.

« Fiz avançar o tenente-coronel SaIu tiano com o 2' de linha e o
30' de vaIuntaria , e marchei a despontar o valIa tomado ao inimigo
com os batalhões 50 de linha e 21 0 de volul1tarios, aos quaes fiz entral'
em uma picada bastante apertada que ia sahir nas bateria inimigas,
tendo ordenado ao coronel D. Cesario, Dominguez que proteges e ao
coronel Palleja, na carga que este fazia ao inimigo em frente as bate
ria, dando íolta immediatamente para fazer 'marchar o 20 de linha e
300 de voluntarios para entear com elIes onde já tinha feito entrar o
qo de linha e 21 0 de voluntarios.

« e sa marcha foi que recebi o ferimento na mão esquerda, e forte
contu ão no quadril do mesmo lado por bala de metralha, levando
igualmente dua o cavallo que montava, o qual cahio commigo; reti
rei-me ne sa occasião do campo, deixando aquella força entregue ao
tenente -coronel SaIu tiano, até que V. Ex. determina e a ub tituição
por outro.

da Frota, ManoeI Era ~

e aquelle as istente do

q; Eis as deliberações que tomei, de conformidade
recebidas do Exm. Pr. general D. Venancio Flores, até
que infelizmente fui ferido gravemente.

«O tenentes Antonio icoláo Falcão
mo de Carvalho Moura, este escripturario,

Ao 33

com a ordens
a occasião em
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deputadQ do ajudante general'; José Joaquim de Carva111O, e alfe
res João Pereira da Silva, este escl'iptUl'al'io, e aquelle assistente
do deputado do quartel-mestre general; tenente Joaquim Sabino Pil'es
Salgado, ajudante de ordens, e alferes Manoel José Pereira, ajudante
de ca mpo, todos junto a e~te commando, cumpriram perfeitamente
seus deveres como sempre têm feito em todas as occasiões. Igualmente o
tenente-coronel Salustiano portou-se empre bem cumprindo seu devere" ..

« Acampamento em Tuyuty no Paraguay, 20 de JUlllO de 1866.
-!llm. e EXll1, Sr. mar chal de campo conselheiro Polydoro da

.Fonseca Quintanilha Jordão, commandante em chefe do lo corpo de

exercito imperial.

« Vict.orino Jo§é <l:::arneh'o . .Ionteiro,
« Drigarleir , »

A 1)

Bdgrl(la Kelly (12" bdgacla, 6· divi 'elo)

« Illm, e Exm. Sr.-Sendo annunciado o ataque na manhã do dia
18, o Exm, Sr. general commandante em chefe do exercito da van

guarda ordenou a sahida dos batalhões 15" de voluntarios e 7" de in
fantaria marchando com elIes a collocal-os nos lagares convenientes,
e depoi o . 8 que foi colIocado na trincheira em frente a este ponto
e o 5lo de guarnição á artilbaria que a noite sahio a sllb tituie ao
150 no logar em que e achava, recolhendo- e a guarnecer n arti
lhal'ia.

« Junta achara V. Ex. as partes dos commalldantes do coeFo~,

e relações dos mOl'to., feridos e contuso.

« Do' orcorrido durante a acção, que durou at à noite, com esses
corpos, nada posso dizer, por me conservar ne te ponto como anterior
mente me havia sido ordenado por S. Ex. o Sr. general commandante
em chefe do exercito da vanguarda, paea ustentae o me mo ponto con
tra qualquer ataque, e só sim sobre o 330 que permanecêra na trin

cheira e de guarnição a artilharia que correspondera ao bombardea
mento do inimigo com toda a energia, sendo por is o dignos de menção
ens comrnandantes o major José Thomaz de Almeida Pereiea Valente,

capitães Ernesto Angu to da unha Mattos, Francisco Antonio de Moura,
Antonio Carlos de Magalhãe, Amphriso Fialho e Miguel Antonio avaja,
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e bem as im os do 38°, tenente coronel Domingos José Freire de Car
valho, do :- t" major Galdino da Si!va Villas-Boas, officiaes e mais

praça.
« Por esta mesma occa~ião cumpre-me declarar que os officiaes de

commisslío que compõem o e tado maior desta brigada, os majores Bento
Machado Gome::, assistente do deputado do ajudante general, Manoel de
Azevedo do a cimento, assi tente do deputado do quartel-mestre-general
e alferes ajudante de ordens Tito de ouza Camisão, cumpriram per
feitamente seu deveres, o eg-undo em dirigir- e á repartição do quartel
mestre-general a requisitar e conduzir munições quer de infantaria
como de artilharia, que se faZIam mister; e os outros nas transmis
sões de ordens, e conduzindo ao logar do combate as munições para
a infantaria, sendo morto junto á trincheira do inimigo ú cavallo em
que ia monta o o mesmo ajudante de ordens.

« Acampamento da 12' brigada em Tuyuty, 20 de Julho de 1866.
- Illm. (;) Exm. ~'r. brigadeiro Victorino José Carneiro Monteiro, COffi
mandante da 6' divi~ão.

« JoaquilD Rodrigues Coelho I~elly,

« Coronel commandant.l. "

5° BATALHÃO DE INFA.NTARIA DE LlNH L-Commaudante, major Bento
José GOllçalves. Ferido, foi substituido pelo capitão Ca1yloso de Castro.
Na parte official do primeiro lê-:e o seguinte:

( .... Achaudo- e no dia 18 o batalhão formado de reserva e
protecção á linha donde havia ::iirlo rendido na tarde do dia antece
dente, por ordem do EX1l1. r. general co:nmandaute 'da 6- divi ão, às
9 hora da manhã marchou para a frente onde se achava o mesmo
Exm. ~r., e, chegando junto à.., mattas em frente i llllha, mandou que
o batalhão estendesse à beira do dito matto occupado pelos inimigos,
e depois determinou que penetra se n'elIe. Posto em execução pela di
reita, por pelotõe, pelos trilhos do inimigo, e debaix.o de um intenso
fogo de mosquetaria e artilharia, o primeiro pelotão, ao ahir da matta
no lado opposto descobrio aDi o capitão Joaquim Jo ê de Magalhãe,
as trincheIras inimigas d'onde descarregavam as metralhas sobre as
nossas forças; e dando-me parte, mandei immeLliatamente que e~ e pe
lotão se Cl)nserva~ e de joelho até que os outros do flanco esquerd~

que entraram no espesso matto pudes em a.vançar para. mandar que
sobre essa~ trincheiras se carregasse. N'este ínterim l'êcebi UIll leve fe-
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rimento de bala. no pescoço, porém com forte pancada, produzindo
grande contusão, e, atordoado, fui obrigado a entregar o commando do
batalhãO ao capÍtão mandante Joaquim Cardo o de Castro, e, sahindo
da referida matta, dei parte ao mesmo Exm. Sr" o qual ordenou me
retirasse para o acampamento .. , »

A parte official do segundo diz o seguinte:
'" .. . O batalhão avançou por entre. um fogo vivis imo' de in

fa.ntaria e metralha inimiga, a, fazendo um esforço de bravura, pMe,
atravez de grande sacrificio, chegar ao entrincheiramento inimigo onde
depois de renhidamente sustentar uma luta de igual, por i so que os
contrarios tinham artilharia, obteve expellil-ús de suas trincheiras,
fazendo-os recuar até ao bosque que ficava fronteiro. Auxiliados por
forças argentinas, parte do batalhão 21 u de voluntarios e 20 batalhão
de infantaria de linha, no assenhoreamos por instantes do acampa
mento inimigo, e algumas bocas de fogo com toda a munição; digo
por instante porque depois de um quarto de hora o inimigo voltou á.
carga com grande força de infantaria e cavallaria, Tivemos de ceder
então o que com grande custo tinhamos podido alcançaI'. Recuamos;
a força do inimigo era maior e fresca; nós estavamos fatigados e já.
faltos de munições. Este incidente no~ privou de obter completa' vic
toria.

« Recebemos munições e sustentamos o fogo até quatro e meia
horas da tarde, quando tivemos ordem para a retirada, ficando as ordens
de S, Ex. o Sr. brigad"iro Guilherme Xavier de Souza. A's 6 horas
da tarde eguimos para o ponto mais importante das avançadas, ren
denuo o 10° de voluntarios que alli se achava. O batalhão deu mais
uma prova de resignação e coragem. De ele o dia j 6 a noite tinha
sahido de seu abarracamento para a frente; estava cansado e sentia
fome, porque não lhe foi possivel comer em todo o dia da acção.... lo>

A parte oflicial passa a elogiar os ofliciaas a praças que mais se
distinguiram, e diz que a perda que soffreu o batalhiio foi esta: morto,
1 alferes e 29 praças; feridos 3 alferes, 4 inferiores e 63 pl'aças; con
tuso 1 capitão.

7° BAT..ALHÃO DE INFANTARIA DE LTNHA.-Commandante, te'neute-coronel
Pedra. -A parte oflicial tem a data de 19 de Julho.

N'esse documento diz o commandante Pedra:
« O batalhão marchou hontem as '1 horas da manhã, quando prin

cipiou o combate com as nossas avança.das e extrema esquerda) que fJr-
çavam as fortificações avançadas do inimigo. .

« Formei o batalhão, segundo a ordeu.' de V. S., e com elle segui
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para proteger a bateria « com mandante MalIet », o que fiz guarnecendo
seus flancos. N'esta pOSiÇiiO recebi ordem para marchar em coadjuvação
dos que ja combatia'D, recebendo em marcha ordem do Exm. Sr. ge
neral Flôres, commandante em chefe do exercito .da vanguarda, para
avançar sobre uma das aberturas que offerece a matta em que se aiJoia
o flanco direito do entrincheiramento geral do inimigo, e forçar a bayoneta
o ponto da trincheira no extremo da abertura.

« Em cumprimento da nova ordem dirigi-me com o batalhão a passo
accelerado para es e ponto, e ao approxilOar-me, carreguei sobre a re
ferida trincheira, que me recebeu com vivo fogo de canhão e mosque
taria.

« A impetuosidade de te movimento fez calar o canhãe inimigos
em poucos in tantes, o que permittio-me chegar á contra-escarpa do fosso,
além da qual nada pude fazer, não só pelo vivo fogo da fuzilaria ini
miga, como porque as exageradas dimen ões do fosso impossibilitam intei
ramente o a salto, principalmente em presença. de forças consideraveis,
que do acampamento inimigo proximo á trincheira partiam em auxilio
da guarnição della.

« Tendo sido frustrado este primeiro e~forço por taes difficuldades,
recuei, e, e ·tabelecendo_a ordem, carreguP-i novamente, não sendo mais
feliz nesta segunda investida, que na primeira. Retirei-me, tomando po
siÇão,. e entretive o fogo com o inimigo, chegando depois di so o tenente
coronel .... a1ustiano Jeronymo dos Rei, com o corpo 21 0 de voluntario ,
e com clle novamente avancei e não fomos mai fe1ize. Retirando- e o
dito tenente-coronel com o citado batalhão, ainda fiquei u tentando o
ponto, até que chegaram dous batalhões argentinos com os quaes ainda
emprehendio as'alto, ficando, porém, meu batalhão de sllpporte ob a
direcção do meu major, endo ainda e ta tentativa infructifera.

« Depois de retirarem-se a col um nas argentinas, recebi ordem, para,
recoUlidos o feri:lo, retirar-me a occupar a trincheira avançada, per

dida pelo inimigo, oude con. ervei-me até a noite, endo então ren·
dido. .. »

O commandante Pedra, em seguida, pas. a a elogiai' o officiae e
soldados que mai se di tinguiram. Entt'e elIes mencionaremos o alferes
J. Joaquim Oardo'o Junior, que morreu quando ia plantar sobre a contra
escarpa da trincheira a bandeira do batalhão (1), e o forriel Queiroz e
Albuquerque que n'essa occasião salvou a bandeira. (2j

O batalhqo teve 2 officiaes e _9 praças de pret mortos' feridos 3
officiae e 99 inferiores e oldado; coutu os 2 ofiiciaes e 21 soldado.

(I) Vista a Thompson.
(2) Idem.



?6?
-- =

3° BATALHÃO DE VOLU TARIOS DA r'ATRIA (Bahia). - Commandante.
coronel Domingos "'eixas.- Trecho da parte official:

« . " Tendo o 30 corpo de voluntarios da patria seguido deste
acampamento no dia 16 do corrente a occupa.r ~a primeira trincheira
conquUada á' forças paraguayas pela 4" divi 'ão, trincheira situada entre
duas mattas que a flanqueam, permaneceu a11i o me mo corpo ate o dia
17 â noite., retiraudo-se rara o campo im:nec1iatu onde se achava o com
mandante da 6' divisão, bt'igadeiro Viclorino Monteiro, e ahi pernoitou,

« No dia 18, pelas 6 hora da manhã, tive ordem do me mo bri
gadeiro para de novo guarnecer a referida trincheira, o que fiz con
servando o corpo até \) hora do dia, tempo em que já e batiam nossas
forças com a outra tei2cheira ruais centeal, e nessa occasião fOI-me
ordenado que segui se com o corpo a ubstituir no combate ao batalhão

16° de linha que se retirava ..
« Dando prompta execução a e'ta ordem, avancei com o referido

corpo que immediatamente entrou em acção contra a predita trincheira
em campo de 'coberto} e guarnecida de artilharia de campanha, infan
taria e cavallaria em seus dous flancos, o que não obstou ao nossos
soldados de chegarem a distancia de 15 a 20 braça proxima à me ma;
mas a immensa superioridade da forças inimiga., quer nas armas com
que e 'defendiam, quer na vantagem que tinham na altura dos para
peitos e largura do fo sos, além da posição da trincheira, apoiada em
seus flancos pela matta, nJo foi passiveI er tomada pelos nos os sol
dados} que tinham ne ta acção o maior empenho, por cujo motivo perdeu
o corpo 290 pt'aças de pl'et, entre mo eLos, feridos e exteaviado~, além
de 2 capitães e 1 alfere mOl'to, e I major, :l capitães e 5 alfer...
feridos (1,\, cujos nomes con"tn.m da relação j unta, fazendo-se digno de
h0nrosa menção o major de"te corp) \.ntonio Tiburcio Feereira de 'ouza,
que. distinguindo-se na ac<; 10 pelas boa. providencia nas direcçãe da
companhias que ,eguieam para a frente, portou-se com muita bravura
e sangue frio, até que foi ferido no rosto e contuso na cabeça, tendo-,e
por i to retirado do combate para curar-se, ma "oItando logo depoi:
a continuar no desempenho de seus deveres, cum o lIlesmo valor com
que em outras occasiões de igual perigo e tem distinguido ... »

São elogiados outros nfficiaes e oldados, e entre elle' o aliere3
porta-bandeira ('!) Luiz Francisco do Nascimento. Os cadetes Eduardo
Ele andre e Levino Lima, ambo. feridos junto à trincheira inimiga}
mereceram pela sua bravura elogio e. [eciaI.

(I) lJ:,te ba aihã ), tove, p,)is, 1'2 (llli'li 1 's C ';)1 pnl.f~!\ til) pr L ou 302 homen
fóra. d comhate. ('0ll10 stJ pó le vêI' iL I ag, ~[:l lia [o vôt.. no dia 1~ tle Junho c)\üavll.
este cal'. o :y),j prar.ll.S, essa cria apPl'oxim. 'lrun~nt) a sua forç'l. n dia 18 d, Jlllli .

'2) Yi la li Thompson,
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160 BATALHÃO DE VOLUNTARIOS (italianos ao serviço do Brazil).-Com
mandante interino, major Perr ·,chino. Trechos ç1a parte oflicial:

« .•••. Havendo entrado este corpo na linha da vanguarda no dia
17 às 7 hora da noite, tive ordem no dia 18, a 6 1/2 horas da
manhã (hora em que começOtl o fogo) para avançar com as companhias
que estavam estendidas e de reserva ao flanco esquHdo. da linha, até
ás trincheiras onde o inimigo e fazia forte. Era mui vantajoso o ponto
que defendia o inimigo, e seu numero superior ao nos o. Or.lenei car
regal' à bayoneta, e, vi ta a coragem de nossos oldado pelo inimigo,
paz-se este em vergonhosa fuga, tendo eu a honra de ha. tear a ban
deira (1) que levava, servindo de baluarte, na po ição inimiga.

ão tardou muito que o inimigo, reforçado por fortes columnas e
duas estativa de foguete á congrêve, pretendes:'e flanquear-nos pela
direita. Vendo isto, e em abandonar a posição, fiz mudar de direc.ão
á guerrilha sobre a frente do inimigo, que nos fazia vivo e mortifero
fogo de fuzilaria e metralha. Naquella oecasião foi quando ordenei ao
capitão de artilharia Antonio Carlos de Magalhães, fizesse fogo com
uas duas peça em direcção á mencionadas columnas, obtendo-se o melhor

resultado. Pouco depoi tive ordem do Exm. Sr. general Flore de retirar
com os pouco companheiros que me ficaram do ataque á trincheiras

. avançadas.

« Devo communicar a V. S. que no momento de avançar, acom
panhou-nos, fi. nossa esquerda, uma companhia do batalhão oriental
«Independenêia» cujo commandante Elias portou-se heroicamente. E' tambem
digno de menção o capitão de artilharia Antonio Carlos de Magalhãe ,
o qual portou-se com muito valor e angue frio, bem como os poucos
soldaqos que e tavam sob eu commando. E' tambem dign:> Ud louvor o
Sr. tenente de artilharia oriental Frederico Guilherme Daner, que com
uma carabina em punho no acompanhou, até tomarmos po ição na
trincheiras inimiga.

« São tambem digno do" maiores elogios o capitão da terceira
companhia João Luiz Ferreira, que e bateu como um heróe, ate que
recebeu uma ferida mortal no ventre: igualmente o tenente comman
dante da 2" companhia Franci co Calabre i, que pa seava sobre a trin
cheira inimiga com um valor heroico, até que foi feri<lo em uma perna;
e o tenente commandante da 1· companhia Antonio Ajani, que, 'empre
á testa della, foi desgraçadamente ferido na cabeça... »

Elogiando outros officiaes e soldados, diz o commandante que teve
6 soldados mortos no campo e 4 oíficiae e 47 soldado ferido.

(4) Vi t<l a 't'holnpsoll.
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A 2)

B?'icada Sall.lsti:·no-(144 brigada, 64 divisão)

« Illm. Sr. - Em obediencia á lembrança do quartel-general em
chefe, de hontem, venho pá.rticipar a V. S. para o fins eom'enientes,
que na manhã de 18 do corrente, achando-me com a 14" brigada na
proximidades da tl'incheira tomadas no dia 16 ao inimigo, recebi 0.0
Exm. 1'. general Victorino, ordem de marchar com a brigada para as
trincheiras jâ citadas, e dalli avançar para o rincão fronteiro a elias,
aonde me conservei até que recebi nova ordem para avançar e fazer
penetrar uma força no matto contiguo ao entrincheiramento ainda occu
pado pelo inimigo; mandei quatro companhias do 2° batalhão de infantaria
com o respectivo fiscal, o major de commis 'ão Aurelio Joaquim Pinto,
que pouco tempo depoi endo ferido se retirou Com e ta quatro com
panhias pedio-me para penetrar no dito matto o tenente do 4° corpo
de caçadores a cavalio Placido Fialho de Oliveira Ramos, assistente da
reparti.ão do quartel-me tre-general junto a este commando: assenti
a e se pedido por ser o tenente Placido um official reconhecido bravo
e calmo, e que desde Paysandú se distinguio combatendo, Este oflicial,
Segundo as informações que tenho, chegou com a praça do 2° batalhão
de infantaria e 21 0 de voluntario a penetrar nos entrincheiramentos
inimigos, de onde só se retirou ferido e compellido pela desproporção
numerica do inimigo.

« O 2' batalhão de infantaria, além da quatro companhias já
mencionadas, de tacou mai duas para e tenderem pela orla do matto,
ficando o seu commandante com outras duas incorporada à brigada.

« O 2L° corpo de voluntario tendo sido pelo ExlU. r. general
Victorino, mandado penetrar no matto,!e carregar sobre o entrincheiramento,
não o vi senão no fim do comb.1te quando se retirou. O .... 1'. comman
dante Flores declarou-me que o Exm. 01'. pre idente Flore ordenava
que a .força re tante sob meu commando avança e, ervindo o dito com
mandante de guia, o que executei; e quando marchavamos a ahir do
rincão pelo lado da trincheira tomada nesse dia, VImo uma columna
inimiga que repe11ia do inte ior do matto força argentina e orientae :
e a força inimiga foi pelas duas companhias do 2° batalhão de infan
taria sob o commando do major Genuino O1ympio de Sampaio e pelo
30° corpo de voluntario ob o commando do tenente-coronel polonio
Peres Camllello Jacomo da Gama, e todo ob m'nha orden, carregada
de flanco e forçada a recolher-se a outro ntrinchairamento que ha
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dàntro do matto, guarnec' do. com artilharia. Não foi po~sivel aos nossos
soldados penetrareill com o inimigo, não sÓ por não havermos conse
guido veucer um espaço que houve sempre entre elIes e nÓ, o qual

lhe permittio transpôr os fossoe;; e fazet'-nos fogo nos ditos entrinchei

ramentos, como por ser o lagar muito apertado, endo por i o obrigados
03 corpo' a apresentar gran'le profundidade, solft'ando a sim em pouco
tempo grande perda'; pOl' e 'a razão mandei que a pouca gente re 
tanta se abrigasse junto ao matto á e_querda, e fizes'e fogo sobre o

inimigo, e fUl dar parte do occorrido ao Exm. Sr. general Guilherme

Xavier de :3ouza, visto comJ o Exm. Sr. general Victorino Jose Car
neiro Monteiro, hora.;' ante' havia ido ferido, e perdido o cavalIo que
montava; o Exm. Sr. general Guilherme deu-me então um corpo, o

15° de voluntario sob o commando do tenente-coronel Gabriel de Ç'ouza
Guedes, para ver se com elle con eguia peuetrar no entrincheu'amento,
o que não se pôde con egnir, apezar da melhor boa vontalle, em vi. ta

do fogo qlU of!1'iamos.

«' O 7" batalhão ue infantaria, tendo á. sua frente o eu distincto
chefe o valente tenente-coronel Herculano Sancho da Silva Pedra, car
regou depois, e sÓ logrou chegar á contra-e carpa do fosso: nes e
interim, sendo-me dado ainda pelo EXll1. Sr. general Gtülherme de Souza ()

31 0 corpo de voluntarios sob o com mando do major de commissão Affonso
José de Almeida Côrte Real, para ainda tentar com eUe a tomada da
posiçllo, fui convidado pelo já. mencionado tenente-coronel Pedra para

reunido tentarmos e te e forço, e coUocando-no;" com o commandante
do 31 0 corpo, á sua frente, avançamos até onde havia avançado o 7°
batalhão de linha, e como além não pudes emos ir por causa da me
tralha e fuzilaria com a qual já. se nos offenc1ia, fui dar parte do
occorrido ao Exm. r. general Guilherme de Souza, quando pouco depois

chegou ordem do Exm. Sr. general pre idente Flores para se effectuar a
etirada.

« Finalmente, apresentando a V. S. as partes dos comma:ldantes dos
corpos e de forças que operaram isoladamente, e as relações dos mortos,
fel idos, contusos e extraviado, faltaria a um dever de justiça se dei

xasse de a segurar ql1e o procedimento de todos os Srs. commandantes
dos corpos de que faço menção foi digno de louvor; que o tenente do
18,' batalhão de infantaria José Pedro Domingue do Couto, a istente
da repartição do ajudante general, junto a este commando, teve um

procedimento acima de todo elogio, pela sua coragem e actividade na
. transmi são das ordens, e pela calma com que se portou todas as vezes

que a meu lado investio os entrincheiramentos, animando e procurando
enthusiasmar os soldados.

A 34
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« Deus guarde a V. S.- Aca.mpameuto do cOlTImaudo da 14' bri
gada em Tuyuty, 20 de Julho de 1866.-Illm. Sr.'coronel Joaquim
l{odrigues Kelly, commandaute interino da 6" divisão.

« §31ustiano JeronYIllo dos Reis~
« Tencnfe-coronr\ Commanrln.ni.e. J)

2° BATALHÃO DE INFANTAR[A DH LINIU. - Oommandallte, major

Genuíno Sampaio.

Extractos da -parte official:

« .•• Marchando este batalhão no dia 18 sobre as trincheira ini
migas com o 21· e 30· de voluntario"s, que constituem a brigada sob o
digno commaudo de V. S., que se subdividia em diversos contigentes, afim
de atacarmos aquellas fortificações em differentes pontos, achei-me s6mente
com a 4' e 5" companhias do mesmo 2° batalhão, que combateram
debaIxo de minhas immediatas vistas, não podendo eu por esta razão
apreciar pessoalmente as outras çompanhias, que se achavam distantes
de mim ..•.

« E' digno de todo o elogio o procedimento dos bravos soldados
que commandei •••

« Das partes que inclusas remetto, vera V. S. o procedimento dos
officiaes e praças das outras companhias do batalhão ..•

« Duas vezes avancei sobre a trincheira inimiga até á cOlltra
escar a, fazendo retroceder uma força que perseguia 3 batalhõQs argen
tinos, que se retiravam por falta de munição, não podendo, porém,
apoderar-me da dita trincheira, por ter chegado tarde a força que me
foi de protecção, sendo eu naquella occasião contuso no braço esquerdo. »

Das 2 companhias que ficaram sob a direcç;o immediata do com
mandante foram mortos 2 alferes, e feridos gravemente 1 alferes, e
levemente 1 tenente, e o commandante.

Além da parte official d'este, o major Aurelio Pinto, que dirigio
uma fracção do corpo, apresentou outra.

D'ella transcreveremos os seguintes trechos:

« .. , Tendo penetrado nas mattas, que cobrem as fortificações
inimigas, com a la grande divisão, avancei até collocar·-me a pequena
distancia do parapeito das referidas fortificações que protegem as bocas
de fogo. Ahi reunio-se-me a 4" grande diviSãO, tendo antes destacado
para a direita do ponto que oecupei ala companhia.



« Mortifero foi o fogo que soffremos, e admiraval a bravura e valor
de nossos soldados, em su ;;tenta:r semelhante posiÇãO.

" Achando-se muito reduzida a força que commandava, requi itei
mais tropas, pois gra:lde era o numero de mortos e feridos que me
cercava, sendo extraordinaria a perda do inimigo.

« Depois de hora e meia de fogo, fui ferido no braço esquerdo.
Então entl eguei o commando ela linha ao capitãO Raphael Fernandes

de Lima.
« Ao sahir da matta encontrei o Exm. Sr. general comman

dante da divi ão, o qual pedio-me por amor da patria, voltasse a reas
sumir o com mando das '2 grandes divisões, apezar ele ferido. Ao entrar
novamente na referiela matta encontrei o 2l o corpo de voluntarios com

mandado pelo bravo major Antnnio Joaquim Bacellar, a quem me offe
reei para guiar ás trincheiras inimigas. Ao approximar-me dellac; recebi
outro ferimento na perna esquerda; então vi que era materialmente
impossivel continuar na linha de combate.

« Cumpro um grato dever mencionando o comportamento do~ offi
ciaes que serviram debaixo ele minhas ordens, atê quando retirei-me ferido.

« O capitao commandante da 8' companhia Raphael Fernandes Lima,
os tenentes, commandantes da I' Constantino Martins Fernandes, da 20.
João Barboza Cordeiro Feitoza, e da 7"' alferes Manoel Bezerra Lima,
muito me coadjuvaram e portaram-se com muita bravura e coragem,
direi mesmo com denodo, pois foram incansaveis em animar as suas
praças, e, p s uidos de heroico valor, muitas vezes tentaram tomar de
assalto as referidas trincheiras.' O alferes secretario interino Manoel
Clementina Carneiro da Cunha Aranha, portou-se com calma no com
bate. Quanto as pl'aças de pret, di..'putaram entre si, qual dallas seria
amai di:;tincta; portanto só relacionando-as nominalmente, poderei
cumprir o meu dever sem offentlel-a. Passo a tratar do tenente assi
tente do quartel-mestre general junto a l4' brigada Placido Fialho de
Oliveira Ramos, que voluntariamonte, se offerec.eu para batalhar debaixo
de minhas orden, e portou-se com tanta br.:tvura, coragem, e presença
de espirito, que torna-se superior a qualquer outro elogio, tanto mais
quanto armado de uma espingarda, fez certeiros tiros na guarnição de
uma das bocas de fogo.

« Finalmente quanto à..c; perda das 4 companhias V. S. poderá
ajuizar pela relações dos re pecti\70s commandantes. O alfere' JoRo Bar
boza das Neve-, teve dous f~rimentoc; nas perna p rtanrlo-s com valo]'
e bravura no combate. »

Tendo combatido em pontos differentes, por ordem superior, as 8
GomlJanhias d'e te baLalhao, havendo muitos no eus oldados pene-
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trado no entrincheiramento do Sauce, daremos aqui um resumo das partes
officiaes que os commandantes d'essas co.mpanhias dirigiram ao chefe do
batalhão.

Com o commandante do batalhão, Genuino Sampaio, ficaram apenas

as companhias 4'" e 5".
4" companhia..-Tenente Costa Monteiro. - Esta companhia seguia

com a maior intrepidez, e duas vezes avançou com a 5" até á contra
escarpa do fosso, pondo em fuga uma força inimiga que hostilisava outra
argentina quando esta se retirava por falta de munição.

A companhia soffreu perda consideravel.
5" (Jompanhia.-Tenente Bezerra Cabral.-Combateu sempre reunida

à precedente. Teve I alferes morto e ~9 inferiores e soldados fóra de
combate.

As companhias que não combateram sob a immediata direcção elo
chefe do batalhão foram estas:

l- compa.nhia.-Tenente Constantino Fernandes.-Marchou em linha
ele atiradores ~ob o cOillmando do major Aurelio Pinto. Entrou nas mattas
do Sauce, sustentando sempre fogo com o inimigo que ahi se achava,
e chegou até a fortificação principal elos Paraguayos. « Ahi manteve-se
a companhia por espaço de 1 hora », diz o commandante, « e, apre
sentando-se-me algumas praças do 50 ele infantaria de linha, tivemos
a gloria de vêr o inimigo de'alojado de sua po~ções. Aros ámo-nos do
suas trincheiras, que tinham I peça ele artilharia ele gl'OSSO calibre, que
ficava pela nos:>a frente, e 2 de pequeno calibre pela nossa e'querda,
e de grande numero ele muniçãe e foguetes; mas logo fomo obrigados
i retirada attento o grande r for o que recebeu o inimigo, e porque jâ
no falLa\'a a muni~ão ... »

2" companhia.-Tellente Cordeiro Feitoza.-~·oml)a.teu a' ordeu' do
major \urelio Pinto. Penetrou na matta que protegia a trincheiras ini·
migas « parallelas a que fôra tomada de a alto no dia 16 ». Foi logo
offrendo vivo fogo de artilharia e fuzilaria. Apezar d'i o collocou-se a

companhia a 3 braça da contra-e carpa e1'es as trincheiras, recebendo
mortifero fogo de metralha por e paç0 de 1 hora. A "companhia estava
perto, e tendo ido já ferido o major Aurelio Pinto puzeram-se em com
municação o commal1dante da 2' e 8" e 1'e olveJ'am pedir reforços.

hegou então o 21 0 de voluntario, dirigido pelo major Bacêllar-. Deste
batalhão cerca de 3 praças encorporaram- e à ')l\ companhia do 2° ba
talhão, que já e tava muito reduzida. « Refr-e cando então o fogo inimigo »,

diz o tenente Feitoza, «e te apena pôde su tentar a na posiçãO por
meia hora, endo logo a trincheiras occup_.da pela 110' as f'Jrça. 'essa.
occa::;iãoJ emquantoo capitüo Raphael Fernande Lim:'\ (era o comman-
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dante da 8' companhia) « ·e o alferes Bezerra Lima» (era o comman
dante da 7' companhia) « mettiam os nossos soldados em ordem e o me mo
praticavª,m com os seus os briosos officiaes do 21 0 de volnntario , con
videi o alferes Costa Aguiar para tomar conta de uma das bocas de
fogo, e fazeI-a trabalhar contra os nossos adversarios. EstaVa1110S em
procura de espoletas e diamantes, quando as nossas forças foram sorpren
didas pela cavallaria e infantaria inimiga, e por sermos em numeeo
muito inferior, obedecemos ao toque de - fuga, relÍ?'anclo... »

Esta companhia entrou em fogo com 42 praças de pret: teve fóra
de combate 1 official e 18 inferiores e soldados.

3' companhia.-Tenente Fonseca Figueiredo.-Combateu em outl'O
ponto, tendo recebido do commandante da brigada ordem para sustentar
fogo em linha de atiradol'e , emboscando-se na matta. Ficou sob a direcção
do capitão Marcellino de Aragão, que com a 6" companhia do mesmo
batalhão achava-se ahi. Entranhou-se por ordem d'e te na matta, para
exploraI-a, e soffreu vivissimo fogo de artilharia e fuzilal'ia. Retirou-se
qllando para isso recebeu ordem do capitão Al'agão. Continuando sempre
o fogo, avançou de novo em protecção a uma linha do 160 de infan
taria, que tentava tomar as trincheiras inimiga. Não foram felizes
n'e sa tentativa, e a força do 1Go concentrou-se no matto, ,0Itando tambem

\

a companhia por ordem do mesmo capitão Aragrlo.

O prejuiso que teve a companhia foi consideravel.

6" companhia. -Capitão Marcellino de Aragão. Este official comman
dou durante o ataque as companhia' 3' e 6".

lJarte officia1 que enviou ao commanuante não dá pOl'lUenorel:l:
limita- e a louvar o procedim ·nto do..: seus commandado

7'" cjlnpanhia. - Ufel'es Bezerra Li!lla.-Penetl'ou, a sim como a 1
e a 8' companhias (e o 21' batalhão ue voluntal'io.) na tl'incheira rIo
Sauce. Não se puJeram suo tentar n'esse ponto os no ·'0 s'Jllados porque
o inimigo acudio com fOl'ças muito superiore·.

8' companh:a.-r-.apitão Fernandes Lima -Avançou com a 2' e ;'"
companhias, indo as ires sob a direcção do major AUl'elio Pinto. En
traram, debaixo de vivo fogo na ll1atta que lhe nca"a em frente, e,
atravessando-a, foram dar com a' trincheiras inimiga.. «Ahi u ten
támo-nos », diz o referido capitão, « por mais de I 110m, e sendo re
forçados por praças do 50 batalhão de inf lUtaria e pelo 2 to de volun
tarios, lançámo-nos contra o inimigo e o desalojámos de suas po iS'ões
depois de 2 horas de fogo. De po se das trincheiras, fomos obrigados á
retirada em consequencia do gl'ande reforço que recebeu o inimigo, e
tambem porque já no' faltavam as muniçõe .
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21 ° CORPO DE VOLUNTARIOS DA P~TRIA.-(Pernambuco). - Comman
dante, 1. J. Bacellar (ferido).

Transcreveremos integralmente a parte d'este commandante:

4( Achando-se o batalhãO sob meu commando, assim como os demais
da 14' brigada, em serviço nas fortificações tomadas ao inimigo, fomos
advertidos ás 6 para as 7 horas da manhã. do dia 18 do corrente mez
pelo vivo fogo de artilharia, foguetes á congreve e fuzilaria, que o ini
migo atàcava os batalhões que se achavam na guarda avançada.

« 'essa me-ma occasião' tive ordem de V. S. para estar prompto
a marchar de protecção ao 2° batalhão de infantaria, que havia seguido
para a frente aos primeiros tiros. Marchando o batalhão com o fim de
proteger duas linhas de atiradores do mencionado 2° de infantaria soffreu
logo algumas perdas pelo vivissimo fogo de artilharia que nos fazia o
inimigo.

« Horas depois me foi ordenado pelo Sr. brigadeiro Victorino Mon
teiro, commanclante da 6'''. divisãO, que avançasse com o batalhão afim
de tomar as fortificações do inimigo, que nos ficavam no flanco direito,
e cuja guarnição se achava em tiroteio com uma companhia do 2° bata
lhão de infantaria, e outra do 5° da mesma arma. Cumprind(lj imme
diatamente essa ordem de avançar, guiado pelo major do dito 2' bata
lh -'o Aurelio Joaquim Pinto que na occasião de entrar na matta foi
ferido, fiz o batalhãO marchar de costado, por ter de seguir por uma
estreitissima e tortuosa veretla, que a custo assim permittia a marcha.
Avistámos logo depois a fortificação indicada, na qual haviam 4 bocas
de fogo, e forte guarnição. Duas das ditas peças enfiavam completamente
a vereda por onde avancei; e a despeito do fortissimo fogo de me
tralha e fuzilaria, que troux.e gTandes perda' ao batalhão, pude espalhar
as companhias pelo matto, offerecendo frente ao inimigo, e aprovei
tando-me tle alguns troncos de arvore", maudei ajoelhar e 1'e i til', orde
nando que rle preferencia fizessem fogo sobre os ar ilheiro'

Sustentado este por espaço de uma hora, l'esulbu· a fuga do ini
migo em debandada, transpondo o batalhlo a trincheira, e apossau
do-se das 4 bocas de fogo.

« Infelizmente, porém, achava-se o batalhão jã. bem dizimado, e,
quando procuravamo inutilisar as pe_as, fomos repentiname~te atacado
por uma forLis 'iroa coll1mna do inimig , compo.. ta de infantaria e lan
ceiros a pé, que avançava por dilfe['entes lagares, ouvindo-se nessa occasião
por duas vezes o toque de retirada.

« Resistimos ainda por algum tempo, sem que nos chegasse reforço
algum e, conhecendo que mai tlemol'a. import.Q.va a -perda LotaI do
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batalhão, porque s6 me re 'lava um lagar para retirar, assim o fiz na
melhor ordem passiveI, tendo sempre conseguido virar uma das peças.

« V. S. me permittirá que com orgulho diga que nenhum batalhão
do exercito brasileiro faria mais do que fez o 21° corpo de volulltarios
da patria, com algumas praças do 2° de infantaria, e outras do 5° ela
me~ma ariua.

« Na luta encarniçada que teve este batalhão dentro das trincheiras
inimigas, morreram os bravos e intrepidus capitães Jose Antonio de Albu
querque, e Jose Libanio Ribeiro, o tenente Antonio Gregorio Leite, e
os alferes José Gonçalves de Magalhães Oardoso, Victaliano Oordeiro Lins,
8ilvino Jo~é Fintano do Rego; e foram contusos o tenente Joval da
Silva Pereira de Lucena, o alferes João Pereira de Lucena, e não pe
queno numero de praças morta e feridas, como vera V. S, da relação
inclusa.

« Tornaram-se dignos de especial menção os Sr;;;, capitãe~ Dr. José
Joaquim Ramos Ferreira, o qual, achando-se ervinrl0 de mandante do
batalhão, portou-se em todas as occasiões dos maiores perigos com valor,
intrepidez e sangue-frio, prestando-me sempre toda a coadjuvação, e
João Baptista Oorl'êa Oabelleira; os tenentes Florencio Rodrigues de
:Wranda Franco, Joaquim de Sá'Araujo, oval .da Silva Pereira de Lucena,
os alferes Henrique Felix de Dada, Francisco Menna Barreto de Barros
Falcão, João Pereira de Lucena, To1'quato Ramalho de Souza e Luiz
Antonio da Costa Aguiar.

« Este joven oflicial procurou por todos os meios passiveis fazer
fogo ao inimigo com uma das peças tomada, quando fomos de novo
atacados, porém a falta de munição nos privou desse recurso que nos
seria sem duvida alguma de grande vantagem.

« Tornaram-se tambem dignos de especial menção o sargento aju
dante João Baptista de Siqueira, os los cadetes José Pedro de Moura
Gondim e Deodestro de Almeida Nobre; o 20 cadete Florentino de Araujo
e Albuquerque, o particular ~o sargento Miguel Ribeiro do Amaral e
os sargentos Manoel Ferreira Pessoa, Julio Cazar da Silva, João Baptista
de Moraes Freire, Antonio Ramos d_a Oruz, José Joaquim Borges DcMa,
Augusto Barboza de Souza Ferraz e João Maria da Oruz.

« Y. S. me concederá permissão para aqui mencionar outros bravos
que, não fazendo parte do baLalhão do meu commando, foram meus com
panheiros no combate que se travou com o inimigo; os S1's. tenente
Placido Fialho de Oliveira Ramos, empregado junto á brigada sob o
digno commando de V. S. combateu a pé, junto á linha de atiradores
do 2° batalhão de infantaria, com a mai r intrepidez até que foi ferido;
capitães Antonio José de Magalhães, do 5° batalhão de infantaria, Raphael
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Fernaneles de Lima, tenenle João Barbosa Oordeiro Feitosa, alferes Manoel
Bezerra Lima, do 2" batalhão da mesma arma, e o alferes Candido Alfredo
de Amorim Oaldas, do elito 5°, portaram-se sempre com denodo e a1ldacia,
tanto na tomada elas trincheiras, como na resistencia que fizemos, quando
fomos forçados a retirar.

« A's 5 ho..-as ela tarde, tendo a brigada se retirado para a POsiÇão
que occupant antes de marchar para o combate, sentindo-me bastante
incommodaelo pelo ferimento que recebi na cabeça, logo ao entrar em
fogo, tiye permissão de V, S. para entregar o batalhão ao Sr. majol'
fiscal elo 30' corpo ele voluntarios ela patria Francisco Bibiano de Oastro,
e recolher- me á minha barraca, afim de não paiSsar a noite exposto
ao tempo.

cc Assim, pois, limito a minha parte até aquella hora, e recolhendo-se
hoje o batalhão ao acampamento me foi entregue pelo dito Sr. major,
informando-me que não houve novidade alguma durante a minha ausencia,
achando-me já prompto para todo o serviço.

30° BATALHÃ.O DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Perl1ambuco): -Comman
dante, tenente-coronel Apollonio Campello

Eis a parte oifieial do commandante:

« Ao amanhecer do dia 18, quando ia ser rendido por outro bata
lhão do exercito argentino o que occupava a posição á direita da trincheira
tomada nas mattas ao inimigo e á. qual este corpo guarneci'l, se travou
um renhido tiroteio, em que ambos tomaram parte, com as forças para
guayas entrincheiradas perto fte seus fo,ilsOS primitivos, e proximos ao
acampamento de suas avançadas. Tendo na mesma occasião jogado as
artilharias daquellag posiçõe:;: e algumas das de nossas baterias, se travou
um combate serio, em que se envolveram mais alguns corpos ela divisão
árgentina e outros orientaes e brasileiros das nossas avançadas.

« V. S. então reunio os corpos do ~u de infantaria, 21° e 30°
de voluntarios da patria, que formam a brigada, e esperava a deter
minação do Sr. brigadeiro Victorino, commandante da divisão, quando
esse bravo militar foi ferido a ponto de se retirar.

« Tendo recebido ordem do Sr. general Flores, e depois de haver
seguido o 21° e parte do 2° avançou, o meu batalhão ao tempo que,
tomadas galhardamente a'3 primeiras trincheiras, se retirava já. um bata
lhão argentino falto de munições, e que havia emprehendido sorprender
outra trincheira adiantada.

« As forças dirigidas por V. S., isto é, uma grande divisão do 2°,
e este 30° levaram por diante aos Paragua.Y0s que perseguiam aqueilcl
corpo argentino e quasi de envolta com o inimigo se internaram n'uma
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bocaina longa, atravessada por trincheiras formidaveis que embargaram
11 ossos passos, tendo-se neBas mettido os fugiti'cos além dos que se
internaram no'> mattos laleraes.

« Ahi soffreu a nossa gente fogo vivissimo, ficando fóra de com
bate muitos valentes e briosos soldados brasileiros e alliados.

« O atrevimento alli foi tal, que perdeu a empreza. Com meno.
arrojo teria aquella trincheira fatal cahido eru nosso poder, se nos hou
ves~em acompanhado poucas peças ligeiras ou uma bateria de foguetes
á congreve. Porém não tinha havido um plano premeditado, e a igno
rancia do teneno não favorecia o ardor da nossa tropa.

« Vendo o perigo de perder a força alli internada @ que cra me
tnlbada por peças de campanha da trincheira, recebi ordem de V. S.
para ir retirando e fazendo face no inimigo, pois que outros corpos não
appareciam para proteger aos da bocaina. Fiz recuar o pelotão ele
bandeira (1) e mais alguns soldados emquanto se executava o movi
mento, e com essa força me apresentei ao Sr. coronel Auto Guionarães,
e mais tarde ao Sr. bl'igadeiro Guilherme Xavier de Souza, que se
approximavam com alguns corpos, e ahi V. S. me encontrou.

«O procedimento do batalhão se comprova pelas inclusas relações de
mortos, feridos, contusos e extraviados.

«Foi digno de louvor o comportament9 dos officiaes e praças, e
faço menção especial do capitão Manoel Rodeigues de Araujo Lima,
que faÜeceu horas depois de se ter recolhido ao hospital, tendo sido
gravemente ferido nas trincheiras, comportando-se com o valor e bra
vura do verdadeiro soldado. »

A 3)

Brigada Pinto ele llmeida-(18a brigada, 6a divisão)

Da 18a brigada, dirigida pelo coronel A. J. Alvares Pinto de Almeida,
apenas o 15° de voluntarios tomou parte no ataque, avançando sob a
direcção do general Flores. _

15° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS (Bahia)-Commandante, tenente-coronel
Gabrtel Guedes. -« Tendo eu hontem marchado pela manhã com o 15°
corpo de voluntarios de meu commando, a apresentar-me ao Exm. Sr.

(I) Vista a Thompson.
Ao 35
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genera1 Flores com mandante da vanguarda deste exercito, dalle recebi
ordem para substituir na avançada ao batalhão oriental «Florida» e pro
teger 4 peças de artilharia que alli deviam ser collocadas, cuja ordem
foi immediatamente cumprida.

«Não teriam decorrido duas horas, quando o mesmo ·Exm. Sr. me
ordenou que seguisse com o corpo a apresentar-me ao lo chefe que
encontrasse das forças que pela e. querda do exercito atacavam o ini
migo, á vista do que iesfilei do vallado onde me achava e segui na
direcção indicada, mettendo o corpo em columna aberta de pelotõe' com
a esquerda em frente, a dar execução iL ordem recebida, apre entando-me
ao Sr. tenente-coronel Costa Pereira, commandante de uma da nossas
brigadas. que alli se achavam. Logo em seguida appareceu o Exm. Sr.
brigadeiro cOp1mandante da 4" divisão, ordenando-me que do Sr. tenente
coronel Salustiano dos Reis; commandante da 14- brigada de infantaria,
recebe.:se as orden' e as cumprisse: foi então que o mencionado Sr.
tenente-coronel, seguindo com migo e o corpo a uma distancia de qui
nhentas braças, pouco mais ou meno~, fez uma exhortação aos soldados
e ordenou-me que tentasse ver se tomava a fortificação inimiga que a
pouca distancia ficava, ordem que immediatamente foi cumprida, mas não
com o resultado que era para desejar, mesmo porqne outros corpos mais
amestrados nos combates não o puderam fazer, como o 20 e 70 de infan
taria e outro. Entretanto, cnmpro um dever, declarando a V. S. que
todas as praças do corpo portaram-se bem, e foi nesse acto temerario
que o corpo teve para mais de 80 individuas fóra ele combate, e bem
perto das trincheiras foi que perdeu a vida o tenente commandante da
8" companhia Jose Cardoso Marques, sendo feridos gravemente o capitão da 70.
companhia Salvino Antonio de Oliveira, alfel'es secretario João Baptista

ereil'a Marqnes, morto o lo sargento Umbelino Izidro Lisboa, e feridos
gravemente o lo sargento Nicolau Soares Rodrigues, e o 20 cadete 2" sar
gento Lucio Ferreira Daria, que se tornam dignos da maior recom
mendação.

« São tambem dignos ele especial niénçM, ó ,-,to major Sezefredo
Ataliba Galvão ...•.

« ... Communicarei ainda mais a V S. que por ultimo um corpo
argentino tambem qu~z tentar a tomada da trincheira, e teve em resul
tado perder seu chefe e retirar-se, o que deu lugar a recebermos orde'm
para abandonar as posições occupadas, e ao anoitecer recolhi-me ao
acampamento por ordem do mesmo Exm. Sr. general, transmittida pelo
seu ajudante de ordens. »

38o~BATALHÃO DE VOLUNTARIOS (Bahia). ~ Commandante, tênénte
coronel Freire de Ca?"valho.
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Não tomou parte no ataque. Esteve de serviço na' avançada do
centro da. linha. Sustentou tiroteio com o inimigo.

51° BATALHÃO DE VOLUNl'ARIOS (Bahia). - Commandante interino,
major Galdino Vil/as-Boas.

JãO tomou parte no ataque. Esteve guarnecendo as baterias do lo
bataihão de artilharia a pé.

B)

A 1·t ilharia

- Extractos da parte offHal do commandante do BATALHÃO DE ENGE

NHEIROS:
No dia 18, principiando o fogo entre as nossas forças e as inimigas,

teve, ordem para mandar ao general Victorino Monteiro, que se batia,
um contingente de sapadores. -'eguiram 80 praças ao mando do tenente
Eudoro E. de Carvalho. «Este contingente trabalhou derribando os
entrincheiramentos inimigo até o logar mais avançado a que chegal'am
nosl.ias forças junto a artilharia de posição daquelles. Vendo-se, porém,
toda a força obrigada a ceder essa po ição, foi o contingente o ultimo
a abandonaI-a. » Ahi foi morto o tenente Carneiro da Fontoura, que
trabalhava no arrazamento do parapeito e entulho do fosso para que
passassem nôssas tropas.

A's 8 horas ~eguio outro contingente á disposição do general Flores.
Compunha-se de 80 praças ao manJo do lo tenente Albuquerque Lima,
que foi ferido destruindo na esquerda o entrincheiramento i!;imigo. Foi
substituido pelo lo tenente ~)eo'o Jnnior.

Chegando nova requi..ição, seguiram mais 30 praças com O 2° tenente
Antunes de Albuquerque, indo tambem nes 'a occasião o capitão Amorim
Bezerra (Brazilio), que era o fi:;cal do batalhão.

Dt'lpois do combate occuparam-se esses contingentes em levantar uma
trincheira para a artilharia, trabalhando debaixo de chuva durante Lodo
o resto do dia e noite de 18 até a manhã de 19.

Pe~çl6\.nos 11 pás, 10 machados, 2 facões, 4 enchadas e 2 pica
retas.

1" BATALHÃO DE ARTU,HRIA A. pÉ.-As bnterias deste corpo (major
Per ira Valente) bombardearam as posições inimigas por ordem do general
Flores, desde as 63/4 da manhã até ás 4 da tarde.

.-\. bateria denominada «Barão do Herval» ficava mais avau('ada
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que as outras do l° batalhão. Era commandada pelo capitão F. A. Moura,
e tinha 4 peças, que sustentaram tambem o fogo todo 'O dia.

Na trincheira que haviamos conquistado no dia 16 estava o capitão
Jorge Diniz Santiago com 3 estativas de foguetes a congreve, protegido
pelo 3° de voluntarios da patria. Na manhã de 18 principiou o fogo,
porém não o pôde continuar, porque a nossa infantaria se Crusava'lHL
frente da bateria, e o matto era tão espesso, que não ofi'erecia outro
logar apropriado. O capitão Santiago úrdenou que o 2J tenente Toledo
Ribas se retirasse com a bateria, e foi pelejar nas fileiras do 30 de
voluntarios, recebendo então um ferimento. Inutilisou-se uma das esta
tivas por ter um dos pés quebrado por bala inimiga. O 2° tenente Toledo
Ribas recebeu uma contusão e ficaram mortos ou feridos 5 inferiores e
soldados.

Do lo batalhão de artilharia seguiram 2 bocas de fogo de calibre 4
ao mando do 2' tenente Fausto de Lima para o logar do combate, pro
tegidas por 2 companhias do 1" de infantaria de linha. Seguiram por
ordem do general Flores, e ficaram sob o commando do capitão A. C.
de Magalhães do lo regimento de artilharia a cavallo.

Apenas avançaram foram ficando fóra de ccmbate varias praças, cahindo
feridos os com mandantes las 2 companhias de infall"taria. O inimigo car
regou sobre as peças e esteve a ponto de tomaI-as. Nessa difficil C011

junctura valeu-nos o bem dirigido fogo da mesmas, e a opportuna chegada
do tenente-coronel Elias à frente de 50 praças do batalhão oriental
«Voluntario Independente.» Pouco depois chegaram mais 2. companhias
do 1° de infantaria de linha. (Veja-se adiante sob a letra D, pois esse ba
talhão pertencia i 3' divisãO). A cavallari·j paraguaya tentou ainda apo
derar-se dessas peças, mas foi dé novo repellida.

-- l° REGIMENTO DE AR'rILHARIA A CAVALLO.-:) capitão Magalhães,
com 12 praças deste regimento, incorporou-se ás do 10 batalhão de arti
lharia a pé que serviam as 2. peças do 2° tenente Fausto de Lima
(Veja-se o que ficou dito antes).

As peças deste regimento occupavam no centro da linha as baterias
denominadas « Com!nandante Mallet. » Bombardearam durante todo o dia
o acampamento. Ficaram inutilisada.. 2 pe;a.

Na frente da bateria oriental, den?lUinacla « \1 i1,jor Yance, » es~a

beleceram-se por ordem do general Flores duas outras brazileiras: 1 bateria
do l° regimento de artilharia a cavallo, ao mando do capitão Cunha
Mattos, Q' a bateria de voluntarios allemães, clieigicla. pelo capitão Al11
phriso Fialho.
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O)

PAR'fE) Ol"FIt IA!- pO COM1\'~ANPA~'fE Di\. 4" DIVISÃO

« Quartel general do commando da 4" divi'ão no acampamento de
Tuyuty, 21 de Julho de 1866.

« Illm. e Exm. Sr.-Oumprindo a determinação de V. Ex., expres a
em detalhe do serviço do quartel general em chefe, de 19 do corrente,
tenho a honra de expôr a V. Ex. quaes os serviços, e parte que tomou
no dia 18, a divisão sob meu commando.,

« A's 7 horas da manhã do referido dia 18, achando-se a div;são
ainda em formatura do alarma, no seu respectivo acampamento, recebi
ordem do Exm. Sr. general D. Venancio Flores, por intermedio de um
official de ordens dI) brigadeiro commandante da la divisãO, afim de
marchar com a divisão do meu commanalo para llroteger, se necessario
fosse, a 6a divisão, que se achava engajada em fogo com o inimigo, pouco
alem da posiÇãO de que no dia 16 o haviamos desalojado, e proximo
ii sua linha geral de entrincheiramento.

« Marchei immediatamente com a divi ão, e ainda em marcha, encon
trando V. Ex., que vinha da linha da . frente, me ordenou V. Ex.
que permanecesse no logar em que me achava, até segunda ordem.

« Pouco depois, apresentando-se-me o ajudante de ordens do briga
deiro commandante da 6" divisão communicou-me que o mesmo havia
sido ferido, e que se havia retirado da linha de fogo; nesse momento
recebi igualmente ordem de V. Ex. para avançar com a divisão afim
de sustentar as posições que iamos adquirindo, e proteger igualmente
a 6" divisão.

« Ohegando à linha do fogo, da qual já se havia retirado uma
for;a oriental ou argentina que alli ,e achava, mandei reforçaI-a' com
dous batalhões mai, e alli SiU tentámos vivissimo fogo, não só de fuzi
laria como de metralha e bombas que nos arrojava o inimigo pelas ave
nida. que iam ter ao ..eu entrincheiramento, coberto por espesso matto,
e que só tlanqueado podia ser tomado: entretanto, continuámos susten
tando aquel1a posição, mas sem que resultado algllm proficuo tivessemos,
visto como só opunhamos infantaria ao inimigo, achando-se este entrin
cheirado, e batendo-nos com grossa artilh aria.

« Depois de sustentarmos por mais de uma hora e te renhido com
bate, recebi ordem do Exm. Sr. general Flores para /fectuar a retirada,
e vir occupar as posições anteriores; o que cumpri com as cautel1as
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e preceitos necessarios em taes çirçl~mstancié\.s, afim de prevenir qualquer

occurrencia funesta.
« Passou então a divisão do meu commando a occupar a posição

tomada ao inimigo no dia 16, e ahi permanecemos até o dia 19 ao meio
dia, em que fomos substituidos pela I' divisão.

~ Desnecessario é levar ao conhecimento de V. Ex. o comporta
mento do~ officiaes e mais praças da divLão durante o combate, por
ter elle sido já por V. Ex. presenciado no dia 16 do corrente; comtudo
não posso pre-cindir do dever de recommendar á consideração de V. Ex.
o major Agostinho Marques de Sá, assistente do deputado do ajudante
general junto á divisão, que, havendo sido no dia 16 fortemente contuso
em um braço, e achando-se ainda bastante incommodado, acompanhou-me
sempre, mostrando a maior coragem durante o combate; bem assim o
capitão João José Oardoso, assistente do deputado do ajudante general
junto à n- brigada, e alferes Julião Augusto da Serra Martins, aju
dante de ordens da mesma brigada, que tambem me acompanharam, na
falta dos officiaes de ordens que perdi no dia 16 do corrente, pelo sangue
frio e desembaraço com que se houveram sempre na transmissão das minha:
ordens.

« Inclusas Lenho a honra de remettel' a V. Ex. as partes dos com
mandantes de brigadas e corpos da. divisão, a 'sim como as relações dos
officiaes e praças de pret que tivemos f6ra de combate.

Deus Guarde a V. Ex. -= 111m. e Exm. Sr. marechal de campo
Polydoro da -Fonseca Quintanilha JordãO, digno commandante em chefe
do 1· corpo de tlxercito.

« Guilhe.·ID.e Xavier de Souza,
« Briga/leiro. Il

U 1 )

B?"igacla A ulo Guimarães.

« IllIR. e Exm. Sr. - Em cumprimento a ordem de V. Ex. marchou
a ll~ brigada do meu commando, às 7 horas, mai ou menos, do dia 18
do corrente, composta do:;. batalhões de linha 10' e 14·, e dos corpos
~e volqntarios ~O" e ?to, em protecção à força que batia o ençrinchei-



ramento do inimigo, pelo seu flanco direito. Logo que chegámos h linha
do fogo avançou o 31° de vaIuntarias, que com a maior bravura e
enthusiasmo carrt gou até a0S foss(;s do entrincheiramento inimigo, onde
deixou com honra algumas praças mortas. O" demais corpos occuparam
outras posições por V. Ex. ordenada, notando-se em suas praças as
melhores disposições, e desejo ardente de mellirem sua. al'mas com as
do inimigo.

« O batalhão 10° de infantaria foi comnnndado pelo capitão Ma
noel Pereira de Souza Burity, o 14° de linha pelo capitãIJ do 12" tambem
de linha Manoel Francisco Soares; o 20· de voluntario. pelo respectivo
fiscal capitão Francisco Manoel da Cunha Junior; e o 31· de ·volun
tarios pelo major de commissão Affonso José de Almeida Côrto Real.
Todos esses commandantes portaram-se com calma e valor, mel'ecendo
especial menção o major Côrte H.eal pelo denodo com que na frente do
seu corpo, cal'regou sobre o ent l'incheiramento inimigo.

« Merecem. menção, pelo seu exemplar comportamento e bravura
durante o ataque, os empregad0s desta brigada, do que V. Ex.. tambem foi
testemunha; são eUes: capitão João José Oardozo, assistente do deputado
do ajudante general, e tenente do e)tado maior de l' classe Luiz Antonio
de Miranda Freita, do quartel me tl'e general; tendo ainda por ordem
de V. Ex. ido este official buscar munições, não só para os corpos da
divisão ao mando de V. Ex., como tambem para aquelles corpo. que
dellas necessitavam; e o alferes Julião Augusto da Sel'l'il. Martins, aju

dante de ordens.

« Pelas partes juntas, dos con1mandantes dos corpos, vera V. Ex.
quaes os officiaes que sobre ahiram entre 03 seus companheil'Os, e pela
relações juntas o numero de feridos e mortos.

« Deus guarde a V. Ex.~ Acampamento da 11' brigada em TuyuttJ,
20 de Julho de 1866.- 111m. e Exm. Sr. brigadeiro Guilherme Xavier
de Souza, muito digno commandante da 4" divisão.

q' Jo@é Aut;o da Silva Guirnarãe@,
({ ol'onel comm·lndanLe...

lO· BATALHÃO ~E INFANTARIA DE LINHA.-Oommandaute, capitão SOZ6ZC~

Bu?"it1J. - Na posiÇão que teve ordem para occupar, apenas l'he coube

sustentar algum fogo com o inimigo.
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14° BATALHÃO DE INFANTARIA DE LINHA.- Capitão M. F. 0C/1"e8.·

Kte corpo estava ele guarni~ão ne:;se dia, e por isso só marcharam para o

lagar do combate o commandante, 5 officiaes e 82 praças de preto

20· BATALHÃO DE VOLUNTAHIOS DA PATI!IA (Alagôas).- Commandante

intel'ino, capitão F. 111. ria Cunha hmt01".-Não da por menores 11 parte

offic ial.

31" BATALHÃO DE VOLU 'TAIIIO DA [lATRIA, (corpo policial ua cidade

do Rio de Janeiro)..- Com mandante interino, major llmeicla COl'te Rea'.
Este batalhãO foi o unico da brigada que recebeu ordem para atacar a~

trincheiras do Sauce.

Da parLe official do commandante tomarem)8 o eguinte trecho:

«... Mal'chando o corpo com ~ bl'igada, ao chegarmos á posição jA
tomada p~las nossas forças, mandou V. S. que formas e linha para pro

teger a nos a força que estava combatendo no ultimo forte construido

no' fim do de filadeiro clo centro; e dep0is de se. tel' executado es a
manobra, e conservar-se ahi por algum tempo, de novo ordenou que

seguisse com o corpo em columna para reforçar o ataque, pois que já

bastante o neces"itava, o que logo cumpri. Antes, porém, de chegar á
po iÇão que devia occupar, já o corpo sentia a metralha e a fuzilaria

inimiga, e não ob tante a grande quantidade de ferido' e mortos que ia

tendo, avançava sempre, fazendo fogo com o valor e intrepidez do sol

dado brasileiro. Por e paço de 1 hora se conservou com o 7" b !talha:o

de linha su tentando vivo fogo, até que carregou para assaltar a posiçãO

entrincheirada, onde soffreu grande perda, sendo acompanhado por mais

dou batalhões qUB o vieram proteger; ma. infelizmente não se pôde

galgar o entrincheiramento, por ter um pal'apeito alto além da pl'ofun

didade do fos o, e dahi só retirou quand teve ordem para e encol'pêJrar

à brigada. »

C 2)

Brigacla (;0 la Pe1'ei?'a (13· brigada, 40' divi ão)

« llim. e Exm. r.. -Tendo a brigada oh meu com mando mar

chado com a dh i ão na manhã do dia 1 do corl'ente para a vanguardll

ahi recebi ordem de '. Ex, para avançar alem da trincheira inimiga,
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onde se achava parte da G' divisão combatendo; neste lugar fiz atacar
a matta da direita pe~o 12' batalhão de infantaria, 24° corpo de volun
tarios, e o 19 de volllutaeios, a matta da e'querda, tendo o l° tambem
de vol11ntarios entrado pela bocaina ante. da trincheiras: todos e tes
wrjJos entraram eill combate, e lJelas parte' üos ['e 'pectivos comwan
dantes \7erà \". Ex. o' ..en·i~os que cada um pre'tou, (icanrlo por
minha parte satisfeito pelo jJrocedilllento dos commanuante: LIas corpo'
que compõem esta brigada, a im como das praça '.

« Findo o combal.e retirei-me por ordem de V. Ex. com os corpos
para guarnecer a trincheira, o que cumpt'i i.nmediatamente, e ahi pel
maneci até hoje â. 2 horas üa tarde, que fui rendido por uma brigada
da l' divisão.

«O capitão do 19° de voluntarios Fau tino Januario de \breu,
assistente da reparti':ão do quartel mestre general, tenenl.e elo 11 0 bata
lhão de infantaria Augusto Rodrigues Chave as istente do aj lltlanle
general, alferes do 19'/ de voluutarios José Franci:co Lopes ele Souza
ajudante ele ordens junto a e. l.a brigada, portaram-se com a actividade
do costume. Das rélações daua<; pelos chefes dos corpos verá V. Ex..
a perda dos officiae e praças· mortas, feridas, contusas e extraviadas
no ataque.

« Deus guarde a V. Ex.-Acampamento da 13' brigada em Tuyuty,
19 de Julho de 1866.-111m. e Exm. Sr. brigadeiro Guilherme Xavier
de Souza, commandante da 4" d~vi ão.

« DOJDingos José da Costa Pereit~a~

« Tenente·coronel cOllllllantlanle. II

12° BATALHÃO DE bFANTARIA DE LINHA.-Commándante, major A .
P. de Oliveira.-Collocou-se em urua abertura da matta por onde o
inimigo tentára penetrar, e ahi sustentou o fogo, até que, acabadas as
munições, foi rendido p ~lo' 19° de voluntarios.

1° B.\TALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (cidade do Rio de Janeiro).
-Commandante interino, major Assis Gui?na1°ci'es.-Diz este:

«Tendo-me sido ordenado pelo Sr. general commandante da 4"
divisão, que avançasse para o lugar, onde o inimigo entrincheirado fazia
vivo fogo ás nossas- forças, que já ahi achavam-se empenhadas em
,,:,enhido combate, immediatamente segui com este :eorpo e determinei que
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quatro de suas companhias entrassem pela matta, estendessem linhas
em frente ao entrincheiramento, reservando as outra quatro na guar
nição de umas trincheims que nos ficavam à direita, e por onde podiamos
ser atacados pela cavallaria. A nossa linha a saz auxiliou as nos 'as
forças que ja ahi combatiam por mais tempo, e qne acha!am-se exhaustas
de muniçõe', e teve de fazer frente a um inimigo numero. o, que coberto
por uina espessa muralha de madeira e terra, coadjuvado por tres bocas
de fogo, que vivamente nos metralhavam, oppunha forte resistencia.
Depois de quatro e meia hora de continuo fogo retirámos por ordem
do Exm. Sr. general D. Venancio Flore, sendo este corpo o ultimo
que pela esquerda se retirou, tendo f6ra de combate quatro homens
mortos, e 25 feridos. »

1:)0 BATALHÃO DE OLUNTARlO (3eriSipe, Geará e Piauh,r). -Com-
hJandante interino, capitão Previsto Calwnbia. - Em sua parte -offi.Clal
diz elle:

« ... Segui deste acampamento com os demais COI'P ele ta divifão,
para a frente do flanco e querdo das nossas po 'ições, e alli, na terceira
bocàina, met ti em linha, guardando a picada do fLIU lo da m~SlUa para
prevenir que a nos as forças fos'em flanqueadas ou sorprendidas, como
V. S. me determinou. Tendo-se pOl'em, reunido neste ponto outras
força, mandou-me V. S. render o 1:20 batalhão na linha de fogo, o
que execuLei, contornando o capão pela direita, e estendendo linha.
conforme e·tava o ba alhão que substittli; mandei fazer fogo para a
matta em fl'ente, todas as vezes que tiros do inimigo indicavam-me a
posição em que e.,tava elle emboscado.

« Algum tempo depoi , recebi ordem do Sr. general Flores, trans
mittida por um de seus ajudantes de campo e pelo 'r. tenente-coronel
commandante do 7° batalhão de infantaria para retirar-me lentamente
protegendo sempre a retirada do grupos de 'old~dos extraviados nas
mattas e dos feridos que ainda estavam no campo da peleja, tomando
depois posIção na trincheira que hora antes tinha sido tomada ao ini
llligo; ordem que cumpri, r.etirando-me com toda a lentidão em linha,
conservando sempre uma companhia ele atiradores à retaguarda para
cobir-me. Ao 'ubir a esplanada da trincheira, recebeu o corpo succes
sivo tiros de artilharia que continual'am até o fim da tal'de. Uma vez
na trincheil'a, tive orelem do mesmo Sr. general Flore, para mandar
atiradores para a frente e su tentar aquelle ponto.

« Os atiradore f·)ram quatro veze atacados pai' guel'rilhe:ros ini
migo, e empre os repelliram com firmeza e impas ibilidade, não ob tante
a bomba e bala que lhe eram jogada pela artilharia inimiga.



« A's 7 horas da noite foi o corpo rendido, e seguia para a trin
cheira proxima onde estava V. 8. com os outros corpos da brigada, e
ahi se conservou até que foi hoje mandado retirar.

« Tive o alferes porta-bandeira (1) Fileto Izidoro da Floresta de

Miranda morto, e lamento esta perda porque era official ele animo tran
quillo. Tive mais 14 homens feridos ... »

24° BATALHÃO DE VOLU 'TARIOS (Piauhy e Bahia. - Oommaudante,
tenente-coronel J. Lustom da Ganha (barão de Parahim). Tomou posição
além das trincheira conquistadas por nossas tropas, e ahi ficou apoiando
o 12° de linha e o 113°' de voluntarios, Teve o batalhão 3 oldado
mortos e ferido, 2 officiaes e 18 inferiore e soldados.

D)

PARTE O~,'FJn.u, DO (O ',\IANIJANTE TIA 3a. ])\VISÃ)

D'esta divisão, commandada pelo coronel Jacintho Machado de bit
tencourt, apenas o 7° batalhão de voluntarios (da brigada Bello) e 4 com
panhias do Iode inúntaria de linha (brigada Paranho:) tomaram parte
no combate.

1° BATALHÃO DE INFA..~TA'nA DE LJNHA.- Estava na vanguarda pro
tegendo uma bateria brazileira, e por ordem do general Flores de, tacou
2 companhia,,; para acompanhar 2 bocas ele fogo. Depois seguiram mai
2 companhias.

Tendo o inimigo tentado tomar as peça I travou-se luta á bayoneta,
sendo os contrarios repellidos, e soffrendo o cúntingente d'este batalhiIo
a perda de 3 officiae.s e 38 praça:, entre mortos e feridos.

7° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (8. Paulo).- Comman
dante, rrJajor Vatpodo.-- Este batalhãO, assim como o 8" e 16° de linha
(da l- divisão), uni -se á uavallaria desmontada, e, ás ordens do general
Menna Barreto (J. L), commandante da 2" divisão, atacou pelo Potrero
hris outra face ela fortificação inimiga, soffrendo gl'ancle pe 'da.

J Vist I Tholll pson.
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Eis o que diz o com mandante Valporto.

« No dia 18 do corrente, pelas 8 horas da manhã, achando-se o
corpo sob meu com mando occupando a Fosiçãe que lhe foi determinada
no dia 16, tive ordem do Sr. general Victorino para avançar. pela es
querda, e penetrando por· uma ]'icada da matta que ia ter as trinch-eiras
fortificadas do inimigo, encontrei mais adianto o Sr. general José Luiz
1enna Barreto, que me ordenou avançasse até encontrar a referidas

trincheiras, afim ele desalojar o inimigo.
« Este corpo seguio o seu destino, e, proximo ás mesmas, foi já.

soffrendo fogo de metralha, pelo que man~ei logo estender as compa
l1hias, e, acobertadas pelo matto, sustentou-se o foge contra o inimigo,
que nos respondia vivamente, não só com a fuzilaria das grossas mu
1 alhas das trincheiras, como tambem de metralha, granadas, e balas razas
lançadas por 6 peças de grosso calibre, que ahi estavam assestadas. Já.
se achavam empenhados no combate os batalhões 8° e 16° ele linha,
bem como uma brigada de cavallaria a pé armada a fuzil; mais tarde
chegou o 'i0 corpo de caçadore a cavallo do 2° ct.rpo de exercito.

« A posição do inimigo era forte, vi to Colmo havia entre nós um
vallo feito pela natureza, além daquelle feito junto das trincheiras,
cuja~ muralhas acobertavam os atiradores até aos hombros. Tentei car
regar sobre o forte, mandando os corneteirds tocar avançar e fogo. e
fallantlo a s soldados debaixo de um viv fogo do inimigo; mas nada
pude conseguir, porque as nossas filp-iras ja e tavam minguadas pelos
ierimenLos e morte, pelo que conservei a linha na me ma posição,
continuando o fogo sobre os atiradore , e artilh iras das trincheiras.

« O capitão deste coroo Fortunato de Campos Freire, que se achava
na esquerda da linha fazendo frente a uma face da trincheira onde
havia 2 bocas de fogo, tentou e conseguia avançar com 14 praças, che
gando até dentro da trincheira, tendo logo de retrocedel' á. vista da
grande força que os vinha repellü', ficando 3 praças mortas, e 6 feridas,
pelo que e te offieial torna-se digno dos maiore louvores. Continuou o
fogo até a,. J hora da tarde, em que veio ordem do Exm. Sr. general
em chefe para retirar-se a força; então fiz a retirada, trazendo todos
o feridos que ahi e achavam, bem como armamento, e alguns cunhetes
com m11 níção.

« Ficaram fóra de combate 80ffieiaes, e 170 pra"as de prei, endo
1 official morto e 7 ferido ; das praças de preL foram mortas 13, feridas
145, e extraviadas por e ignorar e11S destinos 1'2; tudo conforme o
mappa junto... »
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E)

PARTE OFFIClAL DO COI\1M:ANDANTE DA 2" DIVlSlo

« Quartel-general de commando da 2" divisão em Tuyuty, 19 de
Julho de 1867.

« lUm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex.
as partes dos commandantes de brigada e mais corpos que 5erviram
debaixo de minhas ordens no combate que tivemos no dia 18 do corrente,
tendo apenas a assegurar a V. Ex. que o comportamento desta força,
eu actos de valor, e de seus chefes attestam-se pela perda que teve,

e que Vo. Ex. verificará pelas partes juntas. Por esta occassão não pos o
deixar de mencionar o nome de um destes distinctos chefes, o coronel
D. José Balthazar da Silveira.

« Recommendo tambem á considelação de V. Ex. o cirurgião-mór
de brigada desta divisão Dr. Luiz de Queiroz Mattoso Maia, o qual tem
sabido bem comprehender a sua missão de medico caritativo.

« Deus guarde a V. Ex.-- 111m. e Exm. Sr. conselheiro marechal
de campo Polydoro da Fon eca Quintanilha Jordão, commandante em
chefe do exercito.

« José Luiz Menna Barreto,
« BI'ip;adeiJ·o. »

E 1)

Brigatla .!lrauJo Ba los (la brigada, 2" divi ão.)

A parte official do tenente-coronel Araujo Bastos, commçmdante da
la brigada (cavallaria desmontada) diz, em resumo, o seguinte:

Recebeu ordem do general M( una Barreto para atacar o flanco
direito do entrincheiramento inimigo, e fêl-o com o 20 e o 3" regimentos
de cavallaria ligeira e o lo corpo provisorio de cavallarj~ da guarda
nacional. Todos os offlciaes e soldados bateram- e bem. Não conseguiram
entretanto, tomar a trincheira inimiga.
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o 2° regimento de cavallaria era comm~ndado pelo major Jus
tiniano Sabino da Rocha; o 3° pelo major 1zidoro de Oliveira, que foi gra
vemente ferido: o Ioda guarda nacional pelo ma~or Seraphim da Silveira,
que foi morto.

As partes officiaes dos commandantes d'esses 3 regimentos só dão
pormenores sobre as perdas que soffre.ram.

B <!)

Brigada Sil'üel'ra (8' brigada, l- divi ão)

Esta b 'igada de infantaria, da la divisão, cOJ;l1bateu sob O com
mando do general Menna Barreto.

« Aca'lJpamento da 8· brigada do exercito em operações no Potraro
Piris, 21 de Julho de 1866.

« 111m. e Exm. Sr. - Tenho a honra de remetter a V. Ex. as
partes dos commandantes dos corpo~, demonstrativa dos officiaes e praças
mortos, feridos, contusos e extraviados no combate do dia 18 do cor
reute, em que sob as ordens de V. Ex. marchei pela picada do Po
trero Piris para flanquear e apoderar-me das trincheiras do inimigo,
com os batalhões e companhias mencionadas nos ditos mappas, e pelos
mesmos vera V. Ex. as alteraçíJes havidas.

« Tornam-se dignos d'e menção o tenente do estado maior de 1·
classe Antonio de Senna Madureira, e alferes de commi são do 16° ba
talhão de infantaria Aurelio Corrêa de Moraes; este, na qualidade de
ajudante de ordens, de. empenhou com actividade zelo e interesse as
determinações que transmittia aos batalhões, e aquelle, na de assis-

'tente, nada deixou a de-ejar, como por '{o Ex. foi ob:-,;ervado.
« Deus guarde a '\. Ex. - TUm. e E~m. Sr. general J'Jsé Luiz

Menna Barreto, commandante da ;':' divisão.

«D. José Balt,hazar da Silveira,
« Coronel cOUlmanch1l1te."



8° 8ATALHÃO DE INFA.NTARIA DE I.INH,\. -Comm:mdante, major J.
L. Clb .1 :;('VI~cJO. Foi morto. As un io o commando o capitão Feli.r; da

Silcl1 .
Diz este: «Havendo ido morto no combate do dia 18 do corrente

o 81'. major Joaquim Luiz de Azevedo, que com mandava este batalhüo

as~umi o commando do mesmo, e n'e~te caracter cumpre-me o dever
de communicar todo o occorrido no mesmo combate.

« Achava-se a brigada de promptidão á esquerda do exercito,
quando, da ô para as 7 da manhã, foi determinado a e. te batalhão

entrar na matta contigua ao campo onde estavamos, afim de, por uma

picada, cortar-se a retaguarda do inimigo, que, com a maior olJsadja,

fazia fogo sobre as nossas trincheiras, no lugar denominado Bocaina.
« Esta ordem foi immediátamente cumprida, e, sahindo tres com

panhias em linha de atiradores, entranharam-se na referida matta para

o fim de atacar as tri ncheiras e uma fortificação exUente do lado
opposto da dita matta. Essa força foi insufficiente, e por isso teve o

resto do batalhão, conduzido p lo fallecido major Azevedo, e acom

panhado do Sr. commandante da brigada, de avançar por dilferentes

picadas. Nessa occasião cahio mot'to o cilada majrr.

« Cabe-me ponderar que o fogo do inimigo foi tal sfJbre a nossas

forças, que apenas eUas entranharam-se n'es es mattQ~, já. recebiam

gravissimos ferimentos, devidos à muita metralha que para 131113::. ati·

ravam; todavia. pudemos penetrar sobre suas trincheiras, apezar de ser

sem vantagem alguma, visto como forço. o nos foi retirar pelo numero

superior de forças que. elie nos apresentou.

« Pelos inclusos mappa', sob ns. 1 e 2, vel'á. V. ..... o numero de

mortos, feridos, contusos e extraviados, fazendo o total de 70 praças
que te~e este batalhão, ê quanto ao comportamento dos officiaes e sol

dados appl~llo para o testemunho de V,. S. »

16" BATALHÃO DE ÍNIJ'ANTARrA Ím LINHA. - Commandante interino,

capitão Santos Coelho (A. Hermidio).
Diz a parte official: «Quando apparecen o renhido fogo de fuzi

laria pela manhã dáquelle dia, achava-se a brigada de prmptidão no

Potrero que fica ao lado esquerdo do acampamento do exercito, e, re

cebendo ordem de V. S. pardo eguir em frente, tive de invadir uma

pequena picada em que a custo desfilavam as praças de costado, na
retaguarda do 8· batalhão de infantaria de linha, quando prestes a des

cobrir o campo occupado pelo inimigo, tive ordem de V. S. para es·
tender o batalhão do centro para os lados, e n'essa posição obrar o

que melhor fosde 'conveniente acerca do combate. Tomei conta da ala
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dh'eita do brltalhão, e a llil'igi par:1. appl'Oximação das trinch.eiras do
inimigo, de cujos canhões supportei o mais vivo fogo de metralha, a,té
que, tomando a deUbaração d~ reunir todo o batalhão, visto que não
soube qual o de tiu(. tomado pela ala e 'querda, estendi linha de ati
radores perto do 10° corpo de voluntarios, com intenção de repellit' o
inimigo que do lado opposto fazia vivo fogo de canl1ô"es 0 fuzil.

« Seriam duas huras da t;1.rde quando retirei-mo, com outros cor
pos, para a tdncheira tomaria pela nossa tropa. no combate uo dia
16, visto que, chegando nm aj udante de ordene; ao logar em que oe
achava a parte do batalhão mettida em linha de atit'adores, come ja
disse, transmittio uma ordem pal'a os corpos retiraram-se para a ja
mencionada trincheira....

« .... A bandeira do batalhão e sua escolta Ileixei entregue,:; a Vo S.
por me ser isto ordenado pelo Sr. general José L-qiz Menna Barreto a
cuja disposiçãO se achava a brigada a que pertenço, o' »

100 BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATIUA (B:lllia.)- D'e, te batalhão
apenas entraram em fogo '2 cOiapanhias, que o general em chefe,
Púlydoro Jordão, levou até um sitio proximo ao entrincheiramento inimigo,
emboscando-as na matta.

Eram commandadas pelo alferes Santos Castro (5' companhia) e
pelo tenente Borges de Figueiredo (6' companhia).

E 3)

Br'igada P~quet (4'" do 2" corpo ne exercito).

A brigada do tenente-coronel Piquet pertencia ao 2° corpo de exer
cito brazileiro, e desembarcára em Itapirú no dia 10 de Julho.

D'esta brigada, porém, só entrou em combate o 20 corpo de caça
dores a cavalloo Estava armado de carabinas, e ~vançou a pé. Oom
mandava-o o major Tranquillino Velloso, mas o tenente-coronel Piql1et
o dir~io em pessoa durante o combate.

Da parte oflicial d'este extrahiremos o seguin.te trecho:

«Seriam 11 horas da manhã quando me achei na presença de
V. Ex'. (Menna Barreto), que me mandou avançar com esse corpo, e
manobrar de accordo com as circurnstancias. Percorrendo a pé um long.o
trilho de matta espessa, sobre a qual vomi~ava o inimigo o mais intenso
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e mortifero fogo, chegámos a avançar sobre as suas trincheira, ma
encontrando-nos alli sós, porque a demais trop<l. já batia em retirada
sobre a direita, pelas grandes peedas que havia offddo, entendi tambern
conveniente retirar-me. Fu;, porem, u tentar-me em posição fronteira,
junto da matta, sobre a queda de um banhado, e não' cessei de entreter
o inimigo, iss6 até que me chega se de refor~o outro corpo da minha
brigada, que f,\ra da matta se achava de promptidão. Como o tempo
urgisse, vim me 'mo buscaI-o, mas, encontrando-me com S. Ex.. o Sr.
general em chefe, ordenou este a retirada de toda a brigada, vi to como
não se havia até então podido tomar o refed o forte. Durante as 2
hora! que pouco mai' ou menos pelejámos, ficaram-me fora de uomb.....te
76 praças, das quaes 15 mortas, 50 feridas e 11 contu. a, e entre a ~

segundas o capitão Franci~co ogueira Angelim, que com dema üdo
ardor avançando ao forte, cahio dando vivas a Sua Magestade o [mpel'adol',
em animação á ~ua tropa, porém já mortalmente ferido, tanto qu
momentos depois de soccorrido no hospi,al ue sangue expirou.

« Assim tambem foi gravemente ferido no pescoço o alferes C·\1'1o.
Rodolph, levemente um outro, e contuso 1 capitão, além de 6 cadetes
feridos e contu30S.

« E' digna de apre~o a conduda deste 20 corpo que, composto de
cidadãos voluntarios da patria, e que pela primeira vez se viam em
fogo, não desmentia o seu ardor e patriotismo pela sagrada causa
da nação.

« Seu commandante, o referido major Tí'anquillino Velloso, pol'tou- e
com dignidade e sangue-frio. »

DOCUMEN'l'OS ARGENTINO E ORlENTAES

Sobre os combates de 16 e 18 ele .fulho de 1. 86 (j

o Sr. Schneider, no Appendice da edição allemã, publicou os se
guintes documentos:

lo. Participação official do general Flores acerca do ataque de l8
de Julho, no Sauce.

20 , Participação official do general Mitre ao vice-presidente da.
Republica Argentina acerca dos combates de 16 e 18 de Julho.

Quasi todos os documentos publicados na obra do Sr. Schneider
~oram muito infielmente traduZIdos para o allemãoJ e o leitor póde por-

Á ~ ,



tanto, avaliar como ficaram eUe ddferentes uo original vertidos 'nova-,
mente p.:'ra o portuguez a vista da traducção allemã.

Entretanto, não nos. tendo siuo passiveI encoutrar nos jornaes do
tempo as participações de Flore e Mitre, conteiltamo-llos em dal-as aqui,
traduzidas do allemão pelo Sr. Thomaz Ahes.

42

E;J:tí'actos da participação do gene1"al Fio"es UL'C1"ca do combate de.iS
ele Julho ele i 86 6 (retradUCÇão) .

«... Quando percel)i que o genet'al Victorino Monteiro, com tropas
bra,~lleiras marchava do entrincheiramento tomado no dia 16, e o coronel
Cesario Dominguez, com dous batalhões argentinos, atacava o segundo
entrincheiramento, mandei o major Elias avançar com o batalhãO oriental
( Independencia », e o 16° de voluntarios brazileiros em auxilio dos Ar
gentino. Tomado o entrincheiramento pelo coronel Dominguez e pelo
major Elias, mandei o coronel -Pallejao atacar a frente do inimigo com
o batalhão «Florida» justamente quando o general Victorino pene
trava no matto.

« O inimigo retirou-se em fuga para atraz da artilharia, que prin
cipiou a descarregar vigorosamente, ao passo que nós só atiravamos com 2,
e, ao depois, com 6 peças. Mandei avançar da posição da reserva um
batalhão braúleiro da 6" divisão, que ainda chegou a tempo de ajudar
o assalto contra as baterias iniIl).igas.

« Momentos depois cessou o fogo inimigo e o coronel Palleja, com
municou que para poder avançar precisava de mais 2 batalhões.

« Mandei-lhe por isso o 15" de voluntarios brazileiros e o 7° de
linha, tambem brazileiro; antes, porém, que chegassem, já tinha succum
bido o coronel Palleja. Os Paraguayos haviam chamado suas reservas,
nossas tropas haviam abandonado o entrincheiramento, o inimigo tinha
recuperado suas peças. Os dous batalhões brazileiros 15° de voluntarios
e o 7° de linha que acabavam de chegar, rechaçaram o inimigo tanto
quanto permittio a natureza do terreno e n'esta occasiãO morreu o ca
pitão Fontoura que saltàra n'um fosso do entrincheiramento com um

contingente de sapadores.
« Por terem estado minhas tropas quatro horas consecutivas eut

fogo, pedi ao general Mitre, que me mandasse reforços, o que eUe fez
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sem demora. O general Emílio Mitre atacou pela direita com a 4' di
visão argentina e o general Guilherme de Souza pela esquerda com uma
divisão brazileira e ambos as_umiram o commando em logar do general
Victorino que fóra ferido. Avançaram os dous batalhões argentinos, 2°
de linha e o 3" da guarda nacional, retomaram o entrincheiratnp.nto e
n'elle plantaram suas bandeiras. Sendo-me, participado que os Paraguayos
tinham recebido reforços e estando conseguido o fim principal que era
expellíl-os da picada, dei ordem que se interrompesse o combate e ficassem
occupadas as posições conqui tadas, As tropas voltaram do fogo na
melhor ordem.

« São grandes as perdas do inimigo'. No fim do combate já se vw.
obrigado a mandar entrar em fogo cavallaria a pé, que sÓ podia com
bater com sabres.

« Nossas perdas no dia 16 e 18 orç: m em :
Brazileiros, 60 officiaes mortos e UH feridos, 413 inferiores e solda-

dos mortos, 2,224 feridos;
Argentinos, 1,000 mortos e feridos ;
Orientaes, 200 mortos e feridos.
« As posições tomadas no dia 16 foram logo entrincheiradas e guar

necidas com canhões e morteiros, que podiam bombardear efficazmente
as posições paraguayas. \.bl'in-se uma picada até à ma.rgem do rio Dnde
estã a esquadra, que tambem no dia 16 fez uma demon tração, proce
oendo a sondagens, e regre sou ao seu fundeadouro.

« Os Paraguayos continuam todas as noites a lançar torp13dos rio
abaixo. Os navios avançados têm na frente escaleres d'3 vigia e estão
munidos de rêdes para apanhar os torpedo e inutilisal-o ; apezar d'isso
na noite de 14 para 15 foi a canhoneira M ea1"im attingida pela ex
plosão de 2 torpedos, que felizment8 nenhum damno causaram nem ao
navio nem à tripolação. Em compensação voou pelos ares um escaleI' de
vigia por se ter approximado de um torpedo, e p receram o tenente Couto
e 7 marinheiros.

« O corpo de exercito do barão de rodo Uegre com um etrectivo
de 9.000 homens, acha-s.1 no Pas o da Patria ; 3.000 doentes do exercito
foram levados para os hospitaes de Corrientes. Alem da cavalhadas
trazidas pelo g'eneral Porto Alegre, chegaram de Entre Rios mais 2.000
cavallos. O general Mit.re pediú de Buenos-Aire~ Ulll refor('o de 3.000
homens e eu de Montevideo 2 O homens da gU3.rda nacion·al.

« W enancio Flores.»
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Parlicipa.çãO elo gene?'al Mitrt3 ao vice-pi'esielenle ela Republica
11 T'genlina (retraducção).

« Quartel-general, 2G de Julho de 1861i.

« No dia 14 appareceu em nosso flanco esquerdo o inimigo, que com

forças consideraveis tinha yindo pelo matto, por onde prolongára seus

entrincheiramentos, collocando ahi alguma artilharia. gem demora me

puz em communicação com o general Ozorio, que com os Brazileiros

tinha de defender esse lado de nOSi"a POSiÇãO. Infelizmente achava-se

enfermo o general Ozorio e por este e outros motivos adiei o ataque

até o dia }fi, em que dei ordem ao general Guilherme de Souza (1) para

com a _1" divi [o brazileira expeliir o inimigo do matto, onele se tinha

fortificado. A trincheira foi tomada por uma carga de bayoneta, e o

inimigo acossado na fuga até ao segundo entrincheiramento. Os nossos

encontraram muitos cadaveres no caminho. Não se efl'ectuou a tomada

do segundo entrincheiramento porque falhou uma parte da combinação,

m.l.S dei as ·necessarias providencias para llstentarmos contra quaesquer

ataques do inimigo a posição por nós occupada. O inimigo rompeu o

fogo contra a coxilha guarnecida pelos nossos, tenlando, abrigado por

um terreno favoravel, desalojar-nos duas vezes, mas as duas investidas

fOr.'lm repellidas e a sua artilharia batida pela nos. a.

«Mandei render a divisão Guilherme de Souza pela do general

Argollo, ao depois pela divisão de Buenos-Aires, elo coronel Oonesa, e

finalmente pela divisão Victorino Monteiro, e esta ultima, achando-se no

dIa 18 nas picadas por nós conquistadas, deu as'alto ao egundo entrin

cheiramento conjunctamente éom a 3" divisão argentina do coronel

Oesario Dominguez. Ao mesmo tempo os Orientae com o general Flores

e o Brazileiros avançaram no centro e no flanco esquerdo. Fo i assim

tomada uma terceira linha de trincheiras, onde por uma carga de bayo-

(1) Parece-nos impossivel que o illustre general Mitre tenha escripto :- dei m'dem
((,0 gen/JI'o,l Guilhel'·nte de Souza-. Estes e outros trechC's da sua participação ao vice-pre
sidente da Ropublica AJ:genl.illll devem ter sido alterndns na tnlducção do Sr. Schneider.

Essa ordem e as outrns de que faUa o presenle documento foram dada' pelo gereral
Polydoro JOl:dão, como terá visto o leitor nas partes officines anteriol'lnonte publi~'ldas.
O general {ltre conservou- e durante os 2 di<ls de combate no seu quartel-g1meral, confiando
ao commandaTIre em chefe do lo corpo brazileiro a elirecção elo ataque.

Subre o combate de 16 ele Julho h'l um ponto qu cOIl.Yém elucidar. Não o fazE\D1oS
agora por falta de tempo, e, limitamo-nos a inrlical-o. Em uma correspoudenci'l. de Buenos
Aires lê-se o seglúnte (PEREIRA. DA. COSTA, III. 232):

cc '" O general Polyeloro levou o ataque no dia 16 ele JUlho oonua a opíniiío do
genel'al O~ol'Ío, e Sl.(·st,;ntou,·o até á, noíte contl'a a opiniiío do genel'al Mítl·e ... II
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neta cahio em nosso poder uma bateria de 7 peças de calibre 12. Foi
isto devido aos batalhões argentinos e ao batalhão oriental «.Florida»
sob o mando do coronel Palleja. Então o inimigo, que tinha sido recha
çado, chamou as reservas e rompeu dos mattos fogo vigoroso, não nos
sendo possiv-el sustentar as posições tomadas. Foi victima d'este bom
bardeio concentrico do inimigo o coronel Palleja, que succumbio no proprio
reducto que acabava de .tomar. Sua morte desanimou o batalhão «Flo
rida, » que abandonou o entrincheiramento tomado depois de ter inu
tilisado as peças. As outras tropas acompanharam este movimento de
retirada, ao passo que 2 batalhões brazileiros detinham o inimigo por
vigorosas descargas. Em taes circumstancias mandei avançar o general
Emílio Mitre com a 4' divisão e logo tomaram parte no combate o 2"
de linha argentino e o 3° da guarda nacional de Buenos-Aires sob o
commando do major Mateo Martinez. Estes 2 batalhões plantaram suas
bandeiras dentro do entrincheiramento inimigo, onde foi morto por um
tiro o cavallo do coronel Aguero e foram feridos todos os commandantes.
Ainda d'esta vez não foí possivel sustentar os entrincheiramentos, e de
novo tiveram de ser abandonados.

« Os Paraguayos aproveitaralll-s~ d'este momento: com 1.800 homens
de cavallaria, trazendo cada um na garupa I soldado de infantaria,
investiram dos Palmar,~s contra o nosso flanco direito e os batalhoes
avançados. O major Ayala junto da lagôa ahi exi tente formou qua
drado para recebeI-os e defendeu o vào que o inimigo queria forçar.
Foi rechaçado I batalhão que se approximou protegido pela cavallaria
e teve de recuar para os Palmares; de novo investia contra o batalhão
« São Nicolão, » que, unindo-se ao batalhão Ayala conseguia recha~al-o

antes que chegas 'em as tropas por mim mandada em seu auxílio. Por
fim, retirando-se, deixaram os Paraguayos 86 cadaveres, entre os quaes
mnitos officiaes e o commandante da columna. Repellida a ultima ten
tativa do inimigo, cessou o combate e foram occupados pelos Alliados
os entrincheiramentos, que eram o verdadeiro objectivo do ataque.

« 1Jm desertor que se apre entou à noite declarou que n'esse com
bate do dia 1 tinham morrido o general Barrios e o coronel Marcó.
De todos os contingentes tivemos 1.500 mortos e feridos, dos quaes cerca
de 500 morto, pertencendo uma quarta parte as tropas ~rgentina..

« O pe soaI do corpo de saude, principalmente os Drs. Bedoya e
Biadma portaram-se admiravelmente no campo de batalha e no meio
do fogo. Foram feridos quasi todos os cnmmandantes das tropas que
entraram em fogo, como Orna, Borges, Ivanow 'ky, Guifi'ra, Cabot, Pa
lacio. ,'ómente o major Caraza ahio illeso, apezar de ser do: primeiros
que e, calaram as fortificaçõ'e inimiga..
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« O resultado do combate foi avançarmos nosso flanco esquerdo e
melhorarmos nossa posição ahi, porque do entrincheiramento tomado
dominamos todo o matto onde os Paraguayos -costumavam emboscar-se
e ameaçar-nos.

« Durante estes combates foram os Brazileiros dirigidos. pelo general
Polydoro Jordão, que havia assumido no dia anterior o commando das
tropas imperiaes.

« Barf,oloIDeo Mif,re. »

44

t Parte official elo gene'ra7 EmiTia 1.11 it?"e. Combat ,'S ele i O e 18 ele
Julho ele 1866

« Comandancia en Jefe deI 2° Cuerpo deI Ejercito Arjeutino.
Yataity, Julio 21 de 1866.

« Ai r. Jefe de Esl:Ldo ;\1ayol' Jeneral d 1 Ején:ito ArjenLin·'. Jenel'lll D. Juan A.
Gelly y Obeso

« Tengo el honor de poner en manos de V. E. las partes de lo
jefes de division y de cuerpo, en los cuale dau cuenta de los distintos
combates sostenidos por las tropas deI 2° cuerpo deI ejército desde el
dia 16 hasta el dia 1:> inclusive. En todos eUos, y en el deI Sr jefe
de Estado Mayor, coronel D. Pabio Diaz, e::;tán clara y distintamente
detallada'> dichas operaciones y cambate ; combates y operaciones en que
los cuerpos todos han rivalizado en valor y b;zarria.

~ La parte que la 2' « Division Buenos Aires» ha tomado eu el
combate deI 16, la haIlará V. E. en el parte de sn jefe de Estado
Mayor de este cnerpo de ejército que a. el se anexa. Por ella verá
V. E. que los batal10nes que lo constituen se han batido como. e bateu
siempre las tropas que manda el valiente coronel D. Emilio Conesa.

« Si sangre nos hau costado, Exmo. Sr., los combates so tenidos,
mucho mas caros han sido para el enimigú, que ha tenido que sos
tener con grande refuerzos el iml)etu y denuedo de nuestras tropas,
a quienes no pudo contener la metralla ni la fusilaria deI enemigo' ó.

quienes no pudo arredral' la tenaz defen. a de kinchera, sobre la quo
tuvieron que affiuil' 'us. grandes reservas.
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« H ataque de la 3' « Division <leI interior, » y la conducta de
sus jefes, casi todos heridos, conquistando la trinchera, e un hecho
que hace alto honor à los cuerpos que la componen, algunos de los
cuales entraban por primera vez aI fuego, y aI bravo coronel Domin
guez que la comanda.

« La carga de la 7" brigada, compu esta deI 2 de linea y IodeI
30

, sobre la misma trinchera, llegando hasta el piEi de elIa apesar deI
horroroso fuego con que el enemigo la recibió; aun cuando no pudo do

.minar este obstaculo, supo no obstante, sostenerse sobre el foso hasta
recibir órdem de retirarse, lo que efectuó en el mayor órdem á las
órdenes deI teniente coronel D. Mateo Martinez,. quien realizó esta
delicada operacion con una serenidad digna de sus antecedentes y á
piEi, pues aI llegar á la trinchera le hicieron á. boca de jarro un tiro
á metral1a que mató el caballo que montaba y el de su ayudante capitan
D. Benjamin Madeyro.

« El valiente coronel D. Luis Maria Argüero, que dirijió la carga

de que se hace mérito en el pàrrafo precedente, obrando siempre segun
mis órdenes é instrucciones, cayó gloriosamente muerto aI pié de la
trinchera enemiga junto can los oficiales y soldados de ambos batal
lones que en ese dia conquistaron can su sangre y con su heróica
conducia um timbre de imperecedera gloria para las armas arjQntinas.

« Debo hacer presente á V. E. que mientrall la 6' brigada recorria
el trayecto que media entre nuestra lmea y la trinchera enemiga, cayeron
heridos casi simultaneamente el commandante D. Adolfo Orma, jefe de
la brigada y el jefe accidental deI 2 de linea, sarjento mayor D. Fran
cisco Borges, siendo el capitau Saenz quien desde entonces estuvo á la
cabeza deI batallon.-

« Mientras estas combates tenian lugar en la izquierda de nuestra
linea, sucedió el de la derecha, de que instruyen los partes deI coman
dante Ayala y mayor Mansilla, en el que el primero con una guer
riIla compuesta de grupos de distintos cuerpos, y el segundo aI mando
deI 12 de línea, dieron una clara prueba de la fizmeza y decision de

que se hallan animados.
« AI caer la tarde, y ai tiempó de retirarse las divisiones á sus

respectivos campamentos, recebi parte de que el enemigo se corria de
nuevo sobre nuestro flanco derecho. Entónces situe la I' divlsion « Buenos
Aires« en la abra, entre el Palmar y eI Este, y fué aIlí que el ene
migo, que tenia una cohetea situada en Ell bosque vecino, introdujo cuatro
cohetes en sus filas, sin que esto siTviese á haoer alterar en lo mas
minimo la fuerza y decision que caraterizan aI soldado arjentino.

« En todas las funciones de guerra que hemos sostenido dllrante
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esta campafía, nuestro cuerpo médico se ha hecho notab1e p~r sus ser
vicios; pel'o séame permittido decil', que en esta ocasion se ham ostrado supe
rior á todo encomio, muy especialmente el cirujano principal. 'r. D. Joaquin
de Bedoya, quien desde poco despues de emprezar el combate hasta
despues de concluido, ha estado constantemente curando nuestros heridos
y sacando personalmente á los que caian en e1 campo de batalla, acom
pafíado por los cirurjanos de ejército Gallegos y Domionoviche y secun
dado por e1 Dr. ,-oler, y cirurjano Silva.

« Me es satisfactorio participar á V. E, qlIe en todos estos e.om
bates, mi jefe de Estado Mayor ha impartido y hech) ejectuar lUis
órdenes con precision, prontitud é inteligencia, debiendo tambien reco
mendar à la con ideracion de V. E. la digna comportacion ele mil!
ayudantes de campo los tenientes corone1es D. José E. Ruiz Y D. Modesto
Cabanillas, los sarjentos mayores D. Horacio Benitez y D. M",nue1 Rodri
guez y mi secretarío capitan D. Agustin Marino.

« Me permito acompafíar las relaciones de los muertos, heridos y
contusos. que el 2° cuerpo deI ejército ha tenido en estos distintos com
baiBs y à que hacen referencia los partes anexos.

« AI cerrar este parte y recomendar a la consideracion de V. E.
la comportacion de todos, desde el primer jefe hasta el soldado, solo
me resta tener la satisfacion de asegurar á V. E., que e1 2° cuerpo
deI ejército arjentino ha cumplido dignamente con su deber.

« Díos guarde á V. E.

« Ernilio Mitre. »

tParte offimaldo coronel Ganesa, sobre o combate de 16 de Julho de 1866

« Campamento en Yataity, Julio 17 de 1866.

« AI Jefe dej Estado Mayor deI 2° Ouerpo deI Ejército, Coronel D. Pablo Diaz.

« En eumplimiento de órden recibida deI Exmo. Sr. Preiidente y
jenaral en jefe deI ejéreito, mareM en el dia de ayer á las 3 1/2 de
la tarde á colocarme en el potrero, que se haIla á la izquierda de la
lí.nea ocupada por el ejército brazilero; pocos momentos despues reeibi
nuava órdeu deI mismo Exmo. Sr. para. acudir en preteccion de la
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divUon Jel Sr. jenaral Al'gollo que se hallaba fuertemenle comprome

tid,\ en un renido combate C,H fuerl,a;:;' enemiga Ilue luehaban d~: 

peradam3nte por recuperar la po<;icion de la trinchera el'tnbeleúicla. à 1a

úllilTla r.bra de montes á la izquiet'da.

« Llegado á p:lSO de tt\1te à distancia do tres cuad l'àS (101 lug~.r

deI combate, hice alto y espere ó:clenes deI r. MariscaI Polidol'o, (luien

me dió la de hacer avanzar un batallou 11a ta la tI'inchera ocupada

por nllestra'3 fuerza'3 á fin de relevar una parte de la' . uya", que se

ellclntraban pl'ostrada'3 p:>r la fadiga; en efecto, el 20 b:J.tallon ti las

órdenes del capitan encargado de su mayoria, Nicolas Levalle. marchó

al punto indicado llevandl) de pmtecúion aI 30, in.te('Ín'1.m~nte à la~ ól'dene'

deI sargento mayor Ex.equiel Tarragona, quíen le ree.llplazó lueó'o que

el 2" batallou hub:> agotado su;:; municione:s, siellllo à su vez relevad 5 en

eI mismo órdeu por la 4a brigada mandada por el c'lrouel Pedro Jo é

Agüero y campuesta del batallon 4" comandado por su segundo jaCo

el mayor Miguel Rasero y el 5" por el de igual clase Dardo I ocha.

«Alternando de esta suerte entraron sucesivamente en fueóo do'

veces cada batallon, agotando en cada una de elIa las municiones que

lIevaban y las que alli mis.uo se le3 repartió siendo relevado'" en la

mafiana de hoy por la 3' divi~ion deI ~. cuerJlo.

« Quiera V. E. sel'virse recomendar à la consideracion de quien

corresponde la digna comportacion de los jefes y oficiales que tomamn

p:lrte en el combate y cuya lista nominal acompaJio, como igualmente

ú los guardias naciouales de la divi iou que durante la hora del com

bate contribu} eron à sostener la trinc!lera conquistada a1 enemigo 1101'

fuerzas brasUeras bajo el fuego de artille. ia, c')1teteria y fu 'ileria para

guayas, a'3i como tambien la asidua solicitud con qne flleron can. tau

temente atendidos; nue'tros heridos desde el principio )' ,iempre en

primera línea por el practic3.!lte José \..ntollio Ortiz: concurriendo ma.,

tarde à prestamos los auxilio de la ciencia lo Dre. Bedoya y Gal
legos.

« Seria por demas injusto si omitie. e ltacer una espe ial mencion

de la conducta olrervacla p:>l' el surj uto mayor agregado aI E. M. .J.
del ojercito, Exequ iel Tarragona, I)uien se present6 volllnb.riamente h

ofrecerme sus servicios eu el momento de entrar en p21ea la clivic;ion

y á quien confié interinamente el mando dei 3er baiaHou, Cllj'O .i -fe
se hab:a herido casnalmente la noche anterior.

« Nuestras pél'didas segun las relaciones adjuntas son: el capi/an

encargauo de la mayoria (leI 2° batr,l1on, Nicolàs Le\'alle, el cn.pitan

Yital Quirno, (leI 3°, mi ayudante el capitan Juan Manoel Hosa<; ye1

tf'nicnte l° Pedro Aceverl0 elel 3el' balallon, todo 0110.<; bel'irlos J' 01
-\. 3.'3
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ayudante mayor deI 3'" batallon Eu. cbio Rolo11 contuso; individuo de

tropa, 3 muertos, 41 heridos y 11 contusos, de los cuales 1 ll1uel'to,

llheridos y 8 rontu os pertellecen a12" batallon, ]2 hel'itlcls y 2 contn os

aI 3', y I herido., 2 muertos y 1 contuso, aI 4" u:l(allon.
« Dia; gual'tle iL V.

>. « ElnHio Conestl »

t Pw<e 'I/fi :itl' cio cm' anel P({lllo Di({;:;. G'IIJll'({/r: cll' 1 de .J'/Ilh"

« El Jefe de Estado Mayor deI 2° Ouerro deI Ejército Al'jentino.

C( Oampameuto eu Tuyuty, Julio 21 de 1866.

« AI . 'I'..Teneral D. Emilio Mitre, Commnmlnntc en J fe dcl 2" Cucrpo leJ Ejérdtu Arjcntino.

« Despues de mi parte del 17 deI corriellte acompanãudo el del Sr.

coronel Oonesa jefe de la 2' divislOn, cumplo con el c1eber c1e dar cueula

de los sucesos posteriores que se eulazan con los que tuvieron lugll' el

16, relatados en los documentos que ac(1)0 de hacer menciono

« Relev:'1.da la 2a divisiou por la 3' el 17 á las !) d la maliana,

y pasado e3e dia sin operacione. importantes, es solo aI dia 18, ll111J'

rnernorables en los fa ·to' de esta guerra, à lo que voJ' ii concre1arme.

EI parte deI Sr'. coronel D. Cesareo Dorninguez, jefe de la menciol1ada

3'" divi iou, está bastante e plicitarnente c1etallado y nada tenO'o qne agregar

:1. él, sino recomendar encarecidamente la comportacion deI mencio
nado coronel Domingl1ez, que, habienc10 perdillo dos caballos, sigui6 A
pié llenando sus dehere con acierto y con la enerjia que le es conocida.

« Oomo e os partes no c1a.n lu7. sino sobre b operacicne practi

cauas por ambas divi iones J' hay otras de que dar cnenta, paso à
ocuparme de elIa à grandes rasgos, pue'to que V. S. ha siclo actol'

en casi todas ella'> y se han practicac10 bajo . u immecliato mando.

« Oomprometida la accion, como queda demo traclo por el parle

uel coronel Dominguez, V. :"t. marchú con la 4' di \ri~iou aI Iugar deI

combate y me nrclenó me clirijiera à la derecha. con la 2a , y tomandu

tambien el mando de la I'" me pusiera á. las Melenes deI Exmo. Sr.

jeneral jefe de E. :M. J. Asi lo hice, permaueciendo una 110['a cubt'iendú

la c1ereclla sin que nada ocurriera por este co tac1o. Habiendo arreciaclo

aI fuego por la izquierdn el Sr. jenernl jefr E. 1\1..T me o['c\r.no mal'-
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chal'a coo la 2' divi 'iOIl, lo que ejecuté yeildo ci. la cabeza do eUa 1
Sr. coronel Conc:a, que agoniado por una fuerte enfermedad, se negó
c,nst:J.n{emeI1Le ú querlal'se en ~u campo, à pesar de mis repetidas instancias.

« Llogacla la. 2" clivision à una altura prudencial, me ac1elantê à

tomar ordenes de V. 8. Debiendo cargar V. S. eu esos momentos con
la 1" brigada, me oruenó avanzase con la diyision citada, en prevencion
de lo que podria ocurrir, hasta situarme en el segundo bO:luete de
monte de la izquierda. Ricelo asi, mas aI ir á llegar aI punto mal'cado,
me halle COIl la 7' brigada que :;e retiraba en e-e iustante lel fuego,
tomando ln. colocacion que á mi me estaba in~licada. t::itué el1toncos
la 2' division eu la costa dei monte, algo nus à la il,q nienla deI ante

dicho boquete, y marcM â vel'me con V. 8.
<t La M c sas n tal estado, recebi órden de V. :3. de ponorm8 à

la cabeza de la I" bl'ig'cula que marchaba aI fuego, lo que illlll1edia
l.amente efectue habi<~n,I():Jle retirado à. lf)s poco. momentos por onlen

que aI efecto recibi deI Exmo. 81'. brigadiel' jenel'al D. Venancio Flore'.

« Cuando aI caer la tal'de se retiro V. ~. con las elivi iones ~o. y
4' me quede de e te lado deI paso elel Estero- con la 30. division, con

el fin dcl remitir aI hospital todos los heridos, que aun habia alI i, no ha

biendome limitado á mandar los Iluestros, sino tambien manelé un gran

número deI ejercito brasilero, retirándome de pues de Denado este co
metido que V. S. se habia servido encomendarme.

« Las opel'aciones de ese mismo dia de3arrollada'3 en la elerecba la

hallarà V. 8. en los partes deI comandante Apla y elel mayor l\fau
silla, absteniéndome de bablar ele lo ocurrielc aI caer la tar le de e. e

mi"mo dia en el mismo punto ele la liuea, por haber sitIo V. S. en

pel'sol1a quiel1 dirijió las operacione , limitàndome por tanto à acompaúar
la relacion ne los Jl1uertos y heridos que á la sa'ml1 luva la 1a division
Buenos-il..ires.

« Lo (1110 1'0 nUa ell el 2° cuerpo fnera de combate eu el mencio
nado dia 18, segun la.' relacione' adjunta-', 0:1 1'e.. úmen e :

MUElcTOS IIERlDO

Division .« .. l'
« :l'
« 4'

»
» . . . . . .. 1

2
lO 10.-)

4 ';5

4.
·1 14 80
:2 l~ 155

TOTAL. . . • . .• 1 14 18G (i 26 3 D



« o cerrare el pre;ente parte :oitn fe'icitar a v. S., y en su i er-
sana ai ejêrcito tod), P0l' la. gloria que à costa ,le su sangre adquirió en
esta accioll el 2' cuerpo deI êjercito arjentino.

«Di,):; gual'l·ú V .....

t Parte olficia~ do r.; .... ?"onel Cesw'io Domingt~e;; soúl'e o combale â,
18 de Jnlhn..

« El Jefe de la 3' Division,

« Campamento en Tuynty, Julio 20 de 1866.

« Al Si', Jl}fe de E;ta lo !\IaY.ll' del 2° Cuel'po de] Ejército Al'jentiu, Corouel
D. Pablo Diaz.

« En la necesiuad de reunir datos para pa ar a v. S. un parte

circunstanciado de la parte que me cupo en la funcion de guerra deI
18 deI actual, me ha sido indispensable demorar hasta hoy, para poner
en conocimento de V. S. ]0 ocurrido en aquella jornada.

« H:J.llandome· de servicio con la division de mi mando en las
posiciones fortificadas deI enemigo, a la izquierda de l111estra linea, y
teniendo de servicio ai frente de ellas, aI batallon 2" de Entre-Rios,
Su jefe, el tentente coronol Caraza, recibió ól'den deI Sr. jen(,ral bra
silero Victorino, jefe inmediato de la linea, para prac icar un recono
cimiento sobre I, s posiciones enemigas, en cuyo cumplimiento marchá
el referido jefe con la I' compaúia de su batallon, y encontrandose
con fllersas enemigas la despleg6 eu cazadores, sosteniendo su posiciou
ha. ta que fuê el resto de su batallon á reforzarlo; mas cargatlo por
número mucho mayor de fuerza, fuê necesario protejerlo.

« Con este objeto marchó el mayor Ivanowsky con el cuerpo de su
mando, el bat:'l.110n «Mendoza-San Lui7-, » poniêndome yo en marcha
con el resto de la division, sufriendo desde e~te momento grandes pér
dida, ocasionada por el fuego de la artil1eria enemiga situada aI centro
de la lil1ea y cuyo fuego no cesó de hostilizamos, ha ta que entramos
en el boquete de la tateria.

. « En aquel momento recil>i órden de ~. E. cl Sr. jeneral Plore~1
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que mandab:\ en jefe la l' linea, de tomar a todo trance la bateria
fortificada deI enemigo, obedeciendo las ó[ dens deI Sr. coronel Pallejas,

lo que fuê cumplido en todo su detalle.
fi. La fortificacion deI enemigo está situada en el fondo de un boqueto,

formado de bosques á derecha e izquierda, que es un desflladero cuya
ma~'ol' anchura tenc1rci. poco ma. ó meno. treinta metros y se prolnn

gani como unos trescientos.

« EI rejimiento « Córdoba» que al"<:l.nzÓ el primero por aquel bo
quete protejido por el batallou oriental « Florida, » sufrió grande pee
elidas, y reforzado poe el resto de la clivision á mi mando, Ol'dené la
carga sobra la fortificaciol1, la que se ejecutó eu huen óeden, ã. pesaL'
de ]a metraIla de sus caíiones y vivo fuego de fusileria de los que la
defendiàn. hasta Ilegal' aI foso donde los Pa:,aguayos nos hostilizaban no
so]amente con sus fuegos, sino tambien con paladas de arena, balas ~ pie
(kls tiradas à mann. 'janelo el parapeto demasiado elevado, lo que hacia
imposible qlle nue'Lros soluados lo escaláran, pedi aI Exmo Sr. jeneral
Flores, y obtuve con oportunidad, una compaíiia de zapadores para destruir
aquel, facilitando de este modo el assalto de la bateria, como efectivamente
suceelió, precipititndose todos los bataIlones de mi division, con especia
lidad el rejimieJ.to « Coedoba » y el batallon « San Juan, » (à cuya
banderas cupo la o'lori 1 de flamear las primeras sobre la posicion ene
miga) que, segundados pÓi' los demas cuerpos, cargaron ã. la bayoneta á
sus defensores, prmiéndolos en completa derrota y obligandoles à gllare
cerse en los montes, (le~de donde continuaron haciéndonos un mortifero
fuego de fu~ihtJ'ia, qUJ ao cesó de ser contestado por nue. tra parte.

« F.I valiente coronel Palleja, que mandaba en j efe esta operacion
murió a mi lado en aql1ellos momentos, atr.ne ado por una bala ene
miga, é inmediatamente hice conducir su cadáver a :u batallon, aI que
proclame incit.an lole a que vengára la noble sangre de su ilustro
jefe.

« En este estado, reforz3do el enemigo con nn riumel'O de fuerza
mu)' superiores a la nupstra (postrada ya de fatiga y esca a de mu
niciones) me Yi nbligado u retirarme. y, no encontrando medio de clavar
los caíiones de la bateria, ordená fuesen inutilizada las municione.""
cuya operacion :e rracticó (echándolas en el agua) ror el comandante
de la 2" compaíiia deI regim.iento «Córdoba», D. Benjamin Dominrruez,
y lo subtenientes D. Mariano lbaíiez y D. Martin Pino.

« La fa:ta de alg11nos batallones en nuestra proteccion hizo no
conservar esta posicion, teniendo por elIo que em prender nue. tra reti
rada, la que eficazmente se ejecutó so:tenida por algunos bataHones
br3.l ileros quo se hallaban ~ nl1Bstra retaguarda,)' que rompiendo ~n
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YiYO fuego S01)1\1 la columna enemiga (que coo 01 escal'miento rt:cebiLlo
no se ateedó à teaernos una fnorte cal'ga), la. contuvieron.

« Adjunto â V. S. un estado que cIemuesr.ra el numero de jefes,
oficiales e individuos dA tropa, muertos, heridos y contusos, que ha
teniclo la division de mi mando,. s:endo el resultado de êl, el siguiente:
jc{es heridos cuatro (4); o,lciales, muertos diez (!O); hel'idos catorce
(14); contusos seis (6); incl/)iul~~os ele tropa, l11l1el'Los ciento nueve (109),
heeidos ciento ochenta (180): contusos sesenta (60) que forman el total
de cuatro jefe~, treinta oficiales y tres(;ientos cincuonta y cinco indi

viduas de tropa fuera de combate, incluso los contusos leves.

« AI terminar este parte solo me resta manifestar por el órgano
de V. S. aI Sr. Jeneral, comandante en jefe de e. te cuerpo de ejêreito,
eI justo orgullo de que me hallo poseido, por encontrarme aI frente

de tan bravos soldados.
« Dificíl me seria, Sr. coronel, hac:er mencion e~pecial, cuftudo

todos â una se han disputado la glol'ia de ser los primeros en pisaI'
la trinchera enemiga, debiendo sill embargo hacer una recomendacion
e:::pecial deI denodado capitan de la compai'íia de cazadores deI baiallon
« San Juan» D. Lisandro Sanchez, el que aí frente de su brava com
pania, animandola con su brillaute ejemplo} fue el primaro a poner el
piê sobre la bateria, asi como el primera en derramar su sangre en

elIa, pues cayó herido por una bala, 'lo que no Iué bastante para
lmperclirle continuar proclamando â sus companeros, asi mismo deI capitan
de la 4- compania deI regimiento «Córdoba», D. Pec1ro Qosa, que fue
muerto sobre el terraplen enemigo; no siendo me:lOS dignos de gloria,
el teniente D. Vlashington Lemo, deI batallon «Menc107.a-8an Luiz»,
el que aI perdeI' sus dos piernas, que le arranco un proyectil de

arLilleria, tomó su revolvers y entt-egandosel0 aI capitan Villanuev.a,
e 'clamó: «No 1mporta que yo mueea, si la victoria es nnA. tra mi
amigo». Tan bravo oficial espiraba momentos de 'pues, cuando la victoria

coronaba los esruerzos de sus co mpalieroil.

« Me e grato igualmente recordar la comportacion deI jefe deI
batalIon « an Juan», teniente coronel graduado D. Hómulo Giuffra, y

deI jefe elel bataHon «JtIendoza- an Luis», arjento mayor D. Teófilo
lvanow kv, lo quP hericlos ya, upieron conc1ucir sus soldados con (10

nuedo )' bizaeria sobee el atr'incheramento deI enemigo' a i como el
jefe deI batallon 2° de Entre-Rios, jefe de la 2" brigada, teniente co

ronel D. fanneI S. earaza y leI sarjento mayor deI bn.tallon «Men
doza- an Lui «. D. Demetrio Mayorga, lo que por u erenidad y
enerjia e han heJ10 acrcedore aI mayor aprecio d u uperiorcs ;
ignalmente el t ni()nte coronel ;-rradnado D. Js' M, abot. .icfe (le la
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«Oónloba», D. Jorarno P;llll::I", amln. han (;umplido su d b.1' . 11110

soldado:, teniendo que pon r ú hl cabeza deI l'eferido r jimiento al
capitan de granadero daI mi 'mo, n, Jo~é antillan, por haber caido

heridos amb:>s jefe ; e te oficial condujo com honor y dignitlad ti 01
dados hast,a los canone. paraglla vo,'.

« Recomiendo tambien à la coa 'ideraci0n ele V. '. la comportacion
de lo, ayudante' de mi E-stado i\[ayor, a "l1Cbnte lI1a) ai' D. Don ifacio

La tI'a, teniente D. Freclerico Ganna y sllb-teni2111c D. Eliseo Fune.·
lo;:; que ape'ar de encon rat"e rIe~monta{]I}~ han suhirIo cumplir con ,u

debel' deI mejor modo po ible.
<{ Faltaria a mi debel' si no hiciera pr'e:ente iI V. .~. la digna con

ducta deI cirnjano de la divi~ion, el Dr. 11. Francisco Soler, el que de. de

el primer momento se halló e11 sn puesto cmando nuestro herido.', nli

sion en que fue acompanado For el Dr. D. Joaquim D. de Bedoya, ci
rurjano principal de e te cuerpo de ejército y los praticantes Gallegos y
Silva, que llegaron mas ta:'d y prestaron con toei a actividad el poderoso
alivio que proporciona la ciencia para mitigar el d/jlor ele los bravo

que caen por la patria aI pié dJ su bandera.

« En la tropa, senor coronel, bay tambien innumerab1es hecho~, que
no pueden d:ljarse pasar inapercibidos y alguno. de los cuales me per
mitire hacer presente á V. S., pues por elIos podrà juzgarse el temple

y espiritu de que se hulIaba'l poseidos los solda/lo, que por vez llri
mera conducia sobre e1 enemigo.

« El sarjento 2° deI bdhlllon «Yfendoza» l'et1l'o Coria, el que aI cael'
e1 abanderado, se pl'ecipitó á recojer 131 estandarte de su cuerpo, y 1Ia
ciéndole flamear y dando vivas á la patl'ia y à la pl'ovincia de Mendoza,

se Janz') de los primeros sobre eJ foso; 131 de igual cla e Fidel Linare ,
deI rejimiento «Córdoba», el que animando á . LV camaradas les decia:
<Icompaneros, hemo venitlo á pelear y vencer», y á la par de sus oficia

les se esforzaba animando á los oldados,. con su palabras e su ejemplo ;
el ,oldado deI mismo cnel'po Raimundo Cal'rera, que apesar de hullar. e
enfermo en el campo, se fué aI lugar deI combate, a. í que tuvo cono

cimiento de que sns companeros se halIaban en el, di tiuguiéndose en

seguida por sus e fuerzos á fin de saltal' el pa"apeto, pue, sin esperar
que llegaran lo zapadores, se puso à tt'abajar con !ln bayoneta por

abril' bl'echa para saltar á. la b ca de uno de 10 cafíone : el soldado
de la compania de cazadores deI batallon (,San Juan» ,'antiago E qui\"'l

que fué el primero en seguir a su capitan á la trinchera; aI sarjellto
2" deI batallon 2° de Entre-Rios, Máximo Eguren, que tomá la ban
dera de manos deI abanrlerado CJ ue fu hp,rido. y . alto :\ ln. bateria,
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yendo en seguida. à la cabeza de su camal'adas en la pel"secucion à la

bayoneta, que _e llevo à los que defendian la fortificacion; el soldado

Ignacio Acufí I, que eu los momento-, de la retirada cargt'> sobre sus

hOinbros al comandante GiuffL'a, que hahia cahido con dos heridas, sal

vàndole n;-i de cael" en podel' deI êl1emigo; y el soldado Nicolás Acosta

que viniendo hetido en la retirada, se volvió sobre UIl oficial enemigo aI

que luchanuo cuerpo a cuerpo, ultimó COIl su bayoneta, trayendo co:uo tl'ofeo

de su triunfo, la espada que arrancó de manos de su aclver -atio: son

hechos estos qne, considero muy dignv_ de llarnar la ateuciou deI Exm.

Sr. Presidente rle la República y Jeneral en Jefe deI Ejél"cito. Veo,

selÍJl' corJnel, qne me he salido de mi primer propósito, pera, la ne

cesidad de hacer justicia me ha obligado à ello. Concluil'é manifes

tando ii V. S. q Lle los jefes, oficiales y tropa de mi mftuuo, han cum

plido con SLl deber, como lo atestiguan nuest-:-as bauderas atravesadas

por multltud de balas, y salpicadas algunas ele ellas por la sangl"e de

los que las c~nelujeron á la victoria.

« Dias guarde á V. S.

«( CeS8i"eo DOll"linguez. »



III

(DOCU~1ENTOS E NOTAS SOBRE O CAP. XII DESTA OBRA)

Curuzu. e Curupaity

+ I n!oJ',;wções e docwmenlos sobn os .alaquc,s de C'urttzú e Gwrupaity

a 2 corpo do exercito braúleiro, em meiados de Agosto, estava
todo reunido no antigo acampamento do Passo da Patl'ia, tendo deixado
apenas uma divisãO, ao mando do general Portinha, no Aguapehy
(Missões Oorrentinas) de observação a ltapua.

a general Polydoro Jordão procurara convencer ao conde de Porto
Alegre e ao almirante Tamandaré da necessidade de reunirem-se em
Tuyuty f s dous corpos brazileiros.

Tanto o almirante C0mo o geneml Porto-Alegre mostravam-se firme
mente convencidos de que o 2° corpo e a esquadra deviam operar na
margem e querda do Paraguay contra Ouruzú e Ourupaity.

a 2- corpo compunha-se então de mais de 10.000 homens, sendo
perto de 4.500 de infantaria, 700 e tantos de artilharia e pontoneiros
e 4.900 de cavallaria.

A infantaria do lo corpo, que snstentara quasi s6 o peso de todos
os combates feridos desde a passagem do Paraná, soffrendo, por i so, grande
reducção no seu pessoal, constava apenas de 12. uO) bayonetas (afficio
confidencial do general Polydoro, de ~9 de Julho de 186 i), sem fallar
em uns 600 homens que ainda se achavam a bordo da esquadra (1).

(1) Par'cerá talvez mlúto reduzido es e numero, mas aLtenda-se aos algorismos do
&swmo publicado á p~g. 315 do lo vo1., ao grande numero de baixas que ti,eram os lJat l
lhões de infantaria nos bombardeamentos, tiroteios e combates feridos duranL os mezes
de Junho e Julho, e ver-se-ha que a infantaria do lo corpo (força prompta) nno vodia
ir além de 13.000 homens, incluindo os ofticiaes.

Pelo Resumo cito verá o leiiol' que no l° de Junho o 10 corpo contava em Tuyuty 87,1
À 39
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o exercito argentino, desde a invasão, só havia soffri'do perdas
de importancia (embora muito inferiores as nns 'as) em :A de Maio,
11 e 18 de Julho, e contava uns 9.000 infantes (os generaes brazileIros
avaliavam em menos de 8.000 homens a infantaria argentina.) Os
Orientaes tinham perto de 600 infantes.

Si, pois, todo o exercito alliado se reunisse em Tuyuty, pode
ria, com a chegada do 2° corpo brazileiro, apresentar 27.000 homens
de infantaria, e ninguem dira que essa força era excessiva para operar
contra. as posiçõe;; fortificadas do inimigo.

Tudo dependia. de um golpe bem dirigido, contornando-se a esquerda
dos Paraguayos, que então estava sem fortificações, e por onde se poderia
penetrar até Paso [Jucú, como depois tieou patente. LOpAZ seria, nesse
caso, obrigado a abandonar immec1iatamente a liiihas de Rojas ate ao

Sauce, e tambem as baterias de Curuzú e CUl'upaity.
A emprehender-se o ataque pela margem do rio e flanco direito

dos Paraguayos era preciso que se fizesse em principias de Setembro o
que se fez no d~a 22, isto é, era indispensavel que uns 18 ou 20.0)0
homens cahissem resolutamente sobre Ouruzú e Curupaity e tomassem
pela retaguarda as posições de Sauce, Passo Gomez e Rojas.

Uma ou outra operação poderia ser levada a efi'Aito com vantag-em,
deixando-se em Tuyuty, como fez em 18:>8 o duque de Oaxias, a força
necessaria para guardar esse acampamento.

Nada disso se pôde fazer, e a desordem que se seguia foi consequencia
das hesitações e rivalidades dos chefes alliados, assim como da com
pleta ignorancia em que estavam a respeito do puiz e das fortificações
inimigas.

Em 18 de Agosto reuniram-se no acampamento de Tuyuty em junta
militar os generaes Mitre, Flores, Polydoro Jordão, Porto-Alegre e o
almirante Tamandaré.

Do que ahi se resolveu dá-nos uma ligeiril. idéa a confidencial de
20 de Ago to do commandante em chefe do 1° corpo brazileiro.

Diz elle:

« ..• Ante-hontem reunimo-nos neste acampamento os Keneraes Mitre,
Flores, barão de Porto-Alegre, vü;conde de Tamandaré e eu para em
conselho deliberarmos sobre as operações contra o inimigo.

omciaes e 15.520 soldados de infantaria, ou 10.40-1 infantes, além de 9(18 em serviço
ii bordo da esquadra. A partir do l0 de Junho morreram, ou foram para os hospi·
taes, foridos nos combates (particularmente nos de 16 o IR de Julho) mais de 3.aOO
infantes (f.óde-se vêr com alguma exactidão o numero nas relações parciaes publioadas
em varios logares deste volume). '

Os reforços mandados pam o exercito desde Abril de 1,66 (oram diminutos. Assim,
em Maio só seguiram para o theniro da guerra 70 praças; em Junho 161' em Julho 765; em
Agosto 374.. De Set.embro em di:'~te é qu~ as remessas mensaes pRssn'I·am n. ser de 1.000
fi 2.500 hom n8 (V9]a-Se o Relatol'Jo do MlUls~l'o da Gue1'l'iI de 1867, pago 36.



307

« Depois de terem os gen~raes com mandantes de cada um dos
exercitos demonstrado a forças sob os seus respectivos' commandos em
estado de operar, emittindo algumas considerações ciobre o modo de er

o inimigo atacado, chegou-se ao accordo de que 5 ou 6.000 homens do' exer
cito do barão de Porto-Alegre embarcados na esquadra teriam de seguir
rio acima o Paragua,y, e, depois de vencidas as difficuldades que talvez
se encontrem, provenientes de torpêdos e outras machinas de guerra

submarinas, se procurasse bombardear e atacar as fortificações de Curuzú
e Curupaity e fazer um desembarque que ameace pela retaguarda o
flanco direito das principaes e e:-;tensas linhas fortificadas do inimigo.

« A fortificação de Curuzú foi, segundo boas noticias, ultimamente

levantada sobre a margem esquerda do rio Paraguay, e abaixo de Curu
paity. Supponho não ser de grande importancia.

« Aquelle movimento da esquadra, considerado como operação prévia,
ou antes, con1o reconhecimento a mão armada, deve ser de inteira com
binação com o exercito alliado,' afim de que possa este opportunamente
lançar sobre o flanco esquerdo das fortificações inimigas uma forte columna

de cavallaria, apoiada com a conveniente força de infantaria e arti
lharia, e ao mesmo tempo sobre um ou mai·'3 pontos centraes das linhas
inimigas, havendo um ataque de uma ou mais columnas a isso destinadas,
combinando-se igualmente todos esses movimentos com um violento cru
sarnento _de fogos de artilharia sobre a dxtrema direita das fortificações
inimigas, ponto e te em que se pelejou o combate de 18 de Julho ul
timo.

« Toda esta operação me parece que, sendo desempenhada com

pontualidade e precisão militar do modo por que foi ajustada, nos trará.
ou uma batalha, Clue muito duvido queira o inltDigo su tentar, ou o
abandono completo de sua fortes po ições, o que nos dara uma grande
victoria e inumeras vantagens 'obre a p sição de Humaitá. ou sobre

qualquer outra em que o inimigo queira concentrar suas forças; e isso
lhe sera muito clifficil se por acaso nfio nos faltar a mobilidade e energia

necessal'Ía. em taes occasiões, entrando ni to lambem a decisão e pon
tualidade com que a eS!J.uaclra deve concorrer para e' e movimento.

« O general Flores presta-..e a tomar o commando ela columna de

cav"llaria e maio força que. deve operar sobre a e querda do inimigo.

« Para a operação que acabo de descrever nos preparamo com a pos
sivel presteza, e supponho que não se alongarà ella por mai de 15
a 20 dias.

« No terreno em que nos acl1.llnOS é ab.,olutamente impo sivel a
exisl.eneia de cavallos, ll1ula" e boi. a nl"LO serem alimentados a milho
e pasto !iecco (alfalfa), Ilue e preci-;o l' unir (3 accumular e.m grande
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quantidade, calculando ao menos para 10 dias o sustento daquelles ani
maes, dos quaes não se póde absolutamente prescindir, embora possa haver
quem pense que um exercito de tal modo numeroso, com excessivo mate

rial de rodagem correspondente a atilhal'ia que tem todo o exercito
alliado, possa operar ,.em aquelles elementos de mobilidade, ainda mesmo

não tendo muitas leguas a percorrer, e em um terreno tão accidentado

como este.
« E' preciso conhecer-se as posiç0es que occupamos em relação com

as do inimigo, cercadas como estamos de esteiros, lagôas, sangas, mattos etc.,
para se ajuizar com justeza das difficuldades que se devem ve:lcer

sobre uma frente de muito mais de uma legoa de linhas bem combi
nadas de fortificações que o inimigo tem artilhado, offerecendo poucos

pontos que se possam julgar accessiveis e que se acham conveniente

mente guamecidos.
4( "\. Ex. ~abe que todos esses meios m.ateriaes da arte de forti

fica,ão triplicam a força dos defensores, e, portanto, devemos empregar
previdentemente todos os meios para que se não torne improficua a nossa

offensiva.
« Dando por este modo a V. Ex. conta do movimento que proxi

mamente tem este exercito a fazer, só me resta dizer-l'he que tenho fê
robusta no bom resultado de taes opeeações. Oxalá. que eu possa depois
disso felicitar ao governo do meu paiz pelo bom exito dos nossos esforços

e de tantos sacrificios.»

Logo depois de celebrada a junta de guerra de 18 de Agosto o
general Mitre dirigia a seguinte nota ao general Porto-Alegre, comman
dante em chefe do 2' corpo do exercito beazileiro:

« El General em Gefe de los Ejêrcitos Aliados. -Cuadel General
em Tuyuty, Agosto 18 de 1866.

« AI Illm. Exm. Sr. Teniente General Baron de Porto-Alegre,
Gomandant~ em Gefe deI 2' Guerpo de Ejército Brasilero.

« De conformidad con lo acordado e11 la Junta de Guerra de los
generales aliados a que concurrió V. E. hallandose presente el Exm. Sr. al
mirante de Tamandaré, tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de munirlo

de todos lo conocimiento y demas que ~n tales Crisos son de regIa.
« Habiendose acordado. que durante los 15 dias que se calculan

necesarios para reunir lo elementos de movibili~ad deI ejército, ' e
hag8. un ataque . obre las posiciones de Curuzú y Gurupaity para cuyo
efecto se ha estabelecido que bastaran de 5 a 6. ODO hombres clel
ejéc'cito de tierra unidos â la e cuadra, y habiendose determinado
que el cuerpo de ejército aI mando de V. E. sea el que dé el
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contingente, la operacion que V. E. va á ejecutar es por consecuencia
una operacion combinada deI ejército de tierra con la escuadra, de du
racion limitada, siendo conveniente por 10 tanto que V. E. mantenga
los elementos de que dispone prontos ii. incorporarse aI ejército cuando
fuere necesario, asi los que emplêe- en la operacion indicada (;UlllO los
que deje por ahora en Itapirú.

« Para el 11eno de la importante operacion confiada à su valor y
à su iuteligencia militar, V. E. debe, segun lo cOllvenido ya, obrar de
acuerdo con el Exmo. Sr. almirante de Tamandaré, procediendo bajo
su direcciono

« V. E. se servirá avisar oportunamente deI numero y calidad de
tropas que emplêe en esa operacion, asi como de las que deje en ltapirú
para que los generales aliados puedan proceder con conocimiento per
fecto en cualquiera eventualidad; deI mismo modo que el dia em que haya
de emprenderla, .y su resultado luego que ella tenga lugar.

« Realisada que sea la operacion acordada dentro deI termino de
los indicados 15 dias y en presencia deI parte oficial de V. E. sobre
su resultado, será el caso de acordar en una nueva junta de guerra.
la direccion que -se ha de dar à las operaciones jenerales de la guerra,
ya sea l'ara aprovechal' cualquiera oportunidad qu'e se presente, ya sea
para verificar la incorporacion de V. E. aI ejército alliado, ó la con
tinuacion de las operaciones combinada,; con la e..cuadea de las tropas
bajo su immediato mando si asi se con. iderase mas conveniente.

« Fiarla aI valor, à la experiencia adquirida y á la inteligencia
militar reconocida de V. E. la importante opel'aciou combinaela que
debe realisar ele acuerdo con el Sr. almirante ue Tamandaré, y bajo su
immediata direcciun, los generales de los ejércitos aliados confian en su
exito, y, por mi p.u'te, c mo general em gefe de eso' ejércitll, confio
igualmente que V. E" en union con la e cuadra deI 1mperio, sabra
conquistar una nueva glana para las armas aliadas.

« Dios Guarl:e a V. E.
«BartoloUlé Mit.loe»

E' a este documento que os commentadores ele Thompson, chamam
'- ol"clcm e 'lllano ele ala7ue - dado pelo general Mitre ao general
Porto-Alegre.

Como este ultimo recebeu e cumprio a ordem verá o leitor pelo
documento que se segue:

( Commando em chefe du ~o corpo do exercito brazileiro em ope-
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rações contra o Paraguay.-Quartcl-general junto ás ruinas do forte do

1tapirú , ~O de Agosto de 1866.

« 111m. e Exm. Sr.

« Tenho a honra de aC0 usar recebida a nota que V. Ex. pensou
conveniente pa sar-me, com data de 18 do corrente, para munir-me
de todos os conhecimentos que lhe pareCercl.ll necessarios de accórdo com
o que fara decidido na junta de guerra dos generae'l alliados, a que
assisti.

« Para precisar bem a natureza da operação que me foi tão hou
rosamente confiada em conselho de generaes, et JVO I"BCol'clar a TT" E.1J.
qUB oS?". alim'rante visconde ue Tama ula;"e declarou não deve?' 8("1'

in/e?"iO?' a 7.000 homens o nWnel"O d~ p?Ytças q1,te twesspm ele operai'
com a esqttacl?"rr.. A objecção então posta por V. Ex. confirmou-nos o
acerto daquella opinião, porquanto V. Ex. receiava que o inimigo, cal'·
regando com todo o impeto e grandes massas sobre a columna de des
embarque, a pudesse esmagar antes de ser soccorrida pelos exercitos alliados.
Ficámos então convencidos, na possibilidade dessa _hypothese, e por outra
razões dadas, que a columna de desembarque devia ser fOl'te, para evitar
um choque atrevido do inimigo, e podeI' sustentar a posição, visto que
trata-se de obrigar o inimigo a rleslocar-se de modo a facilitar os mo
vimentos dos exercitas a11iados, deslocamento que não terà lugar se a
columna que o vai ameaç;\r pac Curllpaity fól' insignificante, e não

puder manter-se.
« Assim, P01,S, 'YIup't.:har·tJi com 8.391 praças elas tr'es w'mas, (1\

deixando aqui às ordens do Sr. marechal de campo Polydoro uma bri

gada de cavallaria de 900 praças, e para não empecer os movimentos
dos ex.ercitos, não deixarei objecto algum que precise de guarda ou
defeza.

« Recommenda-me V. Ex. que eu obre de accordo com o Sr. almi

rante, procedendo sob sua direcção.
« Quanto à primeira parte, é e sa a minha fir.,~e intenção, e n'isso

tenho summo prazer, porque reconheço no almirante a maior lealdade
e circumspecção; ma' quanto á egunda parte, - acceitar a direcção
do almirante, militarmente fanando, - não o posso fazer, porque a anti
guidade de minha patente, Igual à cl'elle, me veela semelhante posição.

« Operado o desembarque, ~Ó eu tenho a competencia e a respon-

(1) Veja-se por esle documento e pelo que o precede, c mo foram ma.l intorm~d~s
os illustres argentinos que annot'lram fi obra de Thompson, e que {~pag. 193 (edlça-o
de Buenos-A.ires) dizem: - « .,. Porlo-Alewe, a consecuencia de la. Junta de Guerra
de que hemos hablado (18 de A.gosto) rearotá deI jeneral en ie(e la orden, y cl .plano
de ataeQll' á G-urupaity. Porlo-Alegre piclió solo 5.000 hombres, pero el jcneral en Jefe Ze
onZená lleva,"a 8.000. »
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sabilidade, como v.. Ex. não ignora, para conhecer da vantagem ou
desvantagem de um movimento a ordenar-se. Ooncluida a operação, darei
immediatamente conhecimento de seus resultados a V. Ex., e não vejo
nzão que se opponha a uma nova reunião dos generaes, como V. Ex.
me indica, a meno que a' consequencias provaveis da operação que
vou empl'ohender de accordo com o :--'1'. almirante não exijam operações
complementares, que, demoradas, tragam irreparavel transtorno para a
consecução do grande fim que temo em vista como representante. das
tres nações alliadas.

« Ao terminar agradeço a V. Ex. as expressões honrosas com que

se dignou de tratar-me, tanto mais honrosas quanto partem de uma intel
ligencia militar tão respeitavel, e do digno chefe de uma nacionalidade
justamente altiva.

» Farei por cumprir o meu dever, e por corresponder á confiança
de illeu governo; e, assim procedendo, satisfarei tambem á espectativa de
V. Ex. e dos generaes alliados.

« Deus guarde a V. Ex.
« Hlm. e Exm. Sr. General D. Bartholomeo Mitre, commandante em

chefe dos exercitos aihados.

« Darão de Porto- legl.'e»

Recebendo esta resposta, o general Mitre convidou, no dia 27, para
uma n')va junta de guerra o. 2 generaes em chefe brazileiros, Polydr)ro
Jordão e Porto-Alegre, o almirante Tamandaré e o general Flores.

A conferencia effectuou-se no dia 28 de Agosto, reunindo-se aquelles
generaes na banaca do general Mitre.

O general Porto-Alegre participou nos seguintes termos ao mini!terio
da guerra o que se passou n'essa entrevista (Officio confidencial de '29 de
Agosto de 1866):

« Estando marcado o dia 29 d'esLe mez para darmos começo á ope
ração combinada da esquadra e do exercito sob o meu commando, tivemos
de demoral-a em consequencia de haver-nos convidado a uma nova junta
de guerra o general Mitro. Teve logar es a reunião no dia 28.

« Oumpre-me, pois, dizer a V. Ex. qual o objecto da conferencia,
e o que n'ella se passou.

« Depois de dizer-nos o mesmo general que ainda nec~ssitava de 8 dias,
pelo menos, para achar-se o exercito argentino em estado de mover-se,
sentindo por isso que os exercitos alliados não puuessem simultaneamente
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atacar os pontos furtificados pelo inimigo sobre a margem esquerda elo
rio Paraguav, Curuzti, Curupaity e Humaitâ, parecendo-lhe, entretanto,
que convinha não demorar aquella operação,-dec1arou que o fim para
que nos havia convocado lhe era pessoal, e o expôz do seguinte modo:

« Que tendo elle sido declarado, pelo tratado da alliança, general
em chefe dos exercitos alliados e clirectoi" ela guerra, desejava saber e
o exercito do meu commando podia operar independente de intervenção
sua, porque n'esse caso, desde que não pudesse influir na direcção da
guerra como se lulgava com direito, sem que fizesse o menor sacrificio,
declararia que desistiria d'aquelle direito, continuando, não obstante, a

cooperar com seu exercito para o bom resultado da guerra em que nos
achavamos empenhados. -

« Respondendo-se-lhe, porém, que em virtude das instrucçõeg que
eu havia recebido do goveruo imperial, o exercito do meu commando
operaria sempre de accordo com os aliiados, ou fosse reunido a estes,
ou auxiliando ã esquadra, mostrou-se satisfeito e retirámo-nos.

« Como está ameaçando mão tempo, entende o Sr. vice-almirante que
c'Jnvém esperar que o tempo se firme para que a operação não possa
ser interrompida ou difficultada no seu começo.... »

Sobre esta conferencia escreveo o general Polydoro Jordão o seguinte
(Confidencial de 15 de Setembro, ao ministro da guerra):

« . , . Depois d'isto convoeou o general Mitre outra reunião para o
dia 28, no seu acampamento, á qual concorremos o almirante Ta-nan
daré, os generaes Porto-Alegre e Flores e eu.

« Ahi fez o general Mitre varias considerações sobre a operação
que se tinha de praticar e que me pareceram ter por fim recordar,
ou não ficar prejudicado o principio de ser elie o director de guerra, não
obstante ter' o barão de Porto-Alegre de operar a bordo da esquadra
e de combinação com. o almirante.

« Pedia tambem o general Mitre uma declaração do plano (1) que
teria o barão para pôr em execução o que lhe era incumbido, e bem assim
da for~a que para esse fim levava do seu exercito.

« Satisfeitos os desejos do general Mitra, e declarando o barão que
pretendia levar 9.000 e tantos homens, deixando para que se reunisse
ao exercito sob meu commando uma brigada com cenca de 700 praças
de cavallaria, apeadas, por falta de cavallos, deu-se por finda a con
ferencia, parecendo não ter havido alteração no plano adoptado na
anterior .. " »

(1) Os commentanores do Thompson dizem: « o. Porto Alegre recibió deZ genual el1.
jefe la Ol'de» y el plC/lll de atacC/Il', eto, »
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o almiI'aute Tamaudare (confidencial de 30 de Agosto de 1866
ao ministro da marinha) descreveu assim o que se passou na junta de
guerra de 28 de Agosto:

« o dia 27 do correntH o gdl1eral Mitre convidou o general barão
tle Porto-Alegre para uma j unta de guerra que teve lagar no dia seg'uinte
em 0 quartel -general do exercito argentino, achando-se tambem presentes
os generaes Polydoro, Flores e eu.

« Propôz então o general Mitre que cada um dos generaes decla
rasse os meios de mobilida le de que poLI iam dispôr os respectivos exer
citas, afim de que se pude.'se comhinar um plano palo qual o exerciio
alliad'l atacasse o inimigo sill1ultaneameuie C'll\l a e quadra e a, forças
du barão de Porto-Alegre, que têm de operar contra as fortifica: 5es de
CUI'UZÚ, Ourupaity e HLlmaitá, situadas á retaguarda do exercito pClra
guaro, conforme o resolvido precedentemente.

« Pela exposi~ãO feita por cada um dos genel'aes reconheceu-se que
os Alliados já podiam montar l1l;lis de 3,000 homens de cavallaria, e
que já, dispõem de mulas e bois sufficiente.:i para o movimento da ai'ti
lharias e carreta'> de munições; e, contando ele mais o genrral Polydoro
que lhe chegariam por este' dias mais alguma' cal'alhauas que mandou
comprar, resolveu-se que, quanto ante:, e montasse a for~a que se pu
desse de cavallaria pêFa tentar um r8conhecimento do terreno pelo
flanco esquerdo uo inimigo, pelo qnal este ficara contornado no caso de
ser passiveI atacal-o tambem pOI' ahi.

« Depois de di versas co n::iiderações expenuülas arespeito da conve
niencia de accelerarmos as hostil"dades activa:, fomos todos de unanime
accol'do que cada um dos generaes oevia preparar com a maior brevi
dade as re 'pectivas forças, e que a demora dos preparativos do exercito
alliado não devia protellar a operaçzlo que deve ser feita, de combi
nação com a e:>quadra, pelo general Porio-Alegre, que no dia Iode
Setembro, deve estar c(JlUpletamente prompto a embarcar su"s tropas
nos transporte' destinados para este fim e que já se acham atracados á
barranca onde se deve effectual' o embarque, á foz do rio 1 araguay .

« O ataque sim ultaneo às posições que o exercito paraguayo occu pa
presentemente e as forLificaçoes de sua retaguarua, creio que será irre
sistivel, e que o inimigo tera llJt3smo difficuldade em eifectuar uLUa
retirada de recurso com o objecto de prolongar por mais tempo a guerra.

« Passou então o general Mitre a pet1iL' explicações sobre a ma
neira por que eu entendia que devia operar o 20 corpo de exercito bra
zileiro, porquanto ficara em duvida se do que eu expüzera em nossa
ultima junta de guerra este corpo operaria independentemente d'elle

A. 4Q
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quando a elte reunido e fóra das condíções e111 que se achava '0 l°

cor po do nosso exercito.
« Declarei-lhe então que o Sr. ministro da guerra no aviso em

que respondeu á. participação que lhe fiz da iniciativa que tomei, con
vidando o Sr. Port(J-Alegre para vir com seu exercito -:oadjuvar as ope
rações dos Alliados, me declarára que o dito 2° corpo poderia operar
ou junto aos exercitos alIiad'os, nas condições em que se achava o l° c'Jrpo, ou
junto á esquadra, de combinação COIU elIa, nas 0lJerações que encetasse.
Accrescentei a isto que n'este caso procul'ariamos fazer com tlue nossos
movimentos fossem feitos de accordo com os chefes dos exercitas alliados,
sempre que fosse isto po sive1, como até o presente eu tinha feito.

« O general Mitre disse n'esta occasião, .que l_edia semelhante expli
cação por ter ficado em dtrdda se era minha 0iJinião que o barão de
Parlo-Alegre com seu exercito deveria obrar selll pra independentemente
de sua acção como director da guerra, e que, n'este caso, S Ex.. de-:la
raria, que deixava de exercer tal attribuição, protestando todavia, para
r3salvar sua responsabilidade e dignidade; mas que continuaria a operaI'
de perfeito accordo COill os generaes alliauo, como até o presente tinha
feito, pois que nttnt;a enlenclêra a cli?"ecção da gue?"?"u senão como
a inlc'iativa na execução das d ciSÕeS tomadas em juntas r.le gUfl"l'a.

« A isto respondi que em minha opinião o ex.ercito do Sr. uarão
ue farto-Alegre deve a todos os respeitos ser equiparado ao do general

Polydoro quandu se achar em campo com o exercito alliado, e que, estando
ligado á eSlluadra, deye executar o que se resolver nas juntas de guerra.
em que aquell; general tiver tomado parte.

« Estas explicações satisfizeram ao general Mitl'e. »

Depois ela junta de guerra de 28 de Agosto continuaram os prepa
ratix'Os para a operação combinada.

O embarque das tropas do general Porto-Alegre devia effectuar-se
no dia 29 de Agosto. Estavam eUa, promptas e municiadas para 3 dias,
mas o almirante adiou para 31 a operação porque ameaçava chuva (Vej.
adiante a con(ldencial de 15 de Setemu1'O do general Polydoro JordãO ao
mini tro da guerra).

No dia 30 de Agosto o general Porto-Alegre escreveu de Itapirú
ao general Polydoro JordãO, dizendo-lhe que no dia seguinte eUe e o alrniranLe
tencionavam dar começo ao ataque, e accrescentava: - « SerIa, pois, da
maior conveniencia que houvesse c!'ahi (Tuyuty) algum movimento sobre
a linha inimiga e particularmente sobre a sua ala direita. ~ Pedia-lhe
que fizesse constar isso ao general Mitre (Vei. a rflnfúlencial de 15
de etembro, de Polydoro),
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No mesmo dia ?O de Agosto o almirante escreveu a Polydoro, com
municando-lhe que a operaçlo ficava adiada para o lo de Setembro.

As noticias transmittidas r01' Porto-Alegre e Tamandare a Polydoro
antes do ataque e tomada de Curuzú '3 de Setembro) constam da confiden
cial de 15 ele '\etem,1lro, adiante publicada, dirigida pelo ultimo ao mi
nistro da guerra.

Assim, em carta do Iode Setemb!'o, recebida por Polydoro no dia 2,
depois do meio dia, Porto-Alegre annunciava que e tava embarcado,
que no dia 2 faria um reconhecimento sobre Curuzú, e accrescent.ava :

« Acho, pois, conveniente que por essa occasião ahi (em Tuyuty)
se faça tambem um movimento de ameaça ou de apoio, como me parece
mais conveniente. ,.

Na tarde de 2 de S2tembro soube o general Polydoro, por carta
do ministro F. Octaviano, que as tropas de Porto-Alegre haviam come
çado o desembarque abaixo de Curuzu, continuando o bombardeamento
feito pela e.squadra.

A's 2 horas da mad!'ugada de 3 de Setembro recebeu Polydoro
noticias mais completac:; enviadas pelo conselheiL'O Octaviano (escriptas
ás 7 e ás 11 da noite de 2 de Setembro) : toda a força de Porto-Alegre
estava em terra, e já tinha havirlo fogo entre a nos a vanguarda e o
inimigo: este iucendiára os bosques; o encouraçado Rio de 'Janelro
tinha ido a pique.

Na mesma occasião recebeu Polydoro urna carta de Porto-Alegre,
e'cI'ipta às 53/4 da tarde: dava a'3 mesmas noticias que a do conselheiro F.
Octaviano, e accrescentava que a unica posiçã' que havia podido descobri!'
para as sua tropas era má, pois podia ser atacado pelo flanco e re·
taguarda.

Ja manhã de 3 o general Pol"doro mandou fazer 11m reconheci
mento pelo' lado dos banhado da 1a3'ôa Pieis e do S':l.uce. No primeiro
d'aquelIes pontos foi af~lgentado nm, piquete inimigo, que deixou 1 sol
dado morto e 25 cavalIos em no 'o porler, e no segundo o general Argollo
teve I oIdado morto e 9 ferido .

No mesmo dia 3 o general :vIitre escreveu uma (;arta ao almirante
Tamandare, annunciando-lhe que na manha. de 4: de Setembro a caval
laria alIiada, as arden' de Flores, faria um reconhecimento pela no sa
direita de Tuyuty, convindo que POl to-Alegre fi 'es e tambem alguma
demonstração no ponto que occupava.

Ia manhã de 3 Porto-Alegre tomou de assalto a' trincheira de
Curuzú. A noticia, transroittida pelo aI mirante, foi recebida no mesmo
dia 3 por Polydoro. O almirante dirigio-lhe sobre e' e assumpto tres
cartas, cO'ltendo pormenores: na pe'mltima, cscripta ás 5 horas da
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tflrde, dizia que nossas tropas cont.inuavam em Curnzú, que não havia
novidade, que os 110SS0S l1escobriclores ti lbam ido até às proximiclacle~

de CurupaitJ') que a~ avançadas e'tavam a 8 qnadras d'essa fortifica
~ão, que o inimigo tinha ahi muita força, e que ficava inteirado do movi
mento que pretendia fazer na man1!ã de 4 o ge~eral Mitre. Na ultima
communicação, escripta ás 11 horas da noite de 3, Tama~daré dizia que o

inimigo trabalhava na matta fronteira ao acampamento de Porto-Alegre,
e que a esquadra perturbava esse trabalho, bombardeando a matta.

No dia 4 de etembro, ás 5 horas da manhã, o general Flore' poz-se

em movimento com 2 500 homens da cavallaria, se.1Clo :2.000 Brazileiros,
dirigido pelo general J. L. Menna Barreto, 400 Argenti os e 50 Orientae..

Foi protegi<lo es e mov:ii lento por uma columua de i lfantaria do exercito

argentino . .Flores chegou apenas até ao P<:lS~O-Vai, eo fia nco esquerdo das
linhas do Roja n

, e dispersou ,arios piquetes do inimigo. Este fez sobre a
columna aliiada fogo de artilharia e foguetes a congréve. Concluillo o

im:'erfeito reconhocim(mto, Flores corrsel'vou-se até â tarJe além das avau-a

da argentina ria direita de Tuyuty, regre:;;'ando em seguida ao seu acam

o ame to. Ficaram prisioneiros 7 Pal'aguayos e foram morto mai de .0.
A cavallaria bJ'azileira nada soffreu ; a força arge!:ltina teve ! 'oldados
morto n e 5 ferid s.

« C) inimigo », liz o genp.ral Pol.ydoro Jordão, «parecia ter previsto o

ataque, poi' o esperava, declarando o pri ioneiro:' que ha dias e achavam
em alarmn. »

No mesmo dia 4 conferenciaram em Tllytlty os generae Mi re, Poly
dol'O Jordão e Flôre . O sf'gundo, muito inquieto com as noticia.s que havia
re"ebido àcerca da posição- em que se achava o o corpo do exercito,
re oheu, de accordo com o. O~ltrO' dois, ir a Curuzú para entender- ~e

com o o'eneral Porto-.-\legre e o almira.nte Tamandaee. obre a continuação

da operaçõe para o ataque <le Curupaity.
Na manhã de 5 embarcou para Cnruzú o o'enerai P lydoro, e ab~

chegou á 11 11'2 hora da, manha confeeenciando com o gener es

I'orto-Alegre e Tamandt'lré e com o mini"tro Octaviano. E"te ultimo,
na me ma manh>L de 5 de elembl'o, havia com'er ad em Tu)'uty com
o generaes 'Polydoro e \Iitre, e . obre a. dua conf rencia 11'e:-. e dia
e. crevou o seguinte ao mini~tro da gnerla (Co'J/irler,c1al de (J de "'

iembJ'orle te CD, dailli.são e.!I(' 'aido E1',,~ilaomi/Ji':?'() rln rn01'rU):

(t Na cou! rencialLu L vehont m nomrnigo com eo Sr. n ralPol) dOlO,
o pI' itlente Mitre par c u peopender para um '. st m de pen '-e parciaes,

começando 101' U lU movimento da cavallaria ob (J mand do genera.l
FIorc n

, com uma inac ~o d alaun dh, para e r c nh ceI' o estado

da. cavallaria inimiga, obrigar o exercito paragua)'o a ·um alarma con-
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stallte, e e'preitar o momento de atravessar a cavalbria o eu exercito
para ir juntar-se a') barão de Porto-Alegre (1) e fazer-"e depois um alaque
de flanco e de retaguarda.

« A e te aIdtre, que me de::;agl'adou, não oppuz objecçãf\, pOl'que
tenho seguido a regra de não me ingerir em a sumptos destu (rdem.
Mas tive o prazer, duas horas depoi, de vêr as idêa que me parecem
mais acertada., e:\postas pelo barão de Porto-Alegre.

« O parecer de te general foi fju.! SI' lhe desse algum 1'cforçn rara
atacar Curupa.il!], mas I~I) rrj,'.~)nj dia e ho?'a de wn ala'l~tc geral
em loda a linha do lo exe"cil(l, fazendo enlã) o gen('?"al Flores a
op,'?'ação a)ima úulicada, al"a, flanqlleando à inimigo, rode]'! m jUI 
lar-se todas as {orças coop· raclúras e lnal'em-no ale lIwnaitd.

« O general Polydoro não ~e mostrou contrario a e.'sa idéa, e ficou
de man:lar e ta nl)ite (6 de Setembro) avisar ao barão de Porto-Alegre
do pensamento, resolução e plano que e11e, 1itre e Flôres concertas 'em

em C0n elho de guerra.
« Ha tres dias o general Flores com 3.00J homens de cavallal'ia,

quasi tr)da. nOl3sa, percorreu a linha inimi:;a, e encontrou-a fortificada na
extensão de uma legua.

« Em cada bocaina, em cada ponto onde p6de penetrar um caval
leiro, encontrou uma boca de fogo.

«E' e~te o moti,o em que se apoia o general Mitre. Mas por out.ro
lado convenceu-se o general Flores que li cava11aria inimiga e ta mal
montada e não p6Je re istir ao primeil'O choque da nO.5a, da qual diz
elle que n}o póde haver' igual em de.treza e arrojo..

« O barão jã recebeu um reforço de mil e tanto homen, a saber,
a briga,la de cavallaria que deixAra com o general l'olydoro e que e~te

mandou armar de infantaria, e o 12' batalhão de voluntario (corpo policial
da província do Rio de Janeiro), que estava a bordo da esquadra. »

Uma carta e cripta em 14 de Setembro por Uill dI) aju,lautes de
ordens do almirante diz o seguinte:

Que Porto-Alegre pedira aos generaes de Tuyuty um reforço clo
..1.000 infantes brazileiros logo ap6z a occupação de Ouruzú ;

Que á vist d'e sa requisição houve uma confel'encia entre Polydo:o,
?Ir itre e Flores, assentando-se então em um plano, cujo fim principal
era impeJir que a victoria de 0urupaity fosse exe1usivamente brazileira,
como o havia sido a de Curuzú;

(J) Cê)!II() os genel' les al1ialos conheti I:U II> posi<;õe:; UI) illiUlig'.!
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Que n'essa confel'encia resolveu-se que Polydoro fosse a Curuzu con
ferenciar com eIle, almirante, e com Porto-Alegre, do que receberam
e tes prévio aviso, além da segurança de que se lhes daria maior força
do que a pedida;

Que o general Polydoro fôra, cl)m effeito a Curuzú, mostrando-se

compenetrado da neces idade de refor~ar o 20 corpo, e declarando que
Mitre iria pessoalmente entender-se com os generaes de Curuzú para

habilitaI-os com maior numero de tropas a tentar operação de mais
v~~; .

Que retirou-o e j'olydol'O sem deixar perceber as particularidades do
plano já ajustado.

Acreditamos que, escrevendo alguns dias depois d'essas occurrencias,
(a carta é de 14 de Setembro) o offici~l em questão equivocou-s~ quanto
â data da adopção do plano de operações combinado pelos generaes Mitre,
Polydoro e Flores, plano que posteriormente foi posto em execução.

A requisição feita lor :'orto-Alegre de 4.00:'> homens de infantaria
do lo corpo de exercito brazileiro só foi feita 2JOi' tsc?'iplo no dia 8 de
Se.embro. Na correspondencia que examinámos não apparece um só officio
ou carta anterior de que conste este pellido.

Na confidencial de 15 de Setembro o general Polydoro tambem dá
a entender que só no dia 8 appareceu essa requisição.

Parece-nos, entretanto, que o pedido foi feito verbalmente na noite
de 4 ou na manhã de 5 por intermedio do conselheiro F. Octaviano.
O que é certo (embora da confidencial de 15 de Setembro não conste
esta circum tancia) ê que quando o general Polydoro entendeu-se com
Podo-.Uegre e Tamandarê no dia b, e n Curuzú, e tes dous declararam
que para e poder tomar e def nde!' Curupait) era indispensavel algum
reforço de tropas.

O con elheiro Octaviano, como vimos acima, declarou ao mini tro
da guerra que o parecer de Porto- ..\lehre, manife tado a Pol doro na
conferencia de 5 de Setelllbro era « que se l!te de.\'. e algum ?'efo?'ç'o
para atacai' CI'j'l~pa t!l, mas no me mo dia e hora d um ataque geral
em toda a linha do lo exercito... » O almirante, em uma carta que
vimo, tambem diz que na conferencia (le 5 do me mo mez o ge
nel'al Polydoro mostrou- e convencido da nece~sidade d-e reforçar o 2'
corpo, ficando, entretanto, de entender-,'e rom Mitre.

eja com fôr, o general Polydoro p dia pOl' e, cripto o parecer de
Porto-Alegl'e, e foi o CDn elheiro Octaviano quem o redigio a lapi nos
agninte termo (1):

I' Ti\·o.n::; III II.'; , po' 'I' ollo tlocum nlo Ijlle Git:lmuõ 'lU II'ILI CI'C'''' .\OS,
Tu I ~ a' lnlU:'icl'i )~'os ii-) feiLls cuidatlo"aUlllllle :i YiS.R li·) I,ropri s ol'lgilla~.
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« 5 de Setembro, 12 hora e 30 minuto. Barraca do g neral em

Onruzú.
« O Sr. barão de Porto-Alegre e de opinião (não exige) que se deve

fazer pela extrema direita da linha d0s Alliado um movimento de ca

vallaria, com a maior força pos ivel, com a intenção ("le u tentar-se,

caso seja preciso, ou de penetrar até Ouruzú a fazer juncçüo, havendo
communicação prévia da cer za e hora deste movimento de oavallaria,

acompanhado por um movimento geral em toda a linha, para poder-se

succe sivamente tomar Ourupaity e Humaitá.

« 'esse caso o barão fará uma demoustração contra Ourupaity ou

irá além da demonstração se as circum tancias o acon elharem »

-ão sabemos como n'essa nota deixou de ~er consignado que Porto

Alegre julgava indi pensavel o augmento da força sob o seu commando.

A respeito dos movimento" por elle propostos dis e Plllydoro Jordão

ao ministro da guerra:

« Estes movimentos propostos pelo barão tinham, quanto a mim, muita

inexequibilidade, e ao mesmo tempo me f-arl!cet~ qlLe a j"cJrça sob seu
commando, na posição em que se achava, nã,) era sufliciente para
tentar movimentos largos, não podendo nem mesmo affastar-'e das pro

ximidades da esquadra, e tanto mais que ha algumas leguas de distancia

entre Ouruzú e a extrema esquerda das linhas inimigas, por onde teria

de operar a no!;sa cavallaria, havendo mais a considerar a demora,

incerteza e irregularidade dos meios de communica f• ão entre as forças

do barão e as que se acham n'este acampamento de Tuyuty. .. »

Emquanto se celebravam E:stas conferencias nos dous :Lu.l1pamentos

alliados, trabalhavam dia e noite o Paraguayos em fortificar pelo lado.

de terra a posição de Ourupaity, e começaram no dia 7, concluindo

no dra 20, a . egunda linha de trincheiras diante das quaes quebra
ram-se no dia 22 os esforços de Mitre e Porto-Aiegre.

o mesmo dia 5, por ordem de ~ol.vdoro, uma força brazileira,

composta de 2'0 homens de infantaria e 50 de cavallaria foi reconhecer,

pela nossa esquerda de Tuyuty, os banhados proximos á lagôa Piris e

ás trincheiras paraguayas do Sauce, que terminavam na lagôa Chichi.

Pelo commandante de um pil1uete inimigo, que foi aprisionado, soube-se

que não havia por ahi caminho para Curuzú; a linha de trincheiras

prolongava-se pela lagÔa Chichi e estava convenientemente artilhada,

havendo além d'isso uma estacada no unico passo que offerecia transito

no tempo das aguas baixas.

o dia 6 o general Polydoro Jordão escreveu a Porto-Alegre, lembran-
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do-lhe a conveniencia de procura·r a esqua Ira com seu.' fogos incom
moda.r o inimigo nos trabalhos de fortifica.ção 4ue estava fazendo. Apenas
as bombardeiras Forte de Coimb1'a e Pedro ltrlJns) e as tres chatas
que acompanhavam a esquadra haviam atirado algumas bombas sobre as
posições inimigas nos dias 4 e 5. Antes do ataque de 22 de Setembro
u bombardeamento fez-se do mesmo modo: poucos tiros ee, 'ie.: com gl'a'ldes
intervallos, nos dias 16, 17, 19 e 21.

No dia 6 reuniram-se em Tuyuty os generaes Mitre, Polydoro e
Flores. Depois de haver o segul1l.10 exposto aos seus coliegas a sItuação
das cou~a pelo lado de Curuzú e Cllrupaity, e o parecer do generéll do
2° corpo e do almirante, assentou-se no pla.!lO de operações que fez
objedo da acta assignarla em 8 de Seternbro, e que vamos transcrever.

Os ge:leraes al~iados com preheo.deeal1l afinal que era preciso allgmen
tal' as força reunidas era Curuzu, que não bastava tomar Curupait~·,

sendo indi 'pensavel tambem u te::ltar a prlsição corrtra os esforços de
quac;i todo o exercito inimigo.

Mitre foi a Curuzú no dia 7: falia:: na victoria que ahi haviam

alca:lçado os Brazileiros, na necessidade de um reforço grande do exer
cito a~1iado que nos habilitasse a atacar Curupait.r com segurança de
bom exito e a operar no centro das linhas fortificadas do inimigo, pela
retaguanla do Sance e Roja:'" accrescentou que Flores, com a caval
larirt alliada, fitria uma nova il1cursão pelo :fla.Jco esquerdo das linhas
de Rojas, e que Polydoro ficaria com mandando a:- forças A elltrevista
durou mai de dUil' hnra, e em todo e~se tempo, expondo as
bases do plano concertado no dia 6, Mitre não deu uma palavra sobre
a resolução em que estava ele trocar o campo de Tuyuty pelo de
Curuzú para dirigir em pessoa o ataque. .

'esse dia 7 as baterias do Sauce e Paso Gomez bombardearam o
acampamento de Tuyuty. Responderam ao fogo as bateria.' braziloil'as.
Tivemo' 2 mortos e ~ s'Jldados gravemeLlte feridos.

Apenas partio Mitre, o almimnte lembrou a Porto-Alegl'e que, desde
que o grande reforço a:munciado não sahi se todo do exercito b azileiro,
e se compuzesse tambem de forç.as argentinas, era po sivel que aquelle
general quize se assumil' em CUl'UZÚ o com maneio em chefe e a direc ~ão

do ataque; que «convinha, pois. pedir explica~ões claras sobl'e e te ponto,
lembl'ando-Ule o desar que di. to resultaria para o general brazileil'o ».

Da idéas então trocadas eutre Porto-Alegl'e e Tamnndaré re 'ultaram
o offieios que se eiuem, e, criptas pelo primeil'o ao generae Pol~'doro

JordãO e Mitl'e:
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P07,to-Aleg?'e a Polydoro, Curuzú, 8 de Setembro

« Confidencial. -Quartel general no forte de Curuzú, 8 de Setem
bro de 1866.

« Illm. e Exm. Sr.

« Mando a V. Ex., aberta, a carta que dirijo ao Sr. general Mi
tre, para que V. Ex., inteirando-se das razões por que requisito 4,000
homens da infantaria brazileira, me faça Q favor de apoiar aqueUa re
quisi~ão.

« A inacção a que sou forçado pela pouca infantaria do meu exer
cito, que aliá nem póde ser supprida pela cavallaria, porque V. Ex.
sabe que não tenho cavaUos, póde prejudicar as operações da guerra e
o credito das armas brazileiras.

« V. Ex. com o seu patriotismo pesará tudo isto e me auxiliará
efficazmente, já perante o general Mitre, já pela sua posiçãO indepen
dente de general em chefe do lo corpo de exercito brazileiro, mandapdo
me o reforço para que eu possa marchar sobre Curupaity, operação es
sencial, que deve preceder a qualquer outra, se V. Ex. e os outros
generaes não decidirem um ataque simultaneo em toda a linha de
operações, o que, como V. Ex. nãO ignora, foi sempre o meu parecer.

« Illm. e Exm. Sr. general Polydoro da Fonseca Quintanilha Jor
dão, commandante em chefe do 1" corpo de exercito brazileiro em ope
rações no Paraguay.

« Barão de .Por1',o-Alegre. :.

Porto-Alegre a iJtIitre

<o: Quartel-general do com mando em chefe do 2" corpo de ex.ercito
brazileiro em operações no Paraguay.

<o: Cnruzú, 8 de Setembro de 186j.

<o: mm. e Exm. Sr.-A operação contra Curupaity, um do pontos
sobre qne V. Ex.. me fez a honra de vir conferenciar com migo, e que, con
tinúo a crêr, deve preceder a qualquer outra, tem por condição essen
cial o reforço de minha infantar:a.

c Meditando sobre o modo pratico de se me dar esse reforço, pa
rece-me mais natural que provenha eUe do l- corpo de exercito bra

Á 41
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zileiro, para não dividir as forças do eJtercito a.rgentino. Divididas estas
forças, me parece que V. Ex. nãO terá nma posição condigna de seu
elevado caracter, quer politico, quel' militar, quer individual.

« V. Ex. não póde ser commandante de uma divisãO, depois de
tão justamente se lhe ter conferido em um tratado o commando em
chefe dos exercitos alliados. Tambem por meu lado (peço licença para
respeitosamente dizeI-o a V. Ex.), de de que o general em chefe do
exercito argentínCl não venha com todo o sen exercito para esta posi
ção, ficar-me-hia desairoso não com mandar em chefe a operação que
eu tivesse de fazer. Ao lado do exercito argentino o m"u será coope
rador ou auxiliar e então não me desaira o commando do general em
chefe daquelle exercito, mas ao lado de uma divisão al'gentina, com
prehende V. Ex. que essa divisão coopel'adora ou auxiliar não me po
deria despojar do mando em chefe. Appello pal'a os sentimentos no
bres e patriotico de que V. Ex. é o modelo. O Bl'azil me tomaria
contas severas, como a \. Ex. a nação argentina em igualdade de

circumstancias.
. « Neste sentido oilicio ao Sr. general Polydoro para, entendendo-se

com V. Ex., destacar para aqui provisoriamente 4.000 homens da in
fantaria brazileira, ou mais se puder.

« Todos os transportes poderão amanhã estar ás ordens de V. Ex.
e do Sr. general Polydáro, na Lagõa Piris, si V. Ex. mandar-me

aviso hoje, visto que -o Sr. almirante terá toda a noite na mesma lagôa
um vapor de guerra prornpto para. trazer es~e aviso.

« Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. general D. Bartholomeu Mitre, com mandante

em chefe dos exercitos alliados.

Estas duas communicações de Porto-Alegre chegaram a 1'uyuty no
mesmo dia 8, mas depois de assig-nada por Mitl'e, Polydoro JordãO e
Flore a seguinte acta, que consigna o re ultado elas conferencias que
tiveram esses tres generaes nos dia 4 e 6 e na manhã de 8 :

« Reunidos los senores generale deI ejêrcito aliado que uscriben,
a saber: general en gefe deI ejército aliado, Bartolomé Mitre, general
en gefe deI ejército de vanguardia, Venancio Flores, y general en gefe
deI lo cuerpo deI ejército' brasilero, Polydoro da F. Q. JordãO, y con

stituidos en junta de guerra, este ultimo expuso:



« Que en virtud deI encargo de los demas generales y en repre
sentacion de e110 habia pasado hasta Curuzú para conferenciar con el
seiíor baron de Porto-Alegre, general en gefe deI 20 cuerpo deI ejército
brasilero y con el senor almirante vizconde de Tamandaré, à fin de com
binar operaciones llevando adelante el ataque á Curupaity, antêriormente
acordado y resuelto en la. juntas de guerra que tuvieron lugar en lo
dias 18 y 28 deI me' proximo 'pa ado, y que, en con ecuencia de e110,
el senor baron de Porto-Alegre habia formulado u opinion por e crito
en los termino iguientes: - « Curuzú, barraca deI general á 5 de
« Setiembre 12 h, 30 m.- ,El . enol' baron de Porto-Alegre es de opi
« nion (non exije) que . e debe hacer por la extrema derecha de la
« linea de los Aliado" un mOYimiento de cabaHeria con la mayor fuerza
« po ible, con la intencion de su tentar e, ca o fuera preciso, 6 de pe
( netrar hasta ()uruzu para hacer junci0n, habiendo coinmunicacion pre
« via ele la hora cierta ele este movimiento, con la debidas cautelas,
« . iendo e te mO'..-imiento de la caballeria acompaiíado por um movi
« miento jeneral en toda la. Lnea para poder e' s uce iva.mente tomar
~ Curupaity ;r Humaita. En ese caso el baron harà una demonstracion
« contra Curupaity ó irá mas allá de la demonstracion i las circun
« stancias le aconsejaren, »

« Impue tos de esta comrnunicac:on se concretó la di cus ion á los
dos puntos sigUlentes:

« 1. o Cooperacion lJor pa.de (le la fuerza deI ejército aliado que
se hallan aI frente de las lineas de Roja para concurrir aI ataque de
Curupaity, tomando en con ideracion la opinion deI Sr. baron de Porto
Alegre.

« 2.,0 Po ibilidad, conveniencia y necesiuad de dar mayor ensanche
a. las operacione' militare: para es rechar " vencer aI enemigo en el
JUenor e 'paci posible de Liem pj ': d 1 JllrJrlo ma' completo, obrando en
c')mbinacion C'Jn la e ·cu,1'lra.

« Discutido detenidamente e ·Lo.~ dos punto capitale, lo tres ge
nerales aliados convenieron en lo siguiente:

« 1. 0 Y por lo que l'e-'pecta á la pl'opue ·.ta deI senor baron de
Porto-Alegre:- o hay inconveniente alguno en hacer con la cabal
leria aliada el movimiento que e1 indica, no solo por la izquierda deI
enemigo, sinó penetrando ha t<J. la retaguardia por sn flanco, segun
fuere po ible; y no unicamente pat'a su tentar:e, sin i para clominar
la campaüa por esa 1!arte " balit' la caballeria enemiga 'i se Vl'CSOU

tase, y aun buscandola ..:i permane 'iGse fuera de SU$ linea·, fortificadas.
Encuanto á. la juncion ele que habla el seiíor baron, no la creen posi
ble ui conveniente p ,r ahora sinó en el ca:m de un ataque combinado
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de las tres fuerzas sobre las lineas de Rujas, operando á la vez por aI
frente- y por la retaguardia de elIas. Por lo que respecta aI movimiento
jenera1 en toda la linea enemiga, se comprende que debe limitarse a
una damonstracion ó à una diversion ó un reconocimiento, pues no as
conveniente comprometer dos ataques diverjentes.

« 2. 0 Y por lo que respecta á dar mayor ensanche á las operacio
nes apr.ovechando las ventajas adquiridas por el 20 cuerpo deI e)ército
imperial, á la vez que la concurrencia de la escuadra y los elementos
de moviliclad que hemos reunido para nuestra caballeria, consideran qua
que podria hacerse lo siguienie:

« .1.. Formar un ej êrcito de operaciones sobre la base deI 20 cuerpo
deI ejército imperial, elevando hasta el duplo de fuerza con nuavas
tropfl.s de los ejércitos aliados, es decir hasta á 20.000 hombres trans
ladandose ali elo general en gefe si fuera conveniente.

« 2. 0 Desprender oportunamente la caballeria por nuestra derecha
llevanc101a por la retaguardia deI enemigo hasta donde fuere posible,
à las ordenes deI senar general Flores, con el objeto de cooperar á las
operaciones deI ejercito expedicionario por la. parte deI Paragu~y.

« 3." Oon el nuevo ejército de operaciones asi formado sobre la
costa deI Paraguay, atacar Ourupaity en combinacion con la escuadra
y amagar aI ejército enemigo por la retaguardla interceptandole aI
camino de Humaitá à objato de provocal0 á una batalla tomandolo
por la espalda, para lo cual deberá lIevar todos los elementos, obrando
segun queda dicho en conbinacion con la. caballeria destacada.

« 4. 0 Mantener mientras tanto á la defensiva el campo atrincherado
de los Aliado.s frente à las lineas deI enemigo, para lo cual pueden
quedar con el senor mariscaI Polydoro de 18 à 20.000 hombres, que
en un caso dado, y oportunamente prevenidos, puedan concurrir à operar
por la derecha Ó pJr el frente de las lineas fortificadas deI enemigo.

« En consecuencia de todo esto, los e~presado generales acordaran
. que el general en gefe se trasladase per~onalmente ha ta Ollruzú para

conferenciar con el senor bal'on de Porto-Alegre y el senor almirante
d'e Tamandare, à efevto de re'olver definitivamente sobre el particular
-y habiendose efectuado asi en el dia de ayer 7 de Setiembre, el
senor general en gefe manife~tó que habia confe; enciado con los
referidos generales, y, despue de e ponerles verbalmente lo acordado y
1eerles la opinion de la junta formulada en los terminas anteriores
sobre los puntos capitales que ella comprende, tanto el senor almirante
de Tamandaré como el senor baron ,.de Porto-. leg!'e, habian aprovado
aI p1an acordado para dar maJo!' en._anche á la operacione., acceptan
dolo can empeno,
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« Manifestó ademas que se habia tratado de lo que mejor convendria
hacer para tomar por la retagüardia las lineas y ejército deI enemigo,
poniendose en el caso de atacar préviamente á Curupaity ó de pres
cindir de es a posiclOn dejandola á la izquierda para marchar de de
luego sobre la espalda deI enemigo, y que prevaleció la opinion do que
la ocupacion de Curupaity era una operacion prévia in,lispensable y muy
importante, tanto para el de'arrollo completo deI plan acordado, como
para proseguir sucesivamente las ventaj'>s que nos ofrece la posicion
deI enemigo.

« :\!auifestó igualmente que el Sr. almirante de Tamandaré habia
ofrecido la mas eficaz cooperacion de la escuadra para concurrir aI
ataque de Curupaity, para lo cual, declaró, tania elementos suficiente'>,
comprometiendose cn tal caso á obrar sobre esa posicion desde el rio,
batiendo á tiro de metralla sus fortificaciones é inutili ando por e te
media su artillaria para facilitar el asálto con la menor efusion de
sangre posi!l1e por parte de la"l tropas expedicionarias; las que una vez
duenas de Curupaity le permitiria seguir inlediatamente hasta Humaitâ,
mientras essas tropas obraban sobre la espalda deI enemigo, segun queda
ya explicado.

« "Por ultimo espuso que el Sr. baron de Porto-Alegre le habia
manifestado: que la cooperacion que creia necesitar por parte de las
fuer7.as aliadas situadas en este punto, era un ataque jeneral sobre las
lineas fortificadas deI enemigo, para evitar que sus reservas acudiesen
á Curupaity mientras el se empenase en su ataque; pera que habien
dose hecho cargo de los motivos de los generales aliados para no
poder hacer estr) por el momento, habia declarado que no era una con
dicion indispensab1e deI ataque sobre Curnpaity fundada eo la maJ'ol'
conveniencia, pues de todos modos est'l.ba dispue'to á ejecutar lo que
mas conviniese aI honor de las arma" aliadas, con lo qual habiau
quedado de perfecto acuerdo, espel'ando tau solo e1 aviso oportuno para
mover 101; transportes y tomar todas las medidas aI logro de la ex
pedicion.

« Impuestos de todo los generales aliados, resolvieron definitiva
mente, como complemento ele lo acordodo anteriormente y deI acuerdo
sube guiente con el Senor baron de l'orto-Alegre y almirante de Ta
mandare, lo siguiente:

« 1.o-Que el general en gefe deI ejército alliado con 9.000
hombres de infante ria y 12 piezas de artilleria deI ejército argentino
se trasladase á Curuzú para formar la columna expedícit)naria por e a
parte, abriendo operaciones segun lo convenído, dandose un plazo de tres
dias para su ejecucion.
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« 2. o-Que el resto deI ejército ql1edase en e'te campo a ordenes

deI Senor general Flores hasta tanto que este se moviese con la cabal
leria eu la oportuuidad yã indicada, en cuyo ca o el Sr. mariscaI

Palydoro quedaria a cargo deI ejército.

« Y asi acordado]o firmaron en el campamento general de Tuyuty,
ii. 8 de Setiembre de 1866.

« I-la ....t.oloUlé Mit.....e.

« V enancio Flo....et!§.

« Polydoro da F. Q. Jordão. »

Os generaes Mitre e Polydot'o responderam a Porto-Alegee em data
de 8 de Setembro, mas essas respostas SÓ foram expedidé!s no dia 9, e
recebidas em Ouruzú un dia 10.

Eis a correspondencia tr0cada então entre OS generae alliados, em

qnanto Lopez trabalhava activamente por tornar inexpugnavel a posição
de Ourupaity:

Po{yclo?"o a POI,to-Alegre, 8 de Setembro (recebida no dia 9)

« Oonfidencial.-TuY-l1ty, 8 de Setembro de 1866.

« 111m. e Exm. Se.

« lcabo de receber a confidencial que V. Ex. me dirigia com data
de hoje, e vi o officio que a acompanhou a 'e11o volante para o t=r.
general Mitre. Este afficio lhe foi eutregne, e, dií:endo-me () mesmo
general que ia responder a e11e, e que me cOlllmunical'Ía a resposta,

espe.r:o-a para dar a V. Ex. uma decisao à respeito do que V. Ex.
expõe

. « Devo) entretanto, dizer a V. Ex. que, além do accordo de opi
niões em que estivemos, eu, o general Mitre e o general Flores na
nossa reunião do dia 4 do corrente, opiniões que apresentei a V. Ex.
no dia 5, quando ahi estive, tivemos hoje às 7 horas da manhã uma

junta de guerra neste meu quadel-general, e nella, de accortlo com a
opinião emittida por V. Ex. no seu acampa,mento, no dia 5, e que foi

transmittida ao mesmo' geucraes, tomou-se uma deliberação que foi
e cripta e por nós firmada, a qual será apresentada a V. Ex. A essa

deliberação e..tóu ligado emquanio circlimstancias maio' grave me não



obriguem a um diverso accordo, devendo então considerar a requisição
que V. Ex. me faz na ua supracitada confidencial a que ora respondo.

~ Deus guarde a V. Ex.
« Ulm. e Exm. Sr. conselheiro barão de Porto-Alegre, tenente-gene

ral, commandante em chefe do 2° corpo do exercito brazileiro em
operações.

« Polydoro da F. Q~ Jordão,
• Marechal clp "::UllpO. J)

...lhtre a Porto-Aleg1'e, 8 de Setembro (recebida no dia 10):

« Exm. SUl'. Baron de Porto-Alegre, etc.

« Ouartel-general en Tuyuty, Setiembre, 8 de 1866.

« E:;timado Sfir. Baron.

« Oon esta fecha dirijo a V. E. la coutestacion á su nota de
ayer que no me fué l'0ssible enviar el mismo dia por haberIa recibido
á la tarde.

« Oontesto a V. E. contrayendome principalmente a la parte de
interes general que se (relaciona con el progre'o de nue tras armas y
el desenvolvim"ento deI plau acordado de que V. E. -parece prescindir
en cierto modo en su communicaciou. Por lo dema, V. E. sabe bien
que ninguno esta mas interesado que yo eu el brillo deI ejército aliado
y eu el mayor decoro y credito de los generale , y V. E. menos
que nadie, con quien he co~npartido otras veces gloriosas fatiga, y
espero compartilas otra ves ma, sabe el aprecio que hago de sus cali
dades y la satisfacion que he tenido eu hacer justicia a sus servicios.
Porlotanto, no debe V. E. pensar que su posicion aI lado deI ejército
aliado, no sea la que corre ponde á su cargo, á SLlS antecedentes, y aI
decoro deI Imperio, como eS?t'ro no lo sera la mia, ui la de mis com
patriotas cuandu m") empefio e:1 llevar a ter mino esa operacion deci
síva, y deseo ver eu ella las bao.llera aliadas sin exclu ion,
para que todos à la vez co;n partan el pelígro y clen U!1 tríbuto de
sangre a la noble lucha que sosteuemos.

« Para el logro de tan impodante objeto cuento, como se lo digo
oficialmente, con la inteligencia militar de V. E. Y con el valor de
las tropas a sus ordenes, y espero en" retribucio:l su franc a y leal
cooperacion asi deI amigó, como deI compafiere ele armas.

q De V. E., como siempre, afmo amigo y compafiero,

q nartoloIDé MUre. »
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A esta carta acompanhava a seguinte resposta official:

« El General en Gefe de los Ejércitos .Aliados..

~ OUal'tel General em TUJ'uty, Setiembre 8 de 1866.

i( Illm. e EX1Il. Senor Teniente General Baron de Porto-Alegre,
Oomandante en Gefe deI 2° cuerpo deI Ejército Imperial.

« He recibido la estimable communicacion de V. E. fecha de hoy
referente a pedir 4,000 hombres que dice necesitar para emprender el
ataque de Ourupaity, y en la' que ã. la vez espone algunas considera
ciones sobre el mando immediato de las fuerzas que deben operar por
esa parte.

~ Por lo que respecta aI primeI' punto, és decil' a los 4,GOO hOlll
bres de refuerzo que V. E. considera mas natural sacar der lo cuerpo
deI ejército brasilero aI mando deI Sr. mariscaI de campo Polydoro,
debo manifestarle lo que este mismo general dirá a V. E. : que ocu
pando ese cuerpo de ejército posiciones continuas que constituen un
sistema, y que forman la base deI ataque sobre las lineas enemlgas, a
la vez que la mayor s~guridad de nuestro campo por el centro y la
izquierda, no es conveniente debilitar ese ejército, ni reemplazarlo COIl

ventaja desde que ademas está ligado à baterias de posicion que depen
den de el. Siu embargo de esto creo que el Sãr. general Polydoro no
tendrá. inconveniente en desprenderse de algunos batallones para reforzar
la columna expedicionaria, siempre que le sea posible hacerlo sin com
prometer su posiciono

<t Ahora por lo que respeeta aI refuerzo en si mismo, y conside
randoIo militarmente, me permitirá V. E. que le observe, que 4,000
hombres as demJ.siado para ~olo el ataque de Curupaity, y mui poco
para sacar las ventajas transcendentales é immediatas que de su exito
debemos prometernos. 'Ouando se encomendó a V. E. la ejecllcion de la
operacion combinada, acordada en Junta de los generales aliados, y que
tau gloriosamente ha llevado á. cabo en Sll primer paso, se consideró
que bastaban de 6 a 7,000 hom1;>res para apoderarse de Curuzú y Ou
rupaity. V. E. llevó 8,400, y posteriormente ha recibido otros refuer
zos que han reemplazauo las bajas que ha sufrido en aI ataque de
Ourllzú,

« No és por consecuencia fuerzas 10 que falta a V. E. pata atacar
a Ourupaity, segun me lo repetia ayer, sino saguridad de que no sera
atacado por fuerzas mayores desprendidas de las reservas deI enemigo
aI tiempo de compromerterse V. E. en aquella operacion.
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.« Esta eguridad no pueden darIa a V. E. 4.000 hombres de~

prendidos ue e te campo, y mas bien aumentar el peligro en cierto
murlo, PU'l 4.0·0 hom.bl'es de in{a:ttel'ia menos en est.~ e,jé1'cilo hncen
i'inposible pai' esta parte ttn ataqlb8 ef1ca:: bre las lineas fortificada
del enemigo, y este podria eutouces disponer con mas franqueza de u
reservas, que solo distan uua ó uos legllas de Curupaity; mientra. que
la columna de V. E., aun eu el supllesto mas feliz, qual és el de tomar
por asalto las- fortificacione~ de Curupaity, tendria que limitarse fi su

simpIe ocupacion a. la defensiva, pues eUa, constando de 12 a 13.000
hombres, seria relativamente debil para obrar sobre la espalda deI ene
migo y para sacar todos los fmctos immeuiatos que de tal victoria de-o
bemos esperar.

« Fué por e-to que, cuanuo V. E. manife'tá la conveniencia de
que por esta pade se hiciese un ataque jeneral sobre la linea ene
miga a la vez que se destacase llUestra caballeeia por la derecha afin de
cooperar al ataque de V. E. sc>bre Curupaity, los generales deI ejél'
cito aliado de que V. E. forma pade, rellnidos eu junta de guerra,
no obstante estar de acuerdo con V, E. sobre lo princ:pal, conside
raron qlle no convenian esos dos ataques silllultaneo y divergente, y
qmvínieron unanimemente en que lo mejor y mas eficaz para acelerar
el termino de la g'uerra, era obrar c II fueeza. suficientes y de una
manera simultanea obre la retaguardia, el flanco y el frente dei en 
migo, formando sobee la base de la co1umna expadicionaria de V. E.

un nllevo ejército de operaciones por la parte del ri Paraguay, y
convertiendo u operacion parcial (toma de Curupaity) en maniobra capital
(ataque sobre la espalda de1 enemigo), !laciendo de ese ejército el punto
de apoyo deI movimiento combinado.

« En el plan acordado, segun tIve el honor de esplicat'lo á. V. E.
en la conferencia de ayer á que asístió e1 SUl'. almirante de. Tamandaré,
el ejército aliado debia ,dívidir"e en tres cuerpo á columnas de manio
bras, para obrar símultaneamente y de una manera converjente sobre
el ejército enemigo, penetrando por Curupaity el ejército que debia
servir de punto de apoyo aI movimiento, con la fuerza suficiente para
presentar immediatª,mente una batalla en combinacion con la cabal
leria que deberia penetrar por el flanco opuesto, mientras la otra
columna permaneceria en e te campo atrincherado al frente de. us lineas;
pronta á entrar en aCCil)D en el momento oportuno, para lo cual se
consideró que podrian quedar aqui de 18 a 20.0GO hombres aI mando
deI Sür. mariscaI Polydoro, ademas de la caballeria deI ejército aliado,
que á ordenes deI SUl'. general Flores permanecerá. tambien en este

campo hasta emprender el movimiento combinado, siendo la base de todo
" 42
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est'o elevar aI duplo por lo menos la fuerza de e'a columna- expedicio
naria, és decir,augmentalldola com 9 a 10.000 hombres mas de los ejér
citos aliados

« Esta eR la operacion acordada en la junta de guerra de generales,
la misma que instrui verbalmente tanto a V. E. como aI SUl'. almirante
de Tamandaré en la conferencia de ayer, en la que, adamas, hice lectura
de las base<: formuladas sobre el particular por dichos generales, y que
merecíeron la aprobacion de ambos, quedando en perfecto acuerdo
para' obrar en consecuencia a la mayor brevedad posible. Porlotanto,
no lIe trata de un simple refuerzo de tropas ii esa colul11na, ui de un

.ataque parcial sobre Curupaity, sinó de uu lllovimiento capital á que
deben concnrrir todas las fuerzas deI ejército aliado, en que el objetivo
será el mismo ejército enemigo, y el ataque de Curupaity el medio
para negar hasta el, tomandolo por la espalda, para poder buscar por
ese eamino una batalla decisiva en combinacion eon la columna de
caballeria que se desprenderá aordenes deI Sür. general Flores, mientras
que el Siir. general Polydoro, que ocupa con sus fllerzas la posicion
precisa para mantenerse en este campo, se hallará en aptitud de apl:o
veeharse de cualquiera oportunidad que se presente para obrar sobre asas
lineas, segun lo he esplicado ya a V. E. aI manifestarle la ra.zon porque
no conviene debilitar eI- 1" cuerpo de ejército a las inmediatas ordenes de
dieho Sür. general. No concurriendo iguales motivos por lo que respeeta
a la posicion dElI ejército argentino sobre la linea despues que herooll
adquirido preponderaneia en la caballeria, y concurriendo la circum
stancia de ser el total de su infanteria presente en el campo el que se
requeria para reforzar la columna de operaciones por la parte deI rio
Paraguay, se fijó naturalmente la eleccion en el, teniando tàmbien pre
sente que en las tres columnas que dabian concurrir á la ejeeucion deI
plan acordado se hallasen igualmente representadas las banderas aliadas.

« A este respecto dirá a V. E. que, dejando aqui y en el campo
atrincherado deI Paso de la Patria, a ordenes deI Siir. general Poly
doro, como 2.000 hombres deI ejéreito argentino; habiendo incorporado
á la columna jeneral de caballeria de las tres naciones aliadas toda
la cabal1eria perteneciente à el la que oportunamente debe en
trar en linea a la par de la infanteria que debo llevar; me
trasladaré a ese punto, para abrir las operaciones acordadas, com 32 batal
lones, que tienen actualmente presentes ~n aI campo como 9.500 a
lO 000 hombres, numero que constituye el parsonal p1"unto a fo?"mar
de esta arma en e1 ajercito argentino, llevando ademas 2 baterias de
artilleria rayada, de manera que es casi todo el e}b"ctto a?'gentino el
que en su totalidad se pone en movimiento baja mis inmediatas ordenes
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y no una division de el como V. E. parece creerlo. Tanto por esta
razon, cuauto por ser el punto de mayor responsabilidad, he elejido mi
colocacion aI lado de las varientes tropas de su digno comando, pues
en el plan acordado en que esa columna tiene que servir de base aI
movimiento jeneral que vá à efectuarse, solo desde alli puedo dirigir cun
venientemente el conjuncto de las operaciones.

« Em consecuencia, pues, de lo acordado ayer y de lo definitiva
mente deliberado hoy en Junta de los generales aliad.os presentes en
este campo, y a la que transmiti la aceptacion de V. E. Y deI Sr.
almirante de Tamandaré aI plan combinado, se ha levantado la adjunta
acta de que tengo el honor de remitir a V. E. cópia autorisada. Y
como se hace necessario aprovechar el tiempo, esto tomando todas mis
disposiciones para activar mi marcha, espero estar pronto en el ter
mino fijado, esto és, tres dias, contando para mi traslacion con los
transportes que tanto V. E. como el Sr. almirante de Tamandaré ofre
cieron poner a mi disposicion para el efecto.

« Habiendo contestado à V. E., prescindiendo de toda otra con
sideracion ajena a los altos intereses de la alianz;a y g'1oria de sus ar
mas, y contrayendome á considerar su nota deI punto de vista de los
principios de la guerra, me és grato terminar manife tandole que aI
compartir como otras tantas veses nuevas glorias .y nuevos peligros,
me asiste la esperanza de que el e\ito mas completo ha de coronal' nues
tros esfuerzos, y cuento para ell0 con su intelligencia militar y con eI
valor de las tropas que e haHan á sus ordenes.

li Dios guarde a V. E
«Ba...tololllé Mitre. »

Pol!Jclo?'O a Porlo-.'1lrgre, 9 le Setembro (recebida no dia 10) :

t Oonfidencial. -Oommando em chefe do l° corpo do exercito bra
zileiro em operações no Paragua,'".

« Quartel-general em TUJ'ut,)', 9 de -'etembro de 1866.
« 111m. e Exm. Sr.-No meu oflicio confidencial de 8 do corrtnte,

respondendo ao de V. Ex. da mesma data, declarei que quando me fosse
communicada a re posta do general Mitre a V. Ex., ácerca do plano
adoptado contra o inimigo, daria eu tambem uma decisão a respeito do
exposto no supracitado officio confidencial de V. Ex, e, por isso, cum
p_e ·me agora dizer o seguinte:

« Esta tarde tive conhecimento do que a V. Ex. expendeu o general
Mitre (I), e estando o que elle relata de accordo com a resolução tomada

1 R ['ro-se aJ documentl anterior.
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na Junta de Guerra 'a que concorremos o dito general, eu, e o general

Flores, e não havendo, segundo a minha opinião, motivo para divergir
do que foi assentado, estou, portanto, resolvido a executar integralmente

todo o plano adoptado. Não obstante, paI em, nenhuma duvida tenho em
mandar que tambem 1:e reunam á força de V. Ex. 4 a 6 batalhões
de infantaria dJ exercito sob meu commando com cerca de 2,500 ho
mens, n.) caso de V. Ex. julgar que esse augmento de força é indis

pensavel para formar o exercito que vai servir para a operação 1)1'0

jectada, segundo o que se convencionou.
cc Espero a resposta de V. Ex. e bem a 'sim a indicação da hora

em que devem embarcar, providenciando V. Ex.. sobre os respectivos

transportes.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. conselheiro barão de Porto-Alegre, tenente

general, com mandante em chefe do 20 corpo de exercito brazileiro em
operaçães no Paragua'y.

't Polydoro da F. Q. Jordão. »

Estas communicações, como já di semos, só foram t'xpedidas no dia
9, chegando ás mãos de Porto-Alegre no dia 10

Impaciente com a demfJra na resposta, dirigia elIe o seguinte afficio
ao seu colIega do lo corpo:

PO'rto-Aleg?'e a. Polyclo'Y'o, 9 de Setembro, 'recebido na madrugada de 10):

« Confidencial.-- Qual'~el-generaldo com mando em t:lJefe do ~o corpo

de exercito no forte de Ctu·uzú, 9 ue Setembl'o de 1866 (às 8 1/2 da noite).
«. Hontem as 4 da tarde, ao mais tardar, devia ter chegado ao Exm.

Sr. general Mitre a respeitosa carta que lhe dil'igi por intermedio ele
V. Ex., e até agora, 8 1/2 da noite, ainda n'o mereci uma resposta,
sem embargo de ter collocado o Sr. vice-almirante vapores no ponto

da .lagôa Piris com o unico fim de accelerar as .commvuicações entre

as forças deste exercito e as dos ex.ercitos alliados.
« V. Ex., no officio, que hontem à. noite me dirigia refere-se à

uma deliberação tomada em conselha do geneeaes alliados IllfelizmenLe
nem V. Ex. me fez o oJsequio de cOl11municar-me' es"a deliberação, nem
o Sr. general Mitre ainda me escreveu à semelhante respeito. ApeTJas

posso fazer conjectul'asJ visto que V. Ex. me assevera tel' sido ella
baseada na opinião que emitii e que c Jnsta de uma nota á lapis que

entreguei a V. Ex.
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« a espectativa de uma qualquer combinação de V. Ex. com os
outros generaes, tenho de conservar o exercito sob o meu commando

em ordem de marcha com todos os inconvenientes e privações corres
pondentes. Assim e que achando-se elle alimentado com a maior sobrie
dade e com generos compativeis com a rapidez de qualquer movimento,
começa a enfermar sem que eu possa prever o termo desta situação.
E', pois, de meu dever insistir por uma solução rapida, de accordo com
os interesses do BraziI e com a dignidade dos exercitas imperiaes; inte
resses à que V. Ex. tem sempre attendido com zelo, e dignidade, e
que semiH'e encontraram em V. Ex. um decidido representante.

« Deus guarde à V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. conselheiro Polydoro da Fonseca Quintanilha

Jordão, marechal de campo, commandante em chefe do Lo corpo de exer
cito brazileiro em operações.

« 8arão de Porto-Alegre. ~)

Polycloro a po?"to-Aleg?'e, 10 de Setembro (recebido na noite de 10):

« Confidencial. - Com mando em chefe do 1I' corpo do exercito brazi
leiro em opera'tões nf) Paraguay.- Quartel-general em Tuyuty, lo de
Setembro de 1863, I 1/2 hora da manhã.

« Hlm. e Exm. Sr. - Acabo de receber a confidencial de V. Ex.
datada de hontem as 8 1/2 horas da noite, referindo-se à resposta
que V. Ex. esperava da carta que no dia anterior, pelas 4 horas da
tarde, deveria ter chegado ás mãos do Sr. general Mitre; e bem assim
refere-se V. Ex. ao offieio 1ue ante' de hontem á. noite lhe dirigi,
tratando de uma dilib~.ra:·ão tomada em conselho dos generaes alliados,
deliberação que então não havia communicado ã V. Ex. e nem o Sr.
general Mitre.

« Devo à isso responder que d'aquella deliberação ficaram aponta
mentos em poder do Sr. general Mitre para ser redigida em tres autJ
graphos e por nós assignada; o que se fez' hontem pelas 8 horas da
manhã. O Sr. general Mitre declarou que daria re post.a à carta de
V. Ex, e com ella enviaria copia da mencionada deliberação' o que suc
cedeu hontem mesmo pela 4 horas da tarde, e agora, pelo portador
da confidencial que acabo de receber, con ta-me que com effeito fortIm
esses papeis en~regues a bordo do vapor ou do patacho fundeado em
frente da lagôa Piris. \,' esta hora, portanto, deverá V. Ex. estar de
posse d'elles.

« Quanto á resposta definitiva que eu devia dar á confidencial de
V. Ex. daLada tIe 8 do corrente elIa aqui estava prompLa de 'de
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hontem à noite e nesta occasião a envio, ficando assim satisfeito todo
o assumpto da supradita confidencial a que ora respondo.

« Deus guarde á V. Ex.
« TlIm. e Exm. Sr. conselheiro barão de Porto Alegre, tenente

general, commandante em chefe do 2" corpo de exercito brazileiro em
operações no ParaguaJ'.

« Polydoro da F. Q. Jordão. ~

Na manhã de lO tiveram o general Porto-Alegre e o almirante
Tamandaré conhecimento da acta assignada no dia 8 pelos genel'aes Mitre,
Polydoro Jordão e Flores. A irritação de Porto-Alegre e Tamandaré foi gran
de quando souberam que nos dous pontos por onde iam operar os Alliados fi
cariam, segundo essa acta, as tropas e os generaes brazileiros sob o comman
do d~generaes estrangeiros, representantes de paizes que entravam com
tão inferior contingente para a luta; Mitre em Curuzú e Flores em Tuyuty.

O ministro F. Octaviano, um dos negociadores do Tratado da Triplice
Alliança, não leu com menos desgosto essa parte da acta, e escreveu
Sobre o assumpto ao general Polydoro.

Porto-Alegre e Tamandaré protestaram contra « a posiçrl.O subalterna
a que eram reduzidos os generaes brazileiros.»

Eis os documentos a que nos referimos:

Porto Alegre a Polycloro, 10 de Setembro, (recebida na noite de 10):

« Confidencia1.- Commando em chefe do 2° corpo de exercito em
operações no Paraguay.- Quartel-general no forte de Cnruzú, 10 de
Setembro de 1866.

« TUm. e Ex.m. Sr. - Recebi esta manhã dous officios confidenciae,
de V. Ex.: o lo de 9, e o 2" de hoje pela madrugada.

« Quanto ao primeiro em que V. Ex. me promette mandar um
reforço de 2500 homens, nada mais terifl. a responder-lhe depois daS
minhas requisir;ões anteriores. Eútretanto se V. Ex. 1'0."01ver mandaI-os
encontrará ahi tran portes nece sarios entendendo-se com o Sr. capitão
de mar e gllerra Alvim, que tambem me poderá trazer as mulas que
V. Ex. me prometteu.

« Quanto ao segundo, cumpro-me communicar á V. Ex. que recebi
tambem e ta manhã. are. po ta do general Mitre datada de 8, comquanto
V. Ex. no mesmo officio me assevr,re que só às 4 horas da tarde de 9
fôra es a resposta entregue no patacho I guassú.

« Cumpre-me agora communicar á V. Ex. que ne. ta. data protesto
contra a delibera~ão que V. Ex. tomou com os generaes dos ex.ercitos
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alliados de ficarem os generaes em chefe dos dous exercitas brazileiro
sujeitos á direcção, o 1° do general Flores, e o 2° do gen ral 1itre.

« O general Mitre vindo cooperar a meu lado com o exercito argen
ti no podia, em virtude do Tratado, ser considerado o general em chefe;
roas o general Flores não }Jóde de modo algum er o director dos
movimentos do lado de V. Ex. quando V. Ex. está á testa de 20.000
homens e eUe SÓ ficou com mandando a cavallaria das 3 naçõe aliiadas
e com a obrigação de, em certo caso, destacar-se d'ahi para operar isolado.

« Semelhante deliberação desaira, à meu ver, o Imperio do Brazi1,
representado por 2 exercitos e I e quadl'a, annullando o 2 generae3
em chefe d'aquelles exercitas.

« Sem embargo, não ponho a menor objecção à que se realise o
plano combinado, porque toda e qualquer demora é prej udi~ial à meu exer
cito e aos interesses de nossa patria.

« Deus guarde à V. Ex.
« lUm. e Exm. Sr. general Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão,

cam mandante em chefe do l° corpo de exercito em operações no Paraguay.

« Barão de Port.o-AJegre. »

Porto Alegre a Mit1'e, 10 de Setembro (recebida na noite de 10) :

« Ouruzú, 10 de Setembro de 1866.

« Exm. general e amigo.

« O Sr. almirante Tamandaré já mandou seguir os tran portes para
V. Ex. e seu exercito. Não me faça V. Ex. a injustiça de crêr que
um só momento me moleste a sua presença à meu lado, sabendo a muita
estima que lhe voto e a sympathia leal que tenho pelos ..\ rgentinos, de cujos
favores em época bem gloriosa nunca me esquecerei (t). Mas a minha posiÇão
de general brazileiro me dicta certo deveres, a que não me esquivarei
jamais, e este sentimento do dever ninguem o comprehenderá melhor do
que V. Ex.

« Remetto á V. Ex. uma nota, para a qual peço a ~lUa conscienciosa
meditação. V. Ex, e o Sr. general Flores, contra SEJUS desejos, vão
crear uma irritação nos exercitas brazileiros que lavrará ainda mais farta
mente no Imperio, quando alli chegar a noticia de semelhante facto.

« Já é tarde para me 0PPÔl', porque V. Ex. não foi explicito commi~o.

Contento-me com protestar, esperando, porém, de seu cavalheirismo, e

. (1) Aliude á enlhusiastica rece;Jção que teve em Buenos-Aires no nnno de 185'2, quando
abl entrou depois da batalha de Monte Caseros. N'essa bat'tlh'l o general Porto-AI gre com
ll.andou o centro do exercito aUiado. e entra os oificiaes argentinos que combateram ás suas
ordens figltl'aVa o então coronel de artilbaria D. Bartholomeu Mitre.'
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do cavalheirismo do general Flores que alterem esse ponto de detalhe,
de gravlsslmas consequencias politICas.

« De V. Ex., amigo e companheiro afi'ectuoso

« Barão de Port,o .".legre. »

Purto A leg;'e a ,11itre, 10 de Setembro (recebido na noite de lO}

« Commando em chefe do 2" corpo clo. exercito em operações no
Paraguay.-Qual'tel general no forte de Curuzú, 10 de Setembro de 1866,
(às 4 horas da tarde).

« 111m. e Exm. Sr.-A nota com que V. Ex. me honrou com data
de 8, entregue no patacho I guassú na tarde de hontem e que chegou
às minhas mãos agora pela manhã, veio acompanhada da acta lavrada
li 8 das conferencias de V. Ex., do Sr. general Flores, e do Sr. general
Polyd-oro, realisadas naquelle dia e no dia 6.

« Releve V. Ex. observar-llie em primeiro lagar, que as consi
derações, que lhe dirigi na carta em que V. Ex. me responde, não
eram alheias aos interesses da alliança e gloria de suas armas, como
se poderia deprehender do final da' nota de V. Ex. em que me diz
que prescindia de «toda e qualquer consideração alheia áquelles fins. »

O meu governo, a quem submetto sempre toda a minha correspondencia,
e meu ullico juiz, comprehenderá perfeitamente o alcance dos honrosos

motivos que sempre me animam.
« Tambem para a insistencia que tenho feito junto do general em

chefe do primeiro exercito brazileiro para que reforce o segJ,lndo não
houve, nem ha outro motivo senão o desejo de, tomado Curupaity, não
me ver obrigado a demoras para o caso de se pl)der tirar vantagem
immediata dessa operaçã.D, porque, como V. Ex. sabe, eu incorrena em
grave responsabilidade pel'ante o meu governo e perante a alliança, se
depois de qualquer operação me collocasse inactivo sem usar dos poderes
de general em caso em que houvesse ensejo para proseguir vantajosa
mente. A tomada de Curupaity por minhas forças combinadas com as
da esquadra é movimento que me de~vaneço de poder efi'ectuar inde
pendentemente de qualquer outro concurso. O que se observou pruden
temente é que plra impedir-se inutíl derramamento de sangue brazileiro
devia se me garantir eflicazmente a impossibilidade de destacar-se o

inimigo das linhas em frente aos exercitas alliados, ou dar-5e-me

reforço.
« Assim resalvaclos estes pontos, que era de meu eleve.r elucidaI'

bem, não por minha pessoa, mas pela posiçãO que occupo coma general
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em chefe de um exerçito do Brazil em conjuncçrro con~ o generae de
outros exercitas, rele,e ainda V. Ex. que, sem fazer de minha parte
objecção ao plàno combinado, que V. Ex. fez cherrar ao meu conhe
cimento, lhe exponlla, quanto ao detalhe, a invencivel difficulda<1e que
nelle encontro.

« V. Ex. expondo-me, no meu quartel general, pouco mais ou meno
o esboço do dito plano, nunca me fez a honra de communicar que se
dignava de vir pessoalmente COaI erar commigo na prosecuçüo das ope
ra~ões iniciadas pela esquadra e por este exercito. Tão quero dizer com
isto que não me honre extraordinariamente com a vinda de V. Ex.,
porquf\, de longos annos aprecio o subido merecimento de V. Ex.; e
tanto me devo honrar mais quanto V. Ex. declara ter e colhido o operar
por meu lado por er o ponto mais importante do movimen t,o contra o
inimigo.

« Mas é que se V. Ex. me houve se dado o prazer de confiar-me
aquella sua intenção, quando me fez o favor de vir c~nfereuciar com
migo, eu teria chamado a na attenção para a necessidade de collocar-se
o Sr. general Polydoro á testa da!': força. que fica em em Tuyut, e
mais pautas do outro lado do inimigo.

« Da acta que V. Ex. me manrlou por copia, resulta que, tendo o
Imperio do Brazil dois exercitas ne ta campanha, os quaes vão entrar
conjnnctamente em acçJo po'r lagares oppostos, os dou generaes em chefe
eles es exercitas ficam annullados, sendo V. Ex. o proprio que testifica
na sua nota que, além das forças numero.. as do <::1' general Polydoro,
não ficam em Tuyuty senão a cavallaria composta de .oldado das tres
nações e uma columna do exercito argentino! .

« Em taes circumstancias coBocar o general Polydoro e seu nume
roso exercito ás ordens de outro general, o qnal até mesmo, pelo plauo
combinado, tem de operar, destacando- e do exercito brazileiro, parece
uma deliberação desairosa âs armas impedaes.

« V. Ex. que conhece bem meus sentimentos á respeito do general
Flore, flue considero um dos mais distinctos homens de guerra deste
seculo e alHada sincero do Brazil, não attrib'lira por certo este meu
escrupulo a motivos alhdos aos interesses da alliança. Revelam pelo
contrario o desejo de que a minha nação não enxergue em actos como
e te a intenção de colIocar os generaes brazileiros em posição menos
condigna.

« Feitas todas e tas resalvas e protestos, que são tambem firmados
pelo Sr. visconde de Tamandaré, não querendo nenhum de n6s ser acu
sado de demorar uma operarão, que já nos parece ter tardado mais
elo que era conveniente, estamos promptos por nosso lad'J a receber o
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concurso de V. Ex. e a operar com V. Ex. O meu exercito não pre
cisa de .dia nenhum para se preparar e os navios de transporte devem
já estar na lagoa Piris ás ordens de V. Ex., porque daqui partirão
antes deste meu correio.

(( Reitero a V. Ex. as expI essões de minha maior consideração e
perfeita estima.

«Barão de Porto-Alegre
« 'Vi8conde de Ta:r:nandaré »

O almirante Tamandaré, a' ignandu este officio, fe7-, egundo diz
um seu ajudante de ordens, o eguinte additamento:

« Protesto contra a POSiÇãO secundaria ti. que no plano de .opera
ções se reduziram os generaes brazileil'os, com mandantes dos dous exer
citos.

« V. de Ta:r:nandaré »

A copia deste protesto, que exanllnumos no Archi\'o da E'ecre
taria da Guel'ra não traz o additamento em questão.

Além desse protesto, r~ce}jeu o general Mitre uma carta do almi
rante Tamanclare em que este «o estimulava, para evitar desconten
tamentos e irritação entre os Brazileil'Os dos dous exercitos, a alterar esse

ponto das resoluções tomadas em Tuyuty. »

Tratando d'esses protestos, disse o general Polydoro ao mini tro

da guerra:
« .. , Na mesma occasião recebi uma confidencial do conselheit'o

Octaviano, igualmente datada de 10, referindo-se ao com mando que se
~'uppunha ficar tendo o general Flol"eS neste aCitmpamel1to dUl'ante a
ausencia do general Mitre.

« Juntas envio a V. Ex. copias dessas duas confidenciaes (1). A' do
conselheil'o Octaviano respondi com a que envio sob o n. 3; á do barão
de Porto Alegre, porem, ainda não respondi e talvez me guarde para a
contestar quando tiver de me defender de alguma accusação formal perante
a autoridade competente: »

Estes protestos e reclamações chegaram a Tuyuty na noite de 10 de
.~etembro, depois de se haver apresentado diante da linha de avan
çadas do exercito argentino nm parlamel1tario inimigo, que não foi enLãr>

(l) . Não nos foi possivel obtei', pOI falla ele t,e111pO, ébph cltls c1ócuiMhlos cllád·)s
i. e., a carta do visconde de Tamandare no presid nla Mitre, a conftdencial do conse
lhcilO Octaviano ao general Pclydoro, a a r sposta deste.



receuido, como terá vist.o o leitor em uma da' notas ao capitulo XII.
No dia 11 foi o parlamentario recebido. .

I O dia seguinte deu-se em Yataity Corá a longa entrevista de Mitre
e Lopez, á. qual com pareceu tambem Flore', retirando-se, porem, este

logo, depoi de uma altercação que teve com o clictador do Paraguay.
Todo e te incidente ficou de 'cripto em notas ao citado capitulo XII

do pre ente volume. Outros documentos que publicamo adiante com

pletarão as informaçõe sobre a entr~vista de YataitJ -Corá.
O general Polydoro não respondeu ao protesto do general Porto

Alf'gre.
o dia 11 seguia para Itapirú, e ahi foi recebi<Ia nos transportes

brazileiros, a infantaria do 2° corpo do exercito argentino (4.000

homen ).
o dia 12 marchou a brigada brazileira do coronel Paranho com

5 batalhões de infantaria e pouco mais de 2.000 homens.

Polyclo)'o a Poi'to- 1leg1'e, (13 de Setembro)

«: Commando em chefe do 1° corpo do exercito brazileiro em ope
rações no Pll.raguay.-Quartel-general em Tuyuty, 13 de Setembro de

186 i.

« Hlm. e Exm. Sr.

« Segundo o que tenho communicado a V. Ex., fiz marchar hontem

uma brigada denominada-auxüiw'-commandada pelo tenente-coronel
de infantaria Antonio da. ilva. Paranhos, e campo ta de 5 batalhões,

cuja. força con tara do mappa. que () me mo tenente-coronel terá apre-
entado a V. Ex.

« As 100 mula.s que eu disse manuaria para o erviço de:ise exer
cito, tambern já. partiram para ahi. Quanto à referida brigada, pretendi;~

formal-a com 6 batalhõe~, porem hoje, em vista das di posições tomadas
para a defeza da direita de no'.'a linha, conheci que era pouca a gente

de que ell podia di.. pôr eill relação a força argentina que a occupava
e havia marchado com o genera.l Mitre.

« 111m. e Exm. Sr. barão de Porto-Alegre, tenente-general, com
mandante em chefe do 2° corpo do exercito brazilei ['o.

« ~ol~T(lo ...o c1:t F. Q .Tordiio.»

~o dia 13 seguio para Curuzú o general 1itre, levando mais 4
ou ã.OOO homens d'l exercito argen(,inu, que furmavatn u chamado I"
corpu desse exercito.
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Foram conduzidos tambem pelos tran por,es brazileiros. O unico
navio de guerra argentiuo que se achava no Passo da Patria era o
pequeno vapor G~wr(ha Nacional, tendo a seu bordo o almirante

Mllratori.

Todo este movimento de tropas devia ter sido observado pelos Para
guayos, mas durante a entrevista de Yutaity-Corá os ofliciaes argentinos
que conversaram com os do sequito de Lopez, tiveram, segundo parece,
a franqueza de não occultar particularidades sobre o plano adoptado.

Na noite de 13 de Setembro o general Mitre chegou a Curuzú e
teve uma conferencia com o almirante Tamandare e o ministro F.
Octaviano, desde as 9 até ás 1] ] /2 horas.

Um oflicial que servia j unto ao almirante descreveu assim, em
carta particular, a entrevista:

« Mitre procurou por todos os meios convencer ao almirante e ao
conselheiro Octaviano, de que nada havia de ofi'ensivo à nossa dignidade
em tudo o que se tinha passado em sua resoluçãO no conselho de
generaes, e que tudo estava no mais perfeito accordo com o tratado
de alliança.

« O almirante repellio formalmente essas assel'ções; mostrou-lhe
que sua vinda para tirar o commando em chefe a Porto-Alegre, quando
elle acaba\7a ele obter o maior triumpho de ·ta campanha, não podia ser
c~nsideraclo :jenão como receio de que e'te general continuasse por si
a obter outros triumpho', desligad') de sua itúluencia. Octaviano tomou
parte forte, porem com a suavi'dade diplomatica; e Mitre declarou que
e tava pl\)mpto a de.5fazer a acta do tal plano de opera.ões, se o almi
rante e Porto- \.legre retirassem os prote-ito.5, e, a não quererem isto,
que elIe contra-protestaria.

« Como assim se de fi ~esse a indignidade de se convertel'em os
generaes brazileiros el1 subditos humildes ele S. Ex., o almirante e o
conselheiro Octaviano annuiram a i",to.

« O almirante deu esta manhã (l4) parte a Po:·to-Alegre ... »

Nos dias 14, 15 e 1ô preparanlln-se as tropas reunidas em Curuzu
para o ataque. O dia :lixado era o 17.

o dia 13 foram reconhecer as posiçõe: inimiga' o clter (la com··
missão de engenheil'os junto ao 2" corpo do ox.Ol'citn imperial, Eueas
,GaIVão, e os membro. da mesma commilSsão, EmeL'ick e Lopes de Araujo.
Foram pl':Jiegidos pelo 29' de v;luntario as ordens do ten nte-coronel
Astrogildo da Costa.

No dia 15 os generaes Mitre e Purtu-Alegre furam fazer igual
reconhecimento.
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o dia 16, ao e curecer, começaram o Brazileiros a cau, truir um
e3paldão para 12 bocas de fogo,

Na madrugada de 17 abreveio um temporal (officio de 24 de etem
bro elo almirante ao ministro da marinha). e à 9 1(2 da ma:lhã principiou
a chover abtmdantemente, prolongando-se o mao tem: o até a ll,)ile de
18 (relatorio do chefe da commis ão de engenheiros).

A's 7 da manhã de 17 trocarel.lu-se algun tiros entre de CObl'idores
do inimigo e piquetes do 360 de voluntat'ios, que protQgia os trabalhos
do espaldão.

I O dia 18 houve outra vez descargas entre a no a avançadas
e as do inimigo.

Ta noite de 18 pouco choveu. O espaldão ficou prompto.
o dia 19 continuou a chuva até a manhã de 2n.

Nos dias 20 e ?1 o tempo esteve bom.
I o dia 20 as úbras de defeza de Curupaity, começadas pelos Para

guayos no dia 3 ou 7, estavam de todo terminadas.
I O dia 22 a esquadra, que apenas lançára algumas bombas sobre

as posi~ões do inimigo nos dias 16, 17 19 e 21, rompeu um vigoro, o
bombardeamento. Em seguida as tropa beaúleiras e argentinas atacaram
Ourupaity, e depoi de inuteis esforços regre'saram ao acampamento de
Ouruzú.

Vejamos agora o que e pas ava em Tuyuly durante o ataque de
Ourupaity :

({j},ctr7.clt) elas comm!tiúcações 'offioiae)

As tropas brazileiràs que ficaram em Tuyut,\ estavam promptas para
um reconhecimento em fOl'ça, e s6 aguardavam para i 'so o signal de
ter o exercito alliado investido Curupaity.

A 3' DIVISÃO brazileira, (1) ao mando do general Guilherme de 80uza
(5- e 6'" brigadas de infantaria, do coroneis Auto Guimarãe e Costa
Pereira) occupava a linha tio flanco direito, ' ubstituindo a infantaria
argentina, que havia marchado para Curuzú. A parte official do com-

(J) O g neral Polydoro Jordiio modificá-ra m Agosto a organisa~õo do) lo corpo do
CXCI:CltO, _rerluzin']o a I as 2 divisões de cavallaria. com ;.J brigadlls cm v 7. de L A hrigad l

hgeu'a nao ficou fazendo parte da diYlsÕO do ca\·alllri!l. As -i di\'i ües d) iufantaria fi 'aram
composla de 2 brigll.hs cada uma. tomando nlllllernçuo 'eglú'h ue 1 a , P. senrIo dis·
fiolvldas a. de n. QeIS, qne existilJll anteriorm nle. A. li'" hriga la, CJu,: era a de arlilharia.

cou tendo a r1enomiU'1~ão de briguch de llrlilh ll'ia, !lã fazendo> parI dplla o ]0 r gi
m nto de artilharia a cavnllo, e formando t do os outros eorp;)~ d ~la arma, inclusive
~ bal'llhão de engenh iras, o commalluu geral de at'tilhal'i \, tExt. do oJ1ieio <:\e 20 de
rt.gosto do commandanle em chefe ao mimstro d guerra.
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mandante diz: « .. , . Tendo com antecedencia feito recolher a deposito

todas as bagagens e mochilas, esta divisão achou-se ante-hontem, 22
do corrente, prompta para executar qualquer movimento. Os corpos
conservaram-se formados durante o bombardeamento que a esquadra fazia
sobre Curupaity, e de promptidãu estiveram sempre, esperando o momento

asado de operar sobre o inimigo, que durante o dia se mostrou ~empre

em seu entrincheiramento. »

A 4" DIVISÃO, com mandada pelo coronel ,Resin (7" e 8" brigadas de

infantaria, dos coroneis Coelho Kelly e Pedra), recolheu no dia 21 ao galpão

destinado para deposito as snas mochilas e as bagagens dos officiaes. « No
dia 22, » diz o com mandante, « o general Flores marchou com uma força
das tres armas (1), encarregando-me de guardar com a minha divisão

a POSiÇãO occupada pela vanguarda do exercito. Julguei conveniente, por
ser a linha mui :extensa, mandar o coronel Coelho KelIy, commandante da
7" brigada, com 2 b:l.talhões ela mesma, reforçar a esquerda, onde se

achava p:J.rte de nossa artilharia e a oriental, com ordem de conser
var-se com a maxima vigilancia, e outro batalhãO para guardar a ar

tilharia de nossa dIreita, deixadA. pelo exercito argentino, que seguio a
incorporar-se em Curuzú ao do Ex.m. Sr. general barão de Porto-Ale

gre. . .. Durante o c' ia houve de parte a parte tiros de artilhar ia e de
infantaria nas linhas avançadas, como V. Ex. testemunhou, e a minha

divisão conservou-se prompta para entrar em combate. »

A I" DIVISÃO, de que era commandante o general Argollo (ta. e 2'
brigadas, dos coroneis D. José da Silveira e Pinto Pacca), fez uma
demonstraçrLo pelo lados do Sauce, depois que as bateria do exel'cito
brazileiro romperam o fogo. A este respeito diz o general Argollo:
«Tendo V. Ex. (o general I'olj"dol'o) on1enado a '2.) do corrente que,

sem engajar combate serio, fizesse, emquanto bombarJeavamos O' entrin
cheiramentos inimigos, seguir :2 batal1rõas para, sobre as fol'tificaç -es qne

ficam á esquerda e para a frente da bateria de morteiros, fazerem um
reconhecimento, não só com o fim de chamar ét. attenção do inimigo e
evitar que tivesse elle disponi VeIS Sll,tS forças, comI) ainda para veri

ficar o estado em que se achavam a'lllellas, quae' 'ellS armamentos e
as forças que as guarneciam, é do meu dever, curo pl'iua a ordem, apre
sentar a V. Ex.. a inc1 us L parte do commandante da 2" brigada, co
ronel Pinto Pacca ... "

Por essa parte official ve-se que o referido coronel fl.\'ançou com

os batalhões 8° e 9° de infantal'ia de linha, indo este ue pl'otecção a

aquelle. Eeam commandados pelo" majol'es Hermes da Fonseca e Barros

Falcão (ambos genemes, lroje).

(Il De cavllllaria apcmas.
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As baterias paraguayac; responderam ao fogo da nossas e apresen
taram-se tambem nas mattas exteriores forças de infantaria

O 8° batalhão teve 1 soldado morto, e feridos o alferes J. Theo
doro da Silva e 4 soldados; ° 9' ·teve 1 soldado morto e 1 ferido.

Total: - 2 soldados mortos, 1 official e 5 soldados feridos.

Da 2- DIVISÃO esteve prompta uma brigada apenas, porque 5 bata
lhões da mesma (brigada Pal'anhàs) achavam-se no ataque de Ouru
paity.

A AR'l'ILHARIA (com mandante o general Andréa) trabalhou de de ás
7 1/2 da madrugada. O coronel GUI'jão dirigia o bombardeamento. A
artilharia que operou foi a seguinte: - na trincheira avançada do La
ranjal, 2 morteiros de Oro,22, e no centl'o da vanguarda 18 canhõe
raiados ele calibre 12, e 4 raiados de cahbre 6; na e'querda da van
guarda 2 morteiros de Oro, '22 e '2 canhões raiado de montanha: na
bateria u23 de Julho,', no Potrero Piri, '2 canhões Withworth de ca
libre 32, e 2 canhões raiados de 12.

A's 3 da tarde seguiram para a trincheira do Laranjal mais 2 ca
nhões de 12 e para a d.a vanguarda 1 do mesmo calibre.

A's 4 1/2 da tarde o general Polydqro mandou cessar o fogo.
As nossas baterias (todas brazileiras) fizel'am l.071 tiro, em pregando

gl'anadas, lanternetas e bombas.

« Oomquanto», diz o coronel Gurjão, «não seja satisfactorio o es
tado da maior parte dos nossos canhões, e seja pe 'sima a munição dos
de calibre 12 e 6, posso affiançar a V. Ex. que os esforço dos officiaes
e pra<;as que servem es a artilharia não foram baldados. As baterias de
morteiros fizeram tudo o que era humanamente passiveI fa::c,'-se, atten
dendo-se ás posições em que se acham e ás plataformas em que traba
lham. A bateria de canhões Withworth pela precisão de sen tiroS
obteve excellentes resultados, conseguindo incendiar dous paióes de po~

vara do inimigo. O fogo das demais baterias foi dirigillo tambem com
muito cuidado e acerto, e se não se obteve um effeito correspondente
ao grande numero de canhões de que dispoem, foi is o devido a causas
independentes da vontade dos artilheiros, como V. Ex. perfeitamente
sabe. »

o dia 23 a nossas batorias :fizeram 200 e tantos tiros e o general
Guilherme de auza avancoll pela direita com as 2 brigadas da 3' di
,,"i.'ão, uma outra de infantaria e 8 bocas de fogo para proteger a volta
de Flores.

A's 7 da noite de 23 estava este no acampamento, tendo trazido
Uns 18 0\1 20 prisioneiros.
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De T,uyuty só . e ouvia, em consequencia do vento, o troar da adi
lhari~.

Na boca da lagoa Piris estava o patacho I gaassú, que devia trans

mittir para o observatorio do Potrero Piris os ignaes convencionados

entre o almirante e o general Polydoro Jordão.

Eram 9 os signaes:

N. 1. 11 esquadra 7,,"úwipiou, o ataq'ue de Cw'upaít!J;
iI{. 2. w'upail'Y calou suas bale?"ias;
N. 3. O exel'GÍlo começou o ataque;
N. 4. C'/t'Y'upaity ti nosso:
N. 5. Contém ~~m ataque geral;
N. 6. ii{ossas forças voltaram eis s~tas '[Josições ante?"ío?"es;
'v. 7. Seguem sob?"e Humclltá;
N. 8. Alcançaram victoria;
N. 9. O inimgio foge em debanclada.

Como se vê, o general Polydoro Jordão só podia fazer uma clemons
tmção ener'gwa, ou um reconhecimento á viva força quando o almi

rante transmittisse o signal n. 3 (o pxe?"cilo. começa o ataque) ou °
n. 5 (convem wnataquege?"al).

Entretanto, o unico signal transmittido da esquadra foi o n. 1:-a
esq,uaclra p?'incipiOt~ o ataque de Ourupaity; (1) e, não havendo outro,
acreditou-seque o troar da artilhal~ia significava apenas o bombardea
mento feito pela esquadra e respondido pelas baterias inimigas.

O general Polydoro Jordão apenas recebeu o seguinte aviso:
« O patacho I guassu noticia que a esquadra começou o ataque de

Curupaity.
« Obset'vatorio do Potrero Piri, 22 de Setembro, 1866, ás 8 horas

e 55 minutos da manhã.-(Assignado) ALVA.RO JOAQUIM DE OLIVEIRA,

i o tenente ele engenheiros. »

Os seguintes documentos tornam mais claro este ponto:

« Commando em chefe da força naval do Brazil no Rio da Prata.
-Bordo do vapor Apa em frente a Curuzú, 6 de Novembro de 1866.

« 111m. e Exm. Sr. marechal de campo Polydoro da Fonseca Quin

tallilha Jordão, commandante em chefe do lo corpo do exercito brazi

zileiro.
« Satisfazendo ao desejo ,que V. Ex. manifesta em sua carta

de 4 ào corrente, remetto a V. Ex. uma copia do roteiro dos 9 sigllaes

(I) Os signaes eram fe.ilos por meio ele ~a1hQrdetcs e firmados COlO 2 til'OS de
c'llhâo. O galhardete de Slgn I fic'lVfI por bano de outro com 6 divisões longiturli
naes, yermelba e branC'I5. O igual n. 1 era vermelho com uma cruz brunc:!.
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que me lembrei orgauisal' para dar a V. Ex. noticia dos movimentos
do 2° corpo de uOS N

<) exercito contra CUl'Upaity e Humaità no caso lue
pela contrariedade do vento não podesse ser ouvido no lo corpo o
fogo que se fizesse aqui.

« Envio tambem a V. Ex. a informação que deu o commaudante

do patacho IguaNsú sobre os signae' que fez no dia 22 de Setembro
pl'Oximo passado.

« Sou com a maior cou idera~ão, etc., etc.

« Visconde de TaDl'alldaré »

« CÓPIA.-O Sr. com mandante do patacho Igltas Ú, urto na b cn
da lagoa Piris, responda em seguimento a. e te qnal o signa1 qne fez
no dia <-2 do mez proximo findo para o acampamento do l° exel'cito,
quando aYistou o vapor 11Icl?'a::anl.l, enviad') da esquadra ne 'se me 'mo
dia.

« Bordo do vapol' .ti pa, surto em CUI'UZÚ, no rio Paragnaj', em 28 de

ovembf'o de 1866.

« D::lIrão do AlUazonas,
« ('h fe do Esludc-ll'hiol'''

« Na ausencia do C'ommandante deste navio e em virtude da ordem

acima, cum pre-me declarar qne no dia 22 do mez findo, quando se
avistou o vapor 111al"acanc'i, vindo da esquadra, fez- e para o lo corpo
o signa1 n. 1 dos combinado', acompanhado de 2 tiros, o que signifi

cava :-a esquacJ,,'a pl'iJwipiou o bombardeio sobre Cu?'upaity.
« Imediatamente a este signal rompeu o fogo de artilharia de nossas

trincheiras. a mesma occ'lsião fez-se partir um proprio com com

municação escripta pelo enge heiro Fausto, que se achava a bordo deste
navio para esse fi lU.

« Bordo do patacho Jgtta~sú, surto em frente a Lagoa Piris, rio
Paraguay, em 28 de Outubro de 1866.

« Deus guarde a V. Ex. -- 111m. e E'\.m. Sr. barão do Amazonas, chefe
do estado-maior da esquadra em operações.-(Assignaclo) JOAQur~r RAY

MUNDO DE LAMARE, 2° tenente, únmcclialo. »

~

* *

Transcreveremos agora o oflicio confidencial que ém 15 de Setembro
dirigio ao ministro da guerra o general Polydoro Jordão:

A 44
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« C'ommando em chefe do l° corpo do exerdto brur.ileiro em ope
rações no Paraguay. - Quartel-general em Tuyuty, 1:) de Setembl'O

de 1866.

« Confidencíal.

« 111m, e Exm. Sr.

» Na minha confidencial de 2'> do 111e I, pl'oximo pus'ado dei conta
a V. Ex. do que. se havia resol viuo em llUa confacenci:'. que tivemos,
os generaes dos execcitos aUiados e o visconde de 1'amandaeé, no dia
18 do mesmo meL:, úcerca das operaçãe' cuntra o inimigo, as quae;
deviam ser executadas dentro de 15 ou 20 dia' daquella data.

« Agoca, cumprindo-me continuar a pal'ticipar a V. Ex:. o que
tem occorrido sobre o mesmo aS3umpto, [Jermitta-se-me tambem que
algumas considerações eu faça ácerca do que se tem resolvido.

« Em miuha intima convicção nunca me pareceu vantajosa a se
paração das forças brazileiras, devendo operar umas ne te exercito
e outras com a esquadra sobre o rio Paraguay. Entretanto, sendo
esta divisão proposta, apoiada e in. tada pele;. vi é~nde <.le Tamandaré,
antes e principalmente depois ela chegada do 2° corpo de exercito,
figurando o visconde todas as cousas tão faceis e ele tanta vantagem a
operação feita pela esquadra, e uma grande força do exercito pelo rio
Paraguay, parecendo que a esquadca tinha pvrfeito conhecimento de
todas aquellas posi~ões e facilidade de as conquistar, cheguei a persua
dir-:me que muita vantagem ha,reria em operar o baeão de Porto-Alegre
com parte do seu exercito <.le commum accorelo com a esquadra. do
modo por que ficou resol ;rido.

« No dia 23 de Agosto officiei ao barão de Porto-Alegre, pedindo-lhe
que me declarasse quantos homens ele cavallal'ia elo exercito sob seu
commando poderia me deixar para augmento da for~a des'a arma, que

devia operar pela esquerda elas linhas do inimigo. Depois disto convocou
o general Mitre outra reunião para o dia 28, no seu acampamento, à

qual concorreram o almirante Tamal1daré, o barão de Porto-Alegce, o
general Flores e eu, Ahi fez o general Mitre varias considerações sobre
a operação que se tinha de praticar e que me parecet'am ter por fim
recordar ou não ficar pt'ejudicado o principio de ser eUe o director ela.
guerra, não obstante ter o barzLO de Porto-Alegre de operar a bordo
da esquadra e de combinação com o almirante Tamandaré. PedlO tambem
o general Mit.re uma declaração do plano que teria o b3.rão para pór
em execu~ão a operação que lhe era incumbida, e bem assim da forca
que para esse fim levava elo seu exercito.

~ Satisfeitos os desejos do general Mitre, G declarando o barão qUê
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pl'etendia levar' 9.000 e tantos homens, deixandQ para que se unisse ao
exercito sob meu commando uma brigada com cerca de 700 praças de
cavallaria, mas apeadas, por falta de cavallos, deu-se por finda a con
ferencia, parecendo não ter havido alteração no plano adoptado na

anterior.
« Oumpria, portanto, accelerar os preparativos para o movimento

projectado afim de nrro espa~ar o prazo para elle marcado.
« I O dia 29 de Ago 'to devia a força sob o commando do barão

de Porto-Alegre embarcar para os assaltos de Ouruzú e Ourupaity,
achando- e então acamparla nas immedia~ões de Itapirú,

4: Nes <: mesmo dia, porém, soube eu por intermedio do conselheiro
Octaviano, que o embarque da gente não se tinha effectuado, apezar
de já estar municiada para tres dias, porque o almirante observára
que com a baixa do barometro é calor intenso que se soffria, era de
receiar alguma chuva, e que por isso fôra transferido o embarque para
dois dias depois (1).

({ No dia 3 previnio-me de Itapirú o barão de Porto-Alegre para
que eu communicasse ao general Mitre, que no dia seguinte tencionava
dar começo á projectada operação, sendo o almirante de opiniãO que á'S
10 horas da manhã se teria feito calar a bateria d!'l Ouruzú, e se
puderia seguir para atacar a ele Ourupaity, no caso de se poder neu
trali 'ar o effeito do' torpedos; e que eria, pois, da maior conveniencia
que eu praticas~e algum movirnentu sobre a linha inimiga, principal
meute pela minha ala direita (2).

« Esta communicação foi feita ás G horas da: tarde daquelle dia,
entretanto que na mesma data e de boda do vapor Apa, no rio
Paraguay, ainda o visconde de Tamanclare 1I1e mandou dizer que o baro
metro continuava a b.lixar e que ['ar L'SO adiava o embarque da tropa
para o dia 1 do currente lI1ez (3),

(1) « Pil SO d'\ PaLl'ia, 29 le Agoslo, ás 4 da Larde.-General e amigo.-Hoje não se
emborcou .a genLe tIo b'lrno e sna cl1valliaua a.Jezar ue já esLarem municI dos os soldados
1101' tres .(11as, porque o almirante olJservoll qllu uom a baixa do barometro e calor horrondo
qll~ aq1!-l se esLá soffr~IlUo, lel'i~lJlOS allllnbã grunde paL1lpeiru ou chuva.

. FICOU a opera,ão pnra depois de 31J1allbã ou ainda no seguinte dia, e V. será
tWlsa'lu.. . .. -lt'. Octaviallo. »

('2) « Ibrirú, 3tJ de Agotilu .10 li::lliti.-Pl'evinu ft V. Ex_, o r gu-lhe quo fú,a constar
:t') . r. genera Mitre que amanhã LOllcion'LIll s tIar come~o lL lIossa projectada operução,
enuo opinião do allllÍl"lllle fllle tIS 10 hOI-u~ dil Tl1!lIlbã se toril foito ,calar a taleria de

CllrllZú, e podoremos ~gllir pnra ntncar a de CllrupaiLy, se conscguil'mos Ilosombaral;Ur-n'lS
dos torpt)c1o:. _

. « SeI i , pois, tIa mail'. c._ll\-eniencia ll1f> h, Uypss' ua!.! algull! Ulovil I lit... s...!)1•

l
a lmha inimigll, e particnlarmelltlJ sobre a sua ali\, dircit1-. Escre-.-o eaas linhas ás )
10ras ela tarde, por ler-se tOl11a'lo esta delibemção já tarJe.

« "ou, com a 1ll-1is disLincLft consic1oraçno e apreço.
u De V. Ex. collega e amigo muito atl'~IILo -Bal'éio de Pol'to-A leu,'e. »

(:,)-cr Eorl! tIo npor Apa, no rio !'araguay, 3) do AgosLo tle I 'ü6.-Exll1. all1i~o
e collega e ~r. g"neral Qllintallilha Jodão.-Temos a vista caosldll. pel:t a" )ica~'Uo
dB111 em d scobál' tt fngll~Le." 'lue con ..~nchnall1os atiraI' antes ~ hOLJtem li 1 2 noite,
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« Neste uitimo dia me communicou o barão de Porto-Alegre de

bordo do vapor Charrua, que naquella manhã tinha a esquadra trans

posto a linha de torpedos, que se achava pouc') abaixo de CL1ruzú, e

fôra descoberta por um pratico na occasião em que as aguas deixa~am

fiuctuar algumas boias; que os ellcoura~·ados da vangua:·da, Lúna Bw'ros
e Ba'~ia, haviam á 1 J/2 hora da tarde rompido o fogo contra a
bateria de Curuzú, continuando o bombardeamento às 4 horas e per~e

bendO-se um incendio no campo contigua a essa bateria: que ao romper

elo dia seguinte (2 de Setembro) seguiria para um ponto pouco abaixo

da esquadra e ahi desembarcaria pa.ra fazer um reconhecimento, devendo

a esquadra atacar ao mesmo tempo Curupaity, e deixar um ou dous navios

para bombarelear Curuzú (1).
« O bareto dizia-me ser conveniente qUd por es·a occasiiLo eu fizesse

um movimento de amea(~a ou de apoio, como me parecesse mais ade

quado.

« Esta carta do barão só foi por mim recebida no dia 2 do corrente
depois de meio di,1..

« A essa mesma hora e dia recebi commun~cação do visconue de

Tamandaré, escripta as 8 horas da manhã, de qne os encouraçados tinham

transposto a linha de torpedos anteriormente mergulhados pelo inimigo

para estorvar a rassag-em da nossa ésquach a, e que o 2" corpo do exer

cito e..tava prestes a eífectuar o seu desembarque (2).

e -nada temos podido ele cobrir. O que, porem, niio se faz em dia de Sania Luzia, faz-se
em outro dia. Peço portn.nto a V. Ex. que hoje :i 1/2 noite se lancem dous fogneles nos
ponL s ulais aV:lnçldos das nossas forç;j~. A cSlluadra ruspollL1erá com foguetes lançados
na frente, centro e pelo navio estacionado l1a laeroa Piris. b1romctro coutiuúa bal
xaudo, e aLé anlllllhiL t'lrelllOS tormenLa, e para eviLar que ella cause agora a Illesma
avaria CJue soJfrcu a fOI'<;a dn gener:nl Ozurio n9 dia do deselllb'trquo, ,\diamos par,t
depois de amanhã nosso ataque c nlra ('llI"UpuiLy. Amanhã h\ut;<1l"ei lhqui alguma,
bombas gral1rles. Quando se queimarem hoje os foguet~s entenda (JllO o sauua o

« De V. Ex. loll']ga, anllgo obrigado e crLJado-Visconde d~ Tamandal"li. »

(I) Vimos os origin·1es de toclas as cm· tas e documentos a que este officio e
refere. Est'lndo elles resumidos fielmente e quasi l"e,'roelllZid s neste offieio, e. inulil
tmnscrevel-os textualmente. Só dnemos, portanto, aqui o que nos parecer essencial.

. Os trechos fin:tcs da carb e-·cl ii ta em 10 ele ::i tembro por lorto-Alegre dizimn o
seglllnte :

({ Amanhã (2) ao romper do dia segllirei para um ponto pouco abaixo da esquac1n,
de onde hoj~ o inimigo fez vivo fogo de fuzil'lrilJ na pass'lgem da Belmonte, e alJi
desel1lb~rcarel I?ara fazer um reconhecimento, atacando fi esquodr<1 ao mesmo temJlo
CUI·UpOlty, e delx.ando, se preciso 1"61', 2 navios a hombardear 'urnzú. .

({ Acho, pOIS, COll"l'elJlCllle que por e: a occosifio ahi . c fa~a tarnbem um movI
mento d~ ameaça ou de apoio, como me 1arece mais conveniente.

({ Escrevendo a V. Ex. acho desnecessario dirigir· me aos outros 81"s. generaos,
porque naturalmente V. Ex. UIes commllnieará isto. »

(2) BorL1o dê vapor Mage, em frente a Curuzú 2 de Setembro de 1866,-6 horas da
JJlaTJhã.-P~ssou-se a noite em socego e só ás 5horas ch manbã começou o fogo enlre
nossos navIos e 'uru.zú. Os encoumç1dos estão a 500 metros L1a bateria o ·obre elle·
acertaram quasi todos Oi:' tiros dena. Pelo mesmo motivo acert'lm na b!lteria muitas bomlns
CJlIe são lançad'ls. Tivemos hontem 1 oflicial qlle flCon s l1l um braço, e a quem se, lr:rlÍ
ele amputar uma pe~nl1., Ohama-se Jan 'en MiilJer. Du marinhagom 3 mortos e ó fen~los.
-3 .hons ela manha. Nosso~ encouraçallos transpozeram a linba elos Ilavi-ls metlido~
~ Jl.lque, e fazem fogo de enfiada sobre a liateria inimiga. Esta pouco fogo faz., Esta
a vista para. e/fectuar seu desembarque o 2° corpo de e.xercito.-V. de TamClllulal·e.»
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« Tambem no dia 2 me commuUlcara o conselheiro Octaviano alguns
detalhes (1) sobre o movimento dos navios da esquadea; que ó ao m"io
dia começara aquelle desembarque, e que o almirante Sl) prepat'a,va para

subir até Curupait,}"' Esta comnnmicaçi:'\o foi igu&lll16nte rec~bida na tard
do dia '2,

« A' 2 horas da madrugada seguinte ehegou a minha barraca um
proprio enviado pElIo conselheiro Octaviano, trazendo-me ainda alguns
pormenores, escriptos, uns, as 7 horas, e outros as 1 l da noite do
mesmo dia 2, pelus quaes fiquei sabendo que às 3 horas da tarde estava
desembarcada toda a força do barão, (2) achando-se a sua va'Jguarda,

(1) « 2 de Setembro.-Ao romper do dia, aos primeiros tiros eh esquadra, levantal'ilm an
cora os transportes, e subimos até abaixo de Curuzú. C'llcula-se que estaremos como llu
a 2 milhas. Aqui fez o Apa si~nal de pamda. A's 10 chegou o alll1iranL e conferen '1011
com o barão. Tendo cu traziao um dos passados que se me mostrára mais sario c
intelligente, mandei-o par~ bordo do Chan'ua tis ordens do bi1rão. Com effeilo ess'
moço nos deu excellentes indica ·ões. Poe\i·l.-se subir mais nté UI11 rinchuelo fundo 'lu
nos coUocaria m'tis perto do inimigo; mas o Etchebarne que foi sondar o pa so, iechlrOU-:l
perigoso por um torpêdo que está lN embocadura, e para cujo desvio será nec sSflrio
tempo e protecção de navios m··nores. Eutão resolveu-se o desembarque aqui mesmo.
Fez-se siguaI aos v"pores para se che~arem, mas os transpol·tes tOm vindo Jentamente,
por9.ue embora o rio seja flmdo, todaVIa só temos segm'anç'l do lado do Cb co e os
praticos têm recei1do algum compromeitimento. Só agorl1. (meio dia) começa o desem
bal·que... Já tivemos feridos em um dos encouraçados. O almirante se prQl)am pan
subir a CUl'llpaity. O Etchebarne e o Silveira da Mota (êm sido incanslweis e presta lo
gran'l~s serviç"s. Antes de começar o desemb1rque tres c'lnboneiras vaI' jaram o matio.
121/2 ho1'<\s.-O barão já saltou. Vêm chegando os cavRlIos ... Os Paraguayos abando
lllIam o matto de onde nos tinham hontem feito fogo de fuzil~ria. Mas, retir.1nd -se,
o incendiaram em qU1tro a cinco pontos de distancia, de onde vimos surgir Ulll espesso
fumo, Ião sei se a gente do bal'ão o poderá \' ncer. _ atmalmente o incendio será
junto da picada qLle v'li dar ao campo proximo de nUl'llzú.-I hora da tarde.-Já está
em telTa todll a gente do Leopold'ína e do Mal'cilio Dias ... O corp d policif\ d Rio
de Janeiro (120 de voluuL1rios) de'embarcou 110ntem á tarde d I do do haco, em
frente a Cmuzú, bateu o 1l11tto e ficou de pr.:>tecção aos eneoun~ado pan que á noit
não se lhes a.'irassem torpêdos. Etchebarne já foi á esLaclllla de lU'np1ity com 2
olIiciaes de marinha, dmante a noite, estudar a Sitl11Çílo dos torpôdo dalli. Os navios
elue tinham sido posto· a pi'lue nã,) nos pódem enlb'lraçar. diz o ELehebm'n, p r lue
cescambara,m e as agl1'lS fizeram caminho.-Seu amigo, F. Oct"a~iallo. J)

(2) (( 2 de Setembro: 7 da noiL ,-Caro gell 1'.11 e amigo. -A" 3 bor,) estava de' m
barclda toda a genLe tlo baTão, mas a eSS'l h 'ra já a inflnL'lria qu s 'guim conl o FonLes
havia engajauo vil'o fogo de fllzill1.ria, clljos det lhes se ignoram. O que se vio foi
cassar o fogo d 1 lnteria de Curuzü .

. « A cavallRria ou p'wte delh, pürqlle ni1Ll posso asseverar, visto que foi observação
feIta por nós de bordo, não pôde seguir pela picad'l, porque o fogo po t') ao (aquaral
pelo mimigo v('io alastrando até á margem do rio. Não sei SJ abrirnm outro caminho.
Os transportes vão tomando a direcção de Curuzll a colbcar-se perto do exercito.

. (( O 1arão ao despedir- e de mim quando eu fui examinar a picad'l me pedio lhe
dlSSeSS} e aos outros genel'aes (Jue muito cedo operaria ou conLÍllllaria a operar, porqne
eU não sabia rümh e só pr sunli~ que as f r~as do Fontes estwam cncTljadas já elll
fogo. Depois, mliantnndo-me eu ao ll'lVio almiran( J) (o c nselb ir Oc(avilllo es 'revh
de bordo do transp'>rie Evdyn, que estal'a ás suas ord ns) « é que soube positivamente
que se haviam engAjado.

« Os encJlu"lÇ Idos esLivcl"ll11 a bombm1ear Clll'upail;y; m.. o Rio de Ja.neiro qlle
ficám mais atrnz a bombal'de~1' Curuzü, fJi vi 'Um'l de dous torpPdos e nfllllfloll-S insL'lll
taueamente. l\Ioneu o b1'<1.vO 'Ollll1llllluallte 'ilvlldo. ,"ltvoll-sn grande parte ria tripola'iL
e dos ofT'iciaes Uma da canhon il'ilS de l1lnd im l'crebeu entre outras al'arias uma bala
na calueira, que ficou arl'llinad'l. reio que é a Itajahy (foi fi Ivahy'.

« Houve erro na aprecia<;ão do meu pI alico paraguoyo a respeito de (list )nclas. I?o
desembarquo ao fim da picada h'lvia 2 lcguas e nào 2 millJa~, c <1alli li. CuruzÍl .111CHl
legua ou ires quartos. Os torpedos que aniquila1"llll o IUo de Janiel'o fOl'l.m arrOjados
hontem á noite, on vieram fluduando poqu,) o logm' do sinistro rom tnmbem xplo
ra~o. Jão posso ainda dar-lhe notichs do que S I assoll diante das esta '<ldas de Guru·,
P'llty. Só amanhã ao meio dia.

. « O tenente-coronel Brito CO])l os policiaes do Rio de .Janril'O e os zuavos bahianos
estll: em posi<;1io no haca de serem iransferiuos ú outra margem afim de operarem em
apoIO do barão. Si'ío perto de 500 homens pelo que me t.lizem .

.« O barão rccoDlmend' m uilo a 01)era ão de cllvallalÍ I J.!cb tiaue . Tres ,cze~ me
I edlO que lhes eSCrevusse sobre isto.-l". Octat:iano. )) .
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sob o commando .do brigadeiro Fontes, já engajada em fogo, ignorando- e,
entretanto, os detalhes, mas ob ervando-se que tinha ce sado o fogo da
bateria de Curuzú. Que a cavallaria, porém, não ti~ha podido avançar
(o barJo tinha levado 100 e tantos homens montados) porque o fogt.>
posto pelo inimigo vinha ala trando até a margem do rio.

« Dizia mais o conselheiro Octaviano que o barão ao despedir-se
deUe lhe pedira me communicasse, que no clia seguinte continuaria a
operar, e que presumia naquella occasião ql18 a~ forças ao mando do
brigadeiro Fontes estavam já engajadas ·em fogo.

« Noticiava ainda o c0nselheiro Octaviano que o~ encouraçados tinham
estado bombardeando Curupaity, e qOle o Rio ele J a,le;ro tinha ido a

. pique instantaneamente, victima de dous torpêdos na noite anterior.
« Com e:>ta communicação recebi uma carta do barão de Porto AlegTe,

escripta ás 6 menos um quarto da tarde, (I) na qual me dizia pouco
mais ou menos o mesmo que me noticiára o conselheiro Octaviano,
lledindo-me, porem, que fizesse chegar esses acontecimentos ao ccnheci
mento do general Mitre, e accrescent.ando que a POSiÇão em que estava,
unica que tinha podido descobrir, era mi, porque podia ser atacado pelos
flancos e retaguarda.

« Com eife!to cOl11l1luniquei ao general 1itre as n,)ticias que acabo
de referir. Ora, sem entrar na analj':>B dos factos mencionados em todas
aquellas noticias. e,ltendi que o lle. embarque da força do barão e o
ataque de CUl'UZU tinham sido feitos sem um reconhecimento previa das
respectivas posições, e que a esquadra parecia nada ter adiantado j.

semelhante respeito.
« o dia 3 pela manhã mandei fazer pela esquerda e pelo centro

da no sa linha um movimento .'ob:e as po~i';ões fronteira'> do inimigo,
sem comtudo determinar um 1:ltilfJ.ue po, itivo, porque r:conheço a diffi
cuIdade que elle traria snlJre trincheiras artilllarlas com peças de gl'OSSO
calibre.

(1) « Exm. Sr. conselheil',l Polydrn·o.-C'Lll1PO as G nHlIlO~ l/b e11 tarde de 2 do
Sétombro de 1 66.-1\ posição em quo stou. o IInün que puu dcscúbrir, é nü, porrjllo
I osso ser atacado pejos f"\ancos o r taguanltt. O fort.e cle CIFUZÚ disla lla'lui 8 Cjltad1',1s.
S~l'1. arliUnria alcall~a-nos. Já perdi 3 homens, o Li\" 8 r ridos, sondo UUI elestes um:
Cl<tl.

cc Amanhã tell iou' alac U' aqllelle fQll" del-endo a c qualra bater vigorosa'nClll')
aquclle ponlo.

« Acho ineUsl'ellswel que os exercilos alliados aViI·ncem pal'a evitar que o inimigo
dosLaque sobre nós for~ns que diJll('ull ll1 muito, se lião iUl[lossibilitem, o meu ataque.

« Para qu' os exerci tos alliauc·s L ilham lamuo (lo mover-se demorarei o ahque
até á~ 8 horas da manhã "

« Rogo pois a V,. Ex. que se ~ig-ne dar .lisLo c.mhccimeuto ao Sr. general MiLr_.
« Sou com a matJr consl'leraçao e 'lpreço.-De V. Ex c lll:'g,\ e amigo.-Barao

de POI'tO A tegl·e.

« P. ',-Os feridos recebidos a borlo cio Onze de JWlho são 30 e mais 3 olHciaas,
Todos do 20 corpo d exercito.» N'l capa da c'n'La escrcl' II ainrla o gon 1'.\1 PorLo
Alegro: « O 2° corpo do eXelciLo bl'ilZil iru e.l Q '? lFl'ldr,IS distlnle de 11rtlZÜ. 7 hurits
da tarde de 2 de :::et:.:mliro de 186(;. II



351

« Desse movimento resultou, que pelo lado no banhado.' da Lagoa

Piris fos'e morto 1 homem do piquete inimigo e arrebanhados '25 cavallos
muito magros que pasta~'am na proximidade de e piq1.1ete, e bem a sim

que na divisão do brigadeiro Argollo, que tambem conCOrl"U para aquelle
movimento, por outro ponto, ti, essemo 10 homen feridos, enuo 1 mor
talmente: não ~e p.odendo calcular a perda do inimigo por ter-se con
seTvado dentro elas suas trincheira

({ Nesse mesmo dia tl'es commllnicações me fez o vi c nde de Taman
daré: na pl'imeira (1), sem designar a hora e:11 que foi escripta, dizia-m

que desde as 7 ./2 hOl'as da manhã o 2 corpo ele exercito havia tomado

as bateria de Curuzú, que tinha as sua aYançada~ obre CUl'upait·,
e que a artilharia cleixada em nosso po er COlbtava de 1 peça de 68,

2 de 32, 8 de bronze de calibres pequenos e 1 dA 12.
({ Dizia mais que tinhamos tambcm encontl'ado caixa de guerra,

bandeiras e armas; que fora um completo triumpho; e que a no sa perda
montava a 500 homens entOre mortos e ferido.

({ A outra communicação, e"cripta ás 5 hOl'a da tarde (2), dizia que

não havia novidade, que nossas forças occupavam Curllzú; que nosos
descobridore N tinhaUl ilo ate ás proximidades das trincheira de Curupaity,
das quae di tavam 8 quadras as nossas avanç~da':i' que o inimigo dei

xava yer força bastante para obsel'val' a no. SD." qu recebêra uma carla
do general :\litl'e e ficavam inteil'ados do que se pretendia fazer na
manhã do elil?, 4; e finallllente, que trataria o barão de secundar os

movimentos annullciados.

« Ora, o gene.. al Mitre annunciava ao barão ele P ado-Alegre que

no dia -b ao romper d'alva a'ossa cavallaria, commandada pelo general
Flore", faria um reconhecimento pela nOS5a c1iruita sobre a extrema

e quenla da" linhas inimiga,>, convindo que a fÜl'ça do barão, por sua
parte, fizesse alguma demonstração no ponto em que se achava,

« Na terceira communicação, feita as 11 hora da noite do mesmo

(1) Bord~ elo Vãp r Vol!mtd'1'io da Patj'ia proxim n CurUpalty, 3 de Setc'nbl'o ele 1 GG.
-Desde as 7 II'}, da ma"llã o 20 CJl'IJo do ex.;rcit'l t m u as bal,;rias (L Curuzú e tem
suas aV'1nçad IS sobra oLlr"paity, ,\ artilharia ficou em noss poder. onst L de 1 peça.
<1e. 'S, 2 de iJ'l 'J 8 ele bronze ue calibl"Js pequeno. e um de I!. Ficaram Lambem
caixas de gu('rra

Õ
bandeiras e armas em nos~ p. d·)r. Foi um c ,mpl to triumpho. Tossa

perda monta a - J homens eotre mortos e fJrilos.-VisGonde de Tamandaré. I)

_ (2) • Bordo do Apa, frente f\ 'll'UZÚ, 3 de SeLembl"'), 5 hons da tarde ele J866.
ao tem havido novida·je dI-pois que as nos as forçls occuptram Curuzú. ossos eles

cobril.1ores fJram até :í pl'oxilltidade d'IS trincheins de OUl'ilpaity, das qnaes di t'Ull S
quadr s das nossas wançaelas. O inimig dei.',. vêr for(: bastante para observar a nossa.
Becebemos n carta do Sr. g.1neral Mitrc, e fic::un s intlJirados do que pretend e f:lzer
amanbã. 101' este lado faNll1o' por secunul\r os movimcntos que por flhi se e/fectuarem
T~reI um vapor na boca da Lago. Piris paTa trazer qualquer communicação urg'JI1te.
VtSCOl1de de Ta11wmdani

« P. . - O numero de Paragll'1Yus m.ntos monta ao duplo dos que teyv a nos a
fOf<}il. I)
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dia 3, me di se o visconde de Tamandaré (1) que o inimigo tl1abalhava

na malta fronieira ao 2° corpn do exercito, e que se suppunha empre

gava muita gente pela grandê bulha que se observava; que o fogo da

esquarlra, nessa noite tinha tido por fim perturbar o proseguimento
daqueUe trabalho, fazendo ao inimigo o maior elamno passiveI; que
ascendia a 800 o numero dos ferielos que tivera o 2" corpo, e, final
mente, que, e haviam contado 463 Paraguayos mortos, sendo elos nossos
encontraelos somente 70 caelaveres

« Pelas 5 horas da manhã de 4, paz-se em movimento pelo nosso
flanco direito uma força ele cavaUar"ia com cerca de 2.500 homens,
commandaela pelo general Flores. Esta força, encontrando piquetes do

inimigo avançados das suas trincheiras, dispersou-os, fazendo-os reco

lher-se á eUas. Foi recebida com fogo de artilharia e foguetes á congreve,
e fez depois um reconhecimento pelos caminho' e brejos elo nosso flanco
direito. Concluiela essa (!)peração, occupou uma posição além das nossas

avançadas, onde permaneceo até á tarele. Fizeram-se 7 prisioneiros, para
guayos, e foram mortos mais ele 20.

« Este movimento da cavallaria foi pl'otegielo por uma for.a de

infantaria argentina, que tambem soffreu fogo de canhão sobre o esteiro

fronteiro a uma parte· do entrincheiramento. inimigo. A força argentina
pereleu 4 soldaclos mortos e 5 feridos. Na força brazileira não houve

prejuizo.

« O inimigo parecia ter previsto o ataque, pois o esperava, decla
ranclo os prisioneiros que ha dias se achavam em alarma.

« Toela e ta força recolheu-se ao anoitecer.
« TO dia 5, achando-me inquieto pelas noticias que havia recebido

acerca da má posição em que estava o barão de Porto-AlegN, resolvi,

de accordo com os generaes Mitre e Flores, ir ao acampamento de

Cl1l'UZÚ, afim de conferenciar com o barão ele Porto-Alegre e o vis

~onde de Tamandaré sobre a continuação das operações para o ataque de

Curupaity, segundo o que antes .se tinha conco:r:dado.

« Com efi'eito, embarcando-me na manhã desse dia, alli cheguei

pelas 1 \ 1/2 horas, e, conferenciando com o barão e o visconde, em

presença do conselheiro Octaviano, trouxe por escripto a opinião do

(I) li 1836-3 ele ctembl'o, 11 horas el·, noiLe.-O inimigo trabg,lha m\ l11atta fron·
teh'a ao 20 corpo do exel'cit , e suppõe-se que emprega muita gente pel·. gmnde bul)Ht
que faz.

li O f Il'lJ da esquadra teye por fim pertmbar que prosigull1 nosse trabalho, e
fazer-lhe tod~ o damno pos~ivel.:

« Ascen le ll. SOO o numero dos ftlridos que teve hoje o 20 corlJO; os quaes tem
ido panl Conieutes no Eponina, 16 de Abril, Onze de Junho e Marcitio Dias.

li (Jantaram-se mortos 4.GB parag'llaYos : nossos só tendo sido encontrados 70 caclavere .
« Nada mais ha fi not.iciar.-Viscollde de Tamanda,·é. "
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mesmo general nos termo seguintes (I): « Que Q barão de Porto-Alegre
« era de opinião (mas n>to exigia) que pela extrema direita da linha
« dos Alliados se fizes.,e um movimento de cavallaria, com a maior
« força IJossivel, com a intenção de sustentar-se caso fosse preciso, ou
« de penetrar atê Curuzú, afim de fazer jUllcção, havendo communicação

« pl'évia da certeza e hora desse movimento, com as devida!> cautelas,
« sendo este movimento acompanhado por outro geral em toda a linha
« para poder-se successivamente tomaI' Curupaity e Humait.à; e nes e
« caso o barão faria uma demonstração contra CUl'upaity, ou iria além
» se as circumstancias o aconselhassem. »

« Estes movimentos propostos pelo barão tinham, quanto a mim)
muita inexequibilidade, e ao mesmo tempo me pareceu que a força sob
seu ~omman~o, na posiçãd em que se achava, não era sufficiente para
tentar movimentos largos, não podendo mesmo affastar-se das proximi
dades da esquadra, e tanto moais que ha algumas legua de distancia entre
Curuzú e a extrema esquerda da linhas inimigas, por onde teria de
operar a nossa cavallaria, havendo mais a considerar a demora, incel'
teza e il'regularidade dos meios de communicação entre as força do
barão e as que se acham neste acampamento de Tuyuty.

'« Neste mesmo dia 5 tinha eu deterll1inado que uma força de 50
homens de cavallat'ia, com 2 companhias de infantat'ia, incommodassem
o inimigo pelo flanco esquerdo das nossas linhas, pl'ocurando fazer um
reconhecimento nos banhados e terrenos proximos da Lagoa Piris, afim
de verificar se algum passo havia pela extrema direita da linha
inimiga, que ahi se apoia sobre uma lagoa denomina/la Chichi.

« Desse reconhecimento resultou serem mortos 4 Paraguayos que
se achavam n'um piquete avançado, e prisioneiro o sargento comman

dante do mesmo piquete, podendo-se saber por este prisioneiro, que a
extrema direita da linha inimiga está fortificada e artilhada, havendo
além disto uma estacada na Lagoa Chichi para difficultar o transito
por um passo que só poderia ser praticado por sorpreza no tempo das
aguas baixas.

« Quando nesse dia me retirei, com o almirante Tamandaré, do
acampamento do barão de Porto-Alegre para o vapor Apa, antes de

(I) A opinião de PorLo-Alegre foi Il\llçad a lapi em uma folJla de papel pelo con
selheiro Octaviano, e l'ecligiuf\ pelo nosso diplom1La na presença d:) dou: g<.Jnera s.
documento em questão diz textualmente o seguinte:

« 5 ele Setembl'o.-12 horas e 30 mil1utos.-Barrilca do general em CllrUZLl.
Sr. b!ll'ão de Porto-AJegre é de opillião (não exige) que se deve fazer pelaxtl'en t:l
direila da linha dos AlJiados um movimento de cavalh.ria com a maior forÇl possh-ol,
com a intenção de sustentar-se, c'\so seja preciso, ou de penetrar até CUI'llZÚ a fazer
junecão, havendo cOlnmunicação prévia d'\ cel'Le7.a e hora dosLe movimenLo, com as
le,id'\s caute'as, sendo e te movimento de c~vallari!l acompanh!l(lo por lUJ1 mo,:íment

gemI em toda a linha, p'll'a poder-se successlvllmente tomar url1palLy e Ifurnallá.
« Nes e caso o barão fará UU1'l. demonstração contra Curupaity ou irá além da

demonstração, se as circumstancias o aconselharem. »
Ao 45



me despedir (le borJo apresentou-se alli um americano qUe" pOI' ordem
do almirante tinha ido pelo lado do Chaco ver o que se passava nas
baterias de Curupaity, dizendo que os Paraguayos estavam construindo
mais duas baterias em planos inferiores aos daquelles, e que trabalhavam
com muita assiduidade. Ora, esse trabalho, augmentando consideravel
mente a defeza daquelle ponto, parecia-me que te~'ia de ser retardado ou
interrompido, quando não obstado, se a esquadra fizesse ao menos alguns
tiros sobre os trabalhadores. Não tendo, porém, ouvido deste acampa
mento tiro algum da esquadra, dirigi no mesmo dia 6 uma carta ao
barão de Porto-Alegre, lembra ndo a conveniencia de procl1rar-se pO!'
meio de fogos da esquadra, offender o inimigo naquelles tral)alhos; e
nesse mesmo dia me fez saber o barão que havia communicado ao almi
rante a minha opinião a tal respeito (1).

« o dia 6 e seguintes' não me consta que da esquaura se fizes e
fogo contra as baterias de Curupaity.

cc No dia 7 o inimigo fez neste acampamento um forte bombardea
mento sobre as nossas trincheiras defendidas pela divisào do brigadeiro
Argollo, no flanco esquerdo da nossa linha. Este bombardeamento foi
respondido, e da nossa parte tivemos a perda de 2 homens mortos ~ 2
gravemente feridos.

« A's 7 da manhã do dia 8, o general Mitre reunio-se na minha
barraca commigo e o general Fiores. Da discu ~ão nessa reunião resultou
a acta cuja cópia inclusa envio a V. Ex. sob a letra A (2), e tendo
depois, mas nesse mesmo dia, o general Mitre receLido do barãO ue
Porto-Alegre urna carta, requisitando 4.000 homens de infantaria brazi
leira para reforçar o 2° corpo do exercito na posição em que se achava,
recebi tambem do mesmo barão a confidencial, cuja cópia envio sob a
letra B (3), insistindo em um ataque simultaneo em toda a linha de
operações, ataque que não teria de ser feito senão em occasião oppor
tuna, depois da tomada de Ourupaity, como condição previa.

«A' essa confidencial do barão respondi com a que envio por

(I) Curuzú, 6 de Setembro de 1 66.-Exm. amigo e r. conse]}leirO. - Fico ~cientc
do que V. Ex. rue communicou nesta dah !icerca da conferen ia que entre V. Ex. e
o. Srs. generaes Mitre e Flores tivera hoje lugar abi, e que o pensamento de TI. EEx.
será declarado por escripto.

• (l Quanto ao vapOl' que precisam eu'! frent~ á lagoa. Piris, o almirante vai já pal·:t
alh mandar um de guerra, no qual poderá o Sr. general Mitre vir, como tenciona, il
este campo.

(l Comrnuniquei 110 almirante a opinião de V. Ex. ácerca das duas baterias que
o inimigo construio ~baL'l:o de .urupaity, e estou cerlo que elIe procmnrá prevenir. o
mal. que ~llas podemo callsar u este acamp'lmenlo. -Son, como 'ulllpre, com 1111l1l!1
conslderaçao e npreço

(l De V. Ex. camarada e amigo obrigado.-Barão dI!: POl·/o-A7I!:grl!:. »

(2) Já reproduzimos este documento.

(3) Já reproduzida.
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rópia sob a letra C, a qual foi expedida no dia 9, com a carta do

general Mitre, datada tambem de 8, e cuja cópia remetto sob a
letra D (1).

« Pela communicação do barão de Porto-Alegre entendi que elle
chegava a reconhecer que a posição do seu exercito não era vantajo.a,
principiando-se assim a perder a illusão dos importantes movimentos fei
to pela esquadra de combinação com seu exercito; e não obstante ter
eu de ficar defendendo todo este acampamento e nossas exten~as linhas
com forças não avultadas, dispuz-me a enviar ao barão uma brigada
de 2,000 homens, como lhe fiz ver pela minha confidencial do dia 9
inclusa por cópia sob a letra E (2),

« Prevendo eu mais a necessidade que teria o barão de murur:õe'
de infantaria e dt' meios para transportaI-as, bem como a ua artilharia,
no caso de ter de mover-se para occupar outra posiÇão, tratei de en
viar-lhe 6 carros rnanchegos completamente municiados, e cem mula,
como se vê da cal ta que no mesmo dia 9 lhe escrevi e' que por cópia
envio sob a letra F.

( A' I l/2 hora da madrugada de lO recebi uma confidencial do
barão de Porto Alegre, da1ada de 9, cuja cópia envio sob a le
tra G. (3).

« As expressões dessa confidencial deixaram-me ver uma especie de
resentimento no barão de Porto Alegre que foi para mim ba tante mai
sensivel quanto até então nenhuma desintelligencia tinha occorrido re
lativamente ás operações que se preparavam, accrescendo que eu ne
nhuma sciencia tinha tido àa chegada de vapore.' á Lagoa Piris, nem
culpa de 'e ter retardado a entrega de meus officios e do mai a que
se refere o mesmo barão,

« Essa confidencial, porém, mais me persuadio de que o barão se
achava em circumstancias não muito lisongeiras, quanto á posiçãO do
seu exercito~ e só as im se poderia explicar o estylo da mesma COll

fidencial, ii. q!lal. respondi immediatamente com a que por cópia envio
.'ob a letra H (4).

« a tarde do dia 10 recebi outra confidencial do barão com re
lação, principalmen te, á acta da conferencia que tiVtllllOS, os generaes
Mitre, Flores e eu, na manhã de 8 do corrente, e a carta de 'litre

(1) Todos e 'lus docum nlos r'lmnl repl'oduzidos já.

2) Tl'i1l1scripla anL ~.

3) Vit!, esle UOCllDIClllo 0111 ll'Il1 das lJ'tg'dlUS prcco,hJIIL'Js,

(l' J li. plllllicada,
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ao mesmo barão, datada tambem de 8 (A e B) (1) e então me certifiqüei
de que o resentimento ou susceptibilidade do barão provinha da materia
contida nesses dous documentos.

« Na mesma occasião recebi uma confidencial do conselheiro Octa
viano, igualmente datada de 10, referindo-se ao commando que se sup
punha ficar tendo o general Flores n'este acampamento durante a au
sencia do general Mitre (2).

«Junta envio a V. Ex. sob n. i e '2, cópias dessas duas con
fidellciaes. A' do conselheiro Octaviano respondi com a que envio sob
n. 3; (3) á do barão de Porto Alegre, porém, ainda não respondi e
talvez me guarde para a contestar quando tiver de me defender de

alguma accu ação formal perante a autoridade competente.
« Terminando aqui esta minha exposiç,ão, peço a V. Ex. desculpa

de ter sido tão minucioso n'ella, devido isso ao desejo que tenho de

que seja bem transparente o meu procedimento na pesada commis ão em
que me acho.

« Deus guarde a V. Ex.
K IUm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Moniz da Silva Ferra?, mi

nisLro e eCi etario de estado dos negocios da guerra.

« Polydoro da F. Q. Jordão.
« ~I<trechal de 'ampo l)

•
* *

Para que o leitor conheça a verdadeira situação da cou as antes
do ataque de urupaity e as rivalidades que iam pelo campo dos Alliados,
tran creveremos a seguinte carta escripLa em 1-1: de etembro por um dos
officiae que serviam ás ordens immediatas do almirante:

«Bordo do vapor lpa em frcrlte a Ouruzú, 14 de Setembro
de 1866.

« ultimas noticias que daqui foram dev'eriam ter dado a con-
vicção de que o no o ~. corpo de exercito e. tive e com a e quadra já
em urupait.' ou em Humaitá, e i to deveriam e peral' todos aquelles
que não acreditam na influencia de certo entes que ambicionam as
maiore gloria para i, .em que para i . o Í'lçam menor acrificio,
nem me mo tenham aptidão.

(1) .Já publictlda..

('J) Não no foi confiuuo -te llo 'lllllllutO por nt'Í) s '\' cutoutrado log ,

,3) Idem.



campo de Tu ruty,
chefe, na. qual e
trium pho inteira-

«Depoi de porfiada luta u tentada pelo almirant I ara c n 

guir que no a~ arma e vi 'em li res d a infi1lencia qu~ de'de o com ~o

d'esfa campanha entorpece a marcha glorio a ue nos o bravo, julO"a, t\ eUe
que o tinhamo con,eguido, e e~ta persua ão 6 durou o tempo em qu
nos a força obtiveram uma completa VIctoria obre o inimigo em 'urulú.

« Vencido este pdmeiro degrão da e cada que no deveria I vai'
por Ourupaity a Humaitá e A' umpção todo deveriam e peral' que
aproveit<LSsemos a influencia da ,ictoria para aLter 'a con equencias de
nos a primeira façanha (1). ElIas não nos teriam falhado, e o genio
adverso que nos tem entorpecido a marcha não e tives e enchido de
inveja e ahisse a campo para de novo no e~torvar.

« Vencido Curuzu, enviados para os ho pitae o ferido e ent r
rados o' morto, pedio Podo-Alegre um reforço de mai 4.000 in
fantes brazileiros, não só para cobrir as baixas que teve o eu exercit
entre morio e ferido (que montam a 900 homen), como por devida
cautela, para prevenir que o inimigo não ó se tive se reforçado para

lhe disputar sua marcha gloriosa, como procuraI-o atacar de flanco ou
retaguarda, quando eUe se puzes e em movimente.

« Este pedido foi communicado aos generaes do
e para re olvel-o houve reuniãO do. generae em

decidio um plano de operaçãe para ann uUar no sos
mente brazileiros.

« O plano foi que, em vez da força pedida, iria reunir- e a Porto
\.legre o txercito argentino com a força de 10,000 homen , e com eUe

o general Mitre para commandar em chefe; que ficaria Floi'e com
mandando as posiçõe da frente com a cavallarias dos tres Alliado ,
em cujo, caso ficaria commandando suas forças e a bagagens argentina
o general brazileiro Polydoro. Foi resolvido que e te vies'e conferenciar
com o almirante e Porto-Alegre, para o que se deu a ambo prévio
a'Tiso, além de se lhe dizer que receberiam mais força que a pe,
didas.

« .veio com effeito o general Polydoro, mostrou-se compenetrado da
nHcessidade de reforçar o 2° corpo, e declarou que, para que o reforço
fosse maior e com eUe se pudesse tentar opera~~lo de maior alcance,
viria no dia seguintE' o genera.[ Mitre conferenciar com o almirante e
Porto-Alegre. E retirou-se sem deixar perceber o detalhes, que collocavam
em posição tão secundaria os gel1eraes brazileiros.

« o dia 7 apresentou-se o general Mitre, como e tava anuun
ciado; fallou na victoria, na nece:; idade de reforço grande, não só

(I) Oomo se vê, o aul<ll' da carta não "ll"l dos mais modeslos ali faUar Das nossas vic
Iarias.
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pal'a ficar esta força habilitada a atacar Curupaity desassombradamente,
como para bater o inimigo pela retaguarda nas fortificações que tem em
frente dos exercitas alliados. Accrescentou que Flores faria uma ortida
pela esquerda do inimigo para tentar hàstilisal-o quanto pudesse, e 11
não ser passiveI conseguir vantagens, regressaria a seu posto;. que 1>0
lydoro ficaria commandando as for{:a~ (aqui foi por nnura;, mas não
falIou da su I vinda durante mais da duas horas que conversou com o
almirante e com o general em chefe do 2° corpo.

« Logo que elIe se retirou, o visconde de Tamandaré combinou
com o barão de Porto-Alegre na conveníencia de se lhe pedir uma
clara explicação sobre se eUe viria ou não comm andar em chefe, mos
trando-lhe o desar que 'd'isto resultaria ás nossas forças.

«Porto-Alegre assim o fez, e no dia 8 recebeu Mitre a carta.

« A' ~ houve magno conselho no campo, e a 10 respondeu filitre
em cartas a Porto-Alegre e a Tamandaré, dizendo que não havia
razão alguma para se mostrarem séntidos, e (eu-lhes conhecimento da
acta da reunião que tiveram no dia 6, em que se resolveu a vinda
d'elle para a frente d'esta força, ficando Flores dirigindo o outro exer
cito ate que deixasse aquelle acampamento, em cujo caso ficaria Poly
dol'O commandando em chefe as forças qne alli ficavam que era só o
seu exercito e a artilharia pesada argentina.

« Esta deliberação nilo podia ficar sem a mais cabal desapprovação
por parte do visconde e do barão, e o conselheiro Octaviano t0mou
n'ella igual parte.

« Em consequencia, dirigio Porto Alegre tuna muito polida cal'ta
a litre, li'ongeando seus meritos e e timando 'ua vinda, mas mostrando
o desar que se irrogaria ao Braúl, fazendo com que seus generaes
ficassem subordinados a generaes estrangeiros nos dou.-' logares em que
operavam, e concluia protestando por ,'i e pelo a.1mirante contra i 'to.
O almirante additou ao officio esta declaração: - cc Protesto contra à

« posição secundaria a que no plano de operações se reduzir am os ge
« neraes bmzileiros commandantes dos dou exercitas.»

« Quando se davam .estes passos para demorar a continuaçãO de
nossos tl'iumphos, D. Solano Lope~ escreveu a Mitre, pedindo uma en
trevista pessoal, isto no dia 10, ii. tarde; mas o pal'lamenta-rio só foi
recebido no dia 11, e no dia 12 teve lagar essa entrevista.

« Mitre achou Lopez amavel e fino. Este fallou-lhe em sentido
republicano e ele visinho, contra o Brazil: di e de ajar a paz, porém,
com seu mando perpetuo, e como lhe respondesse aquelle que sua re
-t!I'él:dq ~ra condi<:ão essencial c\a alliéinça, ameaçou-nos COlIl metter o
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Pat'aguay em uma tumba, ante. do que annuit, a i. to. Teremos. egundo
Leandro Gomez.

« Lopet desejou fallar aos generaes alliados: l'olydoro não quiz ir
vêl-o, porem Flores foi. Contam que Lopez exprobrára a este :lua
alliança com o Brazil, visto como €lUe Lopez só nos fazia a guerra
para evitar que o Brazil escravisasse sua patria.

« Flores, dizem, que se irritou muito com isto, e que lhe rep1icára
que ninguem mais do que elle pugna 'pela' independencia do seu paiz,
e que o Brazil era o seu melhor amigo, e estava seguro da lealdade
com que o protegia, e que as instituições liberae. do Im pedo valiam
mais do que as das visinhas republicas.

« flontem á noite afinal (13) chegou Mitre, e teve uma conferencia
com O almirante e o conselheiro Octaviano, das 9 ás 11 1/2 da noite.
Procurou por todos os meios convencêl-os de que nada havia de offen ivo
á nossa dignidade em tudo o que se tinha passado em sua resolução
no conselho de generaes, e que tudo estava no mais perfeito accordo
com o tratado de alhallça.

« O almirante repellio formalmente esta asserções; mostrou-lhe
que sua vinda para tirar o commando em chefe a Porto Alegre quando
este acabava de obter o maior triumpho desta campanha, não podia ser
considerada sinão como receio de que este general continuasse por si só a
obter outros triumphos, desligado de sua influencia. Octaviano tomou
parte forte, porém, com a uavidacle diplomatica; e Mitre declarou que
estava prompto a desfazer a acta do tal plano de operações, se Ta
mandare e Porto-Alegre retirassem os protestos, e, a não quererem
isto, que elle contra-protestada.

« Como assim se desfizesse a indignidade de se converterem os
generaes brazileiros em subditos humildes de S. Ex., annuiram a isto
o almirante e o conselheiro Octaviano.

« O almirante deu esta manhã parte a Porto-Alegre .. »
A carta passa a tratar de outros assumptos.

\lo

* *

Os 81'';. Lewis e Estrada, traductores da obra ele Tompson, tantas
vezes citada pelo autor e por nus (LA GUERRA DEL PARAGUAY, por Tompson
-Anotada y aumentada con tm apendice en que se re(tttan. algwws
aprer.iaciones del aulor.-Buenos Aires. 1869) consagraram ao revéz
de Curupaity uma extensa nota, que reproduziremos aqui com ligeiras
rectificações, porque os documentos anteriormente publicados oastam para
que o leitor possa formar. o ~eu juizo.
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Eis a nota em questão.
« Como eI ataque de Cllrupaity ha dado lugar á tantos comen

tarias vamos á recopilar aIgunos datas, desconocidos hasta hOJ, que
colocan la cuestion en su verdadero punto de vista, y, levantando
cargos injustos, arl'Ojan una vercladera luz sobre aquel acontecimiento.

« En la Junta de Guerra (1) de 16 de Agosto de 1866 y la com
plementaria deI 28 de mismo, se decidió el ataque de Curupayty, que,
como lo dice eI Sr. Thompson, era un punto hábilmente eseújido
por las ventajas que podria reportarse de la posiciono El jeneral
Mitre ~e decidió por esta idea. que modificaba su primitivo pensamiento
porque, faltàndole caballo para realizarIa por la derecha de Tuyutí (2),

(1) Veja-se os documentos que publicamos sobre as ,Tuntas de Guerra de 18 (e não lG)
e 23 de Agosto de 1906. .

('~) A irléa de um ataque pela <.1ireita de Tuyuty nunca rõra apresentada pelo general
Mitre, nem em conselho de generaes, nem e rl1 simples conversação.

O exercito alliado podia montar então 3.000 homens de cavallaria, sendo 2.500
brazileiros.

Não é criveI que o general Mitre tivesse desde a batalha de 24 de Maio, como
acliante dizem os commentadores de TllOmpsún. o prujecto de realisar a marcha de flanco
pela esquerda das posições inimigas sem ordenar por esse lado algum reconhecimento.
As l1nicas expl,.mções feitas foram as de '1 e 22 de Setembro, dirigidas por Flores,
quando se executava o plano de atacar o inimigo peln sua direita (GUrllZÚ e Curupaity)
com o concurso da esqnadra, idéa advogada com calor nas correspondencias do acam
pamento argentino e na impre::lsa de Buenos Aires.

ELretanto, no acampamento brazileiro alguns ofliciaes comprehendera:n cedo que a
esquerda paraguaya era vulneravel. _

Reproduzimos aqui, para proval-o, trechos d.e tres cart~s, que pertencem hoje á
c.)llecçno de antographos do Sr. conselheiro Homem de Mello, a quem as olferecemos:

Em data de <lI de Julho de 1866 escrevia o general Antonio da Silva Paranhos
(então tenente· coronel) a seu irmão, o visconde do Rio-Branco:

«( '" Chp.gou finalmente ante-hontem o :Sr. Porto Alegre com o seu exercito, dei
xando atraz 2.000 homens por terem encalhado no Paraná os vapore~ que os conduziam.
Esse exercito está desembnrcando deste lado do Passo da Plltria. Creio que se tmm
de reunir os elementos para irmos sobre ó inimigo. Deus illumine os nossos generaes,

« Qualqtter tej~taliva solJ,'e a direita inimifia será. sangtte e muito sangue perdido.
Veremos ..•

Em 26 de Agosto accrescentnva.
l( Parece-me que será um erro atacar as trincheiras que nos ficam pela frente, quando

pelo flaneo esqtterdo do inimigo lemos cami71ho que nos conduz-irá a F/'Umailá.. e
assim e, como informam alguns desertores paraguayos, niio devemos comprometter
o bom exito de nossas operações em um ataque de resultado duvidoso, pois um homem
atraz de fortific.ações vale por 4 ou 5, se não mlli~. Tomada a posição contornante, cessa
a razão de ser do entrincheiramento neste ponto. Estamos muito desf.llcados e muito sangue
temos derramado já. E' preciso que marchemos com segurança, sem aventUl'as que
podem ser funestas ... »

Dous dias depois, celebrado entre os genemes alliados o ultimo conselho de guerra
em que ficou assentado o plano de ataque contra C;uruzú e Curupaity, escrevia o bri
gadeiro Paranhos (Carta de 28 CId Agoslo) :

( Tudo são preparativos de guerra para o grande ataque que se deve empreh.;nder
I:OS primeires dias do mez vindour,', Deus nus guie I Jj;' delie que esperamos bom
exito ...

« .. ' Consta-me que o atallue será effectuado assim: o barão de Porto-Alegre com
suas tropas levará o assalto lior Curupaity; Flores com a cavalhuia alliada, em DumerO
de uns 4 DOU homens, avançará pelo flanco esquerdo do inimigo, contornando· o ;
a infantaria e a artilllaria alliada de Tuyut.y acommetterã·) de frente as posições fortifi
carlas.

« O plano pó'le ser magnifico, mas eu incli'.o·me aos qtte pe·nsam que se todas as
forcas reu71idas clmlornassem o flanco esquerdo inimigo teriamos caminho livI'e até
llurllaitá com menos prejui:ro de sangue e mais cel'leza no j·esultado.· ,

« Diz-se que em altenç,io ao barão de Porto-Alegre que recusa servir ás ordens
de Mitre, e por condescendencia para com o almirante 1'llomandaré, que quer que a
eSl}I1>lfira tome parte nas operações de accordo com as forças de seu primo e compro
vinciano, é que se deu prefer()ncin ao plano assentado ... »
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queria, uma vez siq uiera, aprovechar los caballos de vapor de la e cuacll'a
brazilera (1).

« PMto Alegre, á c nse uencia de la Junta de Guerra de que
hemos hablado, recibió deI jeneral eu jefe la órden y el plan de atacar
á Curupayty (2). EI baron pidió solo 5,000 hombre~ para la operacion,
pera el jeneral en jefe le ordonó llevara 8,000 (:3) Y e ta e una
rectificacion aI senor Thompson que supone un numero de fuerzas muy
snperior. Sea por falta de perícia ó por falta de la escuadea, Porto
Alegre se conteutó con tomae á Ourl1zú, aunque, segun paeece, Ol1ru
paity estaba casí de, guamecido y habria caido facilmente en su
poder (4). Decimos por falta de pericia, y de la escuadl'a, porque Por;o
Alegre y su ejército se batierou gallardamente en aquel dia.

« Es pues evidente, que Ourupaity no cayó eu nuestro poeler, porq ue
no .se ejecutó el plan acordado. Tomándol0 el dia 3, cuando 8e triuufó
eu Curuzú, se habria ahorrado el ~n.crificio ele millares de vidas (5) I

pues, cortado el enemigo, supliamos en ciel'to moela la falLa de cabal
Ieda porque nuestras columnas pOl' su po icion, le ameuJzaban la reta
guardia, "J' su pêrdida habria sido irremediable.

« Pasemos ahora aI verdadero ataque de Ourupa;ity.
« Antes de todo, debemos decil' que la idea de atacar a OurupaitJT,

sobre todo despues de haber perdido la oportuuidad deI dia 3, no fuê
deI jeneral Mitre, que desde la batalla deI 24 de Mayo insistia eu
operar sobre la retaguardia deI euemigo, flanqueando sus lineas por
nuestra derecha. Esta operacion habria producido un triunfo rapido y seguro
segun los datos deI mismo snor TholUllson. La ocupacion de Ourupait

(1) São iujustos para com a esquadra brazileira os commentlldores do Thompson.
Essa esquadra, com a victoria do Hillchuelo, salvou Buonos Aires de um insulto; em
Corriontes protE geu as tropas de Paunoro, o no Passo d!l PaLria tornou possivel o
desembarque dos exercitos alliados e a invasão do territorio inimigo. (lOS cavalLos de
vapor da esquadra brazileira " prestaram, pois, mais de um serviço aos nossos alJiados,
e, se não fossem eltes, o general Mitre não teria meios para transportar até Ouruzú
as forças argentinas ~lie foram atacar Curupaity.

(2) O que os annotadol'es de Thompson chamam plano de ataque {; a nota de
18 de Agoslo, já publicada á pago 30 d'este Appendice. Como o general Porto Alegre « ro
cebeu a ordem e o plano » pôde-se ver pela resposta deste, de 20 de Agosto (pag. 310
d'este Appendice). '

(3) Pela nota ele 18 de Agosto, de Mitre. e resposta. de .20 do ,mesmo moz, do
Porto Alegre verá o leitor que deu-se justamente o contrano dlSS0. Mitre nllo of-deflOU
fi Porto Alegre que levasse 8.000 homens; este (oi que cummunicou áquelle que nãu
levaria 5.000, mas sim 8.390.

(4) O proprio genf'ral Mitre reconheceu dias depois que para atacar Curupaity eram
necessarios de 18 a 20.000 homens. Se Porto Alegre avançasse com os 7.00l que liJe
restavam depois da tomada de Curuzú seria atacado por 14 ou 16.000 Paraguayos.

15) A leitura attenta dos documentos e infllrmações publicados an~riormentemostra
que o erro não foi deste ou daquelle general, mas de todos, por nllo conhecerem o
terreno em que operavam e os recursos do inimigo. .. .

Se em principios de Setembro se fizesse o que o general Abtre qUlz fazer depOIS,
não sofi'reriamos o revez de Ourupaity.

A 46

.. , .. , '



Ihabria gido tambiên muy vBntajosa, pues eomo ya lo hemos dicho, tomado
aquel punto, el enemigo quedaba en una edUca posiciono

~( A principios de Setiembre se reunieron e'n Junta de Guerra los
jenerales: Mitre, jeneral en jefe; Flores, jeneral deI ejército oriental;
y Polidoro, jeneral deI 1or. cuerpo deI ejército bl'asilero. .;El jeneral
Polidoro manifest6 que, habiendo pasado á conferenciar con el baron de
Porto Alegre y el almirante Tamandar, á fin de llevar à cabo el
ataque de Curupayty, el baron de Porto Alegre habia formulado su
opinion por escrito, que e~ta era (1): « Hacer un movimiento con la
« mayor fuerza posible de caballeda por la derecha de los Aliados, eon
« la intencion de sustentar y, si fuera posible, penetl'ar hasta Ouruzú,
« para re:l.1izar una junccion; que aI mismo tiempo se realizara uu
« mOVlmiento geral en toda la línea, com el objecto de tomar á Tnyuti
« y Humaitá; que realizado esto, el haria un amago 6 un vercladero ataque
« segun lo aconsejaran las circun~tancias. »

« Comp se vê, Porto Alegre, que aI principio ~e contentaba CaD

5,00Q hombres para tomar á Ourupaity, y se le mandaron 8,000, que
despues pidi6 refuerzo y se le envi6 el resto de su division, lo que le
daba un ejército de 10,000 bombeei, vacilaba ahora cuando el ataque
era irremediable, si no se queria perder el honor y las ventajas obte
nidas el dia 3. Los 10,000 hombres que teni'a le parecieron poco tambien,
y pidi6 refuerzos á Polidoro, êste se los neg6; entonces el jeneral MitL1e
se decidi6 á concurriT con su ejército (2).

« Pero Porto Alegro estaba desmoralisado, y queria, como se ha
visto, que el ejército de Tuyutí atacara las líneas <!le su frente y à
Humaitá, puntos mas fuertes que Curupaity, limitándo .-lU papel á amagar
esta última fortificacion, sin embargo de haber asegurado, qu~ no la
habia tomado el 4, solamente porque sus soldados estaban fatigados (3).

« Tomadas en consideracion las opiniones de Porto Alegre, se dis
cutió sobre la manera como habían de coadynvar aI ataque de Curupaity
las fuerzas sítuadas en Tuyutí, y tambien sobee el modo mas condu
cente para estrechar y vencer aI enemigo en el menor tiempo posib.le,
y la cooperacion que la escuadra prestaria á estas operaciones.

(1) Tudo isto j6. o leitor conhecé pela acta publicada antes.

. (~) A exposição que fizemos antes rectifica todos estes pontos. O general Mitra
deCldIO se a conCOlT~r com o seu exercito porque no acamp mento argentino todos mur
m~raram, ap.enas abl se soube ~a victoria de Curuzú. AcrediLou-se que a guerra ia ter
mmar, e Mitre e s.eu~ compatnotas não podiam permittir que o golpe decisivo rosge dado
semente pelos Brazllell'os.

. (3). Não s~nd<.> consideravelmente rerorç~das as tropas de Porto Alegre, reuDidas em
CUlUZU, era lDdlspensavel. para o bom exlto da operação que o exercito acampado em
Tuyuty fizesse algum mOVllnento sobre as linhas de Rojas, ou antes sobre a.esquerda
desta~. De outro modo as reservas de Passo Pucú cahiriam sobre o pequeno corpo de
Porto Alegre.
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« Despues de una larga discusion resolvió - lo Hacer un movimiento
de caballeria, no solo por eI flanco sino tambien por la retaguardia deI
enemigo, dominar la campana, provocar â la caballeria enemiga y batirla
si po~ible fuera. La juncion propuesta por Porto Alegre fué conside
rada. impracticable. La idea de un ataque jeneral fué tambem rechazada,
por considerarse imprudente y perjudicial emprender dos ataques diver
jentes, determinando que el ejército de Tu)'uti se limitara á hacer una
séria demostracion ó recollocimiento.

« Para sacar aIgunas ventajas deI triunfo úbtenido por el 20 cuerpo
brasilero eI 3 de Setiembre, se rasolvió formar en Curuzú un ejército
de 20,OCO hombres, dejando em Tuyutí 18,000. Se dete~minó igualmente,
que la caballeria. aliada, à las órdenes deI jeneral Flores saliera por la
derecha de nuestras lineas, cayendo sobre la retaguardia de] enemigo,
con eI objecto ue cooperar aI ataque por la parte deI rio Paraguay ; que
entonces el ejérci10 de la costa atacara á Curupaity, en combinacion
c(m la escuadra, mientras la retaguardia de la fortificacion era amagada
por nuestra caballeria, interceptando eI camino de Humaitâ, con el objeto
de provocar aI enemigo â una baialla tomándolo por la espalda. Polidoro
debia permanecer á la defensiva, pero pronto á cooperar oportunamente
por la derecha ó por eI frente de las lineas fortificadas de los Para
guayos. Se acordó igualmente que eI jeneraI en jefe pasara á Curuzú á.
conferenciar con el almirante Tamandaré y eI baron de Porto-Alegre. (1)

« Esta conferencia se efectuó eI 7 de Setiembre.·
« En la Junta de Guerra, que tuvo lugar eI 8 deI mismo mes, el

jeneraI Mitre espuso eI resultado de su conferencia, manifestando que
el baron y eI:almirante estaban de acuerdo con eI plan formulado por la
Junta de Guerra anterior. En la conferert'cia iienida con estos jefes, eI
jenepaI en jefe, consecuente con :!lU idea primitiva, habia opinado que
la mejor operacioll eria llevar eI ataque á la retaguardia deI 6lnemigo,
prescindiendo de Curupaity, que eria dejado á la izquierda, y pasando
por nuastra derecha, para caer deste luego sobre la retaguardia deI ene
migo; (2) en esta reunion, como en la de Tuyuty, triunfó la idea de
que era indispensable la ocupacion prévia de Curupaity. En este acuerdo
Tamandaré ofreció la mas eficaz cooperacion de la escuadra, compro
metiéndose ele la manem mas fm'mal ci batir las fortificaciones ri tiro
ele 'fnt!lralta, y, desU'Ltidas las bale~·in.s deI rio, ('olo('.01' sns buques en
una posicion, desde donde se enfilc/?'a la baleria de tieJ'ra; inutiliza?'
toda la arttlleria y ua9'rer ó comover toelos sus defensores, para
evita;' asi la efusion de sangre ele los asalfanles ; agregando, que

(l) Vej'l.-se a aet'l. publie:lcla antes.
(2) lTão consh (la aela Semelhl\nte COllS>\.
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te1'1,ia elementos' mas que de sob'-a para 'Practicar lo que ofrecia.
El jeneral en jefe, que sin duda creJ'ô en la promesa, despues de
tanta seguridad, debió sin embargo conservar ciertos temores, aunque
vagos, porque hizo constar en el acta con la mayor minuciosidad los
ofrecimientos deI almirante: 'Famalldaré prometió tambien que, apenas
tomado Curupait, marcharia s(,bre Humaita mientras las tropas de
tierra lo atacaban por la' e.3paldâ. Esla última promesa ilemu
e tra hasta que punto dió esperanzas de su conducta, y, sobretodo,
que las. seguridades dadas a Mitre y Porto-Alegre, sobre la manera
como desempenaria su mision en el combate (l? que por otra parte era
fácil de cumplir dados los elementos con que contaba) indujeron á ambos
jenerales á crer, que cumpliria lo que espontaneamente les habia ofre
cido, en cUJo caso la caida de Curupaity" era índudable y el rie'go deI
ataque insignificante. Porto Alegre insistió en que aI mismo tiempo que
atacára à Curupaity, se atacaran tambien las lineas de Tuyuty; pera
convencido de la inconveniencia de esta operacion, se acordó, que Po
lidora amagaria las lineas de su frente, para evitar que el enemigo
mandara reservas a Cu rupaity.

« Una vez que el jeneral Mitre manifestó à la Junta de Guerra,
lo que habia convenido con aI almirante y e1 baron de Porto-Alegre eu
la junta deI dia anterior 7 de Setiembre, e -ta determinó definitivamente:
loque e1 jenera1 en jefe con una iuerte columna arje"ntina, se tras
ladara à Curuzú para reforzar e1 ejército de Porto-Alegre y practicar
e1 ataque- ~o que el jenera1 Flores con la caballeria aliada, amena
zára la retaguardia deI punto asaltado, cortando el camino de Humaitá
30 que Polidoro hicic'ra una rnanifeslaGion end?-:jica por Tuyuty. (1)

« Estas determinaciones fie la Junta deI dia 8, comenzaron à ponerse
en ejecucion inmediatamente. El 12 de Setiembre, dia de la conferencia
de los dos presidentes, varias diYisiones arjentinas estaban en la costa
deI rio próximas à embarcarse para Curuzú, donde desembarcaron e1 13.

« Como se vê, e1 jeneral Mitre no tenia predi1eccion por e' ata
que de Curupaity (2), sobre todo en estas circunstancias, y solo se
adhirió a la idea por haber triunfado en la junta y por las seguridades
dadas por Porto-Alegre, que debia conocer ó haber conocido la posi
cion que tenia à su frente, y que asseguró aI jenel'a1 Mitre, «que si
sus soldados no hubiemn eslarf.o tan fatigados, habrian tomado las
dos batel'ias el dia 3; »á lo que se agregan las protestas de Taman
dará, que segun su costumbre prometiô barreI' la costa con su escnadra,

(1) Esta terceira conclusão não es lÁ. na acta.

(2) Veja-se o que ene escrevia em 8 do Setembro a I orto-Alegre, e o entbusiasmo ,
com que então fllllavl1> des a operação.
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pidiendo solamente dos horas. Y ademas, porque en e tas circun tancias,
dada la falta de caballos y medios de mobilidad, era la única prac
ticable, mucho mas contando con el apoyo de la e cuadra

«E~tanLlo reunidas tedas las fuerzas el 14, se determinó que el
ataque tendria lugar el 17. Los jenerales se reunieeon en 1 uampa

mento de Curuzú y se acordó definitivamente, que la e cuadra comen
zaria el bombardeo aI amanecer, colocándose, como lo habia promettido
Tamandaré, à tiro de metralla de las baterias, (lua de pues de haber
destruido las de la costa, se colocaria en uu punto conveniente para

barrer de enfilada las baterias de tierra, y que, cuando Ioda la artil
leria estuviera de:>truida, 6 la guarnicion com pletamente conmovida,
enarbolal'ia una bandera blanca y roja, que seria la senal para que
las columnas arjentinas y brasileras se lanzaran aI combate.

«Mitre y Porto-Alegre debieron retirarse plenamente seguros deI
exito, porque si Tamandaré aprovechaba, como parecia di. puesto á ha

cerlo, la poderosa escuadea que tenia bajo us ordene, era impo'ible

dudar de la victoria.
« Amaneció el 17 de Setiembre y Bra ileros y Al'j ntinos se apres

taron aI ataque ocupando las posiciones convenientes; pero el prometido
bo .. bardeo no se dejó oiro Las columuas de ataque estab~m impaciente.

y pronta, à la vicwL'ia (1).

« EI dia anterior, cuando los jeuerales aliados estaban reunido,
Tamandaré, haciendo u o de ..;u [ra 'e favorita, habiu dicho :-.lmanhã

escangalhar.:i lu~to isto UI/, r.tt6aS lIo}·as. in embargo, la. horas pa 'aban
y úl bo.mbaedeo no empezaba. Mandóse averignar la cansa y se supo

que: la esuuad"a no bomlard('abr.b -porque cl (lia amena aba UUüia (2).
« Entónces se sabia, y hoy se tiene la completa certeza, que i.

el ataque se realiza en aquel dia, la posiciou cae en nue tro poder ã.
pesar de la e cuadra. EI senor Thompson mismo, clice que la bateria
se concluyó j ustamellte en la tarde dei 2i de Setiembre; jJor con 'i
gniente, el 17 estaba todavia em embrion (3).

« liay otra prueba evidente, no solo deI estado de las obras, sino
tambien, de que en ese dia no.:e habiau m~ntado la baterias que

.(1) Os docum 'ntos brazileiros não f Ize:n men ão elesla fOl'lnatum, limitando-se Il
elizJr qlle em conseqllellcia do má') temilo fóra o ataque a li.vIo.

(2) A parte ollici",1 do almir~nt') diz que « sob,'eceio um (ol'te temlJOI'ul 'Ia madru
gada de 17, ao qual segui o-se copiosa cJlllvll por e. paço ie tres <lias ... ')

(:;) Thompson diz que ii s~glll1da linha de dereza ele 'uru,lnity com ÇOll li s,)r
levnnt8l1a no rli'l 8 de Setembro, e ficou t"rminacla no di'! 21 ; Dlas na nl)ite d 3 e na
ele 4 j{1 os Paraguay 5 tralJalhavalo aclivam.mte n'lS fOl'tüica~õ')s de I uruI'aity, comu se
vê dos documentos 'brazilciros.

Tendo os tl'llbalhos começado na noite de ~, 5 g .. ndo os nossos 10ClllBPntos, ~u
no dia 8,5 gnn.lo Th.)m;'50n, na se póle dizer f}lle no -lia l'l-la bateria cstaba todaVia
~n embl'ion ;-05 tl'ablllhos estavam .quasi terminados.



combatimos el 22, y es que, habiéndose aproximado nuestras tropas (en
el dia 17), recorrieron sin sufdr ni una sola bala de calÍon, lugares
que el dia :â eran banidos por la metra11a (1).

« A medio dia deI 17 de ::etiembre, sobrevino una copiosa 11m ia,
que continuó hasta el 20 haciendo imposible €lI ataque hasta €lI 22 de
Setiembre,

«El dia 22 las columnas occuparon sus puestos: el jeneral en
jefe con sus ayudantes recorrió L linea por afuera de las avanzadas,
llegando á las siete aI campamento de Por.o-Alegre. El bombardeo
tronaba furiosamente; durante el camino el jeneral observaba continua
mente los fuegos de Tuyuty, y se le escapó esta pergunta dirijida a
uno de sus ayudante :

«-No le pa1'ece q~te los fuegos se ap?·ú.J;i?na',~ (2) a las lineas ene
migas? - Vana esperanza! En Tuyuty nadie se movia, y cuando el
jeneral Gelly se aproximó aI jeneral Polidoro, pidiéndole que hiciera la
energwa clémons{rar:wn convenida, este 1e contestó :-Si ustecl quiel'p,
le podré dar dos batallones (3).

« Despues de conferenciar con Porto-Alegre, €lI jeneral volvió, y
almorzó con sus ayudantes en un montecito deI camino.

« A las 1'2 deI dia la tan deseada selÍal se hizo ver.
« Creemos haber dicho antes, y lo repetimos ahora, que es,t s:>:iíal

im portllba :
« 1. 0 la destruccion ó domiNio absoluto de las baterias de la costa.
« 2. Q quedar espêdito el pasaje deI rio interceptado por una fuerte

palizada de vigas; y
« 3. 0 que la escuadra, remontando e1 rio a una altura conveniente,

llabia enfilaclo la linea que clebia a.tacar et ejel'cilo de tierra, des
truyelldo Ó inutilizando en gran pa rte la artilleria enemiga.

« Esta aI menos, fuê la prome'a dei almirante Tamandarê eu
la junta de guerra de que hemo. hablado, en que se couvino, despue:;
de una larga discusion, el modo de llevar el ataque a CurLI paity ; pro
mesa reiterada el mismo dia ~2 eu el campo elel l.!-troo de Porto Ale·
gre duraute las primeras horas dei bombardeo.
-----,.~

1) Prov,welmenle o inimigll assim "roc deu lJluito inlenclonalmente, para que os
Alliados se l;lnçassem ao assalto sem conhecer a im orlallci'\ da fortilic,ção principal,
que nem podia ser descobert.'1. do rio, nom fór", convenientemenle estudada 1I0S ill1p r
feitos reconhecimentos li que se procoll'!u.

E' isso ,1 fIue explica a sorpr<lzn de Mitro o Porto-Alegre no dia 22 quando,
trantiposla a primeim linba, descortin<tnm, além dos '1lagadi ,os engrossados pela chul'a,
as altas trincheiras da segund<t linha e as abatidas que as protegiam.

(2) Já vimos que cm Tuyuty o general Polydoro cumpl"io á risca o que fôra
combinado.

(3) Isto é inexacto: o general Gel1y y Obt;l· nào peLUo Olt lem bl\)l\ ao gonel'al
PolydoJ'o cousa alguma. Estamos aulorisa los pelo ultimo pan d smentir formn1m nte
esta auecdota.
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« Antes de ocupat'nos elel ejército de tierra, diremos en do pala
bras lo que pasó en el rio.

« Despues de cinco horas de fuego, dos encorazados se dirijieron
ai estrecho abierto en media de la paliza~a con la portas de us tor
res vueltas aI Chaco, y mientras que uno de eUos subia hasta ponerse
fuera de tiro, el otro viraba sobre la palizada, déjalldose arrastrar por
ia corriente, y, rompiendo con su costado mucha~ vigas, volvió ime
diatamente á. su puesto en la linea de combate (1).

« En medio de un immenso hw-ra, que dominó por un momento
el estruendo deI cafion, se levantó bien alto una bandera blanca y roja
que lanzó 10.000 combatientes aI asaIto de las baterias de OUl'upaity.
Era la sefial de quedar terminada la obra enc mendada á la es
cuadra !...

« Las fuerzas brasileras a. las órdenes de Porto Alegre marchaban
por el monte de la costa, que terminaba a tiro de fusil de la bateria,
á cuya distancia fueron recilJidas por la metralla enemiga. Contestat'On
bizarramente aI fuego, llegando algunos cuerpos aI borde de la trin
chera, y batiéndose con arrojo durante las cuatro horas que dul'ó el
combate:

« EL ejército arjentino marcM aI asaIto con la impetuosidad y brio,
que han dado nombre a su infanteria en la América dei Sud, recor
riendo una estension de mil quinientos metros eu colUlllnas de ataque,
sin que consiguieran detenerle un solo instante los fnegos cruzados de
40 piezas de calibre.

« La primera divisioD, aI mando deI coronel Rivas, lleg6 la pri
mera aI borde de la trinchera, rompiendo sobre sus defensores un vi
vissimo fuego, no obstante el estrago que hacia en ella la metralla
enemiga. Una hora mas tarde se envió en su proteccion la segunda,
aI mando deI coronel Arredondo, y los batallones 9 y 12 de linea y 3
de Entre Rios, pertenecientes aI 2° cuerpo de ejercito.

« Estas bataHones fueron mandados por e 1 jeneral en jefe para
protejer el flanco de una de las colu.mnas comprometidas, y se vieron
obligados á variar de rumbo á consecuencia de algun inconveniente
deI terreno.

« En êste punto el plan de ataque fué modificado sobre el campo.
« A las cuatro de la 'tar'de se dió la órden de retirada, y de tal

maneta habia impuesto el ataque aI enemigo, que ni una sola guer
rilla salid de sus t'rincheras cí hostiliza?' 'Ivt~esl?'os diezmados batal
lones.

. (1) vejo sobre este porito .ds pàrtes oftllillles do filmil'l1ute ~ dos comtnandlrlites «os
encoul'8çados.
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« El ataque fracasó, pues:
« 1.' porque no se hizo el 17 á causa ele esta?" el elia n1",blaclo.
« 2,° p.lrque Tamaudaré hizo la seíht.l para que Arjentinos e Bra

sileros se lanzarau á la muerte, sin haber hecho la décima parte de
lo que prometió;

« 3.· porque la caballeria que se iutrodujo aI territorio ocupado
por el enemigo, en vez de dirijiL'se á la izquierda (1) e dirijió á la
derecha y no amagó la retaguardia de Cllrupaity para llamar la aten
cion de sus defensora, de lo que resultó que su cooporacion eu aquel
dia no ~irvió para coadyuvar aI atalJ.ue, antes aI contrario su enol' eu
la direccion que debia tomar, produjo el geave mal de hacer conocer
aI enemigo la debilidad de su linea por aquel cami'uo, que era el
indicado por 'el jeneral en jefe eu su plan predilecto de operaciones (2).
Apesar de esta advertencia y de las obras que praticó, los Aliados
realizaron ma,; tarde la operacion, sin que los Paeaguayos pudieran
evitaria; lo que muestra hasta que punto habda siela preferible rea
lizarIa en vez de atacar à Curupaity.

« Brasile1'Os y Arjen"tinos protestaron contra Tamaudaré, y se dice
que sérios reclamos fueron elevados ; 1 Emperador. No podemos decil'
]0 que en esta haya de positivo: Tamandaré fué relevado poco tiempo
despnes (3).

« EI senor Thompson, di-ce que el jeneral Mitre se hallaba en
Curuzú. Esto no es exacto; el jeneral COrl todos sus ayudantes estuvo
durante el combate bajo el terrible fuego de las baterias, que despues

(1) 'Flores executou o movimento de inteiro Rccordo com o resolvido Das confertmcias
de ·1, 6 e ti de Setembro,

(:..) Jâ dissemos que esse plelnO pl'edilecto do geneml Mitre ficou sempre em segredo,
Nunca foi apresentado aos seus collegas,

(3) Como se vê, o empenho dos commentadores de Thomp on é lançar sobre o alo
mir.lnte Tam'lndaré toda a res'lonsabilidade do desastrlJ de Curupaity, quando os outros
gen r es concorreram igualmente 'para esse r6sult\ldo, sem exceptuar o general Mitre,
que, pelo tri\tado, en o director' das ope,-açães.

O alminan.e ,Tamandaré não foi demittido, como poderiam algun deprehender das
palavras que motivaram est~ nota.

Iniciadas as OpJrllçÕes contra CllruzÚ e Curupaity um dos membros do gabinete dl)
3 de. Ago to propôz li substituiçãu do almIrante Tamandare, apreci'lndo em dous extensc1s
memoraiulUtlS, que forltm li lus em conselho, o modo por que l1avhl sido dirigida
a e quanra desde o começo da guerra. Uma d'e sas memorias terminava assim : 
« ,., A conclus~o, po~s, do que exposto fica no pr' ente '».emol'und'lVm é que, pOSt:1S
de lado as conslderaçoes de que é digno o visconae de Tamandaré, ctlDlpre retiral·o do
commando em chefe das fOl'ças navaes brazileiras em operações contra o Paraauay, e
substituil-o por outro ofiicirtl de marinha, que á incontesta el bravura reuna experiellcia
e talentos mililares. »

Esta opinião não prevaleceu no conselho de ministros, Ia mesma occasião recebia
o conselheiro Affo1?so Ct:lsó, minisb:o da marinha, urna carta do almiranle, escl'ipta em
31 d~ Agosto, pedindo, por motivo de molestia, uma licença para vil' ao RIO de
Janeiro.

Em confidenci.ll de 2 de Outubro foi essn licenca concedida.
Quando o almirante a recebeu jâ estava no theitro da guerra o duque de Caxias

n quem o governo confiam a direcção suprema das forças terrestres e naviles do
Imperia.

Parece que ao almiranto l'am ndará l;epugúl1VI! SElI'Vil' ás ordens de outro gen,mll
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de alguno tiro á bala ya no tiraban sino metra11a; estaba tau pró
ximo à las linea) que tuvo que de~parraniar u e taelo ma) ar porque
servia de blanco aI enemigo.

« AI principio deI combaLe, habiendo mandado con una órdeu aI
ayudante Bal a, una bala de cafion lo salpicó de barro; aI voller le
dijo el jeneral : -« Que mal lo tralan los Pa'raguayos 'l~w sob l
tiran con ban'O .' »- Algnu tiempo despues el caballo de e te ayu
dante fué muerto por una metralla enemiga.

« La mayor parte de nuestros bizarros jefes de batallou y oficiale
entraron aI combáte de gran uniforme, y montados á cabailo, iryiendo
asi de blanco aI enemigo. Muchos de e110s parados en el borde de la
trincheras, á diez paso de los cafíones euemigos, e citaban gallarda
mente á sus soldados, y hasta hubo alguno que animaba aI ataque
parado en un tronco de árbol de los abati. Un casco de granada hirió
aI caballo deI jeneral en jefe.

« La division bra "ilera de Porto Alegre y este vallente jeneral'e
sacrificó igualmente en aquel dia de tremendas decepciones.

« El jeneraf Mitre tenia hajo sus órdenes 32 batal1ones, pel'O viendo
que el ataque era infructuoso solo comprometió 17. Por consiguieute el
asalto no se dió con las fuerzas que el efior' Thomp on indica. La
tercera division comprometida, solo ell{ró aI fuego para sostener la re
tira,da de nuestros batallones, y recojer los heridos.

« El enemigo ~e mantuvo rigurosamente encerrado en ns trinche
ras, no solo, porque el valor de nuestro soldados le habia imI uesto,
sino porque comprendió que con las nnmerosas reserva, que no e
habian batido, l::leria completamente derrotado si se presentaba en campo
abierto.

« Nuestras pérdidas, segun listas nominales que exi ten en la ins-
peccion de armas, fueron: muertos, jefes 5, o6.ciales 27, tropa 666 (1);
heridos, jefes 11, oficiales 97, tropa 1,054; contusos, oficiales ~3,

tropa 151 ; dispersos 155; total de jefes, o6.ciales y soldados muerto J

porque, em carta de 17 dil Novembro, declarll,'a ao ministro ua marinha, que, ue né
corda CuJll o marechal de Caxias, continuaV'a aina" no commando da esquadra, s m
aproveitar-se da licenç1 que lhe fóra concedida, até que o governo indicasse o oJIicial
general da armad'1 que o devh substitnor, accrescentava :

« .... S. Ex. o :::>1'. marquez de Caxias disse-me qU3 n' ste entido escrilveria a
V. Ex., e eu conto que V. Ex. satisfará com fi maior breviJatle a minha sub tituiçà
afill'~ .de que eu pos a tambem ir cuidar da minha saude e dos interesses de minha
famllla.

« Accresce, ainh, que, n'estas circumstancias, a minha' demo"a na esquadra é até
prejudicial á dignidade da minha posição tnilita,· honoi'Ífica .... li

Chegando ao Rio de Janeiro o almirJnte redb e obteve a sua exouemção.

(1) Estão errado' e t~, algarismos, e nelú a omUla está de accordo com e~les. Segl1.n~o os
lnappas public' dos pelos 'proprios commentadores de Thompson no A1?eend~oe da cdlçao de
Buenos-Aires os Argentmos tiveram: - mortos, 4 chefes, 27 ofliclaes e 557 soldalos;
ferido, 11 chefes e I "5! solel ldos; contusos, I chefe, 23 Q.lIlci'1.c.; e 153 soldados; r x
traviados, 155 soldado~, Total 2,082 homens.

A 47
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lleridos, contusos J' dispel'sos el :!2 de Setiembre en el campo de ba·

talla-2,078 hombres.
« Murieron en el campo, el coronel graduado D. Manuel Roseti,

teniente coronel. D. Alejandro Diaz, el sarjento mayor Salvadores, los'

capitanes D. Domingo Sarmiento y D. Francisco Paz. Murieron de sus

heridas el coronel graduado Chadona, y el teniente coronel Fraga.

Entre los jefes heridos estaban el jeneral Rlva , los tenientes coroneles

Ayala, Calvete, Garcia, Mansilla y Olascoaga.

« El jeneral Mitre, que queria ,aIvaI' la alianza y conocia el mal

que le haria la publicacion de ciertos antecedientes, silenció profunda
mente todos os incidentes de este uceso y en una carta aI vice-pre

sidente de la República, Dr. D. Marco Paz, decia, poco mas ó menos,
lo siguiente :

« N11evos continjentes remontaran nllestl'os bataHones, pero la per

« dida de beneméri'tos jefes y oficiales, no se repone con igual facilidad.
« Las sombras, que hace algun tiempo vienen dibujandose en el clelo

« de la alianza, se condensan por los hechos de Curupaity y forman

(\ amenazadores nllbarrones, pero confio en que, con bllena voluntad y
« alguna abnegacion para silenciar cargos que dejarian alguna respcn

« sabilidad pa a todos, conseguirá despejar SllS horisontes. »

« Tiempo \ endrá en que el jeneral Mitre rompa su silencio: en

touces SllS tletracLores quedarán cínfundidos.

« Cuando se CODozca el archivo deI jeneral en jefe, su paciente
silencio causará verdadero assombro.

« El patriotismo ha dominado su amor propio, y su prudencia ha

salvado la alianza y con ella â los pueblos deI Plata. »

t Depois <1.0 ataque de Cwrupaity.

MallograJo o ataque de Curupaity, l'éuniram-se em confel'encia a
bordo do 1a, no dia 25 de tembro, os genemes alliildos, mas nada

e assentou sobre o no\'o plano de operaçõe . Relativamente a essa con

ferencia escreveu em 28 ..de Outubl'O o general PolJ'doro (confidencial
des a data ao general Porto·-Alegre) :

« Accuso o recebimento do o:fficio confidencial de V. Ex., datado

de 25 do corrente, pelo qual exige que. eu declare se está já decidido
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o ataque combinado de que tratamo na reunião do dia 95 de etembro,
para que, no caso de terem occorrido circum tancils imprevi'ta que
obstem a execução do plano, podermos tratar de outro, C<))11 o duplo
fim de preencher· a recommenda~õe do governo imperial, e corre
ponder aI) que de nós e pera o meillUO governo. Pa'a sati fazer a V.
Ex., direi o seguinte:

« Mais de uma vez tenho conversado com o Sr. general 1:itre, di
rector da guerra, segundo o tratado de alliança, sobre o plano que
ora devemos adoptar para o proseguimento da campanha, e o me mo
Sr. general me tem feito v'r que devemos reunir mai alguns recurso
I:l compulsar no, amente as força. á nossa disposição, para deliberarmos de
finitivamente a tal respeito, o que me parece n;o se demorará. muito.

« Aproveito a opportunidade para declarar a V. Ex. que nas ex
pressil'es do supracitado oflicio confidencial de V. Ex., a que ora respondo,
vejo um e :uivoco, quando diz que na nos a reunião de 2') de Setembro
se combinára um nevo. ataque a Curupaity. Segundo rninha memoria,
não se fanou em tal novo ataque, e sim em um plano a adoptar-se,
tendo em vista a conservação do ponto occupado de Cllruzú, sem mesmo
ficar definitivamente deliberado qual fosse esse plano, e sim convindo
todos nós que fosse com a maior brevidade o que se tive::; e de resolver. »

Em 25, verbalmente, e em 2~ de S'3tembro, por carta, o general
Polydoro, requisitou de Porto-Alegre o regresso da brigada Paranhos, que
fôra destacada unicamente para tornar parte no assalto de Curupaity (o,'ficio
confirlencial de Polyrloro, ao ministro da guerra, d' 3fJ de Setemb~·o).

Porto-Alegre re<;pondeu «que, tendo-se delib 't'ado a occupação de Curuzú,
emquanto novas operações nilo aconselhas em seu abandono, não parecia
prudente que fo se reduzida a força que a guarnecia a menos de 10.000
homens; e que, tendo' communicado essas idéas ao general Mitre, e te
o autorisára a di :er a Polydoro que o reforço que este, receiando um
ataque, parecia desejar, encontraria nas forças do exercito argentino,
que já estavam para regre sal' a TUYllty. »

O general Polydoro 'ubmetteu- e ao parecer' de :Mitre e Porto Alegre
ficando assim em Curuzú os 5 batalhões da Leigada Paranhos, e mais
o 120 de voluntarios, que se achava embarcado na e~quadra, e tambem
pertencia ao lo corpo de exercito.

Em 'li de Setembro escrevia o general Polydoro ao ministro da
guerra (confidencial dessa data) :

«. , Pecebi a coulidencial de V. Ex. de 15 u Agosto, á qual 11 s'So
a responder.... "

"... ão sei que fundamento teria o no Sr) ministro residente em
Bueno Aire8 e o ministro aL'gentioo Elizalde para deprehender m anilO
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a impossibilidade do nosso exercito prosuguir nas operações de guerra,
v:sto que, de intelligencia com o governo de Buenos Aires, se tinha ~s

sentado na vinda de cavallos e mulas amilhadas como meios de mo
bilidade para o exercito, no intuito de se pod~r continuar nas mesmas
operações; entretanto, ê passiveI que aquelles ministros se deixassem
preoccupar com as ideas do partido que ha muito faz opposição syste
matica à triplice allian. a e á guerra.

«Por minha parte não vejo impossibilidade em que a guerra se
faça com vantag-em, mas para que isso se consiga efficazmente me pa
rece indispensavel um augmento pelo illellOS de 8.000 homens ao ex~r

. cito brazI1eiro, e que se ~à ainda fazendo face à grande despeza com os
cavallos e mulas tratadas a milho e alfalfa, unico meio para obter esse
necessario elemento de guerra no lagar em que nos achamos.

~ O excrcito argentino está deficiente de forças e de meios de mo
bilidade, e sendo, sem duvida, muito di.fficil ao governo de Buenos Aires
remediar esse mat não deixa is o de influir no animo do ministro
Elizalde e do seu governo.

« Quando se tratou da vinda do 2° corpo de exercito, pareceu-me
que com esta força ficariamos em estado de poder, vencida a opposição das
trincheiras inimigas, abrir as operações em escala mais la~ga, não só
sobre o Humaitit, como sobre outros pontos elo territorio paraguayo, para
o que jámais se poderia prescindil' de um refveço no exercito, porquanto,
collocado nas circum tancias de ,invasor, teria de attender a diversas ope
ra~õe, que em muitos casos necessitariam da divisão de ~orças.

«_ idéa fixa, porém, do vi,conde de Tamandaré, conservada ha muito
tempo, de ter um exercito ás :mas ordens para operar de combinação com
a esquadra, c ,mo que independentemente elo exercito alHada, teve pre
pnnderancia, e lã. e ta separado o 2° corpo do exercito, que, julgo, pouco
ou nada poderá fazer em vista do frustrado ataque de Curupaity.

« O exercito do meu commando, ainda mesmo reunido às tropas
argentinas, e á muito diminuta força do Estado Oriental, não esta hoje,
segundo o meu modo de pensar, em circumstancia de abrir operações
offensivas no territoeio inimigo, e nem tenho esperanç~s de que seja
este exercito reforçado com o tio barão de Porto- legre; por conse
quencia, paralysadas a ~im a operações, teremo de espel'al' eventualidades
futuras que I1('S possam trazeI o pro eguimento deltas.

« Entretanto, . erá passiveI que, esgotado os recur os quP. devemos
ter como' meios de mobilidade, se augmeutem as dil'l1.culdades a vencer
na presente guerea. .

« ada direi acerca da
que hoje mai du que nunca,
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proveitosa, e isso mesmo 'em contar com os reveze' que po a '0111"1'

aquelle corpo no mào terreno que occupa.
« E te meu juizo a respeito rio futuro da no as op rações, nã

importa a crença de que ella não po sam er feita c m 'Y1o"h' pod -
mos sem duvida ir por diante, mas i 'o no:; cu bl.ra muit an ue
dinheiro, e quanto ao tel'mo da. gueL'ea tenho por acertadl) uppOr que
não esta, proximo.... »

e te oflicio descrevia Pol~'doro a ituação do exercito acampado
em Tuynty. O maior inconveniente do lugar era, egundo elie, a falta
de pastos.

Podia então fazer montar 2.000 homen em cavallo amllhado,
vindos de Buenos-Aires, e e. perava mai. cavalhada, tendo para a ua
compra commis ianado um official. A artilhaeia con tava de 70 canhoes
de campanha, incluindo ne'S8 numero não só o do lo coep do exer
cito como o do argentino e da força oriental, além da 20 boca de
fogo de calibre 12, 4 morteiros de 22 centimetro e 4 ele 15 que guar

neciam os (-mtrincheiram~ntos brazileiro.

Depois de outra'> informaçõv, continuava o geueml Polydoro:

« Com a cavalhada exi tente e a de llue adll1.l faUo, com .l..'

lliulas c bois que actualmente tclmo, o exercito poderá mover-se, não
para marchas longa e continuada, ma' para o;J.3rar sobee o inillligo
mesmo até algumas leguas do pauLo em que estamo', havend , comh1!lo I

o cuidado de re tl'ingie tanto quanto fóe llece"sario o movimentos dA.
cavallal'ia, porque pre entemente e ta flll...·a,· apen'.1.' cheóarà a 3.000
homens, contando-se com a do exercito aL'gentino.

« Se, porém, os nossos ll1ovimentos se retardarem, como me paeece
que acontecerà em vi ta do ultimo succe so de CUl'llpaity, e da medidas
que o general Mitre julga llecessal'ias pclra 'e refazeI' da.;; baixas que
teve, e jJara reol'ganisar o seu exercito, que soffl'eu geaves perda de
officiaes, muito receio que ellfl'aqueçam o nos os meios de mobilidade,
e tenhamos por i-'so novas uifficuldades a vencer, ,enuo uma das princi
paes a falta de uma fOl'çd. de infa'1taria tal, que p rmitta ao ex<'rcito
alliado provocar uma batalha, deixando sufficientemente guarnecido o
campo e po içõe'l que ora occupamo.

« No estado em que nos achamos ,ô po '0 contaI' no exercito do
meu commando com cerca de lO a 11. 000 bayonetas para formatura,
descontadas as que enviei para reforçaI' o 2° corpo e que provavelmente não
me serão restituidas. O exercito argentino su pponho que pouco mais de
5.000 poderã. formar.

« Toda esta -força dE\ infantaria não e a mtHl ver ufficient para
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se emprehender com segurança movimentos em maior escala sobre o
terl'itorio ainda occupado pelo inimigo. - »

Em Gon(i'lcntjL'll d') 1° cl ~ Ol.ttubr·o, ao ministro da guerra, o

general Polyd 1'0, allegando a sua iuarle de 64 annoq, e sua" enformi
dades antigaq, que se haviam aggravado na campanha, pedia uma licença

para vir ao Rio de Janeiro, e acon. elhava ao governo que reunisse sob

o commando de um sÓ general os dous cl)rr~· do exercito brazileiro em

operações.
a tarrle de 3 de Outubro recebeu Pulydoro o seguinte offkio de

POl,to-Alegre :

« Qnartel-general do commal1do em chefe do 2° corpo do exercito

brazileiro em operações no Paraguay. Fl)l'te dp. Quruzú/ 2 de Outubro

de 186:i.

«111m. e Exm. Sr. - Sendo ::\ctualmente a força prompta deste

exercito, inclusive officiaes, 6.616 pra~ac:;, as 1.7 .) a que está reduzida
a brigada auxiliar, com mandada pelo tenente-coronel P<ll'anhos, prefazem
R.316 praça:. ão con idel'ando, porém, eu aquella força su fficiente para
garantir a conservação desta posição, que, como V. Ex. sabe, se con
cordou sustentar na ultima junta rle guerra que tivemos no dia 27
deste me.z á bordo. rIo !l/1a; além da força. da mencionada brigada,
venho requisitar a. V. Ex. mais 1.600 infantes para elevar a~ força
aqui existentes a pouco menos de 10. OJO praças, que julgo necesfiarias

para o indicado Am.
« Deu' guarde a V. Ex. -- T11m. e Exm. Sl'. general Polycloro

da Fon~eca Quinianilha Jordão, commandante em chefe do l° corpo de
exercito em operações.

« Visconde de Porto-.'-.I ..gre »

E"sa requlslçao foi renovada por Porto-Alegre em confidencial de
4 de Outubro, â qual Polydoro responrlell no' seJuintes termo;:

« Con{ldencial.-Commando em chefe do 1" corllo do exercito bra
zi1eiro em opel'a,õe contl'a o Paraguay.-Qnartel geneml em TUj'uty.
3 de Outubro de 1866.

«111m e Ex-m. Sr. -Ac~bo de rec bel' o officio c'lnfidencial que
V. Ex. dil'igio-Ioe com data (le hoje. reqlli"ilando 1.600 homens de infan
taria para refor\'ur () corpo ob o c lll1ll1ando de V. Ex. afim de su.
tentar a po i~ãlJ elll liue e 'tá, e em con~equencia de se ha.vee retil'ano
toda a for~a do exercito argentino que a"i se achava.

~ Responderei do modo :eguinte, pel'!l1iLtiJldo-me V. Ex. que en
tambelll possa ter uma opiniãO Jllili~a;', .'enilo tão valiosa como a rIo
V. E-·" por Lso que r :conheço a uperioridarle do,; . en' talenLo:- mili-
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tat'es em relação ao' meu;;, ao meno:; 'ustentavel pela posição l[ue occupo,
igllal á ue V. Ex., como commantlante em chefe de um exercito, e
que me traz uma grande responsabilidade, devendo por isso ter eu tambem
a liberdade de pensar e de 01;rar.

« Minha opiniãO particulal' é que, malograda, como infelizmente
foi, a tomada de Curupaity, que aliás tão facil -e figurava, me:;mo
com f01'.,;as muito inferioreS, uão ha absoluta nece'. idade de !:iustentação
do ponto que V. Ex. OCljUpa, e sim couveniencLt, pela moralidade do
acto, da occllpa~üo de um 'ponto conquistado qual o de Curu~ú. Esta
foi a opinião geral dos generae reunidos no dia 2à de Setalubro pl'O
ximo filldo à bordo do vapor lpa, prevalecendo ahi tuwbem a opinião,
com a qual V. Ex. concordou, de que esse pon o et'a sustentavel 6mente
com as forças do commando de V. Ex.

~ Além disto, esso ]Jonto occupado de nenhuma maneira p6de, seg'lll1do
o meu humilde modo de pensar, servir de ba e de operal:õe para o
exercito alliado, p ,r muitas raz jes que não é es ta a occasiüo ue dis
cutit',

« Estou, portanto, muito convencido que, para a imples occupa,:ão
do refet'ido ponto, tem V, Ex. forças 'uperabundan tes, e em t'ela~ão

a area do terreno lue occupa, julgo que o mal que j!os,a haver, depois
ele feitas as convenientes obras de defeza, serú, não a falta de gente
mas a sua agglomeração em pet'imetro muito re tricto, podendo por isso
ser di,-imada pela artilharia do inimigo sem o recurso de se desenvolver,
ou de uma defeza conveniente.

« Debaixo destes principios, bem vê V. Ex. que agglomerar maioreS
força'3 nesse ponto seria augmentar o mal. Além do que, occorre, que,
endo eu de defender uma posiÇãO importantissima em fren~c la uem e ta

belecidas linhas do inimigo, com um immenso desenvolvimento, onde qua i
diarialllente soffro bombardeamentos e tit'oteios durante a noite, seria de
minha parte reprehensivel im previdencia privar-me la principal força
defensiva desta posil;ão -a infantaria-para augmeutar a de V. Ex. na.
persuasão em que estou da nenhuma necessidade disso. Accresce ainda,
que o fim para que aqui est;)ll não é unicamente o de defender esta
posiÇão, mas tambem o de atacar o inimigo, fazendo um movimento em
tempo e logar opportllno; fim e te para que V. Ex. concorreu com a
,ua valio a opinião na n encionada reunião de 25 d3 Setembro, accres
centando que deveria isso ter logar o mais breve passiveI.

« Em vista, pois, do expendido, ceclaro á V. Ex. que entendo
que não devo mandar, nem de facto desprenderei ne huma força mais
do corpo de exercito sob meu commando, para reforçar o de Y. Ex.,
pedindo-lhe desculpa P01' Mo annuir á sua requisiçã'O; porquanto, como
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acima disse, me j.ulgo com direito á ter e a sustentae esta opinião como

general em chefe de te exeecito.
« Por este modo dou igualmente como respondido o. oflicio confi

dencial que V. E:. me dirigia em data de 2 do corrente, sobre o
mesmo assumpto, devendo, com a lealdade que me é propria, dizer à

V. Ex. que dei aI) governo imperial communicação desta exigencia de
V. Ex., declarando que ia responder no sentid0 em que ora o fa~().

<{ Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Se. consellieieo visconde
de Porto- legre, tenente-geneeal, commandante em chefe do 2° corpo

de eX8rcito.
« Polydoro da F. Q. Jordão. »

A e te officio respondeu o general Porto-A.legee com o que se
vai 1131':

« CO'~fidencial -Quartel general do commando em chefe do 2° corpo
elo exeecito brazileiro em operações contra o Paraguay.-Forte ele Cueuzu,
5 ele· Outubro de 1866.

« rUm. eExm. Sr.-Accuso a recepção do oflicio confidencial de V. Ex.
datacl" de hontem, respondendo ao que tive a honra de dirigir-lhe com
a mesma data.

« Parecendo-me ocioso ent l'ar com V. Ex. em explicações de direitos
que nunca puz em duvida, nem oflicial, nem particulal'mente, na res
]Josta que ele\To ao mencionado oflicio de V. Ex. limitae-me-hei aos po;:;,tos

em que Y. Ex. pal'ece ter-se esqu0Gielo do que se passou na ultima
Junta de Guerra pedida pai' mim ao Exm. Sr. general em chefe D. Bar
tholomeu Mitee.

« Diz V. Ex. que a sua opiniãO particular é que, malograda, como
infellzmente foi, a tomada de Curupaity, que tão facil se afigurava Illesmo
com forças muito inferiores, não ha absoluta necessida-de da susteu
'tação do ponto que eu occupo, e sim cúnveniencia pela moralidade do
acto de occupação de um ponto conquistado, e que est~ foi a opi'nião
geeal dos genei'aes reunidos no dia 25 de Setembro á bordo do iI pa, prtlva
lecendo ahi tambem a opiniüo, com a qual me cOllformei, de que este
ponto é ustentavel s6mente com as forças sob meu commandó.

« Na minha particular opinião dous motivos se deram para o ma
logro do ataque de Curupaity.

<~ O primeiro foi não se me ter aux.iliado com a força que pedi,
logo depois da occupa,ão deste ponto, e ainda quatro ou cinco dias pas·
sados, porque o inimigo não leria tido tempo de augmentar, como

• au"·méntou consideravelmente, os seus meios de defeza, e ta lto que tornou
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impossivel desalojaI-o rlaquella posiÇão, nã0 obstante o vigor e tenaci
dade 0.0 ataque, ecundado, como foi, pelo. exercito argentino, cujas força,
segundo me disse o Sr. geileral Mitre, que ã. frente delle veio, alcan
çavam a 9.000 homens.

« Em segundo Iogar, por não ter precedido a e. te aLaque o el
exercito de V. Ex., como foi minha opinião ele 'ele o momento em qu'~

reconheci, que o inimigo reunia a maior parte das sua for as em Cueu
[laity, alem ele ter, como jã. di se augmentado consideravelmente os seus
meios de defeza E permitta-me V. Ex. que lhe diga, que nem me mo,
como se tinha combinado, teve lagar por ·parte des e exercito o ataque

simultaneo.
« Quanto ã. occupação de te ponto, tendo-se concordado unanil11 

mente na. menciouada Junta de Guerra na conveniencia da ua susten

tação, para a. nova operação que se combinou fazer contra Curupaity,
reconhecera V. Ex:. que se de~lembrou do que à respeito e pas ou
entre n6s, affirmando no officio á que respondo que concordámos não
haver absoluta nece ida~.le de semelhante occupação.

« Tendo por vezes manife tado em presença de V. Ex. a minha
opinião sobre a nossa verdadeira base de operações, julgo ocioso demons
trar agora a V. Ex. que jamais tive em mente fazer de Curuzú ba. e
de operações para os exercitas alliados.

« Respeitando, como respeito, os conhecimentos profissionaes de
que em alto grâo V. Ex. di põe, todavia pe:o venia para dizer que
V. Ex. encarou a força de que disponho em rehçüo â area que ella
occupa, e não em relação a força que nos póde atacar. Ser-me-hia facU
provar a V. Ex. que o augmento de força me proporcionaria meio seguro
de alargar a area que occupo; deixo, porém, de o fazer para evitar
prolixas demonstrações, que os conhecimentos de V. Ex. dispensam.

« Aflirma V. Ex. que eu concordàra na opinião de que este ponto
ê sustentavel sómente com as forças sob meu commando.

« Seguramente, por equivoco, affirma V. Ex. que eu concordei com
aquella opiniãO, visto como n lo declarei o meu pensamento â eme
lhante respeito, quanclo, por incidente, V. Ex. tratou do assumpto com
o Sr. general Mitre; e nem tinha necessidade de o fazer; ·mesmo porque
se lembrará. V. Ex. das expressões do Sr. general Mitre, que, pouco
mais ou menos, foram as seguintes: «Sobre a segurança deste campo,
nada ha que receiar, porque s6 partirei daqui na noite da vespera do
dia que se assignalar para o novo ataque. »

« Creio que V. Ex. convirá., que, se a força de que disponho póde
ser bastante para repellir um ataque, não é sem duvida sufficiente para
evitaI-o, como convem para poupar perdas inuteis.

.\48
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~( Se V. Ex. se j ulgO.ll habilitado pam emprehender um ataque contea
o inimigo independente do auxilio do exercito argentino, que hoje acha-se
de novo reunido ao ele V. Ex., parece-me que sem inconveniente e sem
perig'n, podiam set' di. pensa,los, os 1, (3( O infantes, que pedi, em hae

mania com o avi o de 5 de Agosto <lo coerente anno, para melhor
garantir a força que commando.

« Entendendo, porém, V. Ex. como decIam que não me del'e

mandar, e que nem despren leea nenhuma força ruais do corpo de exee
cito sob o commanelo ele V. Ex. para refot'ço de te, elevo eleclat'ae á

Y. Ex. que declino de mim toda e qnalquer respousabilidade que po, a
resultar da assentada deliberação de \'. Ex.

« Tendo por este modo respondido ao citado o.::t1cio de V. Ex., e

não menos leal do qne é V. Ex., previno-o de que nesta data tambem

dou ao governo imperial conhecimento tanto tIo o1~cio à que oeet. res
panelo, como deste que tenho a honra de dirigir-lhe.

« Deus guat'de á V. Ex.-Il1m. e Exm. Se. general Polydoro da
Fonseca. Quintanill1a JOt'dão, cnmmandante em chefe elo Lo corpo dA
exercito.

<~ ~ iliSconde de Porto-"'legre »

Subt'e estes acontecimentos chamaremos a atieI1çâo do leitor para lima
intel'e sante c(lrrespondencia de Buenos-Aires publicuda no JOl'nul do Com
'ril<3?'CiO desta capital e transcripta p r Pet'eira da Costa na ,ua Hislo?'~a

ela Ci1.w",'a do Pw'agl/.ay, Tom. III, 'pags. 225 a 237.

Tomada ele CUl'UZU (;~ til' ~ot 'lllhl'O tI'e 18GB)

-:- Pa?'ie of/icial ato almi?"artle Tamanda;re SOb1"e o bomba?"cleamento

e tomada ele CtP'UZú

« Oommalldo em chefe da força naval do Brazil no Rio da Prata
e Paragl1ay.-Bordo do vapor Apa em frente a CllTUZÚ , no rio Pa
l'agl1ay, 6 de Setembro de 18(36.

« fllm. e Exm. Sr. - o dia lodo corrente avancei com a esqua~

dra até Curuzú depois de ter mandado o pequeno vapor VolU"It6a?"i@ (Ia
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Pairia, com o 1v tenen'te F..rancisco Romano Stepple d'l Si!va e o pra

ti"o Femando E~chebarne, reconhecer os obstaculos que o inimigo tivesse
porventuea lançado no canal do rio até aquelle ponto.

« O resultado do reconhecimento combinou com as informações dos

ultimas transfugas paraguayos, confirmando-se a existencia de torpedos

e de tlma estacada de navios a pique em frente á bateria de Cu

rUllú.

« Verificou-se, porém. que o canal da margem do Ohaco davª, facil

accesso até a estacada,

« Passei minha insignia para o vapor .1/age e s 'gui até a ilha do

Palmàr, com os navios seguintes: Lima lJa?'l"os, Bah/a, Parnah!Jhu,
Bmzil, Ban'oso, Rio de Jun:.:i?'o, Tam/tndw'p, Bebe?'tlJe, Ypzrango,
Belmonte, 1ragtta!J e G'i·eeIIIJalgh.

« No canal entre a ilha do Palmar e o Ohaco mandei ancorar o
navios de madeira e dei ordem ao, commandantes de divi ão IIi iado

:\ ntonio doe; Santo e Jose Maria Rodrigues que ,eguissem avante e que
tomassem a posiçõe mai" convenientes para bater a fortificação inimiga.

« Meia hora depois do meio dia o ~ima Ba?"J'o~ trocava o primeiro
tiro de artilharia contra o inimigo, e succe, sivamente o Bahia, o Braúl,
o Ea1'?'oSO, o Rio cL J alteiro e o Tamanclare ff)ram entrando na acção,

que durou até o pôr do sol, sem outro resultado apparente senão o de

ter-se tomado milito lento. o fogo dos Paraguayos,

« As bombardeiras PedrO! .1tron o e Jj'()}'te ele Coimbr'Ct lançaram

tambem algumas bo~bas ~obre Curuzú,
« O Liina Bar?'os, o I ahia, o Brazil, e o Um"'oso receberam

!Uuitas balas do inimigo, 1) 'incipalmente o pl'imeiro deste', mas não
soffl'eram avaeiae; de consideea~ã0.

« O Rio (le f.ut!i1o, porem, teve a sua comaça avante da ca 'a,

mata perfUl'adf\ em dons j)uuto' pur balas de feno fundido e le ca
libl'e 3!, e teve mai.' uma peça de calibre 68 inutilisada por uma bala,

que, batendo-lhe na moldura da joia pela pal'te inferior, fendeu a sua

boca na pal'te supel'iol' elU UlTIa exten ão de um palmo no sentido do
eixo. Esta mesma bala, fazendo-se estilhaços, foi ferie gravem~nte 'ao
lo tenente Napoleão Jansen Müller e a um imperial marinheiro, ma

tando uma praça. e ferindo levemente a mais cinco. o L~ma /1an"os
foi morto P0l' um estilhaço o 3" machini ·ta, Antonio José de Oliveira,
que se achava na tolda.

(I No mesmo dia, ás 5 hor.li> da madrugada, e ta\'a o general barão
de Porto-Alegre embarcado com o o corpo de exercito braúleiro, no,'
transporte:; seguinte: ,1/ a,úlio Di.ls, [zaue!, Leúpr.ldma, ('lzal~l'ua,

!'Jili:íe"/". [>rr;5id t'tl (', Deze ei' rle _ ÚI"iC Rio.h1lero, Pedro [r, Gal:; I,
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Gene?'ctl Flo?"es e Onze de Junho, com o. pessoal do corpo de sande
e ambulancias. Fomos de parecer que o de embarque s6 se deveria fazer
no dia seguinte, e a força embarCfl.c1a conservou-se f6ra c1as vistas do

inimigo.
« Apenas desembarquei do lado do Chaco os batalhões 12° e 16° de

voluntarios, que se acham na esquadra, com o fim não s6 de dominar
a margem do rio na parte occupada pela esquadra, como para chamal'
a attenção do inimigo para aquelle ponto, emqual1to se effectuasse o

desembarque em seu littoral.
« Com esta força no Chaco ficaram os navios fundeados no canal

contigua, livre8 de que o inimigo viesse ncommodal-o por aquella mar
gem, lançando torpedos e brulotes sobre eUes, como fazia quando estava
mos fundeados mais abaixo.

« A 4' divisão da esquadra, sob o commando do capitão de mar
e guerra Alvim, designada para proteger o desembarque, compunha-se
dos navios seguintes: Aragua!), Igualem!), Aragua?"!J, ~[a'racanã,

Henrique l11w,tins, e dos transportes acima mencionados.
« Durante a noite o pratico Etchebarne, com o engenheiro americano

Tombs, tendo reconhecido que havia entre os navios a pique um canal
por onde podia avançar a esquadra sem risco dos torpedos, mandei que
os el1couraçados seguissem até à distancia de bater o Curupaity,

« Esta ordem tendo sido executada com acerto na madrugada do
dia 2, estiveraró. os encouraçados Balua, Lima Ba?"i'OS, B?"t1z il e Baí'·

roso, fundeados durante todo o dia em linha de combate com as ba
teria8 de Curupaity . na distancia de 500 braça, fazendo o inimigo f~go

com bombas e balas razas espherica de calibre 68 e com projectis
oblongo de artilharia raiada de calibre 80 de um ystema ameTicano.

« O Bldúct e Lima ECW1'OS soffre1'am muitas avaria", ma nenhuma
que prejudicasse as suas obras vivas. As couraças de tes ,navio' não ~of

ireram senão ligeiras mó sas. O Bí'a.;;il e -o BU1'í'OSO tiveram avarias
que constam da parte dos 1'e pectivos commandante " que inclusa
transmitto a V. Ex., as im como a do commandante do Bahia, e uma
de c1'ipção 'uccinta das avarias sofftidas pelo Lima Bar1'Os.

« Continuou durante todo o dia o bombardeamento de Curuzú pelo
Tarnancla?"é e pelas bombardeIras Pedro Alfonso e Forte ele Coimbra.
Duas chatas paraguayas que converti em bombardeiea. com morteiros
franceze. de 10 3/-1 pol1egada deram excel1ente re u1tado . Uma outra
chata paragua)'a com uma peça de calibre 68 tambelO bombardeava co1
locada na posição vantajosa que lhe permittia o eu pequeno calado (1).

tIl Relativ!l.m I1Le aos serviços pl'estados pela' bJll1lmrddra - em l'nruzú vej. adillulc
l15 parL s o1liciaes subre urupaity.
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A' 1 hora e 20 minuto da tarde a 4' divi ão da e quadl'<l bombard ,wa

e metralhara o matos adjacente á guarda do l'almar ond a m 1lI

tempo desembarcava o general barão de Porto-A.l l'l-r á fI' n d u

exercito, sem que o inimigo pude e oppôr a menor 1'e d n in.
«Ao anoitecer já o barão de Porto- Ueare e ta a em po i àu diant

das trincheira do uruzú.

« No mesmo dia â 2 horas da tarde um facto altament lamen

tavel veio provar que não ~ralU chimeras os torpedo inimigo.

« O encouraçado Rio ele J,meiTo, mudando de po ição em fI' nt

ao Curuzú entre o navio a pique, ubmergio- e, em poucos minuto,

em con equencia da explosão de dou torpedos que arrebentaram de

baixo deLe.

«Apena foi possivel salvar 62 da victima daquell naufracri

debaixo da metralha inimiga; pereceram 53, entre os quae o comman-

dante, Ll intelligente e bravo lo tenente lUerico Bra ilio • ilvado,

tenente Joaquim Alve Coelho da Silva Junior, o guaeda-marinha

Raymundo Antonio da iIva, o piloto, en'indo de e crivão, ri tido:

Armenio de Azevedo Albuquerque, e todo. o lUachinista do navio.

« Entre os salvos ha o 1" tenente Cu todio JO'é de I\'Iello, Dr. Tristno

Heneique Costa, o e crivão, servindo de commis 'ario, Domingo de ouza
Pereira Botafogo, o pratico Gaspae Caquia e o caepinteil'o iYh.noel
Domingos.

« A canhoneira I vf1,hy, tendo- e appeoximado da bateria para pro
teger aos naufragos do Rio ele Janeiro, levou uma bala de 6) que

arrombou-lhe uma caldeira.

« A's 7 horas e 15 minutos do dia 3, o general barão de Porto

Alegee atacou a fortificaçlo de Curuzú, e em meno de uma hora foram

escaladas as trincheira inimiga: o Paeaguayo, po tos m c mpleta

derrota, deixaram no recinto e terreno adjacente lUai' de 700 mortos

e Gomo trophéos 13 pe,as de artilharia, 2 bandeIra, muito armamento

e toda a bagagem que alli tinham.

« As perda do ~o corpo de exercito beazileiro foram in ignificante ,
'e attender-se á natureza do ataque que levou a fortificação inimiga.

« Releve V. Ex. que eu o felicite nesta occa ião por um tl'iumpho

tão notavel ue nos 8.. arma, P. que tanto no approxima elo termo

desta gueem cruenta.

« A peça de G~ que os Paragua '0,; tinham a:;:;e tado no Lll'UZÚ

estava com um dos munMe paetido, o que foi cau"ado pe~a ultima
bala que o Lima Barros atirou já Iluando nO.. '5O>l oldado e· tavarn e. ca

landc os parapeitos.
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« Na noite de :3 a esquadra bombardeou d.ul'antu algumas horas o
aca1upamento das força' inimigas no CUI'upaity.

« Emquanto faziamos esta opel'açúe no rio Paraguay, pela reta
guarda do inimigo, o exercito alliado simulava a.taque de frente, com
o objecto de chamar a attenr;ão daquelle para diveesos pontos ao mesmo
tempo.

« No (lia 4 o Lim'! B'I! 'i'OS , o Bal i'j.O e o B)'azil appeoxillla

ram-se de Curupaity, e bateram-se durante uma hoeu com a bateria
da barranca de que fallei.

« flontem aqui esteve o general Pol,'doro, e amanhã esperamos o
general Mitee, para com o geneeal barão de Porto-Alegre, combinaemos
Q movimento de fOl'ça", que convem fazer agora.

« Conto que as operações subsequentes serão pelo meno. tão van

tajosas como a tomada de Guruzú.
« Nesta occasião não posso deixae de manifestar a V, Ex. que me

acho possuido de verdadeiea . atisfa~ão pelo comportamento do: ~e,3. oom
mandantes de divisõe:, commaudantes de navios, officiaes de todas ,LS

elas es e g'uarnição em geeal de todos. os navios da e quadra; e pel'-
.mitta-me V, Ex. que rlo me",mo modo recommende â. cou idera~ão de

V. Ex. o .el'viços <1os afficias' que compõem o !neu estado-maior, os
quae~ empreguei sempre na trall!'lUis~ão de ;ninha' ordAn:>, e em diver:as
commi. sões importantes.

« Coiro l11ais vagar darei a V. Ex, informações ulinllciosas de cada

um dos officiae: e praças que tenho a honra. de commandai'.
« Deus guarde a\'. Ex.
« Illm. e ExTU.• r conselheiro Alfonso Celso de Assis Figueiredo,

ministro e ecretario de estado do, negocios da mar inha

« ~"i8conde e..l!<t'l 'I'aUl....ndn...·é,

-l- Ordem ,t J dia do alfliÍra,ttc T 11I2aw;a .~, so'!?"" t !){]';IU u-d"lldi{.'I'{U

C {o 'na, (~ (ir, í'w'lI'':ú

Ordem riu dia n. 7

il SinLr)-me pu, 'uido da maioto sati.·fa.Jto pelos importanLes resul

Lado. obtidos pelc\.S opera';àüs combinada" da esquarlra, com o "2" corpo
rlo exercito bri.tzi!eil'll elll os pri neiro: dias do corl'ente mel..

c( .\. narrar:lo :IllDucio a dos ·ncc:e.'<;o: occorrido no theaÜ'o actual

da guerra no decurso das dnas ultimas semanas, é a aprecill'.. ão lllai
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dados. Mas, ante" de entrar ne.'sa narrarão, rr~io er fiel int r JreLo. ,
dos sentimentos de toda a e quadra, dirigindo ne ta occasiflu, e em
nome dena, um voto de a lmirai)iu e reconhecimento ao Exm. Sr. barilo
de Porto-Alegre e á legião de bravo 'oh seu digno CO111 l11ul1l1o. pelo
brilhante feito Lie arma::; (lo dia 3, em que cáhio em nu.' 'o poder u
f0rte de Curuzú.

« ~-o dia 1 do corrente, às 4 llOl'as da madruga la, mandei o
vapor roll.l,n.{ario da PllÚ"Úi com o r. l° tenellt, Franci'co 10lUaoo
Stepllle da Silva e ü pratico, 2 n tenente graduado, Fel'llando Etchebarn ,
protegido pela canhoneira Belmonte, reconbecer e ondar o rio até
Curuzú.

« Verificado por este reconhecimento que o caual do lado do haco
oiferecia agua bastante e estava livre de quae.'quet· ob -ta(;ulo passei
minha insígnia para o vapor -'1age, e ás 7 1/2 hora avancei com o
navios se,suintes: .l/age, I,illi.a Ran'o. (com a in igllia no comman
dclUte da 2a divisão), Bel/tia, RiiJ (ta .1a n,cirü B;'a,-il (com a ill.ignia
do comma!1dante da 3" divisão), Barl'osn, TO;,lfli/,r!m';, HdJc'/'iúc, }'pi
1'any,;, Belnonte, Par.nahyba., Iguatem!!, ,1ff'a}·/,.t, .l}·aguay e 'huy .

. s canhoneiras JEa1'acanã, I vah!J, IIenr irjMt' .lIai'l iiI. e .I} 'ag1~a?'!!
compunham a 4' divi ão, sob as ordens do I. capitão de mar e gnena
Alvim, encarregado' de dirigir o desembarque do 2° corpo du exeecito
beazileiro, que sob sua dil'ecção se havia ~mbal'cC\.do durante a noiLe
n JS transportes seguintes: .lIcwcilio Dias, I zabel, Leopoldina, Galgo,
Pt·t,Js'iclentf' , Diligente, Per.lr·o I I, Riachuelo Op.ne·'at PlO1 JS, De eseú;

de Abr·a e ChW'1"MCL

« A's 11 horas da manh.ã ancol'ei com o. navios de l11~vl"i~'a entre
a ilha do palmaI' e o Chaco, e dei ol'dem- aos I 'r commandunte, da
2' e 3a dIvisões que avançassem com O' 8l1couraç:ados e tomassem a
posição que eu havia préviamente de ignado, 1ara, fundeados, baterem
Curuzú.

« A's 11 hora e 45 minutos o Lúnct BW"I'oS tl'ocava a primeira bala

com o inimigo, e successivamente O' outro encoul'açados foram entrando
em acção. O inimigo atirava projectis ôcos e olidos de calibre 68 e
3~, e pouco a pouco seu fogo foi- e tornando mais lento, até que

cessou completamente ao pôr do sol.

« ma peça inilUiga de Ci;\libre 6 foi de montada por bala de um
dos nossos encouraçados, que partia-lhe um dos munb,õe ; o que se

verificou depois da tomada do Curuzú.

« As balas inimigas eram certeira,s, e quasi todas foram emprega
das no~ nossos encouraçf1dos; de. tes, pOl'ém, o tJnico que soffreo avarias
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de consideração foi n Rio de .Janeiro, cuja couraça foi atravessada
em dou lugares proximos â prõa e pouco abaixo do trincanil.

« Uma de suas peças de calibre 68 ficou inutilisada por uma bala
que bateo-lhe na parte mferior da moldura da joia. O mesmo projectil
fez-se em pedaços, que, entrando na casamata, causaram a morte ar)
imperial lllat:inheiro João Izidoro Gonçalves e feriram gravemente ao lo
tenente Napoleão Jansen Müller e aos imperiaes marinheiros Antonio
Barbosa e Jos' Joaquim Feijó; e levemente a quatro praças mais.

« O encoUl'a~ado Tamanâaré, que mandei collocar pouco abaixo da
ponta da ilha, em fl'ente à bateria inimiga, hostilisou a esta durante
todo o dia, mas nenhum projectil lhe tocou.

« A' noite os praticos Etchebarne e Bernardino Gustavino com o
engenheiro norte-americano MI'. G. [-I. Tombs, reconheceram e sondaram
um canal bastante fundo e livre de obstaculos pelo meio da estacada
de navios a pique, situada pouco acima da bateda, pelo qual ao romper
o dia os encouraçados Lima Barl'OS, Bra~il, Balda e Bar1'oso avan
çaram até pe!'to da estacada de Ourupaity, e dalli, fundeados, sustentaram
o fogo durante todo o dia com a bateria do mesmo nome.

« As bombardeiras PedrJ Affonso e Forte ele Coimbra e as chatas
bombardeiras ns. I e 2 continuaram os fogos curvos sobre Ouruzú, bem
como o Tamandaré e a chata n. 3, armada de um canhão de 68, a
qual sob a direcção do lo tenente Manoel Carneiro da Rocha, comman
dante da canhoneira Itajeth!J, approximou-se da bateria inimiga pelo
lado exterior da ilha do Ouruzú, tanto quanto permittia o seu pequeno
calado.

« A' i horà e 30 minutos, depois de bombardeàdos e metralhados
os bosques adjacentes à guarda do Palmar, atracaram à barranca do
mesmo lugar os transportes que conduziam as tropas, e o Sr. general
barão de pOI·to-Alegre desembarcou alli' à frente de seu exercito, sem
que o inimigo lhe oppuzesse a menor resistencia.

« A's 2 horas da tarde quando o encouraçado Rio de Janeiro
avan~ava para tomar o seu lugar na vanguarda, depois de ter repa
rado as avarias que soffrêra na vespera, tocou em um torpedo proximo
à estacada dqs navios a pique, do qual não havia o menor indicio, e
que fez explosão debaixo de sua põpa, por onde entrou logo uma grande
columna d'agua. Minutos depois outro torpedo arrebentou pela prõa do
me mo navio, que submergio-se quasi instantaneamente.

« Succumbiram victimas desta catastrophe e da metralha llllilllga,
que era dirigida para o navio até seu desapparecimento, o seu bI'avo
commandante, o lo tenente Americo Brazilio Si! vado, o 20 tenente Joa

quim Alves Ooelho da Silva Junior, o guarda-marinha Raymundo Antonio
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da Silva <,1 escrivão Ad tides Armenio de Azeve o e _-\.lbuquerqu , o

machinistas e 45 praças mais.
« ::'alvaram-se do de a tre o Srs. lo tenente Cu todio Jo e de l\I 110

(immediato do navio), lo cirurgião Dr. Tristão Henrique da Co ta, com
missario da 3' classe Doming05 de Souza Pereira Botafogo, e 5 praça

mais.
« No dia 3, às 8 huras da manhã, o Exm. Sr. barão de POl'to

Alegre atacou o forte de Ouru6ú, e uma hora depois o pavilhão nacional
era hasteado em suas trincheiras, retirando-o e a for >L inimi.;a, que o
guarnecia, em completa derrota, ficando em no'so poder como troph~o

daque11a gloriosa jornada, 3 bandeira, 1:3 peça'> de artilharia, grande
quantidade Je muniçoes, porção considel'avel de al'lnamellto e toda a
sua bagagem. O inimigo, perseguido até Curupaity, deixou no campo
mais de 700 mortos c muitos feridos.

~ Os nossos feridos foram para os hospitae3 de Corriente' no vapores
On~e ele Junlw, Jlarcilio Dias, Dezeseis de Aúril, e no ho pital
fiuctllante E ponina. -os tres primeiros foram acompanhados pelo Sr~.

cirurgiões da esquadra Drs. João Jo:::é Damazio, Domingos Soares Pinto,
Luiz Carneiro da Rocha, AmaJeu Prudencio Ma son, Luiz da ilva
Flores, Raymundo. Jacintho de Sampaio, e pelos alumnos João Pizarro
Gabi60 e Manoel Caetauo de Mattos Roddgues.

« O Sr. chefe de saude da es-{uadra, Dr. Carlo' Fretl.erico dos
Santos Xavier de Azevedo, apezal' de gravemente enfermo, não tem
querido deixaI' o vapor Onz.~ dr.! Junho que serve de hos1Jital de angue
da esquadra, e qne tem-se empregado no transporte do feridos do exer
cito, dando assim um nobre exemplo de dedicação pelo serviço, que o
torna por mais um titulo digno da consldera~ão do governo imperial.

« No dia 4 mandei os encouraçados da vanguarda, as bombardeiras
Pedro Affonso e Forte de Coimbra, as canhoneiras Belmonte, Pll?"
nahyba e Greenhalgh com as chata ns. 1, 2 e 3, bombardear dUl'ante
algumas horas uma força inimiga que se achava ret'lnida em Curupaity.

4: No Lima Ba'l'?'os uma bomba da propria artilharia arrebentando
ao sahir da boca da peça, fez alguns rombos em seu convés. O mesmo

aconteceu no Bahia. aquelle foi victima de um estilhaço feito por
uma ba.Ia inimiga, e morreo quasi instantaneamente, o 30 machinista
José Antonio de Oliveira, e foi ferido levemente o me tre Antonio
Joaquim Pinto de Souza,

«Mais de 40 balas acertaram no .J;ima Ba?'?'os, mas nenhuma
prejudicou as suas obras vivas. as suas torres e couraça as balas
oblongas de 84 libras, que o inimigo lançava, não produziram mais 110
que depressões' superficiaes.

lo. 49 g



q; o IJahw l'eéebeo :j~ balas e 'otfl'eo aval··as séria, lUas nenhuma
'1 ue affectasse a torre nem a sua forte COl! 'aça.

« -este navio ficaram contusos leve;nente o lo tenente José Ber
nardino de Queiro..: e os imperiaes marinheiros Jose Bispo dos Santos,
Manoel Francisco dos Santos e Trajauo Jusé do" Santos, e gravemente
o imperial marinheiro José Luiz Bartholomeo, que e achavam na casa
lilata quando uma bala rOlllpeo o convés e penetr'oLl nella.

« O BaJ'r'usú recebeo 15 balas, da::l quaes uma inut.ilisou-lhe o
cabrestante.

« O TamanJ.aí"e hostilisoLl habilmenLe o inimigo sem ex.l)ôl'-Se ~L,

suas balas, C01UO eu orLlenclra, para pre:serv,lr o engenhoso apparel~o

de inuti1isar os torpêdos, que es.Le navio tem Mmauo na prôa.

« O Sr. capiLão de mar e guerra Elisiario Antonio do:s "anta:>
correspondeo brilhantemente nos ultimos comLJate' ii. confiança que tem
sempre merecido do governo imperial, pelo valor e perícia militar que
desenvolveo e que seriam bastantes para fazer a reputação de um o{fi

cial que já não tivesse em sua carreira os antecedentes hon,osos Jo
Sr. Elisiario.

« O Sr. capitão ue fragata Antonio Affonso Lima, que mandei para
bordo do encouraçado Lima BU1'í'OS, afim de substituir o Sr. capitão
de mal' e guerra EJisiario, quando e,-te chefe tivesse de occu par-se com
a direcção da divisão do seu commando, tornou-se muito recommenda
vel pelo seu valor, segundo informa o mesmo chefe, assim como todos
os officiaes ob sua oruens, d'entre os quaes são merecedores de louvor
o Sr. lu tenente (inJlllediato) Luiz da Costa Fel'llanues, e os 81'S, l"
tenentes José Carlos Palmeira, Octaviano Antonio Vital de Oliveira e
Antonio 8everiano :Tunes, distinguindo-se os dou. ultimos pelo acerto
com que dirigiram a artilharia.

« O 81'. guarda-marinha Luiz de Paula Mascarenhas, que se achava
ás ordens do 81'. commandante da 2' divisã.o, e que acompanhou os
.}ratico nos reconhecimentos dos torpêelos e da estacada, portou-se com
muita coragem em, combate, e em todos os serviços em que foi empre
gado.

« O pratico Berriardino Gustavino, quê tão bons servlços nos ten1
prestado nesta campanha, mostrou mais de uma vez, a bordo do Lima
BWTOS, a dedicação com que nos serve, e dirigio com raro sangue frio
a navegação daquelle navio por entre o obstaculos com que o inimigo
pretendeo impedir o acce, so ;\ e quadra na altura de Curuzú.

« O Sr. c :pitão de mar e guerra Jo é Maria Rodrigues dirigia a
divisão do eu comlUanrlo com muito sangue frio, e empregou com van
tagem a podero a bateria do Br'a:;ll.
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« O Sr capitão de fragata Antonio Lope. de ie quita, que mandei
para bor(10 do Br 1 <;il, afim de ub tituir o Sr. capitão de mar e guerea
Rodrigues, quando tive e de occupar- e com a direcção da divi ão a
seu cargo, e todos os officiaes dafluelle navio, segundo a parte do me mo
chefe, cumpriram o seu dever dignamente, di tinguindo- e o r. lo
tenentes ManoeI de Moura Cirn.e (immediato), Franci co Speridi:lo Ro
drigues Vaz, 1anoel . farque Mancebo e Pedro Pinto da Veiga, que
alternaram no commando da bateria e a dirigiram com muito acerto

durante os combates.
« O Sr. guarda marinha Antonio Quintiliano de C9. tro e Silva é

digno de louvor pelo sangue frio com que na lancha do Braiil salvou
muitas praças do Rio de J[(/1 i1"0, debaixo do fogo da metralha ini

miga (1).
r( Todo os olficiaes e. guarniçãO do Ra11i ouberam imitar o eu

valente commandfmte, o Sr. capitão de fragata Joaquim Rodrigues da

Co 'ta, e entre aquelle se nifitinguiram, egundo a parte do me mo
commandante, () • r,'. los tenentes Jo é Bernardino de Queiroz, Franci co
Goulart Roulim, e .. 0 tenente João José Lopes Ferraz e Castro, e o
pratico Luiz Repeto pela calma com que dirigio o navio quando tran p:'jz
a estacada e torpêdos em frente á Curuzú, e nebaixo do fogo d ta
bateria.

« Portaram- e no Ra11ia com coragem não vulgar o guardião C,)'ro
Possidonio ~imas, o 20 sargento do corpo de imperiaes maritllleiros
Antonio Pa'checQ de Miranda e o cabo de marinheiro. Eduardo Levag,
os quae estavam ao leme quando a tolda era varrida pelas balas.

« O Sr. lo tenente Jorro Mendes Salgado, com mandante do encon
raçado Ra?'ruJJ, oflicial bravo e intelligente, desempenhou satisfacto
riamente os eleveres do posto de honra que lhe tem cabido sempre na
vanguarda da e quadra. Sua parte abona muito o officiaes do Barro~o,

entre os quaes di tingue o Sr. l° tenente (immediato) , Felippa Firmino
Rodrigue' Chaves, que, apezar de gravemente enfermo, apl'esentou-se para
o serviço na occa iã0 dr, combate, e tomou o commando na bateria, que
dirigio com ,!-ngue frio notavel: e o Sr. lo tenente Pom peo de Albu
querque Cavalcanti, 20 tenente Joaquim Antonio Cordovil lVIaurity, guarda
marinha Manoel Jos; Alves Barboza e o piloto José Manoel Fonte.

(1 \ T'\mbem fln hordo ri, r'nr/'lltrn,· '<I" Toma,nda,,'p ahinllll 1)~,aIOre5 "'Ira salvar Il

Ll'ip 'lftCilo cio ]lio ele .'ameiJ·o. 1 p 'rI.' offi 'j·u cio el'lIlIJIl\utlant" c1ILquellf' cnéonr Iça lo
JbJ'e? ItU'lI1' ,Ir' Clll'1l11·ih. ).>.~. o segninl tl'echo:-« ... V S. permiUil' qne aqui eH.

o s 'rnço presbdo no di'! 2 !lo corrente por te official (o pil'lto J. Br'rn'\nlino de ArRujo)
~or .oee 'sino do sinistro df) enc 'lll'ncado Rio de J anei"o. Quando fll'l'ehlmton o torpêdo

I)bolxo dnqnelle navio, fiz immediat'lmente gWlJ'necer os escaleI' s para salv'\r a Rnarni 'ão.
e e,te ollieial , otTer"cenc1'l.s.e p'H I f-\zer R()uello serviço, assenti, e,. a;J"z'\r do lllortif 1'0 fog"
d·] ~Iel.t· Ilha des 'ejnllo pelo illimjCT, s ,bro O' dcsLrr'ço·' do Il I'io, só s' "etirou ,te
r·mel 'I quaudn jó não b 'via nlll 110m Ill. alvaro For 1In 'U as pi ICItS ha!VIW peloo

e caleres de hor lo. »)
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« A canhonheira Jt'ah!J foi o müco navio de madeit'a que esteve
exposto ao fogo da Dateria de Curuzú, ao que foi levada por excessivo
zelo do seu co·mmandante, o bravo I o te~1ente Guilherme José Pereira
dos Santos, que, vendo a lancha do Era;; :l, com o guarda-marinha acima
mencionado, gravemente compromeitida, avançou para protegêl-a até a
altura da bateria inimiga. 'l'eve 4 praça fóra de' combate e uma da
suas caldeiras foi atravessada por uma bala, Não obstante continuou a
responder ao fogo da bateria e só retirou-se quando signifiquei-lhe por
um signal que passasse á fana.

(t O Sr. capitão de mar e guerra Francisco Cordeiro Torres e Alvim,
no serviço de que tem estado encarregado, não tem sido menos digno
de elogios pelo seu zelo e actividade do que o·é por seu valor sempre
que entra em combate.

« Nesta occa<;'ão não rosso deixar de louvar os Sr8. los tenentes
Antonio Joaquim de Mello Tamborim, meu ajudante de ordens, e Arthur
Silveira d:l Mota, meu secretario e ajudante de ordens, que commu
nicavam e transmittiam minhas ordens em escaleres, aos navios empe
nhados em combate.

« Ni'io deixarei de mencionar tambem o Sr. lo tenente Manoel Ricardo
da Cunha Couto, commandante do l'atacho I guassú, que nas o~casiões

de acção acha-se sempre ás minhas ordens, portll.ndo-se sempre com muita
dignidade e occupando-se sempre em trabalhos hydrographicos.

« Todos os praticos da esquadra têm servido com muita dedicação
e são em geral conhecedore. do rio.

« O Sr. 20 tenente graduado Fernando Etchebarne, é sempre o pl'U
tico bravo, intelligente e infatigavel que t;jO relevantes serviços tem
pl'estadQ á marinha imperial.

« O Sr. capitão de fragata José Antonio de Faria encarregado de
dirigir a bombardeiras, os Srs. commandantes destas, lo. tenentes João
Gomes de Faria e Joaquim Candido dos Reis; o ....r. lo tenente Manoel
Carneiro da Rocha que dirigio a chata n. 3, e 9S Srs. i o tenente Manoel
Soare Pinto e capitão Rice, de artilharia, que dirigiam as chatas ns. I
e 2, são dignos de elogios pelo bombardeamento e3icaz que fizeram.

« Terruinando, não posso deixar de manifestar o orgulho de que
me sinto possuido por ter a honra de cOlOmandal' chefes, offieiaes e
guarnições tão bravos e decidIdos, quando se ~rata de desafrontar a honra
nacional. .

« Visconde fie TaIRaódaré lo>



t Parles officia··s d()s commanclanles da ~& e 3' (/,1/ isões da (J,: :',ad,'a,
Il dos commandan1es dos encouraçaclos « Ha,hia » I. « Lima Barl'os »

2' Divisão da Esquadra

« Bordo da fragata encouraçada Lima Bw'}'os, em operações no rio
Paraguay, 6 de Setembro de 1866.

« J11m. e E1m. Sr.-Havendo V. Ex. determinado no dia l° do
corrente que, com a divisão da vanguarda, composta desta fragata e das
corvetas encouraçadas Bl°az7l, Bahia, Bw rozo, Rio elc .!nneú,u e Taman
dar'e fosse bater o forte de Curuzú, separei-me da esquadra, que se
tinha posto em movimento pelas 8 hora da manhã, e, fundeando ás
11 horas e 45 minutos em frente àque11e forte, del principio ao ataque.

« Logo no começo de11e, uma bala, entrando por uma da portinllOla
do encouraçado Rio de Janeiro, produzio neUe a. morte de um imperial
mârinheiro e ferimentos graves no l° tenente <T"l.poleão Jansen fü11er
e em 2 imperiaes marinheiros,.e leves em outras 4 praças, continuando
todavia o navio em seu posto.

« O fogo inimigo se foi modificando, havendo ces 'ado o de llma
peça de grosso calibre, que soube depois ser de 68, e haver- e-lhe par
tido um dos munhões. O inimigo passou a atirar s6mente com bala de 32
e ao anoitecer cessou inteiramente o fogo.

« ] iz então descer o e:lCouraçado Hi'J de .fa l('ir'o para transferir o
lJeus feridos para outro navio da esquadra. No dia eguinte, havendo calado
o fogo inimigo, suspendi, a sim como o. referidos encouraçado ,com excepção
do Tama.ncltwe e Rio tl·· .faneiroJ, e, tomando e ta fragata a feente, pa.
sámos por uma aberta entre :) navios mettidos a pique, que na noite
antecedente tinha mandado explorar pelos praticas Etchebal'lle e Bernar
dino Gu tavino, e fomos fundear na proximidade de Cnrupait

v
·' abaixo da e ta

cada que atravessa o rio, e na qual existem diversos torpêdos; observando
porém, que na occasião de su 'pender, o forte de Ouru,,-ú, que tinha
cessado o seu fogo, no atirou alguns tiro, que foram 1'e pondidos.

« Antes de fundearmos avistamos uma chalana, que acabava de
lançar ao meio do rio um grande torpêdo, e que se dirig'ia para a
margem, havendo n'esta occa ião fe.ito o torpêdo a sua eXIJlo ;10, a
q"!-al, por ter sido prematura, não no offendeo, tendo apenas causado
grande estampido e agitação na agua.
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«'Encetàmos o ataque do forte de Cu-rupait,)" que nos respondia
com balas raiadas de peso de 81 libra, e de uma configuração espe
cial, da quaes enVIeI uma a V. Ex.. Concentrand·) o mimigo o seu

fogd n'esta fragata e no Bai,io, que se achavam na frente, n'este,

uma bomba, arrebentando no seu convéz, o arrombou, continuando o

mesmo navio, ape 'ar d'isto, a su.'tentar o fogo.
«O encouraçado Rio de Jwwij'(l, suLindo á tarde, infeli!.mente

chocou em um torpêdo submergido junto â linha de navios mettidos a

dique, par oride haviamos passado, e ftli destruido, com perd:-t do seu

com mandante, outros officiaes e praças, de que V Ex. jà teve conhe
cimento.

« Ao anoitecer descemos o rio, e, ancorando em frente ao forte
de Curuzú, mandei que o Ba,hia procurasse logar abrigado para re
parar os rombos que tIvera no convez e outl'as avarias.

« I O dia 3 a força commandada pelo Sr. barão de Porto-Alegl'e'

atacou o forte de Curuzú, e as 8 1/2 horas tremulava n'elle () pavi

lhão nacional, que fôra substituido por outro prestado por este navio,
que fe..:: alguns tiros para o forte por occa~ião de er atacado, e ao
inimigo~ que fugiam.

« A's 11 1/2 horas d'e:-:;te dia subi de novo com os encouraçados
Brazil e Bar,'OW para a posição que tinha occupado no dia antece
dente, â vista do forte de Curupait,)', e no dia 4 rompi o bombardeamento
sobre o mesmo forte tomando tambem n'e le parte as- canhoneiras Bel

mnnte, Pa'l'nohyhn. e Oj'el~"hal[}h, e a-o bombardeiras, que ficaram aco
bertadas pel'l, ponta da terra que vai ao forte; e n'e'te dia deo-se

n'esta fragq.ta o mesmo incidente que se r!el'a no Bahia, de SAl' o
copvéz arrombado por outra bomba, Ao anoitecer cessou o fogo e tratei
de reparar a avaria do convéz, quP, é importante.

« A bordo d'e'te navio houve a mnrte ele) 3° m'l.chinHa, José Au
tonio de Oliveira, cujrl, copia do,' a:-; entamentos remetto a V. Ex" e o

ferimento leve do mestre Antonitl Joaquim Pinto de Souza. .I unto re
metto a V. Ex. a l-arte darla pelo CO'llm ,ndante do Ba'tia, não acom
panhando a do outros comman,Jante por nã') m'as terem enviado

como lhe cumpria, e a relc"lf~ãO das avarias que t ve esta fragata.
(( O. commandantes e officiaes sob minhas oruens Fortaram-se COIII

dignidade, e comprehenderarn bem o seu dever.
« Deus guarde a Y. Ex.

« !lIm. e EXH1. 'r. 'i'isconde ne 'l'a1llandaré, cOl1l1l1al1dante em cher~

da esquarlra em o eraçõe contra o Pal·aguay.

« Jilisiurio ntonio do

(( ()"IJIJ1Jalld'IJle dI'" di Isâr. ~
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3" Divisão da Esquadra:

« Cornmando da 3- divi ão da esquadra em operações. - Bordo da
corveta encoura~ada Brazil, em 6 de Setembro de 1866.

«111m. e Exm. Sr.- Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex.,
a fim de que se s;rva levar ao de. Ex. o . r. vice-almiraute visconde
de 'l'amandaré, commandante em chefe da esquadra em operações contra
o Paraguay. que aos 35 minutos depois do meio-dia do lodo corrente,
recebendo ordem de S. Ex., por intermedio de seu seCl'etario o lo te
nente Silveira da Mota, para me approximar do encouraçado Lima 8a1"ros
a 'fim de bater aba' eria inimiga que se avistava na margem do Paraguay,
chamada de Cllruzu (pois por falta de vapor, por negligencia do lo
machinista, havia ficado e~ta corveta fol'a do eu log-ar na vanguarda,
por alg'um tempo), segui logo á vante; e quando chegámos a posiÇãO
conveniente, principiamos a batel-a com balas ôcas de calibre 70 raiadas
e c~libfe 68 alma lisa, fazendo fogo sômente com duas pe~as de va.nte,
por não se prestarem as de rê a pontarias convenientes.

« No dia seguinte seguimos á vante para fazer fogo com toda a
bateria, ficando pela prôa do encouraçado Lima Ba1'1"OS; porem, sendo
a po, ição propria aquella em que estão submergidos alg'uns na via, não
foi passiveI fazeI-o, e continuámos a trabalhar com rluas peças ô
mente.

« As 9 da manhâ, suspendendo o dito encouraçado Lima Barros,
com o commandante da 2" divisao, para descobrir a bateria dJ Curu
paity, suspendemos tambem e fomos fundear a pequena distancia da es
tacada collocada no canal, e d'ahi principiámos a bombarJear a bateria
que se avistava, e da qual nos faziam fogo com uma peca de calibre 68,
ficando a linha formada com os encouraçados Bahia e L1'ma BarJ'Os

da 2" divisão, Brazil e Ba1'1'osO da 3" do mell commando.
«As pontarias feitas, tanto por e te navio como pelo Ba1 rosa, e

pelos da 2" divisãO, foram bem dirigidas, e se nilo fosse a bateria inimiga
collocada sobre uma barreira, melhof se poderia calcular os estragos que
fizemos.

« As avarias que sof1reu este navio são as mencionadas na relação
inclusa. Recebeu este naviu 13 balas de calibre 68 em differentes la
gares, e, felizmente, apezar de muitos estilhaços por eUas produzidos,
não fizeram damno algum ás praças da guarniçilO.

« Todos os officiaes d'esta corveta, bem como o .capitão de fragata
Antonio Lopes de Mesquita, com mandante dos depositas e transportes
reunidos à esquadra, que veio para bordo no lo do corrente para pra tal'
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servir,os, portaram-se como era de esperAr oe officiaes que conhecem a
coragem militar de que devem estar possuídos quando se trata de de
fender a honra e dignidade nacional.

~ Em geral todas as praças da guarnição mostraram sangue frio
e se prestaram de bom grado o satisfeitas ao trabalho da bateria e do
mais preciso n'e3sas occasiões.

« Deus gua1'de a V. Ex.

« 111m. e Exm. SI'. Barão do Amazonas, chefe de divisão e de

estado-maior da esquadra em operações.

« José Maria Rodrigues,
« Oommandante da 3~ divisão. )

Encou1'aC'ado Bahia :

« B01'do do vapor encoul'açado Bahia, no rio Pa1'aguay,' 3 de Se

Lembro de 1866.

«Illm. Sr. - Participo a V. S. que, no combate que teve logar
hontem entre a divisão commandada por V. S. e a bateria de CUl'U
palty, os ofliciaes e guarnição d'este vapor cumpriram com o seu dever,
distinguindo-se o lu tenente JQsé Bemardino de Queiroz e o ;(.0 tenente
.Toão José Lopes Ferràz e Castro, que com actividade e sangue ft'io
dirigiram os fogos da torre, que muito mal causara.m ao inimigo com
suas acertadas pontarias.

1, O l° tenente Francisco Goulart Rolim, commissario Marciano
Marques dos Santos e escrivão José da Silva Picanço conservaram-se
em eus postos, dirigindo os trabalhos com muita actividade.

« O Dr. Tristão Arthllr de Campos Pio é digno de todo o elogio
pela promptidão e humanidade C0m que soccorreu os feridos.

« O guardião Cyro Possidonio de Si/mas, o 2-0 sa11gento do corpo de
imperiaes marinheiros Antonio Pacheco de Miranda, e o cabo de ma
rinheiros Eduarc1, Senag são dignos de todo o elogio pela eoragem que

mostraram estando ao leme, não o abondonando, nem mesmo quando
a tolda era varrida pelas balas inimigas.

« O. pratico Lúiz Repeto é dign0 de todo o elogio pela maneira p01'que
di1'igio a praticagem do vapor, éom muita calma, quando passamos as es
tacas onde existiam os torpêdos, conhecendo felizmente o logar em que
se acham alguns. Afastou o navio dos mesmos, estando n'estas circum
stancias exposto no passadiço ás balas do inimigo, onde ia sendo victima
de uuas balas de 1\J;'tilharia.
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« O I o machinista Benjamin Berthell tambem é digno de todo o
elogio: teve a machina em estado de funccionar e trabalhar com promp
tidão nesta critica circumstancia, trabalhando para ré ou para vante, com
um e outro helice, conforme lhe ordenava.

«Ficaram contusos levemente o I o tenente .lo é Bernardino de
Queiroz e os imperiaes marinheiros José Bispo dos Santo" Manoel Fran
cisco dos Santos, e gravemente o imperial José Luiz Bartholomeu, que
se achavam dentro da casamata, por estilhaços de uma bala que ar
rombou o convés na altura da mesma.

« E te navio recebeu 38 balas, sendo 4 na torre, 1 no escovém de
E. B., que foi partido, sendo cortada a amarra da ancora com que es
tava fundeado o vapor, perdendo-se a mesma com l(j braças de filame.
As outras avarias deram-se na cabrestante, turcos, braçolas da escotilha
da praça d'armas, estaleiro de ferro dos e calere, e no convé, onde
houve dous rombos; ficando o mesmo cortado em differentes logares
pelas balas que o varriam.

~ Acharam-se a bordo duas balas, sendo uma de calibre 68 e
outra raiada de f6rma não conhecida, com O pezo de 82 libra, as
quaes já remetti a V. S.

« Deus guarde a V. S.
« lllm. Sr. Elisiario Antonio dos Santos, capitão de mar e guerra

e commandante da :l' divisão.

« JoaquiOl Rodrigues da Costa,
« Capitão de fragata, commllnd nta. "

Encouraçado Barroso:

« Bordo da corveta encouraçada Bar:'I'oso, no rio Paraguay, 6 de
Setembro de 1866.

« 111m. Sr.-Vou commuuicar a V. S. as occurrencias -havidas no
navio de meu commando nos combates dos dias I e 2 do corrente contra
a bateria de Curuzú e outra em frente á estacada.

c A's 9 1/2 horas da manhã su pendeu este navio e seguio a esquadra
navegando nas aguas do Bl"azil, ao meio fundeou a nlagrf, que levava
a insignia de S Ex. o Sr. vice-aimirante, e as divisões encouraçadas
foram tomar posição em frente á primeira bateria.

«Por uma ordem transmittida pelo secretario da esquadra o Sr.
lo tenente Silveira da Mota, devia este navio fundear entre o Brazil
e o Lima Bar}'os; mas como entre estes navios não havia espaço bas
tante, fundeei entre o ultimo, e o Bahia, e d'ahi acompanhei as divi
sões no combate até ás 6 horas, em que oessou o fogo de terra.

... 60
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cc No dia seguinte as 5 1/2 horas da nianhii' suspenileram os en
couraçados e pa saram além da bateria, onde tomaram posição para
hostilisar o inimigo.

« Este navio fundeou pela rôpa do Lima Barros, por me ter
ordenado o 111m. Sr. commandante da 2" divisão que a'Ssim o fizesse;
~ d'essa POSiÇãO sustentou um renhido combate contra a bateria até ao

escurecer, que cessou o fogo.
<t No dia 3, quando o inimigo retirava-se em debandada por ter

sido assaltada a fortificação, mandei fazer alguns tiros de metralha,
que c!ssaram logo que elle se entranhou pe1a mata.

« Durante os dous dias do ataque, a guarnição foi clividida em nuas
secções, que alternavam entre si, e o fogo não foi interrompido. nem
a casamata foi muito occupada.

« Este navio recebeu 15 balas, uma no cabrestante, que LI inuti·
lisou, ;2 no trincaniz de vante a E. B.> l no convé á ré, 4 na face
de E. B. da casamata, 2 na frente, 2 na borda de madeira, 2 no ta
boado acima ela casamata e I na cantoneira de rê a E. B. A mais
importante foi a do cabrestante; as das chapas fizeram pequenas de
pressões, sendo a maxima de uma pollegada e 1/8.

« Fui muito feliz por não ter de lamentar o mais leve ferimen:o.
V. S. consinta que cumpra o meu ·dever dando conta do comporta
mento dos dignos officiaes deste encouraçado.

« O immediato l° tenente Felippe Firmino Rodrigues Chaves, ape
zar de Sua enfermidade, apresentou-se e tomou o commando da batf'ria
onde conservou a calma que lhe é habHual, e prestou os melhores
serviços no emprego da artilharia.

« Do l° tenente Antonio Pompeu de Albuquerque Cavalcanti,
encarregado da ln secção, tive occaSlaO de conhecer a sua pericia
e valor militar. Dir'igio elle com acerto as pontarias e a sua guar
nição.

« O 2° tenente Joaquim Antonio Cordovil Maurity dirigia a 2n sec
ção, e não desmentio a informação que d'elle dei a V. S. noe; ataques
do Itapirú.

(( O guarda-marinha Manoel José Alves Barbosa coadjuvava a 1" sec
ção e attendia aos signaes quando estava a mesma secção de servi~o;

portou-se com muita serenidade e valor.

cc O piloto Jose Manoel Fontes coadjuvava a 2 n sec~ão e attendia
aos signaes quando a secção estava de serviço, e tambem não desmentio
a informação que dei a V. S. nos ataques de Itapirú.

cc O commis ario ManoeI JosP. do ascimento, apezar de doente, estava
no sen posto.
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« O Dr. Franci'co de Paula Travas o tambem e teve no 'u
posto, felizlllente nada teve que fazer; 6 á. noite foi chamado ao Rio
de Janeiro onde amput u o braço do tenente apoleão Müller.

« O me tre de 1· clasi'e reformado Valentim José de Almeida,
apezar de ua avançada idade,' portou- e com bravura incomparavel.

« a occasião em que tive de uspender, debaixo do fogo da ba
teria de Curuzú, sem cabre tante, reconheceu- e, quando o ferro estava
a vi ta, que uma grossa amarra o prendia pela unha: o me tre em
pregou os apparelhos preci os; e debaixo de continuos tiro de metralha
do inimigo, que atirava ao grupo, consentio em pouco tempo desembaraçar
ferro. Com sua coragem animou a guarnição e o trabalho teve uma
solução rapida: este facto veio augUlentar o conceito que formo d'este

"Velho: servidor.
« A guarnição em geral conc1uzio- e bem.
<i Concluo informando a V. S'. que o rombo' na madeira e tão

reparados, e o· navio promlJto para qualquer commi ao.
« Deus guarde a V. S.
« DIm.. Sr. Jo é Mal'ia Rodrigues, capitilo de mar e guert'a, com

mandante da 3" divi'ão da esquadra.

« João l\'Iendes Salgado,
« l° t'ueuie commalldanie. "

, . B. - ão encontl'àmos a3 partes officiaes do commandantes do
eneouraçado$ Lima Dw';'os, Rra;ll e Tamcmdan!.

t ORDEM DO DIA. E Par'le ofticial do gl'ne,"al Porlo A leg"e sob,'e
o.- tomada ele Curuzú

« Com mando em chefe do 2" corpo do exercito brazileiro em ope
rações no ParaguaJ'. - Quartel-general no fOl'Le de 'Ul'UZÚ, 1-1 de ,'e
tembro de 1866.

« Ordem do Dia n. 87

« Sobre a trincheira de CUL uzti. tremula altivo o pavilhão nacional
que, sustentado pelos bl'avo' a cuja fl'ente me acho, percorl'erá trium
phante este solo onde impera a tyrannia.

« A jornada de 3 foi o bl'ilhante prologo da obl'a, de cujo de em
penho a patria no:- incumbio.
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« Occupar-me das peripecias do ataque seria repetir. ariui o que
está consignado na parte que abaixo vai transcnpta.

« Soldados! Se vingar a honra vilmente ultrajada, o direito con
culcado, e a liberdade opprimida, foi, é, e será sempre a mais nobre
mis ão que póde ter o exercito de um paiz livre, ufanai-vos, porque
tal é a nossa incumbencia.

~ Barão de Porto A.legre.})

« Illm. e Exm. Sr. - Muito perfunctoriamente participei a V. Ex.
no dia 3 do corrente, que o exercito sob meu commando tinha com
batido e tomado de assalto o forte de Curuzú, guarnecido com 13 peças
de diversos calibres, e defendido por cerca de 3,000 homens.

« Não me foi possivel então precisar o nosso prejuízo, e menos o do
inimigo, por falta de dados que me habilitassem a fazel-o com a desejave1
exactidão; recolhidas, rorém, como se acham, as informações parciaes
dos differentes commandantes, vou fazer a V. Ex. minuciosa descripção
d'este primeiro feito de armas, praticado pelo exercito à cuja frente
me acho, e que mostrou-se digno de hombrear com os seus valentes
companheiros de armas.

« Resolvido em conselho de guerra dos generaes em chefe do exer
cito aDiado que o do meu commando, de combinação com a es
quadra ao mando do Exm. visconde de Tamandaré, iniciaria as operações
atacando os fortes de C'uruzú e Curupaity, embarcámos no dia l° de
Setembro defronte da ilha do Cerrito nos transportes que foram postos
à minha disposição sob a intelligente e activa direcção do capitão de
mar e guerra Francisco Cordeiro Torres e Alvim.

II Compunha-se o exercito de 8,300 praças das 3 armas, sendo 4,500
de infantaria, e no dia '2, poucos minutos depois do meio-dia, estavamos
no logar destinado para o desembarque, tres quartos de legua abaixo
de Curuzu, nosso ponto objectivn. Realisada e~ta operação em menos
de duas horas, pela efficaz cooperação que nos prestou a esquadra e
sou digno chefe o Sr. visconde de Tamandaré, moveu-se o exercito com
seis bocas de fogo de pequeno calibre.

« Determinada a ordem de marcha, fiz seguir na frente a 2" bri
gada levan do o 11 0 batalhão de linh~ na sua vanguarda, destinado a
occupar ° extremo da picada que desembocava em frente ao forte, onde
se construio uma trincheira.

« A estreiteza do caminho aberto pelo inimigo, a extensão a per
correr, o fogo ateado na mata pelos vandalos, atravez do qual rompeu
a no sa cavallaria, e outras muitas circumstancias, impediram-me de
chegar a Curuzú antes de escurecer.
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« Só á noite pôde este exercito tomaI' posição debaixo das batel'ia
inimigas, que nos disparav:'Lm n'e.;sa occasião diversos tiros que pouco
damno causaram. N'essa mesma noite se com:truio uma trincheira e ao
amanhecer estavam as nossas pe" as convenientemente collocada~.

« A's 6 horas da manhã do dia 3 rompeu o inimigo sob. e <L nossa
bateria um vivo fogo, que foi corre pondido com igual intensidade pela
esquadra, e pelos nossos artilheiros.

« Depois de meia hora de canhoneio, tendo mandado prevenir ao
Sr. almirante que ia verificar o ataque, para que S. Ex. fizesse ces ar
os fogos da esquadra, ordenei que a linha mudasse d9 direcção sobre
a e querda, movimento que foi executado com a neces aria promptidão.

« Dividida a divisão de infantaria em dua columnas, nomeei para
o commando da que devia atacar pela direita ao brigadei1'O Alexandre
Manoel Albino de Carvalho, e para a da esquerda o brigadeiro Joaquim
José Gonçalves Fontes.

« Os clavineiros e lanceiros da 3' divisão, que por falta de C:lvallos
marchavam a pé, commandados pelo coronel coro mandante superior Ma
noel Lucas de Lima, serviam de reserva, e deviam acudir aos ponto.
que pelas circumstancias do combate exigissem promptos soccorros.

« Duzentos homens de cavallaria montados e ob o commando do
major Vasco Pereira da Costa marchavam na retagnarda para obstar
qualquer movimento de flanco que o inimigo quizesse emprehender.

« Relatadas como ficam as disposiçoes tomada, pro eguirei na nar
rarão dos acontecimentos d'esse dia.

« Tendo chegado a nossa linha á parallelo da bateria inimiga,
mandei cessar os fogos de artilha"ia e dar o ignal de avançar, signal
que foi recebido pela tropa com enthusiasmo inexcedivel, e ao som do
hymno imperial e dos vivas ao Imperador, à nação brazileira e ao'
exercitos alliados, avançaram os nosso bravo a passo de carga sobre
o inimigo, que nos arremessava milhares de projecti de artilharia e
infantaria, coberto por trincb.eiras bem con truidas.

« Pequeno era o espaço que nos separava elos Paraguayos: galgal-o,
saltar o fos o uns sobre o outros, e~calar as trincheiras, combater peito
a peito, e vencer, foi obra de poucos momento. O tl'aço da fortificação
mostrava-a apoiada sobl'e uma lagõa: mandei avançar por e se lado
uma brigada ere infantaria incu mbida de vadeal-a e envolver o flanco
do inimigo.

« Encarreguei a direcção da columna que devia realisar e se ataque
ao intrepido e bem conhecido tenente-coronel da guarda nacional A
tl'ogildo Pereira da Costa, que, pondo-se á frente do batalhão 34° de
voluntarios da patria, com mandado pelo bravo IDa:ior Francisco de Lima
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e Silva, provou immediatamente o acecto de minha previsão, e quanto
era fundada a confiança que aquelIe tenente-coronel in.'pirava.

« Logo que o inimigo pre entio esta manobra, que não pôde evitar,
desmoralisou-se, e, fugindo em todas as direcções, offerecia apenas fraca
resistencia aos valente<, que o perseguiam de perto.

« Os corpos que simultaneamente atacavam com não menos intre
pidez pelo flanco esquerdo, bem aproveitaraill o momento, e, como os
outros, com arrojo e bravura transpu'~et'am o fosso, e escalaram as for
midaveis trincheiras.

« A victoria se pronunciou comjJleta pelas nossas armas, e a per
seguição cessou quando mandei reunir a força, que enthusiac:;mada já
não conservava a precisa ordem de formatura.

« A falta de informações que me habilitassem a formar uma opi
nião acerca das condições de resistencia e de defesa que offerecia o forte
de Curupaity, a natureza de terreuo a percorrer, e distancia que delle
nos separavam, foram as principaes causas que me determinaram a não
proseguir immediatamente na marcha contra aquelIe ponto.

« Oitocentos cadaveres do inimigo íaziam sobre a terra, entre eUe
1 major e alguns subalternos, 30 prisioneiros, dos quaes 1 capitão, 13
peças de artilharia, sendo uma de 68 já desmontada pelos fogos bem

dirigidos de nossa esquadra, duas de 32 e 10 de differentes calibres,
muitas munições de infantaria e adilharia, armamento em quantidade,
de superior qualida·le, bandeiras, caixas de guert'a, e tantos outros
objectos foram os tropheus colhidos pelos nos.'JS bravo. conterraneos,
que no seu baptismo de sangue legaram à patria mais um dia de
gloria.

« Por nossa parte tivemo-s fóril. de combate 77'i3 praças, entre eUa
5'3 officiaes, sendo destes 10 mortos, e daquelIas 125. Tendo todos em
geral e cada um em particular correspondi lo do motlo mais brilhante
ii. confiança que o pai~~ nelles depositava, apenas farEJi menção daquelles
que, pertencendo ao meu qllartel-general ou estando a elIe immedia
tamente subordinados, só podem ser sens serviços mencionados por milll.
Quanto ao mais, rep:)rto-me -ás partes juntas dos respectivos comman
dantes, que tenho por veridicas.

« O c0ronel Antonio Peixoto de Azevedo, deputado do ajudante
general servindo interinamente de chefe de estado-maior, intelligente e
activo, como é, torna-se digno de especial menção pelo valor e sangue
frio com que se houve durante o 'ataque, bem desempenhando as mi
nhas ordens e dando acertadas providencias quando as circu mstancias
de momento o exigiam.

cc ãu menos digno de louvor fui o comportamento do tenlmte-coronel
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Jose Antonio Corrêa da Gamara, deputado do quartel-me tre general,
tanto pelo valor e sangue frio que ostentou durante o ataque, como
pelos cuidados que lhe mereceram os feridos, indo por vezes ao hospital
de sangue ver a maneira por que alli se prestavam os primeiros soc
carros aos feridos tanto nossos, como do inimigo, que haviam sido
prisioneiro .

« A commissão de engenheiros, de que é digno chefe o major Enéas
Gustavo GaIvão, sendo por mim encarregada de levantar durante a
noite uma trincheira a duas quadra e meia das baterias inimigas para
collocar-se neHas as nos~a'l seis bocas de fogo, antes de amanhecer o
dia, tinha, com o corpo de pontoneiros sob o commando do major Um
belino Alberto de Campo Limpo, concluido tão importante tra balho, e
sendo depois tnseparaveis de mim seus dignos membros, tive occa ião de
testemunhar o sangue frio e valor com que, não só o mencionado major
Galvúo, como os outros membros da commissão se conduziram, tendo
visto com dôr cahir a meu lado mortalmente ferido por uma bala de
metralha o lo tenente de engenheiros Vicente Pereira Dias, um dos mais

intelligentes e esperançosos officiaes da corporação a que pertencia, sendo
ferido pela mesma bala que lhe fracturou o bra~o esquerdo, o tambem
distincto capitão do estado-maior de I" classe Francisco Antonio Pimenta
Bueno, que, tendo licença para recolher-se a côrte, levado dos nobres
sentimentos que tanto o distinguem, preferia continuar a prestar seus
serviços neste exercito quando eUe punha-:se em movimento em demanda
do inimigo. '

« A repartição de saude, dirigida pelo seu já. bem conhecido e dis
tincto chefe, o cirurgião-mór do exercito Christovão José Vieira, houve-se
no desempenho de seus humanitarios deveres com muito zelo e pericia,
como consta da parte que me dir igio o mencionado chefe, á qual me
refiro.

« O Rev. padre Joaquim Lopes Rodrigues, sendo vigario da cidade de
Jaguarão, impellido por seus patrioticos sentimentos offerecera-se para
servir e prestar neste exercito os soccorros espirituaes de seu sagrado
ministerio, sendo nomeado capellão-capitão, e os capellães Dr. José Ray
mundo da Cunha e José Feliciano Castilho cumpriram os seus deveres
com muito zelo, caridade e religião.

« O major de estado-maior de 2" classe Manoel José de Alencastro,
na qualidade de meu ajudante de ordens, não só transmittio com valor
e promptidão todas as ordens que por seu conducto dei, como animava
os nossos soldados a proseguirem no ataque.

« O capitão de estadl)-maior de la classe Julio Anacleto Falcão da
Frota não ob tante estar servindo interinamente de meu secretario, pedio-me
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hcença para acompanhar l) major Galvão, chefe da ~ommissão de enge
nheiros, á qual se acha addido, no reconhecimento qne eu havia orde
nado que este fizesse ás posições do inimigo, sendo depois insepara reI
de minha pessoa durante o ataque, portando-se com valor e sangue frio.

« O capitão de commissão Sebastião Lino de Azambuja, meu aju
dante de ordens de pessoa, transmittio com muito valor e pomptidão
as minhas ordens.

« Faltaria a um eleveI' se deixasse de fazer aqui especial menção
do comportamento digno do brig'adeiro Alexandre Manoel Albino de Car
valho, que collocou-se á testa da columna de infantaria que levou o
ataque ao flanco esquerdo do entrincheiramento inimigo, executou esse
movimento com precisão, efficacia e inalteravel sangue frio, correspon
dendo assim á justa confiança que sempre me mereceu.

« Cabendo ao Sr. brigadeiro Joaquim Jose Gonçalves Fontes o com
mando da columna que atacou o flanco direito da fortiflcaç'io inimiga,
posto que seus incommodos de saude não lhe permittissem montar a
cavallo, dirigio e acompanhou o ataque da columna que lhe confiei com
pericia e sangue fri0.

« O coronel Manoel Lucas de Lima, no commando da columna de
reserva, seguindo de perto as de ataque, conduzio-se com valor, mani
festando com os bravos que commandava ardente desejo de tomar parte
mais activa na refrega, bem que estivessem sempre expostos aos fogos do
inimigo que lhe cansaram mnitas baixas, como se vê das respectivas partes.

« O major Manoel de Almeida Gama Lobo d'Eça, commandante do
10 corpo provisorio de artilharia a cavaDo, é digno de especial menção
já pelos esforços que empregou para o prompto desembarque e conducçãO
da artilharia que por falta de cavallos foi tirada a braços por praças
do mesmo cúrpo até á trincheira que se construio. durante a noite, e
onde foi collocada, e já pelo valor com que se houve, sob os fogos
converg,mtes da artilharia inimiga, a que respondia com o mais vivo e
bem dirigido canhoneio.

« O corpo de pontoneiros, sob o commando e direcçito de seu activo
e intelligente commandante o major de estado-maior de I" classe Umbe
lino Alberto de Campo Limpo, satisfez com a maior promptidão e pericia
os trabalhos que lhe foram incumbidos, conservando-se com sangue frio
de protecção á artilharia durante o ataque.

« O 4° batalhão de artilharia a pê, commandado pelo major de
commissão Joaquim da Costa Rego Monteiro, collocado á direita da bateria,
ah'i permaneceu dmante o ataque; sendo o seu commandante digno de
louvor pelo sangue frio que manifestou.

li O tenente do 4° regimento de caçauores a cavallo e capitão de
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commissão Joaquim Mendes Jacque, na qualidade de commaudante de
um piquete, deu nes~'e dia mai uma prova de seu reconhecido valor.

« Da parte que me dirigia o r. Dr. Manoel Feliciano Pel'eirn. le
Carvalho, cirurgião-mór elo exercito, con ·tam o humanitario serviços
prestados no curativo de grandre numero ele feridos por tão eximia chefe, e
pelos distinctos medicos cujos nomes vão mencionados na referida parte.

« Constando da parte a que alIudo que o estado de de arranjo da
maior parte dos apparelho' applicado' aos fel'ido que foram tratado
pela repartição de saude deste exercito no ho pital ele sangue demandava
que fossem levantados para serem novamente curados, exigi do encar
regado da mesma repartição que me informasse, . e tendo elIe sido conve
nientemente tratados, como eu fui informado, podiam dar-se taes desarraujo
e quaes as causas. Pela informação dana pelo referÍllo encarregado, vê-se
que não era passiveI deixar de app:lrecerem a'luelles inconveniente', dada,
como se deram, as causas que os determinaram.

« Julgo ainda do meu devel' fazel' menção honros3. do comporta
mento que tiveram durante o ataque o major da guarda nacional Jo é
Victorino da Rocha, que sendo empregado no fornecimento deste exel'
cito, animado por nobres sentimento, apre entou-se para tomar parte
no combate, portando-se com muito valor; e o 2° tenente honol'ario,
José Mária de Albuquerque" Bloem, commandante do tl'ansporte P1'e

side"te, que, levado pelo enthusiasmo que inspiea a justiça de no. t1

causa, tomou tambem parte no ataque, acompanhando o exel'ciLo quanno
avançou sobre as trincheiras inimiga .

« Torna-se tambem digno de menção o voluntario I' l'ancisco de Came
rino, porque, guiado unicamente pelo seus sentimento.> patrioticos com
bateu heroicamente nas fileira5 do 8' batalhão de vaIuntarias da pat ria.
Este individuo nem é alistado e nem recebe dos cofl'es publicas re
muneração alguma.

« Nesta occasiã.o sêrão entregues a V. Ex. as tl'es bandeiras toma
das ao inimigo. e a planta ligeiramente levantada do lagar em que se
deu o ataque, e das obras posteriormente feitas. Contribuil' com os 'eus
esforços na peleja, para o desaggl'avo da honra e dignidade nacional
atrozmente offendida pelo tyranl10 desta republica, eram os ardentes
desejos do exercito que tanto me ufi:l.no de commandar; felicito-me, pai"
por ter visto realisado, com tanta gloria para o paiz e para a arma
brazileiras tão nobres sentimento .

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Moniz da ilva Fel'raz,

ministro e secretario de estado dos negocias da guerra.
« Darão de Porto-Alegre »

A 51



T Pa?°te official (lI) chefe da commissão de engei'l,liei'ros soujOe fJ,

[(Jmada de CU?'U.Z1,i.

« Acampamento do 2° c01'110 de exercito no fOl'te ele 'Ul'UZÚ, "1:l
de • etembro de lR66.

« 111m. e Exm. 81'.-0 2° corpo do exercito brazileiro, obteve uo
dia 3 elo corrente mez, um esplendido trium pho, tomando de assalto em
menos ele duas horas este forte; cabendo-me em cumprimento do que
determinam os' arts. 14 e 16 das instrucções, que V. Ex. dignou~se

transl.nittir-me, fazer a seguinte exp()si~ãO de tão gloriosa jornada.

{( I o dia I do corrente ás 3 1/3 horas da madrugada, principiou
a embarcar o exercito, que já achava-se acampado na barra du do
Paraguay, nos seguintes transporte : commando em chefe do exercito,
repartições dos deputados do ajudante e quartel-mestre general, chefe
da commissão de engenheiros, major MaximilIano Emerick, membro da
mesma commissão, e o piquete de cavallaria ás ordens do Exm. general
em chefe, no vapor Charr!ta,. commissão de engenheiros e brigada
ligeira, no vapor PrestClente; commando geral de artilharia, 4° bata
lhão de artilharia, corpo provisol'io ele artilharia a ca,"-allo, e o corpo
lambem provisorio ele engenheiros, no vapor Genp?Oal Flo?Oes; commando
da la divisf"LO (infantaria) e I' brigada, lia vapor I zauel; 2" no vapor
Leopoldina; 3' no vapor Riachuelo; 4- e 5' de caçadores a cavallo,
no vapor .l11al'cilio Dias; commando da 2' divi ão (cavallaria) , e 8" bri
gada, no vapor Galgo; 6' no vapor Peltro I I; repartição de sande, no
vapor Onze de Junho, destinado para hos~Jiti:1.1 de sangue; e a cava
lhada no vapor Dezeseis ele Abl'il e em tres chatas.

« Iam na frente destes üansportes, todos brazileiros, á excepção
do Char,"ua, diversos vapores de guerra.

« A's 8 horas da manhã achava-se embarcado todo o exercito, e
chegando logo depois o Exm. general cOtnmap.dante em chefe do exer
cito, principiou a navegar a expedição ás 8 1/2 horas.

« A's 9 horas e 45 minutos da manhã fundeou-se perto do pata
cho de guerra Iguassú em frente a embocadura ela lagôa Piris.

({ A 1 hora da tarde, pouco mais ou menos, chegou à dita em
bocadura um official do l° corpo do exercito com communicarões para
a esquadra, subindo logo a canhoneira Henrique iJIa?,tins com es as
communicaçães para o Exm. commandante em chefe da mesma esquadra.
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« .S. Ex.o Sr. gene mI em chefe, que na mesma occa.sião eguio, desen
ctJotrou-'e do nOSi:>O almirante, que pela manhl, tinha seguido para a
esquadra, e do nosso mini tro, reunindo-se ao depoi' todo a bordo do
Char"r~~a ás 4 1/2 da tarde; e em seguida á conferencia que teve logar,
mandou-se distribuir pela tropa munição de guerra.

« As 5 1/2.. hora da tarde atracou o vapor Diligente ao CharrHa,
e pa_sou para e,te o commanc1aute do batalhão provisorio de artilharia
a cavallo, quatro boca de fogo, e as respectivas guarni~õe.

« A's 11 horas da manhã do dia 2 vieram a bordo elo Cha?')'ua,
por ordotn do Exm. general em chefe, o commandante geral de arLi
lharia, os commandantes das duas divi õe.' e da brig:lda ligeira, os qllae
retiraram-se pouco depois. O cummandante geral de artilharia teve ordem
de tomar conta da ala direita da l- divisão.

~ Pouco antes do meio-dia principiaram algumas canhoneiras a vapor
a varrer com artilharia o ponto da margem esquerda do rio, e colhido
para desembarcar o exercito, e logo depois daquella hora altou em
tena o Exm. general em chefe, seu e tado-maior, o chefe da com
missão de engenheiro, e o major Maximiliano Emerick, membro da
mesma commissão, principiando com muito enthusiasmo o de embarque
elo exercito pela 2- brigada.

« Em virtude de ordem de S. Ex, o Sr. general em chefe march~i

para a frente com a dita brigada afim da reconhecer as po ições do
inimigo, mdo commigo o capitão de estado-maior de 1" cla se Julio
Anacleto Falcão da Frota, membro desta commissão, e exercendo inte
rinamente o lagar de secretario-militar, que se havia offerecido para
esse erviço.

« A'. 2 horas e 40 milluLos da tardê, depois de L1nJa marcha de
0/1 de legua por uma picada aberLa dentro de um tall uaral que margêa
o rio Paraguay, a vi tamos a bandeira do inillligo tremulando ne"te
forte.

« O commandcmte do batalht10 11" de linha, que ia na frente,
destacou, logo que av:stamos a bandeira, uma guerrilha, trocand")
se em seguida tiro'> entre ena e o inimigo; porém dentro em pouco
di!'igiu-no' e ·te tiros cle llleL1'alha, 1'e 'ultanllo diver'>o.' f\:l1'imentos, 'ando
alguns graves.

«Nossa pn içãO era mà, pOl'qne a brigada achava-se e tendida
pela e:;treita picada pela qual ennava o Inimigo 'eu tiros.

« Aquelle batalhão e 11 8° de voluntari s ela patti sahiralll da
picada e estabeleceram-se pam a di reitn. em uma gal'gania que depois
vio-se qlle dava em um campestre.

« Logn que c\legou o baialhao provi 'orio rle engenheiros tratei de
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levantar com o referido capitão Frota uma trincheira, que, cortando a
picada impedisse que o inimigo nos sorprendesse.

« A's 4 1/2 horas da tarde, quando S. E.x. o Sr. general em chefe
uirigio-se a esse logar, dei-lhe parte do occorrido, e recebendo ordem
do mesmo Exm. Sr. ás 7 1/2 da noite para escolher uma posiÇão, afim
de n'elIa construir um espaldão para assestar nossa artilharia, marchei
pelas 8 horas com os outros membros da commissão que tinham-se apre
sentado ao mesmo Exm. Sr. logo que desembarcaram, segundo foi..:lhes
determinado, sendo a commissilo na escolha d'esse ponto muito auxiliada
pelo incansavel t'enente-coronel Astrogildo Pereira da Costa.

« Ficando a referida posição além de nossos piquetes avançados, pedi
um batalhi:o de infantaria para proteger os trabalhos de engenharia,
aos quaes dei começo antes das 10 horas da noite, e pouco depois das 4
horas da madrugada achando-se prompto o espaldão, constando de cinco
canhoneiras, entreguei-as ao commandante do uatalhão 360 de voluntarios
da patria, que esteve de protecção aos trabalhos, mandando retirar o
batalhão provi orio de engenheiros, que muito trabalhou.

« Durante a noite o inimigo lançou fogo em diversos pontos ao
redor de nosso acampamento, que esteve ameaçado de ser devorado pelas
chammas, se o vento fresco que soprava não tivesse rondado e se não
tivessemos esforçado em mandar extinguir o fogo em frente ao lagar onde
a commissão levantava o eSl'aldão.

« N'esse serviço estiveram sempre commigo os capitães Francisco Xa
vier Lopes de Araujo, Francisco Antonio Pimenta B~eno e Antonio
Villela de Castro Tavares, o primeiro do corpo de engenheiro e 0'5 dous
ultimos do estado-maior de I a classe, bem como o lo tenente de enge
nheiros Vicente Pereira Dias e o lo tenente de artilharia José Arthur
ele MunirellJ , todos membros d'esta commissão, que não se esqueceram
um só momento do cumprimento de sens deveres, e tJ'abalharaOl durante
toda a noite com muita dedicação.

« Ao amanhecer, quando ainda se collocavam as nossas peças nas
canhoneiras, rompeu o inimigo um vivo fogo de artilharia contra o es
paldão, respondendo logo a nossa bateria.

« Toda a commissão achava-se então junto a S. Ex. o Sr. general
em 'chefe, que depois de mandar tocar avançar o acompanhou a galope
em direcção ao forte, pam onde marchava cheio de enthusiasmo e de
valor o nosso exercito, que desenvolveu uma extensa lmha quasi paral
leIa ao entrincheiramento d) inimigo, reforçada nos flancos, bem como
no centro pela 3' divisão, formada em columna por corpos, como tvdo
se vê da planta junta.

« Uma verdadeira chuva de bala' e fuzil e de metralha que des-
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pejavam 12 bocas de fogo de bom calibre, dizimava no so ex.ercito, que
com toda a galhardia avançava, e aos gritos de-viva o Imperador,
viva a nação brasileira-e-vivam os voluntarios da patria, precipitou-se
sobre as trincheiras, que foram galgadas com rapidez incrivel.

« Já nossos batalhões penetravam no forte, quando cahio mOl'Ld-!mente
ferido o habi! e bravo l° tenente Vicente Pereira Dias, e foi ferido gra
vemente nl> braço esquerdo o distincto e corajoso capitão Francisco rln

tonio Pimenta Bueno, ambos membros d'esta commissão ; e pondo â minha
disposiçãO o Exm general em chefe uma praça de seu piquete, mandei
conduzir o mesmo capitão para o hospital de sangue, seguindo eu a ga
lope a reunir-me de novo ao quartel· general.

« Dentro em pouco a mais brilhante victoria coroava a bravura do
noss'J exercito, o qual saudou com todo o enthusiasmo ao Exm. general
em chefe, que agradeceu, levantando vivas ao Imperador, â nação bra
sileira e aos bravos do 2° corpo ele exercito.

« Todos os membros da commissão portaram-se com coragem durante
o combate, bem como o capitão Julio Anacleto Falcão da Frota, no re
conhecimento que commigo fez na tarde de 2.

« Cahiram em nosso poder as segllintes bocas de fogo de alma
lisa: uma peça de ferro de calibre 68, desmontada pela esquadra, tendo
um dos munhões partido; duas tambem de ferro de calibre 32; uma
columbrina de bronze de calibre 12; tres canhões úbuzes de calibre 12;
um obuz tambem de bronze de 4 pollegadas, e cinco peças de ferro de
calibre 0, muito armamento de infantaria, munição de guerra, 3 ban
deiras, etc.

« Toda a artilharia tomada foi remettida para bordo, bem como o
armamento e outros objectos.

« Depois da tomada do forte percorri-o com algun membros da
commissão, não encontrando machina alguma de guerra singulat'.

« O forte, C0mo se vê da planta junta, consta de uma trincheira
que partindo do rio vai terminar na lagôa, que ignorava-se ser vadeavel.

o. Em cumprimento da ordem do Exm. Sr. general em chefe, dei
começo, na noite do mesmo dia 3, â construcção de uma trincheira
do inimigo, como se vê da planta, e u'esse arduo serviço muito au
xiliou-me o esclarecido major honorario de engenheiros Maximiano Eme
rick, e o l° tenente José Arthur ele Murinelly, achando por tal maneira
fortificada esta posição que p6de resistir a um inimigo poderoso.

lo( O batalhão provisorio de engenheiros e a 3" divisão especialmente
muito trabalharam n'esta obra e na reparação das trincheiras to
madas.

« A planta junta d'este forte e de sua immediaçães, que tenho
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a honra de apresentar a V. Ex não e tá mais bem desenhada por falta
de rejursos, visto ter o exercito desembarvado sem bagagem; porém é
esse trabalho de confiança: n'elle empregou-se o capitao Francisco Xa
vier Lopes de Araujo, auxiliando tambem este serviço o capitão Julio
Anacleto Falüão da Frota, não obstante exercer interinamente o lagar

de secretario militar.
«Tae foram os trabalhos qUEl executuu a com missão antes e de

pois do combate, e os movimentos m-ti' importantes que fez o 2° corpo
de exercito para tomar esse forte, e peço a V. Ex. se digne desCU~tlar-me

:,;e C0m mai' brevidade não satisfiz ao determinado nos citados ar
tigos da~ in:-truc';ões, vi~to a falta de tempo que tive em con::;equnnda
da muita affiuencia dq trabalho que teve a commLão logo depois
d'aquella operação.

« Ueus guarde a V. Ex.
Illm. e Exm. Sr. con::;elheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz, mi

nistro e secretario de estado dos negocias da guerra.

« Maj(H' Rufino iEnéas Gustavo Gal'Vão~

(I Chefe ela co'n missão ele cilgenheiros. "

t Pal'les otfiuiae dos c'on,na·n lant:!s de rlivisõ>Js, u?'iya{las e Ufl?'POS

sobre a [,J'tiw<6a de C'u,·u.zú

À)

. « 2° corpo de exercito. _r'omma'ldo da ala direita da infantaria,

junto à') ruinas d0 foeLe OUl'UZÚ, 4 de Setembro de 1866.
« 111m. Sr. -Em cumprimento das ordens em vigor, e d'aquellas

que recebi recentemente, Pil!; o a relatar os acontecimentos do glo
rio. o combate de hontem, na pade que dir. respeito à força que me
foi confiada, a qual é com,osia da. lO. e 4- brigadas, esta COlnmandada
pelo tenente ci'roneI Agostinho Mal'iü Piq1let, e aquel1a pelo tenente
coronel Augusto I' ranuisco Oalda', ambo' c1istincto·.

« A's ~ei'3 hora' da manh í, rece\)i ordeui transmittida por \'. '.,
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de avan:ar sobre a e querda da linha inimiga, tendo-se-me apre entatlo
para guia de marcha o tenente coronel A trogildo Pereira da Costa.

« Cumpri immediatamente e ta ordem, fazendo avançar a primeil'a
brigada em linha, e a qua:'ta na retaguarda de ta, em columna pa
rallelas á quarta distancia.

« A marcha teve lagar primeiramente, Ifebaixo de VIVIS uuo fogo
de artilharia inimiga, e logo que chegámos a alcance de fusilal'ia, co
meçou-se a experimentar o fogo desta.

« A sim que avistámo a trincheira inimiga, o que teve lagar a
muito pequena distancia della, rompeu o fogo da no sa primeira bri
gada, e continuou até chegar ã. borda do fosso. Então os corpos 29°
e 47° pricipitaram-se n'elle para galgar a trincheria, o que chega,ram
a conseguir com grande difficuldade, em consequencia da immensa lar
gura e profundidade d0 dito fosso; entretanto, o corpo 34°, guiado
brilhantemente pelo valente tenente coronel AstrogUdo, dirigindo-se para
a extrema esquerda do inimigo, e aproveitando-se da terminação do
fosso, distinguia uma cerca que servia rle resto de fecho da linha ini
miga, torneou o extremo da trincheira, e galhardamente envolveu o
flanco esquerdo do inimigo, que foi d'ahi avante levado á bayoneta, por
tal modo, que no fim de hora e meia de combate, cantavamos .a vi
ctoria.

« A quarta· brigada, que acompanhava Os movimentos da primeira,
pendeu to~a para a ~xtrema esquerda da linha inimiga, fazendo o tor
neamento d'esse flanco li retaquarda do 34°, conjunctamente com a
praça, c19 ~9° e _:170 que não poderam galgar o fosso.

« Das partes dos comm::tpdantes de brigadas e corpos inclu as, se
colhem os detalhes mais importantes relativos ao numero de mortn e
feridos que tivemos, e estão mencionados os officia' s e praças que mais
se distinguiram.

« Por ellas se vê, quanto a primeira brigada, que se portaram bi
zarramente o major commandante do 34° Francisco de Lima e ilva,
tenente coronel rommandante do 20° Al~xandre Freire Maia Bittencourt,
tenente coronel commandante do 47° Luiz Ignacio Leopoldo de Albu
querque Maranhüo; e quanto á quaria brigada, reporto-me li parte do
respectivo commandantE'. O commandante desta brigada, porto-u-se com
valor.

« O commalldante da pl'Ímeira brigada pJrtou- e com distincto valor,
sendo um dos l,rimeiro que transpoz a trincheira.

« O meu estado maior •...
« Tivemos 189 feridos, 35 mortos, 6 contusos, 15 extraviados, n'um

total de 245, entre officiaes e soldados fóra de combate.
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« Deus guarde a V. S.

« Illm. Sr. coronel Antonio Peixoto de Azeved, deputado do aju
dante general e chefe de estado maior, interino.

« Alexandre Manoel Albino de Carvalho,
« Brigadeiro, commandante da a1'1 direita. »

AI)

B?"igada Caldas

Acampamento da I' brigada junto ás ruinas de Ouruzú, 4 de Setembro
de 1866. .

« Ulm. e Exm. Sr. - Das partes dadas pelos Srs. commandantes

dos corpos, que compõem a brigada sob o meu commando, verá V. Ex.

o occorrido no combate que teve lagar hontem na tomada do furte de
Ollruzú; correndo-me o dever de fazer constar a V. Ex. o procedi

mento brioso dos valentes Srs. commandantes dos corpos, officiaes e

praças de pret, que rivalisaram em bravura; especificando o nome do
Sr. major Francisco de Lima e Silva, commandante do batalhão 31-°

.que, flanqueando a esquerda da linha inimiga, deu logar a que eu
pudesse, com o digno commandante do 29' de voluntarios, atacar de
frente o inimigo, que nessa occasião fazia um fogo intenso, sendo logo

apoz suffocado. com o auxilio do intrepido commandante do 47" de vo

luntarios, que atacou vigorosamente com parte do seu batalhão, le
vando-se o inimigo de vencida nesta importante parte do ent rincheira
mento, conquistada pela minha brigada ....

« Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sr. general Alexandre Manoel Albino d~ Oarvalho,

digno comma,ndante da ala direita da I' divisão.

4( Augusto Francisco Caldas,
« Tenente cJrollel, commandante interino. Il

29° DE YOLUNil'ARIOS DAPATRIA (Bahia e Rio de Janeiro).-Oomman
dante tenente-coronel 1.11aia Bittencou'l't.-Na parte oflicial deste com
mandante lê-se o seguinte trecho:

« •.• Entre esses nomes figuram... o do alferes Virginio Thomaz
de Aquino, porta-bandeira, pela coragem com que marchou e subio ao
centro da trinchei~a inimiga, plantando ahi o estandarte nacional (1). »

(1) Vista a Thompson.
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o batalhão teve 6 homens morto (' otliciae), .~ ferido' (30 0111

ciaes) e 1 official contuso. E te ultimo foi contu o {( por e.fT'ito (la

explosão do paiol do forte inimigo. »

34° BATATRÃO DE YOLUNT \RIO l>A PATlUA (Pal'<\.).-Comman lant
major Lima e Silva (Franci ·co).-« E tando formado às 6 hora da manh'í
o batalhão sob o men c.ommaudo, e recebendo ordem par,~ atacar a._ trin
cheiras do inimigo pelo flanco e querdo desta, immediatamente badeci,
e, cumprindo-a, coube ao me~mo batalhão a gloria de ser o primeir
a achar- e dentro das rlita trincheira.. tendo para. i' o avançado :L

bayoneta calada.
« Continuámos na persegniçüo do inimigo, que fugia em debandach

para as mata •..

« ." Tambem distiuguiram- e. .• o alfere porta-b ndeira Rodrig
Augusto da Gama e Costa, qu portou-se com o maior angne frio
sustentando-se na frente com a bandeiea que lhe e tava confiada (L). ))

Teve o batalhão I oflicial e 21 soldado. morto, 3 officiae e 3
soldado feridos e 3 contusos.

47° BA'l'ALI:lÃO DE YOLUl TARIOS DA PATRIA. (Parahyba e Pernambuc ).
Commandante, tenente-coronel A lbuqt/'erque 111aranhão (Luiz Ignacio
Leopoldo de).-« ... A's 6 horas damanhã, formado o batalhãO em columna
de ataque, recebi ordem de avançar sobre as fortificações inimigas. f\..s im
o fiz chegando debaixo de vivo fogo de artilharia e mo quetaria até á
trincheira, que tratei de levar de assalto. A grande profundidade do
fosso não permittio que o batalhão a e calasse pelo centro, por onde
atacára, porém, não obstante, grande parte deUe tran pôz aquelle ponto
com immensa difficuIdade, o que, vendo eu,\a não podendo peeder tempo,
pedi a S. Ex. o Sr. general em chefe, que alli se achava, permi s10
para passar com o resto do batalhão pelo flanco e querdo do entrin
cheiramento. Foi-me isto concedido. O batalhão guardou sempre a maiol'
ordem e perseguia depois o inimigo, quando este se pôz em retirada_ ..

« '" Quando já chegavamos perto da matta, cahio uma bomba no
pelotão da bandeira (2), causando a expIo ão della a morte de 2 cabo,
e ferindo gravemepte a outros (2) »

Entre os officiaes elog-iados figura o nome do alferes porta-bandeira (3)
A. L. Ribeiro.

\1) Vista a Thomp 011.

(2) Vi la a Thomps n.

(3) Vista ã Thompson.
A 52
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A 2)

« 2° corpo de exercito brazileiro. -4' bl'igada. --·Acampamento Da.

ruínas do forte de Ouruzú, 4, <le etembro ele 1866.
(\ !llm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. as inclusas partes

dos commandantes dos corpos da brigada do meu commando, que tratam
do brilhante feito de armas de hontem.

« V. Ex., que directament0 ccmmandava, creio que confirmará o
pen amento que tenho de que esta brigada cumpria o seu dever, tomando
a e querda da linha inimiga, e tran pondo sua trincheiras, com tanta
di tincção, quanta foi a bravura de ua irmãs; concorrendo para i o

a pericia e sangue frio que domiuavam os chefes dos respectivos corpos.
« Lamento a perda do capitão do 2° corpo Julião José Tavares, e

a de 15 praças dos 3 corpos da minha brigada, e não me é menos
sensivel verificar o ferimento de 57 praças, nas quaes se contam o capitão
João Franzen Filho, e tenente João Avila de Souza, do l° corpo, e em
cujo total só tres o foram levemente.

« Teve mais 6 contuso.\ entre el1es o tenente ajudante do 2" c ,rpo
Izidro Paulo de O1iveira, que é oflicial recommendado por seu com
mandante, e que por segunda vez o vejo com admii'ação em combate,
attenta a sua qualidade de oflicial da guarda nacional ...

« Deus guarde a V. Ex. -Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Alexandre
Manoel Albino de Carvalho, commandante da ala direita das brigadas
(le infantaria em acção.

« Agol!ltinho Maria Piquei,
( Tenente-coronel commandanLe d'l. 4' brigada. )l

l° (aRPO DE CAçADOREs.-Oommandante 'J1ei.):JeZ1'a Lopes.-Avançou
sobre a trincheira inimiga apezar do tenaz fogo do inimigo, de um
forte banhado quasi invadeavel e de um immenso macegal.

Teve este corpo 1 oflicial mortalmente ferido, 6 soldados mortos,
1 official e 38 soldados gravemente feridos, 2 soldados contusos e 7 sol
dados extraviados.

2° CORPO DE CAÇADORES A CAVALLo.-Oommandante, major Tranqui
lino V('llozo.-Teve 1 capitüo e 5 soldados mortos, 1 alferes, 1 tenente
e 3 soldados feridos.
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5· CORPO DE CAÇ'ADORE A C'A' ALLO. - Commandaute, Jla we[ .1.
Hocl1'igHe Junio?'.- 6 teve 4 oldado morto, e lO ferido.

B)

UlVISÃO DO ENERAL FONTE,

« Quartel-general do commando da l- divi ão de infau aria do _.
corpo do exercito brazileiro em opelaçõe contra o Paragua,}'.-Acam
pamento nas fortificações de Curuzú, 5 de Qetembro de 1 66.

«!llm. 'r.--Ordenando-me S. E:k. o Sr. general commandante em
chefe do exercito, que com os corpos da 2" e 3" brigada, que vinham
embarcados a bordo do' vapore de transporte, fizes e prúmpto desem
barque, e com elte egtú se pela picada que no ficava em frente ao
lagar onde ti ha de desembarcar todo o e~ercito, a im o fiz, ao meio
dia de 2 do corrente, e, eguindo pela dita picada, conforme a orden
de S. Ex., villl até encont~'ar acampe tre, onde, fortificado p lo ini
migo, e com gros a artilharia, tomei diver as posiçõe, cobrindo-as com
atiradores, depois do que aguardei a orden de . Ex" que logo depoi
chegou com o resto da força.

« o dia seguinte, pelas 6 horas da manhã, tomando nàva po ição
a :3& briglida e um corpo da ~- em ordem de batalha, teve principio
a acçfio, de conformidade com o plano de S. Ex., cabendo-me a parte
direita do entrincheiramento e fortificação do inimigo, e debaixo de um
fogo vivo de 13 canhões de diversos calibres, e de grande força de
infantaria que guarnecia o entrincheiramento, o qual tinha para mai'
de 400 bra'~as de desenvolvimento, apoiando o ,eu f1.. nco esquerdo em
uma grande lagôa, e o direito á margem esquerda do rio Paraguay.
Ne a occasião tive de admirar a bravura e angue frio com que o
corpos 11° batalhão de infantari' de linha, 5° e S" de voluntario J que
compunham a :.c" brigada, ISo e 32° que compunham a 3', avançavam
ob um fogo mortifero do inimigo, transpondo, em hora e meia de

vivi' imo combate, o entrincheiramento e em primei.ro lagar os corpo
11· de linha, 5" e 8° de vaIu tar'io', e logo apoz, o 18° e 32° da
me:'ma denominação, o quaes, fa-~endo areear a bandeira. paraguaya,
collocaram com denodo e enthusia. mo o pavilhão brazileiro (1) em um
do pontos mais fortes do entrincheiramento; le\'ando-s em seguida o
inimigo em completa debandada, abandonando toda a artilharia, muni
ção e muito objecto de guere;!, que ficaram 111 un.. o poder helH

II Vis l " Thompson.
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como duas bandeira', sendo uma tomada pelo capitão de zuavos, addido
ao 8° corpo de voluntarios, ~Jarcolino Jo é Dias, e outra pelo soldano
do mesmo 8° José Antonio da Penha, e a no,sa, collocaela no entrin
cheiramento pelo capitão do referido corpo Gustavo de Menezes (1).

« O inimigo, sendo sempre perseguido, foi levado até perto das
linhas de Curupaity, onde terminou o combate.

« O Sr. coronel Dr. Jose Maria Barreto, commandante da 3' bri
gada e os commandantes dos respectivos corpos, 18°, tenente-coronel de
commissão Antonio Martins de Amorim Rangel (e capitão do 21 ° bata
lhão de infantaria de linha) e do 32", capitão do 11° da mesma arma
Joaquim Fabricio de Mat.tos, e o Sr. tenente-coronel Antonio Augusto
de Barros Vasconcellos, commancl'rtnte da j' brigada, e os commandantes
dos corpos que o compõem, 11° batalhão de infantaria de linha, major
de com missão José Lopes de Oliveira, (é capitão dJ 3" da mesma arma)
do 5° de voluntarios, major do 16° de linha Raymundo José de Souza,
e do 8° dito, major de commissão Rufino Voltaire de Carapeba, mos
traram bravura e sangue frio; e bem a. sim todo os officiaes cujos
nomes constam das relações j untas, distinguindo-se os officiaes e praças
mencionadas nas demais.

« O 36° corpo de voluntarios, pertencente à 3' brigada, protegendo
sempre a artilharia, portou-se muito bem.

« O capitão do 2" corpo de caçadores a cavaDo João Carlos Abbadie,
al,resentou-se ao commandante do 3-2,0 corpo ele voluntarios ela patria,
em cujas fileira portou-se com coragem e sangue feio, coadjuvando fi

referido commandante em todo o combate.
« O capitão de commissão Antonio Augusto da Costa, esteve junto

ao meu estado-maior durante a. tarde elo dia 2 ate ao escurecer, e
:;obre a linha do inimigo em descobrimento, conforme lhe ordenei, mos
trando sempre sangue frio e coragem.

« Os officiaes de que se compõe o meu estado-maior, major da
guarda nacional Jose Fernandes de Araujo Vianna, assistente do depu
tado do quartel-mestra-general, capitão do 4° batalhão de infantaria de
linha Hortencio Maria da Gama- Souza e Mello, escripturario da mesma
repartição tenente Francisco ele Paula Cavalcanti de Albuquerque Trovão
(é cadete sal'gento do 11" batalhão oe infantaria de linha), e ajudante
de campo tenente do corpo de policia de Porto-Aleore, Antonio José
Dias da Silva, e de ordens, alferes do 47° corp de voluntarios Mariano
Fortunato Ribas, todos sempre a meu lado, cumpl'iram satisfactoria
mente seu devere, transmittinlo aR minha ordens na linhas do fogo,

(I) Visla á 1'hompsou.
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sempre com muita coragem, sangue frio e rlctividade; e bem assim o
tenente-coronel da guarda nacional Gustavo Adolpho de Meneze , e major
do' corpo de estado-maior de I" classe Joaquim da Silva Maia, adjuntos
ao mesmo estado-maior.

« O major José Lopes de Oliveira, commandante do batallião 11 0

de infantaria de linha, portando-se sempre com muita bravura e digni
da~e, foi ferido antes de transpôr as trincheiras inimigas, por uma bala
de revólver, e por um official paragua.vo que incontinente o citado
major fez com a espada cahir morto, e pagar assim o seu arrojo. O
major Lopes acha-se recolhido ao hospital.

« Dando conta do combate do dia 3 do corrente, como fica dito,
orgulho-me de decl~rar que o brilhante feito de nossas arma' nesse
dia, foi um padrão de gloria p'lra o 2° corpo de exercito brazileiro
em 0lJerações contra o Paraguay, e para todos aqueDes que a elle per
tencem, porque souberam,. com bn.vura e sangue frio, mostrar no calor
do combate que eram brazileiros; devida em parte a no sa victoria á
intelligencia, pericia, intrepidez e bravura do nosso general comman
dante em chefe o Exm. Sr. barão de Porto~Alegre, a cujo conhecimento

.V. S. levará a materia deste officio, e apresentará as partes e relaçcres
annexas.

« Illm. Sr. coronel t\ntonio Peixoto de Azevedo, deputado do aju
dante-general.

( Joaquhn José Gonçalves Fontes"
« Brigadeiro.•,

B 1)

li?'igacla B'lr,ro e Vasc'Jncello

« Acampamento da 2' brigada pertencente á i a divisão do 2" corpo
do exercito braziieiro, junto as trincheiras do Curuzú, cm 5 de Setem
bro de 1866.

« rUm. e Exm. Sr. - Ao meio dia de 2 do corrente, tendo em
nrtude de oedem de S. Ex. o ,I'. general barão de Porto-Alegre,
commandante em chefe do exercito, de. embarcado cerca ue tres quartos
11e legua deste acampamento a brigada do meu com mando, !'; g-uio logo
esta por uma picada á margem esquerda do rio Paraguay, afim de
explorar o terreno e observar as posições do inimigo, até que depois
de haver caminhado mais de meia legua, chegou á. extremidade da !Desma
picada e à entrada do campa tre, fronteira ao lagar' em que o ini
migo tinha hast·:ado a sua bandeira, e alli chegada, metteu a [orça
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em linha, em virtude de ordem de V, Ex. que ebtão já. nesse ponto

se achava.
«Depoi de nos conservarmos em semelhante posi.ção por espaço de

duas horas e de soffrermos vivissimo fogo de metralha e de fuzilaria,
que poucos mortos e feridos nos causou, retirou o 50 de voluntario
para o campestre á. direita da picada, ficando na frente do entrin
cheiramento durante a noite o o de volui;Larios e o 11 0 de linha.

«A's 6 horas da manhã do dia seguinte, recebendo ordem para
fazer avançar a brigada do seu com mando sobre o flanco direito do
inimigo, carregaram os batalhões 50 e 8" de voluntarios da patria e 110

de iinha, de que eDa e compõe, com tal bravura e enthusiasmo, que
o inimigo foi com pouca demora desalojado de sua posição, apezar de não
pequeno numero le bocas de fogo que possuia, e da pertinaz re~istencia

a que as tri cheiras se poderiam prestar, a não serem, como foram ata
cadas por verdadeiros Brazileiros, que tudo sabem sacrificar quando se
trata da gloria e da dignidade de seu paiz. .

« 'l'ransmitto a V. Ex. as partes que me foram dadas pelo:; com
mandante. dos referidos batalhões, acompanhadas a relação nominal dos
officiaes que assistIram á ac~ão do mencionado dia 3, e bem a~ im da
dos officiaes e pl'a~as que mais se distinguiram.

« Os officiae do e tado maior deste commando, ca-pitãô do 6° ba
talhão de infantaria Felizardo Antonio Oabral, assistente do deputado
do ajudante genel'al, alferes do 12° de infantaria Jose Roberto de
Oarvalho, assistente do deputado do quartel mestre general, e alferes
de voluntarios José Rodrigues da Silva Lopes, ajudante de ordens, hüu
veram-se com basbnte sangue fl'io, e cumprirallJ mui satisfactol'iamente
os 'eus deveres, .'endo inl'elizLl1enLe no currer da acção morto por um
tiro de mútralha o mesmo aju -lante de ol'dens, em occasião era que se
achava a meu lado. O lo sargento do '26' corpo provisorio de caval

laria Demetrio Antonio Ferreira, que serve de amanuense da repartil?ãO
do quartel me 'tre general ao commando de'ta beigada, conduzia-se bem
durante a acção, tl'atando de reunir as praças que ficavam dispel'sas.

« O major Raymundo Jose de Souza, commandante intel'ina do 50
rle oluntarias, poduu-se com bl'avura e muita calma, animanll0 sempl'e
o' seus cOI11l1landados.

« O major ele commi:).'ão Rufino Yoltaire Oampeba comman lante
intel'ino do go de voluntal'ios, conduzio-se bem, dirigindo com calma e

angue feio o seu batalbão.

« O majol' de COl1ll11i..:;ào .'o~·' Lopes d Oliveit'a, commandante in

terino do 11" batalhão de infantaria de linha, que, com o maior sangue
frio dirigia em boa orelem () eu batalhã , foi no m·)mento de ubir à.
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tl'incheil'as inimigas, fel'ido em uma cox:t, por um til'O de r volv r dis
parado por um oificial paragua'yo, o qual em seguida foi estendido morto
por um golpe de espada, que recebeu daquelle major, que só depois disso
entregou o commando a seu immediato, capitão João Gonralves Bapti ta
de Moura, €i retirou-se para o hospital. O capitão Moura portou-se bem,
durante toda a acção.

« Os oillciaes e praças dos corpos da brigada cumpriram todos bem
o seu dever, como V Ex. teve occasião de presenciar. Ohamo porém
a attenção de V. Ex. para aquelles que, como declaram os respectivo
commandaotes nas relações juntas, mais se distinguiram.

« Deus guarde a V. Ex.- Illm. e Exm. Sr. brigadeiro Joaquim Jo é
Gonçalves Fonte', commandante da I" divi 'ão de infantaria.

« Antonio Augusto de Barros 'Tasconcellos,
« Tanente coronel c rnmandnnte. »

5" BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Rio de Janeiro).-Oom
mandante, major Raymunclo .J. ele Souza. -Soffreu fogo do inimi!,o
na tarde de 2, logo depois do desembarque, sendo nes a occasião feridos
2 officiaes.

No dia 3 atacou intrepidamente o flanco direito das fortiôcaçõe
inimigas.

Teve este batalhã'l '2 officiues e 22 soldados morto , 4 oificiaes, 71
soldados feridos e 2 oificia es contusos.

80 BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATRIA (Rio de Janeiro).-Com
mandante, major Voltazre Carap,·ba.-Desembarcou no dia 2 cerca de
meia legua abaixo de OUrLlZÚ, encontr ando já. ahi o general Porto-Alegre,
que «com todo o sangue frio e denodo ajudava os soldados a trans
pôrem a elevada barranca do rio. » Dahi recebeu o batalhão ordem
para avançar, com o 11 0 provisorio de linha, por uma estreita picada,
que ia ter a~ acampamento inimigo. O terreno só permittía a marcha
a dous de fundo: assim foi ella feita, l~vando o batalhão uma linha
de flanqueadores pelo lado direito. A' distancia de meia legua o com
mandante do 11 0

, que ia na vanguarda, deu aviso ao dI.! 8" de vaIuntarias
de achar-se já. em frente ao inimigo. Fizeram alto os 2 batalhões e
verificaram estar a poucas quadras do entrincheiramento. O inimigo
começou a metralhar os dous batalhõe «e de umas pequenas trincheiras
que ficavam em frente à bocaina da matta» rompeu tambem sobre os
no sos fogo de fuzil. Assim estavam quando chegou o general Fontes,
ordenando que permanece sem nessa posição. Pelas 3 horas da tarde passou
pela frente da linha do 8° o corpo de pontoneiros. O inimigo augmentou
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o seu fogo, tendo logo o bataihão 6 praças f6ra de combate. Então
recebeu nova ordem do general Fontes «para avançar (o 8" de voluu
tarios) e, Gonjuntamente com o 11 0 de linha, tomar uma aberta que
faz ahi a matta» afim de proteger o corpo de pontoneiros nos tra
balhos tIe fortificação que ia alli executar.

Os pontoneil'O retiraram-se ás 8 da noite, continuando nessa
posição o 8° e 11°.

A's 6 1/"2 da manhã de 3 de Setembro o batalhão 8° avançou com
os ouiros contra o entrincheimmento inimigo.

« O corpo sob meu commando, » diz a parte official, «atacou e
transpôz a fJrincheira em sua direita, em frente aos ranchos em que
tremulava a bandeira inimiga, cabendo-me a honra <ie dizer a V. S.
que o primeiro que a transpôz por esse lado foi o alferes João Esteves
de Freitas, que, com uma carabina em punho e com o maior denodo
e bravura, atirou-se sobre o inimigo. Ap6s eUe saltaram muitos outros
officiaes, entre os quaes o capitão Marcolino Dias, ferido, que, atir.ando-se
sobre a bandeira inimiga que tremulava no entrincheiramento, a derribou
e abateu ante a bl'azileira, que nesse momento se apresentava (1) .•. »

Entre os nomes dos officiaes e praças de pret elogiadas, figura o
do soldado José Antonio da Penha, que atravessou com o seu sabre
bayoneta um official inimigo que se batia â espada com o alferes Donato
de Mendonç'., e em seguida tomou a bandeira de um dos batalhões
paraguayos.

O batalhão teve 2 officiaes e 29 soldados mortos, 5 officiaes e 70
sold~dos feridos.

11" 11A.TALHÃO PROVISORIO DE INFANTARIA DE LINItA.-Commandante,
major Lopes de Oli.veira.-Ferido este na occasião em que o corpo
transpunha a trincheira. inimiga, assumio o commando o capitão Gon
çalves de Moura.

Este batalhão occupava a esquerda do exercito. Avançou, como os
outros, â bayoneta" e penetrou no entrincheiramento inimigo. Teve 4
officiaes e 5@ soldados feridos.

B 2)

B?"igada Barreto

Esta brigada compunha-se dos batalhões l8°, 32° e 36° de volun
tarios, e era dirigida pelo coronel da gllarda nacional do Maranhão

(1) Vista a Thompson.
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Dr. José Maria Barreto, depoi:s barão de Anajatuba (falleceu em 1 7l
na cidade do Rio de Janairo, sendo deputado à a emblêa geral).

A ua parte offieial limita- e a dar pOl'menore obre a perda que
soffreram os tres batalhõe. O 36 ficou de protecção à artilharia. van
çaram sobre a .direita. da trincheira inimiga. o batalhõe I' e '2",
conduzindO-'e todos os officiae~ e tiolua'lo com a maior intrepidel..

O 'oldado Paulo Jo ê de ouza Gl1imarãe.', pertencente ati lu de
voluntario' (Rio de Janeiro) e adilido ao 18° (jIina) tomou uma ban
deira ao inimigo.

IS' BATALÃO DE VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA pUna Gerae ).-Comman
dante, tenente-coronel lmo1'im RangeL-Avançou a marche-marche,
uebaixo do fogo inimigo, e as altou a trincheira, penetrando nella.

O soldado Paulo Guimarães tomou uma bandeira ao inimigo.
O batalhão teve 1 official e l6 soldados morto e 10 officiae e

S6 soldados feridos.

32° BATALHÃO DE VOLUNTÁRIOS DA PATRU (Rio de Janeiro).-'=omman
dante, ca.pitão Fabricio de iJ.1allos.-Formou com o ISo de voluntario á
esquerda da 4' brigada (Piquet). Logo que o inimigo avi tau fl no a
tropa rompeu ú fogo, e o batalhão teve varias oIdado' mortos e feridos.

« Ao signal de avançar, ,) diz o commandante, «dado pelo quartel
general em éhefe, e correspondido enthusiasticamente por todo o exer
cito com 'vivas ao Impera Glor, avançou o batallJão com ordem, em
linha, por entre um immenso macegal e grande atoleiro' e para logo
o batalhllO rompeu um vivis imo fogo contra a trincheira inimiga, que,
apoiada na ua extrema esquerda por uma grande lagêJa e palissada,
respondia com tenacidade a e se fogo. Ao signal de carregar á. bayoneta,
todos os officiaes e' soldados, electrisados pela presença imponente do
nosso general, a quem viam na linha do fogo, faliando-Ihes com ardor,
atiraram-se á. carga e transpozeram a trincheira inimiga, cujo fosso
naquelle lagar tinha agoa que dava pelos joelhos. Cessando ,então a fuzi
laria inimiga, os nossos soldados cahiram impetuosamente obre o defen ores
da trincheira e os puzeram em fuga. A perseguição tornou-se mais activa
quando appareceu o tenente-coronel Astrogildo da Costa, commandante
da brigada ligeira, com a lança em riste, carregando o inimigo. A
praças deste batalhão, seguindo no encalço dos fugitivos, acharam-se então
promiscuamente com as de diversos corpos, e assim continuaram na per e
guiÇão, ainda mesmo depois da expIo ão de uma mina á direita delle,
na qual pereceu instantaneamente 1 cabo, e ficaram ferido o. aMere
Bolivar de Araripe e Avellino Gama) que conduzia a bandeim I), cuja

(1) Vista a Thompson.
A 53
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hasLe se quebrou, e 1 cadete. O Inlmlgo fugia pelo capãr) ue matto, e
nós o perseguimos até ao toque de retirada. »

Teve o . batalhão 14 inferiores e soldados mortos e -d. officiaes e

40 inferiores e soldados feridos.

36° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA PATHIà. (Maranhão e Rio Grande
do orte).-Commandante interino capitão lntonio .1l.tgusto Alves.
Desde as 8 horas da noite de 2 de Setembro at~ á - da manhã de
3 esteve em frente às linhas avançadas, protegendo a construcção das
trincheiras. Depois recebeu ordem para ficar protegendo a artilharia.
Durante o combate teve o batalhão 5 soldados feridos e 1 official contuso.

DrVI ÃO LUCA DE LIMA

A parte official do coronlill Lucas de Lima, com~andante da 3& di
vi. ão (guardas nacionaes e voluntarios do Rio-Grande do Sul), que «pro
tegeu a retaguarda das infantarias», limita-se a elogiar os officiaes que

mai se distinguiram.

A's ordens desse coronel estavam as brigadas 6& (Vasco Alves) e
8' (Florentino Bueno) que formavam a 3' divisão, e a brigada ligeira.

Essas tres brigadas apenas tivel'arn 3 officiaes e 51 inferiores e
soldado;; fóra de combate.

C 1)

B1°igada TTasco Alves

O tenente coronel Vasco AIves marchou com os corpos provisorios

da guarda nacional 4° e 5° de protecção ao 11 ° batalhão de in
fantaria, que atacou a direita do forte inimigo. Foi ferido o assistente
do deputado do ajudante general.

4° CORPO PROVISORIO DE CAVALLARIA. DA GUARDA N.\CIONAL. - Com

mandante, major Oliveira. Ay,·es. Teve 1 soldado morto e 14 feridos.

5° DITO. -:- Oommandante, tenente coronel J. Gomes ele Gar'/;alho.
Teve 1 otficial e 7 soldados feridos,
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02)

Briga la Floren,tino B'/.~eno (1)

o tenente coronel Florentino Bueno e Silva não dá pormenores,
e apenas diz que todos os officlaes e soldados da 8" brigada cumpri
ram o seu dever. A brigada teve 2 officiae e 21 soldados fóra de
combate, e compunha-se dos seguintes corpos:

10· OORPO PROVISOR!) DE C.\VALLARIA DA GUARDA NACIONAL.-Com

mandante, major Rodrigues Canclid. Teve 1 soldado morto e 1 official
e 8 soldados feridos.

11° DITO. -Commandante, tenente coronel Theophilo Mattos. Teve
7 soldados feridos, 1 official e 1 soldado contu os.

12" DITo.-Commandante, tenente coronel Ftoj'entino 8wmo, Ape
na 2. oldados feridos e 2 contuso .

3 )

Brigu.cla 1st'/'ogildo

A brigada do tenente coronel strolgldo Pereira da Gosta tinha a
denominação de br'igacta tLgeíra, e, comquanto não pertencesse á divisão
do corollel Lucas de Lima, ficou quasiJoda, durante o ataque, ás ordens
d'este coronel.

A brigada compunha-se do' corpos provisorios da guarda nacional
13" (major Vasco da Co ta), 14° (major João Sabino de Sampaio Menna
Barreto) e 15° (tenente coronel Joaquim José da Silva).

Estes tre corpos apenas ti\'eram 7 soldado feridos e 1 contu o.
a parte do eommandante do 10° lê-se o eguinte: .. , «o sargento

porta.estandal'te Maneio Vieira runes (2) .. , »

a do commanda!:te do 14° lê-se: « . " () 2° sargento serra-fila
do estandarte (;3) Pedro da Gosta Cardoso, sendo ferido .. , »

Durante o ataque esta brigada não foi dirigirIa pelo t.enente coro-

(1) Par ce-nos que esta brig>tda era commandada e fOl Jirigid'l durante o cornbate pelo
tenente:corvuel Balbino de "ou~a. que, adoecendo no dia seguinte, entregou o commando a
Flol'entlUo Blleno, 'I ,[uem couhe por isso a t 1'efl1. Lle redjgir e a< i~nar a nRl'te offieial. Não
uffir~al1los o [~clo I!orrlue no momento da revisão das provns já nao temOR m 1'OSSO poder
11.15 or~ells dll dl'\ do '" corpo; mas Snpp0111roS '111 P.11l nmn rlel1ns 110 nmn (1I'c1[\"(1c51'\ a I'Rfl'
l'e peIto.

(') Vi L. a l'homp. IlU,

'$) \'isÜl a T11 mps'Jn.
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nel Astrogildo. Este chefe fÔra para a direita, afim de servir de guia
á brigada de infantaria do tenente coronel Caldas, acompanhando-o
apenas 2 esquadrões do 13° da guarda nacional, á., ordens do major
Vasco da Costa. Esta era a unica força montada que tinhamos.

O resto da brigada ficou as orden.· do tenente coronel Silva,

do 15°.

11)

ARTILHA.RJA E ENGENHEIRO.

CORPO PROVISORIO DE ARTILHARIA A CAVALLO. - Commandante, major
M. ele Almeida Gama Lobo d'Eça. Por falta ele animaes para a con
ducção da artilharia só desembarcámos no dia 2 seis bocas de fogo
(2 Withworth, 2 canhõe" obuzes de quatorze, 2 raiados de quatro) e
2 estativas de foguetes ele guerra. Tanto a artilharia como as muni
ções foram levadas á mão por espaço de mais ele uma legua.

Ao amanhecer, o corpo foi occupar' a trincheira de saccos ele areia
construida á noite, e ahi passou a responeler ao fogo que o inimigo já fazia.

Meia hora depois um dos nossos canhões obuzes e um Withworth
cessaram o fogo por terem as flechas quebradas, As estati vas tambem
não atiraram mais por se terem acabado os foguetes. Proseguiram a
4 peças que restavam, até que o general em chefe mandou cessar o
fogo no momento em que a infantaria se lançou ao assalto.

Ganho o entrincheiramento inimigo, avançaram 2 peças commall
dadas pelo capitão 1\1. J. Pereira Junior, e pouco depois, por outra
ordem do general em chefe, marchou o resto do corpo até o ponto em
que parou todo o exercito. A' tarde quando o inimigo atirava do matto
aos nos os piquetes marchou para aUi o capitão Domingos do antas
com 1 peça, e, não sendo sufficiente o fogo elesta para afugentar os
contrarias, seguiram para o mesmo lagar 2 das tomadas n'essa manhã,
e que estavam a cargo do 4° ele artilharia a pé. Essas peças retir'a
ram-se ao anoitecer, ficando apenas uma que fez fogo até as 2 da ma
drugada e recolheo-se então ao acampamento por ordem do general em
chefe quando o inimigo deixou de fazer tiro.'. .

O corpo teve 1 official e 4 ínfedore>; e soldados feridos, e 1 sol
dado contuso.

Pl'Otegeram a nossas bocas de fogo o 00['130 de pontoneil"os, o 4°
batalhão de artilharia a pé e o 36° batalhão de voluntarioso

4° BATALHÃO DE A.RTILHARIA A PÉ, - Com mandante, !najor Rego
Montei?·o. Acompanhou o corpo de artilharia a cavallo para pro-
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tegel-o. Postou- e á e querda da bateria de se corpo e ahi a sistio aO

canhoneio que durou uma hora, pouco mais ou menos.
Teve I soldado ferido gravemente e 2 contusos.

Começando o inimigo, depois do meio dia, a fazer tiros ele uma
matta fronteira ao nosso acampamento, seguiram, por ordem do general, 2
peças de 13 das que se tinham tomado ao inimigo, e, unidas a 1 do
corpo provi orio de artilharia montada, afugentaram os contrarios. A
2 peças foram commandadas pelo lu tenente Gustavo Fortes e tenente
J. P. Conêa.

CORPO DE PONTONEIROS. - Commandante, major Umbel-ino A. de
Cam'[lo Limpo. Desembarcou no dia'}, de Setembro á 1 hora da tarde
e começou logo a fazer os trabalhos nece'sarios para o de embarque da
artilharia. A' tarde seguio para a frente e ahi construio um fos o
e parapeito ligeiro para abrigar a infantaria que estava a alcance de
fuzil do inimigo. A's 7 da noite reuniO-3e á artilharia, e às 9 começou,
reunido á commissão de engenheiros, a fazer a bateria que cobrio a'
6 bocas de fogo com que entramos em acção. A's 5 horas da manhã
de 3 foi es a bateria entregue á artilharia. O corpo de pontoneiros ficou
de protecção a esta, postando-se á direita da bateria.

Teve 2 soldado mortos e 1 ferido.

t P6)'das (1M tivei'a'm os B-razileiros e os Pai'aguayos en~ W't62õlt

Trophéos 1'ewlhidos pelos B1"a;:;/lei?'o .

1)

Perdas elos Paragllayos

O forte de Cllruzú era defendido pelo tenente-coronel Jimenez, que
tinha ás 'u-as ordens os batalhões de infantaria 40 (direIta), 27 (centro)
e 10" (esquerda), uma força de cavallaria desmontada, e contingente'
de artilharia de marinha e de posição. Os marinheiros eram didgidos
pelo tenente Gill. (lnformações do Sema?íario).

O SC'lnanario, descrevendo o ataque dos Brazileiros, diz: - «el ene
!Digo cargó con impetu... » Accl'escenta que foram repellidos no centro e·
na direita, e já pediam de joelhos misericordia quando o batalhão 100 afrou

xou e pêJz-se em retirada, porque for~as brazileira tinham rodeado a lagêJa
Diz mais o me. mo periodico que. em Curuzú só tinham os Para

guayos 3 bocas de fogo. Ficaram, entreLanto, l3.eill nosso podor.
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Thompson dá a Ollruzú ~.500 homens e l3 peças. O general Porto
Alegee eleva o numero dos defensores do forte a quasi 3.000

Os Paraguayos tiveram 700 homens mortos (segundo Thompson, e se
gunclo Porto-Alegre 800) entre os quaes 1 major e varias officiaes, 1.700
feridos (Thom pson) e 1 capitão e 29 soldaclos prisioneiros (Porto Alegre).

Jourdan dá aos Paraguayos 852 mortos.
Tl:!ompson diz que o general Diaz era quem com mandava as forças

que defendiam Cllruzú; e que o major Lagos dirigia a artilharia de
posição; os tenentes Gill e Ortiz a artilharia de marinha; e o capitão
Montiel um regimento de cavallaria desmontada.

2)

l'ropMos 1'eoolhidos pelos B1'/uileiros

Tomamos os seguintes trophéos:
A?"tilll a1";a :

Bocas de fogo de alma lisa:
I peça de ferro de calibre (JS, desmontada pela .esquadra, tendo um

dos munhões partido;
2 peça' de ferro de calibre 32;
I columbrina de bronze de calibre U;
3 canhões obuzes de calibre 12;
I obuz de br onze de 4 pollegadas;
;) peças de ferro de calibre 6;

13 bocas de fogo.
Bandeú"as:

1 que fiuctuava na trincheira, tomaua pelo capitao Marcolino Dias,
do 8" de voluntarios· (Rio de Janeiro);

1 do batalhão 4°, tomada pelo soldado José AntonÍ0 da Penha do
S' de voluntarios;

1 de outm batalhão inimigo, tomada pelo soldado Paulo José de
Souza Guimarães do 1° de voluntarios (Rio de Janeiro) adclido
. o IS' de voluntarios (Minas).

B banueira.,;
Tomamos além disso muito armamento, varias caixas de guerra e

outros troph(·os.

PU!' la dos B!'!lzilciro;;

Segundo os documenios officiM8 que examinàmos, foram estas ·as
perdas do 2" corpo braGileiro na Lomada de Curuzu:
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MORTIJS FERIDV CONTU os TO'l'AL Fón.\
DE OMlIATE

TO)JilDA DE Cunuzu' - 3 de S~tem

bro de 186G
., .,

"<:l "<:l
i3 i3 ..

[~ e .,
.~ .~ .g

() ""~
!:l~ ~~

()

~
R;~

~ ~ ~ ~o C'., .... <;:)

._------- -----=-- ---- -- -------- _.-

4 ......
J
1

.,.,

A.RTD..UARL\ :

Commissão do eogeu.heirus .
[O corpo de artilli'lria a cavallo "
4° IJrtt llião de artilhari'l a pé .

orpo de pontoneiros. . " .

[ .....

.~

1 .
1

I...... 2 ......
[ [ 5
.~ .

3

--- --- -- --- --- --- ----
Sornma ..•... , '" . 1 2 2 6 ...... 3 3 11

1-._----..--------- -- _

DIVISÃO DA DlREITA.-Gene- I
lar:R1:~::~;:n:t:~:::e[ I

A. F. OALDAS

Estado-maior da brigada........ ...... ...... I ...... ...... ...... 1 ......
2Do batalhão de voluntarios (Bahia

e Rio de Janeiro) ............... 2 ·b a 49 1 ., .... 6 :'S
31° batalhão de voluntarios (Pará) 1 21 3 3H ...... :l ·b 63
47°» » (Parahyba) ...... ti 2 45 2 2 4 G5

--- --- --- --- --- --- - - 1-

3 33 9 133 3 5 15 171

-- --- -- -- ------ -'-
4a BRIGADA. - Tenente-coronel

A. M. PIQUET

10 corpo de caç~dores a cavallo (Rio
Grande do Sul) .

20 cli to, dido (Idem) .
50 dito, dito (idem) .

1
1

fi 1
5 1
4 .....

38 ." 2 2
10 1 3 3
6 ...... ...... .,.,.,

46
J8
10

-- -- -- -- --- --- --- ---
2 i5 2 5-1, 1 fi 5 71

-- --- --- --- --- --- --- ---
.'omma............. . 5 48 11 J87 4 10 20 2'15

------ - - --- -- --- --- - - ----
DIVISÃO DA ESQUERDA.-Ge

neral FONTE

Estado-maior da divisão . 1 ...... 1 ......

2' DRIQADA. - Tenente-coronel
BARROS E VASCONCELLOS (barãoI
de Penalva).

50 blltalhão de voluntarios (Rio
de Janeiro) .

80 dito, dito adem) .
110 batalhão provisorio de linha.

2 22 4 71 2. . . . . . 8 93
:2 2:J 5 70............ 7 99

...... 14 4 50........... 4 64
--- -- -------- ---=- --

4 65 IS 191 2 19 256/
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I MORTO. FI1RIDOS O,''1'USOS 'rO'1'AL FÓRA
DE O~mATE

ITOMADA DE CURUZU' -3 de Sctem-
'" '" '-' "bro de 1866 't:l 't:l 't:l 't:l

'" ~ ~ ~'" '" '" '" '",~ ~'"' .~ ~'"' .~ ~'"' .g <3 ...
(Oontinuação) """, <> """ ""~ """,

i ~ .. ~ .. <> <> ~ ..
.. I>.. ~ .. I>.. ~ ~"" ~ .. R.

o P, o P, o R; o Q.,

---- ---- -- --
3" l<HIGAJJ,L - Coronel DR. J. M.

BARRETO (barão de AnajaLnba)

180 bahlhão de voluntarios (Minas
GerRes) ......................... 1 16 10 8 11 102

3~0 dito (Rio de Janeiro), ....... 15 1 40 3 4 55
360 elito (Maranhão c Rio Grande

elo Norte) .............•........ 5 1 I 5

----
1 31 11 131 4 16 162

Somma . 5 96 322 7 ...... 36 1118

11----------1---- -- -- ----
3' DIVISÃO.-Coronel LUCAS

DE LL\L~

6" BRIGADA-Tenente-coronel VASCO
ALVES (BaTão de Sant'Anna do
Livramento)

40 COTpO provisorio de cavallaria
da gllaTda nacion~l (Rio Grande
do Sul) .

50 elito (idem) .
1

1
14
7 :: :::: :::::: .... i

15
7

------1-

8" BRIGADA.-Tenente-coronel BAL
BINO DE SOUZ.l.

1 2 1 22

100 corpo provisorio de cavallaria

~~ lt~lr~~.~~.c~o~~:. ~~.i~.~.r.~~~~
110 dito (idem) .
150 elito (idem) .. .. ..

BRIG'illA LIGEffi.l..-Tenente-coro
nel A.S'1'ROGlLDO DA COSTA

1 1

R
7
2

17

1 9
I 1 8
2 4

-- --
3 2 21

--

13° corpo provisorio de cavallaria
da guarda nacional (Rio Grande
do aul) .

}tj,o dito (idem) . . . .. . .
150 dito (idem ..

2
4
1

1
2
5
1

---- ---- ---
8

Somma.....•••.................... 2 2 45 4 3 51
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Resumo'

MORTOS FERI.DO. CON'l'U os 'rO'f.lL ~'ÓR,l

DE COMB,lTE

TOMADA DE CUIluzu'-3 de Setem- 'I)

I
'I) 'I) '"bro de 1866 'l:! ~ '!li ~

" ~ " ~'" ",'" ::; "-
~8 8l" ti .~ 8 .~'e ""- ~

""~ ""'"c:Rt t:l0' <> 8'" <>
~~~ \..

~a ~ &:;!i. ~o R. o o o ~Rt
-- -- -- -- -- -- --

Eng~lIhei1os, art'ilharia e pOlltO-
nelros ... , .... ' ...•.... , ........ 1 ;!, 2 G . ..... 3 3 11

GENEHAL ALBINO DE GARVALHO (10-
fau Laria e 1 brigall.a LI e cavallaria -npea'la .. . . . . . .. .... . .. " ..... -18 11 187 4- 10 20 245

GENERAL FO"'TES (Infantaria) ..... 5 96 N S:a 7 .... Sti 4.8
COHO~'EL LUCAS DE LrnA (Cavalla-

ria a pé) ......... .... ... ... . .... 2 2 45 1 4 3 51

11 148 40 560 12 17

159 600 29 7

Estes são os algarismos que constnm d'ls partes olliciaes I ublicadas, mns a do
cirurgião-mór do exercito, Dr. M1noel Feliciano Pereira de Carvalho. diz que o Eponina

conduzia para Corriente$ 338 feridos, o 16 de Abril ~lô, o Mal"oilio Dias no e o 11 de

J1'nho 60; ao todo 704, seodo 8 ou !.l paraguayos. Como se vê, poi", ba n'l relação
offici1l dos feridos umfL dimiuuiOão de cerca de 100, englobad03 os do dia 2.

A esquadra perdeu o encouraçado Rio ele J anei?"o, e teve fóra de
combate:

Mortos 5 officiaes e 52 mlrinheiros e sold:tdos;
Feridos 1 official e 2:3 » »

Total 6 officiaes 75 » »

Os officiaes mortos foram:

lo tenente Silvado, commandante do encouraçado Rio de J anewo.
lo tenente Napoleão J. Müller, da guarnição do Rw de Janeiro.
2° tenente Coelho da Silva, da guarnição do Rio de J anei?'o.
Guarda-marinha Raymundo da Silva, do R.-io de Janeú·o.
Escrivão Azevedo e Albuquerque, do Rio de Janeiro.
O official ferido foi o l° tenente J. Bernardino de Queiroz, da

guarnição do Bahia.
o dia 2 o 2° corpo de exercito teve as seguintes baixas (não

affirmamos a ex.actidão d'estes a1gari mos, que são dados por uma corr,es
pondencia do exercito):

Mortos 12 inferiores e soldados;
Feridos 3 ofliciaes e 49 inferiores e soldados.

Ao 54
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Assim a posse de Curuzú custou-nos, além da perda de um enCOll

l'açado, O seguinte prejuizo:

Mortos Feridos e contusos Total

Officiaes Praças Offici'tes Praças
de pr t - de prut

Esquadra (1 a 4 de Setembro) 5 52 1 23

ExercHo:

Officiaes

6

Praças
de pret

75

No dia 2 de Setembro ... 12 ? 3 49 ? 3 GP
~o dia 3 de Setembro ... 11 148 5:'>- 577 63 7')~_<>

16 212 56 649 72 861

Ou 933 homens f6ra de combate.

Eis os nomes dos ofliciaes do 2° corpo do exercito mortos, feridos

ou contusos na tomada de Ouruzú:

DIVISÃO DO GENERAl. ALBINO DE CARVALHO (direita)

1& Brigada (Oaldas):

E. tado-maior de brigada.-Major Oesar de Loureiro .

29" de voluntarioso ..... -Oapitão Abranches (J. A.) .
Tenente Almeida e Silva (Antonio

Gomes) ... , o" o. o' o'
» Rodrigues dos Santos (8e-

veriano) .
Alfflres Nogueira Pontes •.....

» L. Portel1a .. o.......•
» Telles da Ounha Sande..

34° de voluntarios ... o.• -Tenente Fortunato Lima......•

» J. Sebastião de Souza ••
» Virgolino Leal ... o. o..
» Araujo Nobre (Oamillo)

47" de voluntarios. o. o' - Tenente-coronel Albuquerque Ma-

ranhão . o..... o.. o•.
Tenente Alves da Ounha o .
Alferes Flavio de Queiroz .

» A I b u que r que e Si!va
(J. a.) .. o. o.... o.•••

1

2

3

2

3
4

5
6
7

8

9

2
3



427

4" briga,la (Piquet):

1° corpo de 'laçadores a

cavallo .... o. o.. o' .-Capitão J. Franzen Filho..•... l

Tenente Avila e Souza .
2° corpo de caçadores a

cavalloo. o..... o..... -Capitão Tavares (Julião J.) .

Tenente Isidoro de Oliveira .

Alferes Alves do Couto ..
DIVISÃ,l) DO GENERAL FONTES (esquerda)

Estado-maior -Major Araujo Vianna.. , .

2' bl·igad7. (Barros e Vasconcellos):

5° de voluntarios - Tenente Teixeira de Andrade. o
Alferes Costa Mattos .

:. SIlva Lopes.......•...
» Sudario do Amaral .
» Marciano dos Santos .

» Baptista Martins .
» Cunha Pinto o.
» Bernardino Gravam .

8 de voluntarios.. . . . .. Capitão Travassos (F. J.) •.....
» Marcolino Dias .

Tenente Joaquim de Calazans..

» Silveira da Veiga (Edu-
ardo) o: .

A.lfere.; Fonseca Dorea .
» Caetano de Tavora. o
» M. A da Silva .

llo pruvisorio de linha .. - Major Lopes de Oliveira (com
mandante) ..... o.. o.....

Tenente HeJeodoro de Meneze·.
'\.lferes Clariano Garcp) o.

.? Raphael loquet.. .

3' brigada (J. d. Barreto):

l~' de voluntario, -~lajor Pinto Homem o

Capitão Dias Sampaio .•.... o..
;) Co ta Estrella .

4

6
7

8

9

10

...>
C
oo

10

II

12

16
17

18
19
20

21
22
2~

25

2'j

6
7
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...,
c
oo

Capitão Espirito-Santo •........
Tenente Hermogene Silva .•..•

» Felippe Santiago .
Alferes ardes Moniz .

» Silva Conrado .
» Gonçalves Damasceno .
» Augusto Barroso ...•...
» Soares de Aguiar .

32·· de voluntarios ~Alferes Menezes Leria ....•...
» Bolivar de Araripe .
« Avellino Gama .
» ? .

3jo de voluntarios - Alferes Sacramento Sallustiano.

DIVISlo DO CORONEL LUCAS m: LIMA

Assistente do deputado do
ajudante-general. .. -Capitão Joaquim L. de Lima ..

6" brigada (Vasco AI ves) :

flo corpo p r ov i s o r i o da
guarda nacionaL ..... _. Capitão Propicio ria FOlltonra

8" brigrula (Florentino Bueno):

100 corpo provisorio da
gnarda nacionaL .. -Capitão A. F. de Imeida....•

11" corpo p r o v i s o r i o da
guarda nacional. .. -Tenente Claro Borges ,.

ARTILHARIA P. ENGENHEIROS

27
28
-"9
30
31
32
33
34
35

36

3'1

38

8
9

10
11

1<1

Engenheiros -Capitão F. A. Pimenta Bueno. 39
lo tenente Pereira Dias (Vicente) 11

Corpo provisorio de arti-
lharia _20 tenente Theophilo de Almeida 40

11 40 12
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Conferencia YataitY-Corá (12 àll Se.(,emlJTo te l8(6)

entre Lopez e Mitre

1)

T?"echos do Relatorio do ministerio da guer1'a e correspondencia
t?"ocada entre Lopez e 111itre .

Do Relatorio apresentado em Maio de 1867 ao parlamento brazileiro
pelo ministro da guerra extrahimos o seguinte:

« No dia 10 de Setembro deu-se no acampamento um facto notaval
que veio revelar o desanimo profuudo que lavrava na' fileiras inimigas
apoz a tomada de Curuzú.

« Na tarde d'aquelle dia appareceu uma bandeira branca sobre o
:f:1an'co esquerdo das trincheiras inimigas e com ena caminhavam algumas
pessoas para a direita d'essa linha, guardada então pelos Argentinos;
d'alli partiram alguns tiros, sem duvida porque o oflicial commandante
das avançadas não tinha distinguido essa bandeira, dando em resultado
regressarem ao campo inimigo as pessoas que a traziam.

( No dia 11 pela manhã tornou a apparecer a mesma bandeira e
com ella avançou um parlamentario , que entregou ao general Mitre
a seguinte nota:

« Ao Exm. Sr. brigadeiro general Dr. Bartholomeu Mitre, presi
dente da Republica Argentina e general em chefe do exercito alliado.

(1 Quartel general em Passo-Pucú, 11 de Setembro de 1866.
« Tenho a honra de convidar a V. Ex. para uma entrevista pes

soal entre a.' .nossas linhas, no dia e hora que V. Ex. marcar.
« Deus guarde a V. Ex.

« Francisco §ol~no Lopez. »

« Reuniram-se logo os generaes Mitre, Flores e PolJ'doro no acam
pamento brazileiro, e deliberaram que, tratando-se apenas de uma en
trevista do presidente da Republica do Paraguay e o general Mitre,



4301

conviria aceitar o convite, em consequencia do que remetteu-se pelo
mesmo parlamentario a seguinte resposta, redigida em presença d'aquelle
generaes:

« -- Ao Exm. Sr. marechal D. Francisco Lopes, presidente da Re
publica do Paraguay, e general em chefe do seu exercito.

« Quartel general do exercito alliado, II de Setembro de 1866.
« Tive a honra de receber a communicação de V. Ex. datada de

JJ hoje, convidando-me para uma entrevista pessoal, entre nossas linhas,
» no dia e hora que se convencionasse; e, respondendo, devo dizer a
« V. Ex. que aceito a entrevista proposta e me acharei amanhã, às 9
« horas da manhã, no ponto de nossas respectivas linhas, no passo de
«Yataity-Oorà, levando uma escolta de vinte homens, que deixarei na
« altura de minhas avançadas, adiantando-me em pessoa no terreno inter
« mediario para o .fim indicado, se V. Ex. se conformar com isso.

« Deus guarde a V. Ex. muitos annos.

« Bart,hololDeu It;lit,....e. »

« Na tarde cl'esse mesmo dia tornou a appal'ecer a bandeira par
lamentaria, sendo entregue ao general Mitre, por parte do general So
lano Lopez, a resposta do theor seguinte:

« - Ao Ex. Sr. brigadeiro general D. Bartholomeu Mitre, presidente
da Republica Argeniina, e general em chefe do exercito alliado.

« Qual'tel general em Pas O-IJIICÚ, 11 de Setembro de 1866.
« Acabo de ter a honra de receber a resposta que V. Ex. dig

« nau-se dar à minha proposta de entrevista d'e. ta manhã e agL'a
« decendo a V. Ex. a aceitação que d'el1a faz, me conformal'ei com
« o proceder' que V. Ex. se pl'opõe, e cumprirei o dever de não fal
« tal' à hora indicada.

« Deus guarde a V. Ex. muito' anno j.

« Francisco 80lano Lopez. »

« o dia 1 : ~I bora aprazada ieve logar a entrevi ta, e durante o terllpo
em que o general Mitre esteve com o pl'esidente Lopez, recebeu o general
Polydoro por pal'te d'este um cum pl'imento de civilidade e convite para
ir ao lagar da conferencia,. o nos'o genel'al agradeceu, desculpando-se
de não comparecer,

« Regressando d'alli, o generJ.I~Qiire dirigia ao generae alliado~
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() seguinte 7nem01Ytndum, c verbalruente decla 1'ou-lhe8 que nenhum re
sultado definitivo tinha produzido tal conferencia, e a operaçãe de
guerra continuariam como e acham di posta :

« - . Ex. o marechal Lopez, pre idente da Republica do Para
«guay, na S:la entrevista de ]2 de Setembro, convidou . Ex. o r.
« pre'idente da Republica Argentina general em chefe do exercito al
« liado, a procurar meios conciJiatorio e igualmente homo os para todo
« o belligerantes, afim de ver-o e e o :-:angue até aqui derramado não
« pode considerar- e sufficiente para lavar os mutuo aggravo, pondo
« termo á guerra mais anguinolenta da America do ul por meio de
« sati fações mutuas, e igualmente honrúsa e equitativa, que garantam
« um estado permanente de paz e sincera. amizade entre os belligerantes.

« O general Mitre, limitando-se a ouvir, re pondeu que ,e referia
«ao eu governo e á deci ão dos Alliados, egundo O' eu compromissos. »

« Com as dua seguint"es nota' deu- e por terminada a questão:

« Quartel-general em Curuzú, 14 de Setembro de 1866.

« A S. Ex. o r. marechal D. Franci co olano Lope/;, pre idente
« da Republica do Paraguay e general em chefe do seu exercito.

« Tenho a honra de tran mittir ao conhecimento de V. Ex., se
« gundo o que tinhamos combinado, que, havendo communicado aos
« Alliados, como me cumpria, o convite conciliatorio que V. Ex...e er
« vio fazer-me no dia 12 d 1 corrente em nossa entrevista.de Yataity
« Corá, resolvemos, de conformidade com o já declarado por mim
«n'aquella occasião, referir tudo á. deci ão dos respectivos governo,
« sem fazer modificação alguma na situação dos belligerante.

« Deus guarde a V. Ex. muitos annos.

« nartholoDleu Mitre.»

« Ao Exm. Sr. brigadeiro general D. Bartholomeu Mitre, etc.

« Quartel-general em Passo Pucú, 15 de Setembro de 1866.

« Accuso recebida a nota que hontem á tarde V. Ex. me fez a
« honra de dirig'ir do seu quartei general em Curuzú, dizendo-me que
« havia concordado com seus Alliados referir a seus respectivos gover
« nos o assumpto de nossa entrevista de 12 em Yataity-Corá. ada
«me deteve ante a idéa de olferecer por minha parte a ulti na
« tentativa de conciliação, que ponha termo â torrente de sangue que
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« derramamos na presente guerra, e me assiste a satisfação de haver
<~ dado as-im a mais alta prova de patriotismo, perante o meu paiz
« e de humanidade, perante o mundo imparcial que nos observa.

« Deus guarde a V. Ex.

«Francisco Solano Lopez. »

~)

t Pa?"lieipação official elo general Polydo?'o J O?'d/Í,lI

« Commando em chefe do lo corpo do exercito brazileiro
rações no Paraguay. - Quartel-general em Tuyuty, 13 de
de' 1866.

« 111m. e Exm. Sr.-Julgo conveniente communicar a V. Ex. a
seguinte occurrencia:

« Na tarde do dia lO, apparecendo uma bandeira branca sobre o
flanco esquerdo das trincheiras inimigas, vio-se que com ella caminhavam
algumas pessoas para a direita da nossa linha, que estava então guar
dada pela força argentina; d'alli partiram alguns tiros, sem duvida
porque o offieial commandante das nossas avançadas não tinha distinguido
essa bandeira, e em cõnsequencia d'isto as pessoa'3 que a traziam legres
saram para o campo inimigo.

« I o dia 11 pela manhã tornou a apparecer a mesma bandeira e
com ella avançou um parlamentario que entregou ao general Mitre,
a mandado de F·rancisco S0lano Lopez, a nota, cuja copia e traducção
envio sob n. 1.

« O general Mitre, o general Flotes e eu, reunidos no meu acam
pamento, deliberámos que, tratando-se ap.enas de uma entrevista de
Lopez com o general Mitre, conviria ;aceitarl o convite; em conse
quencia do que redigio o general Mitre em nossa presença a resposta,
cuja copia envio sob n. 2, que foi transmittida pelo mesmo par]amen
tario.

« Na tarde d'esse mesmo dIa tornou a apparecer a bandeira par
lamentaria sendo entregue ao general Mitre, 'por parte de Solano Lopez
a resposta c:uja. copia envio sob n. 3.

« Rontem á hora aprazada teve logar aquella.entrevista, e durante
o tempo em que o general Mitre esteve com Lopez recebi por parte
d'este um comprimento de civilidade e convite para ir ao logar da
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conferencia. Agradeci o comprimeu.t0 e desculpei-me de não poder com

parecer.
« Com o general Flores houve igual procedimento, e foi elfe ao

logar da confer.encia, onde demorou- e muito pouco tempo.
«Regressando d'alli o general Mitre apre entou-no a nota ou

memorandum, cuja copia envio a V. Ex. sob n. 4, e verbalmente de
clarou que nenhum re ultado definitivo tinha prodUZIdo tal conferencia,
ficando entendido que as opel'aç5es de guerra contiu1lariam como se
achavam dispostas.

« Hoje ao romper do dia pal'tio o general Mitre para o acampa
mento do barão de Porto-Alegre, para onde anteriormente tinha eguido
t(lda a força destinada a incorporar-se ao 2° corpo de exercito.

« Da:ndo d'isto conhecimento a V. Ex., previno-o de que igual parti
cipação faço n'esta data ao conselheiro Francisco Octaviano de Almeida
Rosa, ministro do Brazil em missão especial no Rio da Pl'ata.

« Deus guarde a V. Ex..
« lUm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Moniz da iha FelTaz,

ministro e secretario dtestado do negocios da guerra.

t( Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão,
« Marechal de Campo.»

Em officio posterior o general Polydoro remetteu copia das ultimas
notas trocadas entre Mitre e Flores no dias 14 e 15.

+RETIRADA DO GOVERNADOR FLORES (25 de etembro)

1)

Offleio dirigido ao mini.~/?'O da gue'l'1'a pelo '[ iseonde de anta The're",a

« Commando em chefe do l° corpo de exercito em operações no
Paraguay.

« Quartel-general em Tuyuty,. 26 de Setembro de 1866.
« Illm. e Exm. Sr.-Em 24 de Agosto do corrente anno me dirigio

o Sr. general Venancio Flores a circular cuja copia inclusa envio a
Á 55
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tres exemplares inclu~os tenho a honra
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V. Ex. sob n. I, à qual respondi com a que remetto por copia
sob n. 2.

« Rontem me participou o mesmo general, que tendo de retirar-se
do exercito, como anteriormente havia resolvido, deixava o general Hen
rique Castro commandando a divisãO oriental, composta de 2 batalhões
de infantaria, 8 peças de artilharia e 1 esquadrão de caval1aria, es
colta do mesmo g'eneral, ficando incorporado a essa divisão 1 regimento
de caval1aria argentina, o denominado «General San Martin.» Accres
centou o general Flores que de mim devia o general Castro receber
as ordens relativas ao serviço que presia essa divisão na força da van
guarda da exercito alliado.

«Effectivumente retirou-se
deixando a proclamação que em
de passar às mãos' de V. Ex.

« Tenho, pois, designado o general Henrique Caslro para interi
namente commandar as forças da vanguarda, visto que a 4a divisão de
infantaria deste exercito, que faz parte dessas forças acha-se comman
dada pelo coronel. Resin, em consequencia de ter dado parte de doente
o brigadeiro Bruce.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. conselheiro Angelo Ferraz.

«Pol~doro da F. Q. JÓl'dâo,
« Marechal ele Oampo.»

Nuta elo gove?"naclo?" Flo1"eS ao gene?"al 1 isconcle de Sct/~ta 1'he1'eZa

« El general en jefe deI ejército aliado de vangual'dia.
« Cuartal general en Tuyuty, Agosto 2-1 de 1866.
« Exm. Sr. consejero mariscaI de campo D. Polidoro da Fonseca

Quintanilha Jordão, general en jefe deI 10
1" ejército brasilero.

« Una comunicacion deI ministro de la Republica Oriental en Rio
Janero me hace saber que el gobier no' dtl S. M. 1. ha sido impuesto
de mi resolucion de separarme de estos ejércitos temporariamente para
regresar à la Republica, la cual resolucion como las causas que la mo
tivan se han hecho coristar en un protocolo levantado aI effectu eIl
aquella cÔrte.

« En consecuencia y De acuercl0 con mis anteriore notas sobre
este a umpto, cumpleme hacer saber a V. E. que las crecientes diffi-



cultades de mi pai me han hecho fijar mi regreso á el para el 5 deI
eutrante etiembre lo qne tenO"o el honor de comnnicar con anticipacioll

. á V. E. afin de que pueda adoptar en ese concepto la providencia

que creyere oportunas.
K Dia guarde á V. E.

«Venancio Flores.»

~)

Resposta do general visconde de anta The?'eza ao gove?'nador Flo~'es :

« Oommando em chefe do lo corpo ae exercito brazileieo em ope
rações no Paraguay. - Quartel-general em Tuyuty, 29 de _ gosto
de 1866.

« 111m. e Exm. 81'. - Tenho a honra de accusar a circular de
V. Ex datada de 24 do corrente, na. qual V. Ex. me dá. conhecimento
da resolução em que está dé deixar temporariamente no dia 5 do mez
proximo futuro, os exercitas alliado. com o fim de recolher-se á ua
patria, onde motivos importante reclamam a presença de V. Ex.

« Como Brazileiro e como commandante em chefe deste corpo de
exercita, apresso-me em testemunhar a V. E:c o pe ar que e. a par
ticipa.ão me cau ou, pai o exercito sob meu commando tem sempre
encontrado no valor e na pericia de V. Ex. um concur'o efficaz para

os triumphos que. tem alcan.ado sobre o inimigo commum, e lhe será
muito sensivel a retirada do chefe que no commando da vanguarda
daquelles exercitas os cobria de gloria com a e plendida victoria de
Yatay.

« e para sati fazer imperio 'as nece sidade do E tado Oriental de
Uruguay hoje e treitamente ligado à minha patria pelo laços da alliança
e de reciproco' interesses, que ão tambem os da causa da civilísação do
continente sul-americano, é V. Ex. obrigado a afa tar-se temporaria
mente do eminente posto que dignamente tem occupaclo nos campos de
batalha, fa.o votos para que lhe ejam afortunados o dias de au eneia,
que e pera sejam tão rapidos quanto o requerem a urgencia da
guerra.

« Re peital1do, IJO['8il1, aí! pondero 'as razões qL1G impellem V. Ex.
a semelhante re.olução, cumpro amai' imperio'o dever, agradecendo,
em nome do exercito brazileiro, o leal e ilecidido a110io (le \'. Ex.;
sendo-me grato patentear a respeito a sympathia que V. Ex. t m sabido
conquistar entre o. Brazileiros, pela sua intrepidez nos combatec;, e
pelo dom especial ue se fazer querido ne 'eu. commalldado..
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« Queira V. Ex. receber os protestos de minha particular estima
e mui distincta consideração.

« Deus guarde á V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. brigadeiro general D. Ve
nancio Flores, commandante em chefe do exercito allliado de van
guarda.

« Polydoro da F. Q. Jordão,
(I Marechal de campo. »

4)

Proclamação do goüe?'nador Flores, despedindo-se elos e;Jje?'citos alliados:

« PROCLAMA

« Cuartel general en Tuyuty, 25 de Seitem bre de 1866
« Soldados Brasileros, Asgentinos y Orientales!
«Una de esas fatalidades que el destino se complace en hacer

superiores á los esfuerzos de mi voluntad, me obliga ã. separarme oe
vosotros momentaneamente. Este momentu es uno de los mas sensibles
para mi corazon!

~ AI alejarme deI frente de los heroes que en cien combates pro
barou aI mundo su valor indomable, su moralidad ,Y disciplina i que
les puedo recommendar que. desde ya no lo vea cumplido?

« coldados!-Segui en el honroso camino que os' habeis trazado y

el dia deI combate tened presente vuestros gloriosos antecedentes,
para no mancillarlos; y cada uno de yosotros sereis un' heroe, desti
nado à vengar lo manes illustres de Sampaio, Rivera, Palleja, Argüero
y tantos otros, nobles victimas immoladas por el fanatismo de nueséros
enemigos.

« No olvideis, eu medio de vuestro arrojo como valientes, que una
de las primeras cualidades de los oldados de nue tro tiempo es ser
generoso y humanos con eI vencido, pues el móvil de la presente
cruzada solo tiene por objecto hacer la guerra aI ma bil'baro de los
tiranos deI igl0 diez y nueve y no aI puebIo paraguayo, aI que solo
,enimos à darle Libertac1 Patria é iu tituciolle...

« Se despide de vosotro. vue tro General y amigo,

« V enancio Flol" i'. »



431

Ataque de Curupaity (22 de etemlJfo de 1866

t Doe ~lENTOS OFFIClAE RELATl o .\. PARTE Q'E TOMO - \
ESQ -ADRA BRAZILmRA NO AT QUE DE CCR P ITY

1)

Parle otficial elo almú"ante 2'wnandaré:

« Commando em chefe da for~a naval do Brazil no Rio da. Prat
bordo do vapor Apa, em frente a Cu;uZú, 24 de Setembro de 1866.

« 111m. e Exm. Sr.-Depois da tomada de Curuzu as operaçõe da
e quadra têm continuado a produzir o re ultados que e podia esperar
de sua acção nas circumstancias especiaes em que ena e tem d 
envolvido, e posso assegurar a V. Ex. que muito tem contribuido para
a gloria da marinha brazileira, pelas exuberantes prova de valor digni
dade e patriotismo que têm dado nos ultimos combate' todo o chefe
commandantes, Ol'ficiaes e guamições em geral, que tenho a honra tIe
commandar, entre os quaes não houve um sÓ homem que fraquea e no
cumprimento de seus deveres, por mais arduos e al'r~ cado' que fo~ em.

« Para que o governo imperial po sa apreciar devidamente o ser
viço da esquadra no decur o do COlrente mez, vou narrar . uccinta
mente os successo occorridos no theatro actual da guerra de de o dia
6, dàta em que communiquei a V. Ex. o re ultadn da. ho tilidades
activa encetada no dia 1.

~ Tendo-se elfectuado no dia 13 a vinda rio general 1itre para
o Curuzu com 4.000 homens de infantaria do exercito argentino e
mais urna }lrigada de 2,000 homen da me. ma arma do lo corp I do
nosso ex;ercito para refor(":ar o :20 corpo, Ó no dia 17 puderam e ta'
forças reunidas ficar prompta para atacar o Ourupait em con equencia
das delongas que resultaram dfl um movimento tão con. ideravel de tropas.

« Sobrevindo, porém, um forte temporal na madrugada de 17 ao
qual seguio-se copiosa chuva por espaço de tres dia, re olvemo em
urna junta de guerra feita entre o generae Mitre, Porto-Alegre e eu,
de aceordo com os generaes Polydoro e Flores, que o ataque do Curu
paity pela esquadra e pelos dou' exercitos tivesse logar a 22, fazendo
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ao mesmo tempo o general Flores com 3.000 homens de cavallaria o
movimento anteriormen.te projectado pela esquerda do exercito inimigo
de Tuyuty, ao passo que o general Polydoro emprehendesse desalojaI-o

de seus entrincheiramentos.
« Apezar de não terem sido inefficazes os bombardeamentos que fiz

com a esquadra por diversas vezes, até mesmo de noite, os Paraguayos
augmentaram consideravelmente as fortificaçõeli de Curupaity durante os
19 dias decorridos desde a tomada de Curuzú; e quando no dia 22 os
generaes visconde de Porto-Alegre e Mitre atacaram aquella posição,
encontraram uma resistencia terrivel, que os obrigou a desistir do as
salto depois de soffrerem perdas consideraveis em seus exercitos, con
vencidos de que á hora avançada a que tinham chegado não era mais
possivel obter resultado.

« Peço desculpa a V. Ex. por não referir mais detalhadamente
o que occorreu por terra no ataque ao Curupaity, porque o tempo de
que posso dispôr ê apenas bastânte para relatar a partI'! que tomou a
esquadra naquella jcrnada.

« No dia 22, achando-se a esquadra ancorada, ás 7 horas da manhã,
nas posições representadas no plano incluso sob n. I (1), ordenei que avan
çassem os encouraçados Balua e Lima Barros até d~scobrirem o forte
de Curupaity, e que rompessem o fogo contra elle, ao mesmo tempo
que toda a linha de trincheiras do inimigo era bombardeada pelos navios
seguintes: Brazil, Barro~o, Twnanela'''(;, Ypiranga, Bel monte, Parna
hyba e bombardeiras Pedl'o Alfonso, POl'tu ele Coimb?"a e chatas ns. 1,
2 e 3. Successivamente foram os outros navios da esquadra tomando a
posições indicadas no plano junto sob n. 2, abaixo de Curupaity, das quaes
bombardeavam o campo inimigo sem esta,'em expo ,tos aos fogos do forte.

« A's 8 horas jit o inimigo fallia vivo fogo de artilharia sobre as
columnas do exercito que marchavam.

« Ao meio dia o capitão de mar e guerri\ Jo~é Maria Rodrigues
rompia a estacada com os eucouraçados B?""zit, /)a;'!'oso e Tamcmclw'e,
e e collocava em po~itiãO de metralhar a bateria iniiDig,l, ao pas'o que
o Litna Barros, o Bahw, o Par,whyva, o neveriue, (com a insignia
do barão do Amazonas) e o i.Ifage, collocados obliquamente à eUa do
lado do Chaco, tratavam de desmontar a sua artilharia, composta de
6 pe.a, de calibre 68 e algumas de calibre 32.

«N'esta occasião mandei cOJlvergü' todo' o fogos para o forte,
porque já avança.vam os assaltantes, e o fogo de artilharia e fuú

laria era geral em toda a extemão das tt'incheiras.

(1) Os Ilanos n qlte se refertl eSL'3 docull1enb nãu cl.lCgaram :i. so<:reLaria da I1llrinha, sc
gltlldo Ul1Ja nota lanliada no original.



439

« As canhoneiras fundeada à margem esquerda come.aram a tra
balhar s6mente com o rodizio de prõa.

« A's 3 hora ainda continuava o fogo vivi imo de al'tilharía dos
Paraguayos, e o exercito alliado ainda não havia tirado vantagem
alguma.

« 'essa occasião resolveram os generaes Mitr~ e vi conde de Porto
Alegre effectuar a retirada dos dou exercitas para a po ições que occu
pavam no Curuzu.

« O forte de Curupaity dirigio eu fogos para os navio que. e
achavam do lado do Ohaco, de de o meio dia, e principalmente para
os encourdçados Brozil e Tamandm'é, os quaes ficaram com a couraça
de E. B. seriamen te arruinada.

« Alguma chapas foram quebrada, muitas cavilha saltaram e o
enchimento de madeira das casamatas d'estes navios a E. B. ficou gra
vemente alluido.

« Duas peças de 68 do Brazil foram desmontadas, e grande numero
de balas entraram nas casamatas pelas portinholas, causando os estragos
e ferimentos que con tam das partes inclusas que transmitto a V. Ex.

.: As avarias dos outros encoura~ado não foram de consideração.
« o estado em que se achavam estes navios, retirando- e o exercito,

a posiÇãO occupada por elles acima da estacada era difficillima de us-
tentar-se, pelo que mandei que a esquadra se retirasse em ordem para
as posições que occupava precedentemente.

« Tres peças de calibre 68 da bateria de Curupaity foram de
montadas pela esquadra.

« A canhoneira Pa?'1 i ahyba recebeu duas balas e algumas me
tralhas, mas não teve avarias de importancia.

«Causou bastantes perdas aos artilheiros paraguayos o fogo de
fm:ilaria que mandei fazer do Chaco pelo batalhão 16° de voluntario ,
que se acha embarcado na esquadra.

« A esquadr."l. teve 21 homens fóra de combate e varios feridos
levemente (1) .. Entre estes o capitão de mar e guerra Elizíario Antonio
dos Santos (2), commandante da 2" divisão.

« Os navios formados do lado do Paraguay receberam algum fogo
de metralha e fuzilaria. e algumas balas que o inimigo atirava por
elevação: mas não soffreram avaria alguma. Apenas tiveram os feridos
que constam da relação inclusa sob n. 3.

« N'essa occasião nilo posso deixar de recommendar muito a . Ex.
todos os chefes, commandantes. e officiaes de todas as cla ses e guar-
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nições em geral da esquadra pelo enthusiasmo e decisão com que entraram
em combate, não deixando nada a desejar pelo lado da pericia e dis
ciplina.

« Peço tambem a attenção de V. Ex. para os serviços de meu
estado-maior, cujos officiaes, durante o combate, occupei sempre na
transmissão de minhas ordens em escaleres aos navios empenhados na
acção, serviço este q~le sempre fizeram com a maior satisfação.

« O barão do Amazonas, chefe do estado-maior, continúa a prestar
serviços condignos com o seu procedimento herolco no combate do Ria
chuelo e no commando da esquadra do Parana durante quasi um anno.

« Releve V. Ex. que eu recommende tambem a V. Ex. o 2° tenente
da marinha sueca Alfredo Lindback, que tem assistido em minha com

panhia a todas as operações da esquadra e que em diversos combates
no Passo Patria e aqui no rio Paraguay tem-se portado como um digno
official da illustrada marinha de seu paiz.

« Amanhã pretendemos celebrar uma junta de guerra em que tomará

parte o general Polydoro, que virá aqui para este fim, afim de resol
ver-se sobre a operação que convém fazer nas actuaes circumstancias.

« Faltam algumas partes dos commandantes que serão remettidas
na primeira occasião.

« Deus guarde a V. Ex.
« mm. e Exm. S~. conselheiro Affonso Celso de Assis Figueiredo,

ministro e secretario de estado dos negocios da marinha.

« Visconde de TalDanda~é. JI> (1)

2)

Parte official do chefe da 30. divísão da esquadm

« Commando da 3- divisão da esquadra em ope1'ações.- Bordo da
corveta encouraçada B?"azíl, no rio Paraguay, 23 de Setembro de 1866.

« IUm. e Exm. S1'.- Participo a V. Ex. p,ara que se sirva levar
ao conhecimento' de S. Ex. o Sr. vice-almirante Tisconde de Tamandaré,
commandante em chefe da esquadra, que hontem, pouco antes do meio
dia, depois ele ba:rer este navio bombardeado a bateria de Curupaity,
de conformidade com a ordem verbal que recebi do mesmo Exm. Sr.
seguimos a forçar a estacada fronteira á dita bateria, a qual passámos

(*) A ordem do dia do almirante está publicada na Historia da Guerra do Bmzil
C01'lt,'a as Republicas do U"UgUO,1j e Parag1l.aty, tomo rn, pago 217 e seguintes.
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pouco depois do meio dia, partindo uma estaca do fundo, que fez dimi
nuir a velocidade do navio, e separando as dos lados, que e tavam
visiveis, deixando a lancha e o terceiro escaleI', que estavam amarrados ao
costado de bombordo atravessados n'ellas, os quaes depois se despren
deram pelo effeito da corrente e foram agarrados pelos navios da re
taguarda.

« Logo que ficámos em posição de atirar sobre a bateria com todas
as peças de éstebordo, demos fundo em tres braças e meia d'agua.

« D'esta posição fizemos fogo ãte às 2 horas da tarde, quando o
navio almirante fez signal para cessar. A1.irámos com metralha grossa e
algumas bombas, porém, o inimigo, pertinaz, apenas abanrl.0nava a arti
lharia por momerrtos, e seguidamente nos fazia fogo, ao prmcipio com
2 peças de calibre 68, e depois com 1 s6 em rodizio, com a qua.l nos
dirigIram tiros tã.o certeiros, que, pela pequena distancia em que no
achavamos, alguns entraram pelas portinholas, inutilisando 1 peça
de calibre 68, que ficou com um munhfio partido, a carreta d'esta
peça e mais outra da immediata, que eram as do centro e se prestavam
a fazer mais vivo fogo.

« Logo que cessou o fogo, manaei retirar a guarnição das peças
'- da casamata para a coberta, ficando eu só com o capitão de fragata

AntoniO Lopes de Mesquita, o lo tenente Veiga, o:ffi.cial de quarto, e
o lo tenente Vaz: que dirigia a artilharia, este para examinar o que
era preciso reparar na bateria.

« Quando se retiravam as ultimas praças da casamata, foi quando
uma bala partindo o munhã.o da peça foi de encontro á forqueta da
roda do leme e a fez em pedaços, indo os estilhaços ferir as 7 praças
constantes da inclusa relação n. 1.

« Outras muitas praças foram levemente tocadas pelos innumeros
estilhaços miudos que cahiram dentro da casamata, e posso dizer, que
não houve uma s6 pessoa ou cousa que não fossem tocados por eUes.

« As avarias que o navio soffreu são as mencionadas na relação
n. 2 tambem inclusa.

« A parte da casamata do lado de E. B., comprehendida entre a pri
meira portinhola de ré e a terceira, está toda alluida e as respectivas
cantoneiras f6ra de seus lugares.

« Segundo a opiniãO do lo machinista não poderá rl:Jsistir a outros
tiros semelhantes aos que ultimamente recebeu sem abater.

e: O pequeno numero de feridos que temos não é devido ás provi
dencias que se tomaram, e sim ao Poder Supremo a quem approuve
poupar ao Brazil mais alguns dos seus filhos, que com tanta dedicação
defendem a honra e dignidade do pavilhão nacional confiado á sua guarda.

... õ6
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« A. guarnição em gel'al esta'ra tão animada que logo que foram
vistos os soldados do nossso exercito, proxi'uos ás baterias do inimigo
pela margem do rio, rompeo enthusiasticamente em vivas ao Imperador
e aos Brazileiros.

« Todos oi!! o:fficiaes portaram-se bem em seus respectivos postos,
e ajudando tambem, como podiam, a tratar dos feridos, que foram todos
recolhidos a praça d'armas, para estarem com mais commodidade e serem
mais promptamente soccolTidns.

«O cirurgião Dr. José Caetano da Costa portou-se como devia e
com humanidade.

« O capitão de fragata Lopes le Mesquita sempre me acompanhou
na tolda e na casamata, conforme as circlllUstancias Jfediam e,'tar n'este
ou n'aquelle lagar.

« O pratico Manoel Ferreira, se bem um pouco timorato pela res
ponsabilidade que assumia, não deixou de cumprir com seus deveres.

« Quando tivemos do nos retirar para a posi~ão donde partimos, e
que foi ao sol posto e por ordem do Exm. Sr. c )mmandante em chefe,
forçámos a estacada com a pôpa, e, indo o navio com o helice sobre
uma estaca que se não via, parou a machina. Se não fosse tão habil
e intelligente o lo machinista James Hornesby, talvez -tivessemos de
soffrer algum desastre. .

« E' tudo quanto me éumpre levar ao conhecimento de V. Ex.
« Deus guarde a V. Ex.
« Ulm. e Exm. Sr. b'l.rãu do Amazonas, chefe de diviSãO e do estado..

maior da esquadra dó Brazil no Rio da Prata e Paraguay.

([ José Maria Rodrigues,
" Commandante da 3a dh'Í.são da esquadra. »

3)

Parle ofTicial elo chefe da 2- ({.Í/..:isão ela esquad,'d

« Bordo da fragata encouraçada Lima Bar?'os, em operações contra
a Republica do Paraguay, 23 de Setembro de 1866.

« 111m. e Exm. Sr.-Em cumprimento das ordens de V. Ex. sus
pendeu hontem esta fragata pelas 8 1/2 horas da manhã, bem como
outros navios da esquadra, e foi collocar-se na frente da linha, onde
deu fundo ás 8 horas e 45 minutos, em posição de dirigir os seus tiros
para o forte de Ourupaity, que era já 'bombardeado desde as 7 horas
~)elos navio que estiveram na vanguarda. Dei então começo ao ataque.
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A's 9 1/2 horas, vindo V. Ex. a bordo, ordenou-me que subisse
mais para a frente do forte, occupando a põpa do Bahia, que seria
preceçlido pelo BarrosQ e Bra:;il devendo este tomar POSiÇãO junto á
estacada que atraves a o rio; e logo que estes navios passaram por
esta fragãta, fui tomar a pOSiÇiLO que me foi destinada.

« Em começo do ataque dnas balas entl'aram neste navio, das
quaes uma de 68 existe a bordo; outras se seguiram, havendo uma,
pelas 3 horas e 15 minutos, destruido a colUlhna de ferro que apoia a
casamata do commandante, e, passanrlo depois pelo grosso do tampo de
madeira da mesma casamata, fez diversos estilhaços, produzindo em mim,
que me achava proximo, uma contusão no braço direito e leve ferimento
no rosto; e ás 3 e 45 minutos foi tambem ferido, ma~ gravemente,
em nm braço, o guardião José Ooelho de Brito.

« A's 4 horas veio de novo V. Ex. a bordo, e a essa hora prin
cipiou a affrouxar o fogo do nosso exercito, que tinha começado á 1
'hora e 15 minutos.

« Havendo na praia alguns feridos nossos, que alli tinham sido
deixados pela forçi\ a que pertenciam, mandei recebeI-os e levaI-os para
o vapor Eponinfl, onde esta o hospital de sangue do exercito. Pouco
antes das 5 horas veio a bordo o lo tenente Antonio Joaquim de Mello
Tamborim, com ordem de V. Ex. para occupat a posição anterior logo
que os tres encouraçados, que tinh[' m ultrapassado a estacada a repas
sassem; e a esta hora, ao signal n. 33, para os navios tomarem as
primeiras posi~ões, su pendi e vim tomar a que me comlletia.

« Além das balas mencionadas tocaram mais este navio quatro no
co tado, tres nas torres e uma atravessou a escotilha da machina,
fazendo grande estilhaço com ri co de prejudicar a mesma machina; (1

esta escotilha já se acha summame'.Jte e tragada por outras balas que
anteriormente a têm tocado. Tambem soffreram a saia do canudo do
fumo, as casinhas de ré e outro: pontos. havendo este nal'io dado 105
tiros de bala raza e 25 com bombas.

« a commandante interino deste navio, capitão de fragata Antonio
Alfonso Lima, os I" tenentes Lui~ ua Oosta Fernande', Antonio Seve
.riano Nunes e José Oarlos Palmeira, o commi aria Manoel Jorge Vel
loso, o escrivão Manoel Franci co de Moura Bastos, o guarda marinha
Luiz de Paula MascareDha~ e o pratico Bernardino Gustaviuo podaram-se
com a mesma dignidade que já tinham manifestado no ataque anterior
daquelle fOI te; e o 2· tenente Gregorio Ferreira de Paiva, flue tornou
para este navio, e o cirurgião engajado Dr, William Rogers igual
mente portara/li- se bem, a, sim como todas as" pra'.'a d guarnição.
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«Nada direi sobre o resultado da acção, porque V. Ex., que
tudo presenciou, mais recto juizo tera feito de11e.

-o: Junto remetto a V. Ex. a parte dada pelo commandante do
encouraçado Bahia, cujos servi~os foraru importantes pelas certeiras

pontarias de suas peças.
« Deus guarde a V. Ex.
« 111m. e Exm. Sl'. vice-almirante visconde de Tamandaré, com~

mandante em chefe da esquadra em operações.

« Elisiario Antonio doIS Santos,
« Commandanle da 2' divisão »

4)

Extraotos das partes oftioiaes dos oommandantes dos enoouraçados

- Encouraçado «BRAZIL».-Commandal1te interino, capitão de fra
gata A. Lopes de M esquita.-A parte official do commandante da 3'
divisilo (J. M. Rodrigues), refere as occurrencias que se deram a bordo
deste navio.

- Encouraçado'« LIMA BARROS ».-Commandante interino, capitão de
fragata A.. A ffuns() de Lima. - Vej . a parte o:ffi.cial do commandante
da 2' divisg,o (Elisiario dos Santos, barão de Angra).

- Encouraçado «BARROSO ». -: Oommandante lo tenente Salgado.
(3a divisão).-A's 7 da manhã, ao ,primeir) tiro do Brazil, rompeo o
fogo contra o entrincheiramento inimigo, atirando sempre com bomba.
A' 1 1/2 o Bar,"oso cessou o fogo por ter recebido do almirante ordem
para forçar a estacada, seguindo nas aguas do Brazil, Pouco depois
passou este: o Barroso seguio em sua pôpa, e, dando toda a força á
machina, rompeo a estacada, que, «terminava no lado do Paraguay
por uma restinga de torpMos» Ao passar pela bateria inimiga o Bm"r'osO
soffreu vivo fogo de artilharia, ao qual respondeu com a mesma força.

O B,'azil fundeou em frente a bateria e o Bar1'OSO deu fundo pela
prôa em distancia de meia amarra, e duas da bateria. Dessa posição
metralhou o inimigo até ás 4 horas e '20 minutos, momento em que o navio
almirante fez signal para que todos os navios voltassem á primitiva
posiÇãO. a volta, paSiaram primeiro o B1'Ctzil e o l'aman~la1"é e depois
o Ba1"roso, rompendo de novo a estacada debaixo de fogo de artilharia
e mosquetaria.

Da guarnição ficaram feridos gravemente 2 foguistas e levemente
1 pratico e 1 imperial marinheiro.
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« Muitas balas» diz o commandante, « foram empregada ne te navio,
isto na face de E. B. da casamata: 2 fizeram depres ões de dua pol
legadas e afastaram a chapas uma pollegada e sete oitavos, e dua
pollegadas e um oitavo; outra, ao nivel d'agua, fez uma depres ão de
pollegada e meia, e afastou a chapa meia pollegada; dua nas arestas
das portinholas; uma na cantoneira de ré de E. B. fez uma mossa

irregular; uma na braçola da escotilha da machina avante da casa
mata, auancou parte deIla, partio o xadrez de ferro que a cobria, e os
estilhaços foram ferir gravemente a dous foguistas que estavam em frente

ás caldeiras; tres no canudo de ferro, e seis no taboado inferior da
casamata.

« Duas qualidades de projectis foram lançados pelo inimigo com
peças de 68: a bala explosiva usada por nós, e uma outra á seme
lhança das do Dr. Minessinger, modificada~, isto é, com ponta de aço, e

tendo na base seis azas de helice e não quatro, como as que apresentou
o Dr. Minessinger nos Estados-Unido, em Março de 1849. Tive occa

sião de notar, que essas balas têm o movimento. semelhante ao da palan
queta e tocam ao acaso com a ponta ou com a base, isso reconhece se
nas móssas que tem este navio. »

- Encouraçado «BAIDA.-Commandante, capitão de fragada .J. Ro
d?'igu,es da Costa (:2a clivisão).-A parte official deste commandante
limita-se a dizer que o lo tenente Bernardino de Queiroz e o 20 tenente

Lopes Ferraz Castro diriglram alternadamente os fogos da torre, e pelas
acertadas pontarias, desmontaram I canhão inimigo de calibre 68, e

inutilisaram outro, causando grande mal ás suas guarni~oes,

Ficaram feridos, gravemente, o officiaI de fazenda Marques dos Santos,
e levemente 2 imperias marinheiros.

O Bahia recebeu 19 balas ele calibre 6~, sendo na couraça 8, na
torre 3" no tubo do fu:no 3, no cabrestante I e na tolda 4.

- Encoura~ado « TAMANDARÉ ». -Commandante, capitão-tenente Eli
sia"io J. Barbosa (2" divisão).-Suspendeu á 8 horas da manhã de '2'2
e tomou posição junto à margem esquerda do rio, na vanguarda dos
navios de madeira, tomando com eUes parte no bombardeamento.

Ao meio dia seguio com a dlvi ão dos encouraçados, que devia fort;ar
a estacada, para bater as fortificações inimigas. a oeca. ião em que tomava

a posiÇão que lhe fôru ordenada, abaixo da estacada, recebeu ordem
para forçar esta, como já o haviam feito os encouraçados Br'azil e
Barrow, afim de transmittir ao Gommandante da 3' divisão a ordem para
ofender o inimigo com metralha. TO podendo, porém, o B,"a<:il cumpril-a,
por achar-se em posil;ão de não poder utilisar-se de sua artilharia e ter
avaria no apparelho do leme, o Tamanclare cahio a ré e tomou POSiÇãO
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debaixo da~ fortifieaçr'e!i inimIgasl na di8taneia de menos de dUM

amarras.
O fogo foi renhido de parte a parte até o momento em que os

eneouraçados tiveram ordem para a retirada.
O Tll'm.anc~aré suspendeu o ferro debaixo de um fogo nutrido de

mosquetaria e artilharia, e, não podendo, pela estreiteza do rio naquelle
Iogar, passar para baixo da estacada pelo pouto por onde a tinha mon
tado, tomou o canal mais chegado á. barranca e ,\ bateria, para evitar
o choque com um torpêdo, que se achava no meio do canal à 'fiôr
d'agua.

Ao pôr do sol estava o Tamanclat'é fundeado em sua primitiva
posição, contando avarias consideraveis na couraça, e na guarnição I gl'U
mete morto, 1 2' tenente (Dyionisio Manhães Barreto), 1 official de fa
zenda (Rozalvo J. de Oarvalho), 1 piloto (J. Bernardo de Araujo) e 5 impe
riaes marinheiros feridos.

5)

Extractos' das [Ja.?"tes offiuiaes elos commctn'lantes das bombCl?"cleií as

o eapitao de fragata JO..é Antonio lie Faria commandava as bom
bardeiras Ped?"o A ffonso e Forte d·! Coimbra. e as chatas n. 1, n. '2
e n. 3.

A parte offieial do commandante J. A. de Faria não dá. porme
nore... As partes dos 6. eommandantes, que serviam ás suas ordens dizem
o seguinte:

- Bombardeira «PEDR':J Al-'F:lNSO. »-Commandante, 1" tenente j oão
Go'rnes (le Par-ia JunioJ'.-Nos bombardeamentos de Curuzú, em 1 e
2 de Setembro, de Curupaity, em 4, 19, <!1 e 22 de Setembro, lanr'ou esta
bombardeira 113 bomba de 13 pollegadal':, variando as cargas do mor
teiro de ô a 15 libras de polvora. A 'pregadura elo convéz em frente
ao morteiro ficou um pouco alluida, e estragada pal'te da trincheira e
borda falsa a B. B. e E. B., sÓlIlente nas proximidades do morteiro.
No bombardeamento do dia 22, ás 9 horas e 15 minutos da manhã uma bala
de artilharia que passou perto do escaler em que ia o almirante chocou
com pouca for~a a chapa da raposa de E. B., não causando damno
algum. A parte dG costado de E. B. que ficava na direcr;ão do morteiro
às fortifical;ães inimigas, recebeu algumas balas de fuzil. A guarnição

nada soffreu.
- Bombardeira « FORTJ'; DI-: CODIBRA. ) - Cornmandante, lo tenente

\



441

./. Candi.lo dos Rei~. - Durante o bombardeamento de Curllzú e o de
Olll'llpaity esta bombardeil'a lan~ou 120 bombas, cessando o fogo quando
o navio almirante i~ava o signal 45.

A guarnição nada soffreu.
- Chata bombardeira «N. 3. »-Commandante, l° tenente JI. Car

neÍ7'o da Rocha.-Esta chata di parou contra Curuzu 25 tiros, e contra
Cllrupaity 67, além de 4 de metralha, empregados no matto, quando
o inimigo ahi apparecia com fuzilaria.

Os tiros foram dado com peças de calibre 68, carga de 8 libra, endo
as bombas de duração de 4" e 6".

- Chata bombardeira « N. 1».-Commandante, lo tenente W. uarés
Pinto.- o dia 2 de Setembro bombardeou Curuzú, fazendo sobre as
suas trincheiras 11 tiros de bala oca. Nos dias 17 e 22 bombardeou
Curupaity, disparando 53 tiros ele bala ôca. Nenhum prejuízo a bordo.

- Chata bombardeira « . 2. »-Commandante, capitilo de artilharia
K. J. R-ice.-Bombardeou Curuzu no dia 2 de Setembro, de de a
7 horas e 30 minutos da manhã até às 9 horas e 30 minutos, lançando
bomba de 15 em 15 minutos. Houve então um intervallo de 2 horas,
findo o qual recomeçou o fogo, atirando de 20 em 20 minutos, por
ordem superior. A's 2 horas e 30 minutos cessou o fogo.

Jo dia 3 sÓ deu 1 tiro. Nos dous dias gastou l7 bombas.
Jo dia 4 foi rebocada pela canhonheil'a 111al'acaJlã e tomou posição

para hostilisar Guru pai ty. Atirou nove bombas, com interval10s de um

quarto de hora.
No dia 22 as 81/2 da manhã deu 2 tiros com interval10s de 15 minutos,

estando pouco abaixo da B3monte. Em seguida subio com a chata à
sirga até 1.800 jardas da bateria inimiga. e deu 11 tiros. Approximou-se
ainda mais e deu 2 tiros, cessando o fogo por estar o exercito junto
ás trincheiras.

Em todos esses dias gastou 41 bombas.

6)

Ext)'aclos das partes otfi';iues dos outros navios ela esquadra

Canhoneira «PARNAHYBA:I>. - Commandante capitão tenente Castro
A,-aujo (P. T.).-« Suspendi e segui para a vanguarda da esquadra, acima
das trincheiras do Curuzú, no dia 5 do corrente, ás 8 horas e 30 minutos
da rr-anhã, rebocando a bombardeira Pedro Alfonso, fundeando uma
hora depois pela p'Ôpa da Belmonte. D'ahi avistámos o acampamento



448

dos inimigos em Curupaity; o que communicando, a V. Ex. (o almirante),
ol:'denou-me que bombardeasse. Assim o fiz, conseguindo debandaI-os
em sua trincheira.

« No dia 16 do corrente de novo bombardeamos o mesmo acam
pamento, conseguindo pôr o inimigo em debandada depois de tres horas
de fogo compassado.

« No dia 19 recebi ordem para atirar soure uma peça inimiga oc
culta no matto, que fazia fogo sobre o acampamento do 2° corpo. Essa
ordem foi cumprida e o inimigo mudou suas pontarias para este navio,
conseguindo apenas_ cortar alguns cabos do apparelho e calando-se afinal.

« 'o dia 22 principiámos a bombardear de -novo o referido acam
pamento de Curupaity pelas 7 horas e 30 minutos da manhã, e ás 11
horas e 50 minutos suspe~demos e seguimos para Curupaity, tendo pouco
antes vindo para bordo V. Ex., ordenando que içasse a sua insignia.
Meia hora depois estavamos em frente à bateria inimiga, onde pairamos
proximo ao encouraçado Lima BarJ'os, debaixo do fogo da referida ba
teria, e a tres amarras de distancia.

« D3pois de atirarmos, como nos foi passiveI, conseguimos desmontar
uma peça do inimigo, como V. Ex. testemunhou, e fazer outros es
tragos na mesma bateria.

«Recebeu este navio tres balas de calibre 68, além de outras
muitas que o cruzavam, e metralha; das balas, uma, tocando ao lume
d'agua no costado de E. B., se reflectia pela direcção que trazia; uma outra
ferio a. mão do soldado André Alves da Cruz, que foi mister amputar, e
finalmente tocou a E. B. parte da trincheira a terceira. Parámos n'esse
lagar até às 5 horas da tarde, instante em que recebi ordem de V. Ex.
para occupar a ultima posição .

« Hoje, 23, pelas 11 horas e meia da manhã, continuámos a bom
bardear sobre as trincheiras inimigas, e pouco depois começaram a vir
sobre nós balas razas e bombas, não tendo a lastimar perda alguma
de vidas: tivemos apenas o 2° escaler arrombado e algumas móssas no
costado por estilhaços de bomba. Durou o fogo até ás 4 e 15 minutos da
tarde, tendo o do inimigo já cessado.... »

Corveta « MAGÉ ». - Commandante, capitão tenente Mamede Sí
mões.-Bolllbardeou Curupaity. Nenhuma bala inimiga tocou este navio. A
bordo foi tratado um soldado do 16° de vaIuntarias, ferido no ChaGO.

Corveta « BEBERIBE ». - Commandante, capitão de fragata Delphirn
de Carvaiho (barãO da Passagem).-A bordo estava o chefe de esquadra
Barroso, barão do Amazonas, chefe do estado maior da esquadra.

Suspendeo, e, approximando-se da bateria inimiga, rompeo o fogo.
Pouco depois atracou a bordo o almirante Tamandar~, e ordenou que
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a Bebe~'íbe seguisse nas aguas da Pm'nahyba, indo o almirante para
este ultimo navio, onde içou o seu pavilhão.

A Beberibe sustentou o bombardeamento até que houve ordem de
retirada, e foi dar fundo ás 6 horas e 30 mihuto da tarde.

Por esta parte offieial vê-se que o barão do Amazonas conservou-se
sempre sobre o pas adiço, e que o visconde de Tamandaré por vezes
cruzou o rio em um escaleI', dirigindo-se da Pal'nahyba á Bebcl'ibc, e
fanando aos outros navios.

Canhoneira « AUAGUARY ». - Commandante, ~° tenente 1. L. VOlt

Hoonholtz (barão de Teffe).- A's 8 horas da manhã suspendeu a ..l' (J,

gucwy, juntamente com as canhoneiras Ivahy, "J-.harim e Ar'aguaya..
Seguiram pam junto da ponta da bateria de CUl'upaity abaixo da qual
fundearam, perto da margem. Logo ql1e largaram começaram a fazer
fogo co_m o rodizio de prôa, porque as peças de ré ficavam em má po
siÇãO e podiam olfender as no sas a "ançadas, espalhadas pelo matto.

A A raguary arrojou 80 projectis sobre o acampamento inimigo. A
balas inimigas cortaram alguns cabos, cravaram-se nos mastros e no
costado de E. B. A bordo ficaram feridos 1 machinista e 1 ,soldado do
batalhão naval.

Canhoneira «ARAGUAYA ». -Corumandante, lo tenente Fernandes
Pinheiro.- Não solfreu avarias. Um soldado de voluntal'io' que ervia
a bordo recebeu uma bala de artilharia na cabeça.

Canhoneira « YPIRANGA ». - Commandante, lo tenente F. J. ele
Fl'eilas. - Durante o bombardamento nada soffreu este navio. Teve 2
marinheiros feridos.

Canhoneira « IGUATl-MY ». - Commandante, lo tenente Alves No
gueira. Fundeou por ordem do almirante, entre a Ypiranga e a hal1y,
a B. B. d'e sas canhoneiras, e ahi sÓ pôde utilisar-se do rodizio de
prÔa e de uma peça. Nenhum damno soffreu este navio.

C~nhoneira « MEARl.\I ».- Commandante, lo tenente Foste?' Tlídal.
Apenas teve o cobre arregaçado por uma bala de artilharia, que tocou
ao lume d'agua, e a trincheira de E. B. partida por outra de metralha.

A guarnição nada soffreu.
C h . O almirante não remetteu ao governo

an oneIra « BELMONTE, » J as partes officiaes dos com mandantes
» « IvAHY,» desses navios, que, segundo a sua
» « HENRIQUE MARTINS,» ordem do dia, fizeram nutrido bom-
» « CHUY, » bordeamento.

N. B. -O vapor Greenhalgh esteve encarregado das communicações
do almirante com os dois generaes em chefe, Mitre e Porto-Alegre.

Os transportes 16 de Abril, Ma? 'cilio D2'as e outros, occu param-se

em conduzir feridos.
A 57
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UÜCUTh'ENTOS RELATlVOS Á PAUTE Q oE TOMOU O 2° CORPO DO
EXERCITO BRAZILEJnO NO ATAQUE DE C U 'PAITY (22 de Se
lembro de 1866)

1)

P?nimei1'a communicação offirírrl elo gr.nercbl Porfo-ÁlerJ1'e:

« Quartel-general do commando do 2" coq)O do exercito em opera
ções contra o Paraguay.- Curuzú, 22 de Setembro de 1866.

« 111m. e Exm. Sr.- Houtem ás 11 horas ela manhã, depois de
haver a esquadra, com um vivo e bem dirigido canhoneio, bombardeado
o forte e linhas de fortificações de Curupaity, desde as 7 horas até áquelle
momento, conforme havíamos combinado com o Sr. vice-almirante vis
conde de Tamandaré, na occasião em que os encouraçados Brazit, Taman
cla?'é e Barroso forçavam a estacada, debaixo do mais vivo fogo da
bateria inimi.ga, tiveram ordem de avançar as duas columnas de ataque e
uma de reserva do exercito sob meu aommando, que aguardavam em
posições convenientes esse signal. A columna da esquerda dirigia o
seu ataque à extrema direita do entrincheiramento inimigo, onde começa
a bateria de Curupaity, e a segunda columna ao cenh'Q do mesmo
entrincheiramento. Ao mesmo tempo avançava sobre a extrema esquerda
inimiga uma columna de infantaria argentina, tendo outra de reserva.

« O ataque foi vigoroso, forçando o inimigo à abandcnar a sua pri
meira linha de entrincheiramento, que consistia n'um vallo de 12 palmos
de largo e 10 de fundo com o correspondente parapeit0 guarnecido de
artilharia de campanha, que retirou.

«Transposto este primeiro obstaculo debaixo de uma chuva de
metralha, que lançavam um grande numero de peças de 68 e 32, foi
impossivel abordar o centro da segund.1 linha de defeza,' que consistia
em altos parapeitos com um fosso de 27 palmos· de largura e 18 de
profundidade, em cujos extremos haviam os contrarios levantado o ter
reno, e sobre elie construido dous fortes baluartes, que estavam, como
toda a)inha, eriçados de grossa artilharia, exislindô mais entre os dous en
trincheiramentos um banhado, que haviam tornado insuperavel collocando
sobre~elle abatzses.

~< Em presença, pois, de tantos e tão poderosos obstaculos, foi
impossivel levar de assalto tão forte. posição, na qual o inimigo havia
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concentrado a maior parte de suas forças. Mesmo assim, da colnmua
da esquerda, segundo as informações que tenho, enetraram no forte
ele Curupaity mais de 40 bravos que chegaram a apoderar-se de 4
bocas de fogo, e que, como era le esperar, foram victimas do eu
patriotico arrojo.

« Logo que tenha conhecimento de seus nome , que trato de inda
gar, levaI-as-hei á pre ença de V. Ex para que não fiquem em
recompen a não só estes como outros actos de verdadeira abnegação.

«Encontrando a columna argentina no seu ataque as me'lma
insuperaveis difficuldades a vencer, não ob tante a galhardia com que
avançou, de accordo com o general Mitre, ordenei a retirada, a qual
se operou na melhor ordem passiveI, fazendo carregar não ó o no o.
feridos, como os mortos, sem que um só dos inimigos ousas e sahir da
sua linha de fortificação para nos vir dar um tiro, posto que ó ces
sasse o fogo da sua artilharia às 3 e ]12 horas, quando a força que
cobria a nossa retirada ficou fóra do alcance d'ella.

« Numerosas e mui senslveis foram as perda occasionadas por este
mallogrado ataque, como V. Ex.. verá pela relação nominal dos offi
ciaes e resumo dos mortos, feridos e cuntusos, que junto tenho a honra
de passar ás mãos de V. Ex.

« Conforme uma nota que me mo trou o
o exercito argentino mais de 1,500 praças fóra
muitos ofliciaes superiores.

« Logo que pos a darei
circumstanciada de todas a
22 d'este mez.

« Deus guarde a V. Ex.
« mm. e E. m. Sr. conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz,

ministro e secretario de estarlo dos negocias da guel'ra

« 7i coilde de Port,o- legre,'
« TeIl8J1f.e-gp ncl' 11. ))

(h-rlr'1n. dn dir! r' se(jlfll,r!a IJOl'Yl?m,-nW(i .ão (ei/n. rUI {fOI' ','/U' 11('10 (JP.Ylf'1'lIl

Pol'lo-.1 hp'"

« Commando em cbefe do 90 c no do exercito brazileiro em ope
ra~ões contra o Paragua".-Quartel-general, no forte de Curuzú, 10
de Outub o de 1r'6'i.
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« Ordem do dia n. 88.

« Soldados! Reconhecer e tomar, se fosse possivel, a posi~!to de
Curupaity foi o nosso empenho na jornada de 22 de Setembro.

« A bandeira do Brazil não tremulou sobre os muros d'aquelle
forte, mas ainda assim bem merecestes da patria, que, solicita, vos

contempla.
a Cincoenta e oite bocas de fogo, convenientemente collocadas, e

13,000 homens de infantaria arremessavam-nos abobadas de balas. Os
insuperaveis fossos, revestidos com os accessorios que a arte ensina,
davam animo aos escravisados soldados do tyranno Lopez.

« Sobre essa posição, assim artilhada e defendida, investistes com de
nodo. A vosso lado pelejavam os valentes Argentinos. Elles e \ 613 cumpristes
com admiravel intrepidez o sacrificio que a patria e a honra ordenam.

« Muitos dos nossos conterraneos encontraram morte gloriosa sobre
as ultimas baterias inimigas. H/)nra a esses bravos, cuja memoria
jamais perecera I

« O vaccuo de vossas fileiras attesta com eloquencia irrespondivel
quão mortifera foi a peleja, e o vosso denodo conteve o inimigo em
suas posições, observando, admirado, a mais tranquilla das retiradas. Quatro
horas tinha durado à combate.

« Soldados! Ainda quando o movimento do dia 22 pudesse ser con
siderad~ um revez para as armas alliadas, elIe retemperou os no sos
animas sem diminuir o brilho das nossas arma. Os bravos que toma
ram parte n 'aquelle glorioso combate podem com arrogante altive I dizer
ao mundo;- em Curupaity ficou ille,a a honra da bandeira brazileira !

« Das part.es que abaixo vão tran criptas constam os nomes d'aquelles
que mais se dUinguiram, e cujos servi(~os chegarão ao alto conheci
mento de S. M. o Imperador.

«Visconde de I>o.··t;o-A.legre »

S, guncla communicação offi.cial elo general jJoJ'lo-Alegl'e

« Com mando em chefe do 2" corpo de exercito brazileiro cm ope
rações contra o Paraguay.- Quartel··general no forte de CUfUZU, 10 de
Outubro de !8~6.

« IUm. e Exm. 81'.- Para complemento do que tive a honra
ele lJartieipar a V. Ex. em meu offieio de 23 de 'etembro proximo findo,
aoorca elo ataque ele Curupait'y cl~a elescrip~ão então fiz, submetto a
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partes que a se'11elhante respeíto deram o
brigadas e corpos dteste exercito, que

c',nsideração de V. Ex. as
commandantes de divisJes,
engajaram n'aquella acção.

« Tendo sido em geral digno dos maiores louvores o arrojado
comportamento d'este e~ercito no mais descommuual combaLe d'e ta
cam) anha, todavia mencionarei os nomes d'aquelles que pelejaram sob
minhas mais lmmediatas vistas, ou que se tor'naram mais llotaveis .por
seus feitos de bravura.

« As jJartes !1 que acima me refiro darão a "'. Ex. detalhadas
informações acerca d'aquelles cujos nomes não menciono.

« Não menos di tincto e digno de louvor foi n'este rude ataque
do que no dia 3 o comportamento do valente coronel Antonio Peixoto ele
Azevedo, deputado do ajudante-general e chefe do estaclo-maior interino,
não só executando com intelligencia e promptidão as minhas ordens,

como prevenindo-as com acertadas providencias.
« O tenente-cúronel José Antonio Corrêa da Camara, deputado do

quartel-mestre general nteste ataque portau--se com o mesmo valor com
que se havia portado no dia 3 d'aquelle mez, dando immediata éxe
cução á~ minhas ordens, e providenciando acerca da conduc.ão e cura
tivo dos feridos, que eram levados para o hospital de ~angue.

« O major Rufino Enéas Gustavo Gaivão, digno che.fe da commi siLo
de engenheiros, traçou e fez levantar o espaldão onde se estaheleceu
a nossa bateria, coadjuvado nesse impol'tante e arrio cado serviço pelo
officiae', que eUe na sua parte menciona; sendl! mui digno de louvor,
como foi no dia 3 de Setembro proximo pa sado, o vali,r e dedicação
com que se houve no desempenho de eu. deveres.

« A repartição de . audp, de qU(~ e tá encarregado o cirurgião-mól'
do exercito Christovão José Vieira, como con. ta da parte junta, que
e te distincto chefe deu, é digna de especial menção pela pericia e
promptidão com que se houve no desempenho de seus humanitarios
deveres, como o comprovam as numerosas e difficeis opera~ões que
praticou.

« Da parte que acima me refiro constam os l'eligiosos e humani
tarios servi~os que prestaram no curativo dos ferides o Revs. capellães
paàre Joaquim Lopes Rodrigues e Dr. Jo.>é Raymundo da Cunha.

« O capitão de ostaclo-maior (le I" classe Julio Anacleto Falcão da
Frota, que, pertencendo á commis ão de engenheil'Os, está servindo inte
rinamente de secretario deste com mando em chefe, e os capitães de
commissào Sebastião Lino de Azambuja, Justiniano Amaro de Freitas e
o tenente de commissão Jo.é Mal'ia Ribeiro, aquelles dois meus ajudantes
de ordem, e e::;te servindo de meu ajudante de campo, fizeram-se dignos
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de _especial menção pelo distincto comportamento com que se houveram
na transmissão das minhas orrlens.

« O capitão de commis ão Jose Mendes Jacques, cOlllmandante do
meu piquete, ainda uma vez distinguio-se, portando-se com o valor e
sangue frio, que em outras occasiões tem ostentado.

« O brigadeiro Alexandre Manoel Albino de Carvalho, que, â testa
da columna sob seu commanilo, atacou o centro do entrincheiramento
de CUl'llpaity, confirmou a reputação de bravo que, com justiça,
adquirio no ataque do dia 3 de Setembro ultimo, sobre as trincheiras do
Curuzu.

« O não menos bravo coronel Manoel Lucas de Lima, comman
dante da 3- divisão de cavallaria desmontada, que formava a columna
de reserva, tendo ordem par::.L secundar o ata.que da columna do centro,
executou-a com admiravel denodo e na melhor ordem, collocando-se
debaixo de mortífero fogo, nas proximidades da segunda trincheira,. ob
as quaes tiveram morte glQriosa muitos dos bravos da sua divisão.

« O incansavel, activo e denodado tenente-coronel Astrogildo Pereira
da Costa, commandante da brigada ligeira, a quem eu havia encarre
gado de guiar ao ataque do forte de CUl'Upaity, extrema direita da
linha fortificada inimiga, a columna que avitnçou pela e~querda, ainda
uma vez tornou-se digno da alta consideração do governo imperial,
pelos esforços que empregou para realizar o assalto. que, os insupera
vei meios de defeza, tomaram naquella occa ião impossivel.

« Fez-se ainda digno de especial men~ão neste renhido ataque o
comportamento do bravo, activo e inLelligente major Manoel de Almeida
Gama Lobo d'Eçé1, commandante d..o c~lrpo provisol'io de artilharia a
cavallo, que, guarnecendo uma bateda de 12 bocas de fogo e 4 esta
tivas de foguetes á congréve, levantada á conveniEmte disbncia elo en
trincneiramento inimigo, desde as 8 e meia da manhã ate I e meia
p.ora da tarde, sustentou um vivissimo fogo contra a artilharia de
gr03so calibre com peças de campanha, e, recebendo ordem de avançar
com a sua bateria, a-fim de a se tal-a sobre a primeira trincheira, já
occupada pelas nossas força, para dalli praticar com mais efficacia o
ataque á segunda linha de dafeza inimiga, executou com a maior promptidão
e 'se movimento que o collocava sob o alcance da metralha.

« E' tambem digno de encomios' o major de estado-maior de 1'1
ela. se Dmbelino Alberto de Campo Limpo, commandante do corpo de
pontoneiros, tanto pela pericia e presteza com que fez levantar o e paIdão
em que se collocarain as 12 peças e 4 estativas, de que acima fallei,
ÇOIllO pelo sangue frio com que, a frente do oorpo d~ seu commanc1o,
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se conservou de. de que principiou até que ce ou o fogo da no sa
bateria.

« A' munificencia de Sua Magestade o Imperador julgo do meu
dever recommendar as famílias dos bravos que, na sustentação da honra
e dignidade nacional, morreram com gloria naquelle memoravel dia.

« ão terminarei esta exposição sem declarar a \- Ex. que a des
p.eito dos arrojados e forças dos a saltantes, deve-se o mallogro deste
acommettimento aos insuperavei obstaculos, por mim previstos e oppor
tunamente declarados.

« Deus guarde a V. Ex.
« Illm. e Exm. Sr. con elheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz,

ministro e secretario de estado dos negocio da guerra.

« Visconde de Po."t.o-A.legre. »

3)

Helatorio do chefe da commíssão de engenheiros junto ao
2° corpo do exercito

q: !lIm. e Exm. Sr. - Cumprindo o determinado na instrucçoes
que V. Ex. se dignou transmittir-me sobre esta commissão, passo a
expôr a V. Ex. os trabalhos effectuados pela me ma em relação ao
combate do forte de Curupaity, dado no dia 22 d'este mn, bem como
as occurrencias que precedei'am a esta operação e sua descripção.

« o dia 11 do corrente mez desembarcou junto a e te forte o
exercito argentino, cuja força elevava-se a perto le 4,000 homen (I), e no
dia seguinte reunia-se a este 20 corpo de exercito uma brigada auxiliar
do lo corpo, tambem do nos o exercito, que pouco excedia de 2,000
homens.

<t lO dia 13 fui, de ordem do Sr.. general em chefe, fazer um
reconhecimento da posição do inimigo, sendo acompanhaelo pelo major
Maximiliano Emerick e capitão Francisco Xavier Lopes de Araujo, mem
bros d'esta commís 'ão, indo de protecção ao dito reconhecimento o 29°
de valuntarios, sob as o;de:s do distincto tenente coronel Astrolgido Pe
reira da Costa, que por vezes já havia percorrido a frente de nosso
acampamento.

« Regressando, dei parte ao mesmo Exm. Sr. general em chefe do
que havia observado, apresentando-lhe no dia seguinte um esboço sobre

(1) D',P0is desembarcaram ml:\(s quatro mil e tantos Argentinos.
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aquella 110si\:1l:o, no qual estão marcados c10us fortes, um á direita e
outro á. esquerda, ligados por uma cortina. N'esses fortes tremulava a
b;mdeira paragllaya.

« No dia 15, depois do meio dia, os Exms. Srs. generaes em chefe
vi conde de Porto-Alegre e Mitre, fizeram um reconhecimento da po
SiÇãO do inimigo, acompanhados do chefe da commissilo de engenheiros
d'este exercito, de alguns membros da mesma e de outros officiaes, re
gressando a seus acampamentos ás 4 1/2 horas da tarde.

« No dia seguinte fui, em cumprimento da ordem do Exm. Sr.
general em chefe d'este exercito, e colher com o major commandante
do corpo provisol'Ío de artilharia a cavallo uma posição para collocar
nos~as bocas de fogo. O batalhão 29° de voluntarios foi de protecr,ão a esse
serviço.

« Dando parte de ter sido escolhida a posição e recebendo do mesmo
Exm Sr. odem de levantar um espaldão com 12 canhoneiras, mar
chei ao escurecer com o batalhão provisorio de engenheiros e com os
seguintes membros d'estd. commissão: major Maximiliano Emerick, ca
pitães Francisco Xavier Lopes de Araujo e Conrado Jacob de Niemeyer
e tenente José Arthur Murinelly.

« Trabalhou-se até ao romper do dia 17, notando-se durante a
noite muito movimento de carretas no acampamento do inimigo, que
conservou grandes fogos em diversos pontos, e passava alerta de 5 em
5 minutos por meio de gritos estupendos.

« I elas 11 1/2 da noite vimos do lado do inimigo surgir ao ar
dous foguetes.

«. Parece que, pelo movimento que observamos, não percebeu o
inimigo que tão proximo á sua posição levantavamos uma bateria.

« Pelas 7 horas da ma nhã d'aquelle dia veio um piquete de cHal
laria~ d') inimigo, que tinha sahido á descoberta, até proximo ao es
pa~dão, talvez por ter avistado o batalhão que esteve de protecção ao
trabalho, e que lá ficou, trocando-se alguns tiros entre aquelle piquete
e alguns de nossos soldados,. dirigindo em seguida o inimigo alguns
tiros de artilharia contra o batalhão, que era o 36° de voluntarioso

« A's 9 1/2 horas da manhã principiou a chover, prolongando-se o
mão tempo até á noite do dia 18.

« Tendo tido orrlem de terminar no dia seg'llnte o espaldão, voltei
ao mesmo logar ás 6 horas da manhã d'esse dia com o capitão Lopes
de Araujo e tenente M.urinelly, e batalhão provisorio de engenheiros.

« Trabalhava-se n'aquelle serviço, quando ás 10 horas e 15 minutos
da manhil uma pequena força inimi~a, que veio encoberta pelo malto,
que margeia o rio, approximou-se do espaldão e deu uma descarga con-
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tra os soldados do batalhão de engenheiros que trabalhavam no es
paldão.

" Immediatamente formou-se o dito batalhão atraz do espaldão e
fez algumas descargas.

« A pequena força paraguaya retirou-se logo, principiando o ini
migo a dirigir bombas de calibré 3'~ contra o espaldão, batendo-lhe
algumas, e outras chegando aquem e além; felit:mente não tiremos o
menor prej uizo

4: Mandando S. Ex. uspender o trabalho, regressei ao acampamento
e dei-lhe parte do occorrido.

« Ao escurecer voltei a continuar o serviço do espaldão, indo com
migo o major Maximiliano Emerick e o capitão Conrado Jacob de Nie
meyer, bem como o citaQo batalhão.

« O maior silencio observou-se no inimigo, nem fogos nem alertas.
4: A's 11 1/2. horas da noite terminou-se o trabalho, constando o

espaldão de 12 canhoneiras.
« .0 ãia foi chuvoso, porém a noite esteve boa até perto da meia

noite. O sol que fez durante os dias 20 e 21 seccou o terreno, e na
noite d'aquelle dia tocou muita musica no acampamento inimigo.

« O exercito, que tinha tido ordem para combater no dia 22, for
mou-se às 7 horas da manhã em tres columnas, sendo duas de infan
taria e uma de cavallaria (apeada) de reserva.

« A esquadra principiou a bombardear aquella hora o forte de
Ourupaity, prolongando-se essa operação até pouco depois do meio dia,
rompendo os encouraçados B1"azil, Tamandare e Bar"J"f1So a estacada,
abaixo do mesmo forte, subindo além.

« Nossa artilharia, composta de 10 bocas de fogo e de 2 estativas
de foguetes a congreve, que ás 8 1/2 horas do referido dia 22 tinha
occupado o espaldüo levantado pela commissão, cessou o fogo â meia
hora depois do meio dia quando avançaram nossas c<'lumnas, bem como
as do exercito argentino.

« O Exm. Sr. general em chefe deste exercito seguio então a galope
e acompanhado de seu ajudante de ordens e secretario, do chefe da
commissão de engenheiros, do major Maximiliano Emerick, do capitão
Conrado Jacob de Niemeyer, membros da commissão e outros officiaes,
dirigio-se á frente de nossos batalhões, levando-os até á I'" trincheira
do inimigo, que com extraordinaria presteza tinha retirado dahi a arti
lharia,' que havia collocado, para a 2" trincheira, tambem guarnecida de
artilharia e flanqueada de dons fortes eriçados de bocas de fogo de calibre 6
e 32, que despej!:lvam uma horrivel chuva de metralha.

« Nossos soldados, que com celeridade haviam galgado a primeira
Ao 58
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trincheira, indo grande numero até ú forte da esquerda, cahiam "ic
timas de tanta metralha.

« O Exm. general Mitre, que às :4 1/-1: horas já tinha mandado retirar
seus soldados, communicou ao nosso general em chefe essa ordem e a
conveniencia de fazer retirar tambem os nossos, que achavam-se entre
a primeira e segunda trincheira.

« O Exm. Sr. general em chefe deste corpo de exercito mandou
então tocar a reunir, movimento que nossas tropas fizeram vagarosamente,
sendo preciso que S. Ex. se achasse nos mais arriscados pontos, para
que nossos soldados se retirassem com mais presteza, e trouxe sem os
nossos feridos e mortos.

« A's 3 1/.2 horas da tarde retirou-se o mesmo Fxm. ,~r., a ins
tancias do Exm. general Mitre, deix.ando o tenente-coronel Astrogildo
Pereira da Costa na primeira trincheira, afim de reunir o resto e fazer
conduzir o restante dos feridos e mortos.

« A columna de caval1aria, que tambem foi além da primeira trin
cheira, e que sempre conservou ordem e portou-se com valor, ficou de
protecção .

« Acompanhei sempre o Exm. Sr. general em chefe, retirando-me
eom S. Ex.

« Durante o dia fez sol forte.

« O espaldão que levantou a commissão supportou um fogo vivo
e certeiro de artilharia de calibre 68 e 32 por mais de quatro horas,
ficando arruinado nos dous extremos, principalmente no esquerdo.

« Curupaity é uma POSiÇãO muito forte, constando de duas trin
cheiras, e flanqueada a interna de dous respeitaveis baluartes guarnecidos,
bem como a cortina, de dezenas de bo.;a de fogo de grosso calibro, sendo
o terreno em frente as duas trincheiras tão paludoso, que obrigou no sas
tropas a procurarem desvio, expondo-se assim a um fogo mais morti
fero, sobretudo em um ligeiro aterrado, que era defendido por uma
peça de grosso calibre.

« O ligeiro esboço que acompanha esta exposição dá uma idéa do
que pudemos observar a respeito de Curupaity antes e depois do com
bate de :22 do corrente mez.-Sem duvida já era uma posiçãO muito
bem fortificada, cuja defeza foi augmentada por obras acce sorias, depoi
do glorioso combate de 3 tambem deste mez.

« Durante o combate mandei, por ordem do Exm. Sr. general em
chefe, fazer uma ligeira ponte sobre o fosso da primeira trincheira, e
.obstruir no mesmo pouco mais de uma braça, serviços que encarreguei
ao capitão Oonrado Jacob de iemeyer, membro desta commi são, que

. ~'.

"
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portou-se com coragem, as im como o major Maximiliano Emerick, também
membro da commissão.

« Achando-se a pé os outro membros da commissão presentes, capitão
Francisco Xavier Lopes de Araujo e tenente José Arthnr de Murinelly,
apezar dos esforços que empregaram para obter cavallo, ordenei-lhes
que se reunis em ao batalhão provisorio de engenheiros, afim de serem
incumbido de qualquer trabalho que fos e necessario durante a acção;
porém, sabendo o Exm. Sr. general em chefe da falta de cavalgaduras
que tinham os ditos officiaes, e pondo á di po ição dou de sua mon
taria mandei-os chamar por minha ordenança, que não p6de transmít
tir-lhes e a ordem por não o ter avistado. Depois que retirei-me da
frente apresentaram-se os' referidos officiaes e declararam que esti eram
junto ao espaldão, onde se achava a artilharia e o mencionado batalhão
de engenheiros, de cuja po ição retiraram-se para o hospital de sangue.

« Tivemos fôra de combate 1,854 homens, endo perto de 200
officiae' .

« Alguns feridos que por terem cahido dentro do elevado macegal
e do matto, ficaram, consta que o inimigo teve a barbaridarle de mataI-os;
e no dia 24 tivemos de presenciar outra scena de selvageria, que como
aquella revela a ua ferocidade.

«Ao amanhecer d'quqlle dia principiaram a descer, pa ando entre
O, navios de GO sa esquadra, o. cadavere de no sos bravos que não
pudemos trazer por terem ficado encoberto, sendo a maior parte des e corpos
ligado por corda. de dous a dous. e em completo estado de nudez. S. Ex.
o Sr. general em chefe mandou reunir esses cadavere e dar-lhes se
pultura.

!'; Entretanto qu~o differente procedemo nós com o ferido e mortos
de tão barbaro inimigo!

« Aquelles são recolhidos em di'l'tincção aos no so hospitaes, e tra
tados com a maior caridade po. ivel, e os outros epultados.

« Determinou-me o Exm. r. general em chefe que désse mais
oUdez ao entrincbeiramento que aqui levantámo., e que circula se a

lagôa que flanquea-nos pela esquerda por uma linha de trincheira. Deu-se
comer;o a e e ervíço no die '1" achando- e tambem em con trucção
uma outra lJateria para cinco boca de fogo, sobre urna eminencia junto
à margem da mesma lagôa.

" esses· trabalhos acham-se empregado' o membros desta commissão
major Maximiliano Emerick, capitão Conrado Jacob de .-iemeyer e Fran
cisco Xavier Lopes de Araujo.

« Deus guarde a V. Ex.-Acampamento do 2n corpo no exercito
no Ir rie de Curuzu (Paragua.\) 28 de Setembro de l8(j6.-IIlm. e EXill.
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Sr. conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz, ministro e secretario
de estado dos negocias da guerra.

« Rufino Ené:ls Gust.avo GaIvão,
{< Chefe da comnussão de engenheiros. »

4)

Partes officiaes dos commandantes da cP'lillla?"ia e tpQnloneiros;

CORPO PROVISORIO DE ARTILHARIA A C'AVALLo.-Commandante, major
Manoel de Alme~daGama Lobo d'Eça.-« A's 8 horas da manha marchei
com o corpo de artilharia a cavalIo de meu commando e o 4° bata
lhão de artilharia a pé, aquelIe com 8 peça'> raiadas e 4 estativas de
foguetes, e este com 2 canhões obuzes e 2 obuzes de montanha, para
o logar que me foi designado, e ahi, assestada a artilharia, por ordem
do Exm. Sr. general fiz romper o fogo, que foi sustentado por mais de
4 horas contra o entrincheiramento inimigo Creio que as pontarias dos
nossos canhões, drigidas á artilharia que o inimigo tinha disseminada
em suas linhas entrincheiradas, produziram bom effeIto, por isso que
todas as peças com que da I a linha nos fazia fogo cerca de 2 horas depois
foram passadas á segunda.

« Calaram-se nossas baterias com o assalto da infantaria, e depois
que elIa transpô~ a primeira linha, avancei, por ordem do Sr. general
em chefe, e colIoquei a artilharia áquem do tosso. Ahi fiz fogo até
que recebi ortlem para cessar e retirar me.

« O 4° batalhão de artilharia a pé, que se achava tambem sob o
meu commando, assestou sua bateria á direita das de meu corpo e com
bateu com bastante coragem. »

Teve este corpo 1 oflicial e 6 soldados mortos, 12 soldados feridos
e 2 officiaes contusos.

4° BATALHÃO DE ARTILHARIA A pÉ.-Com mandante, major Rego MOlí

lei?"o.-Marchou às ordens do com mandante do corpo de artilharia mon
tada. Collocou a sua bateria de 2 cauhões obuzes, um de l~ (dos tomados
ao inimigo em Curuzú) e outro de 14, e 2 de montanha, á direia das
8 peças raiadas do referido corpo.

Sustentou o fogo até ao meio dia.
O tenente Volesio de Albuquerque, quando o llllmlgo augmentou

o seu fogo e cahiam muitas granadas j unto ás nossas peças, subio à
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trincheira e ahi conservou-se empunhando a bandeira (1) e dando vivas
ao Imperador.

a batalhão t"'ve 3 soldados mortos e 2 feridos.

CORPO DE PONToNEmos.-Commandante, major Umbelino J. :i. nn'lltpo
Limpo.-Formou este corpo com 13 officiaes e 170 praça de preto tJ:archou
ás 8 1/2 da manhã com a artilharia para a bateria que construíra, e ahl
conservou-se de protecção atê as 121/2 horas da tarde. Terminando o
fogo da bateria foi o corpo .subdividido em quatro partes para satis
fazer a ordens que recebeu do quartel general: ala parte para con
duzir de bordo munição de infantaria; a 2- e 3a partes seguiram, cada
uma por sua vez, de fouces, machados, pás e picaretas para ervi~os

na primeira linha de trincheiras in imigas; a 4a ficou de guarda ãs

munições.
Teve o corpo 2 soldados mortos, I official e 9 soldados feridos e

2 soldados contusos.

3)

DIYISlo DA DIRFITA (general Albino de Carvalho)

Formavam esta divisão a brigadas Maia Bittencourt, Piquet e
I'aranho .

Ei a porte official do commandante da divisão.
« 2° corpo do Axercito em operações contra o Par,lgua . - Acam

pamento da ala direita de infantaria, junto á ruínas de Curuzú, 23
de etembro de l86fi.

« rlim. Sr. - Tendo havido hontem um combate entre as forças
alliadas existente neste lagar, e a inimigas concentradas no forte de
Curupaity, pas o a relatar, para ser pre ente a . Ex. o r. general
em chefe vi conde de Porto-Alegre, a parte que coube á diYisão de
meu commando, nesse sanguinolento combate.

</( Em observancia das ordens que me foram dada, marchei ãs
7 1/2 horas da manhã, deste acampamento com :l.l tre brigadas oh
meu commando, que ão a la, a 4" e a «auxiliar~, das quae são chefes
o tenentes-coroneis Alexandre Freire Maia Bittencourt, \.gostinho Maria
Piquet e Antonio da Silva Paranhos, e occupei a posição expectante
que me foi indicada, junto e áquem do capão que demora ao nordeste
deste acampamento. Keste ponto em que permaneci durante a maior

(1) Vista a Thompson.
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parte do tempo que durou o bombardeio da nossa esquadra, e aquel1e
com que o inimigo nos contrariava, 1ivemos ja fóra de combate, varias
praças. Dalli mesmo, e em virtude de ordem que recebi, mandei que
avançassem em protecção da nos a trinheira da vanguarda, que sofi'ria
vivíssimo fogo do inimigo, os batalhões 20° e 46° de voluntarioso

« Pouco depoi do meio-da, e tambem em virtude de ordem rece
bida, passei a occupar nova posição proxinu a referida nossa trincheira.
Poucos minutos depois, e em observancia de novas ordens, mandei avan
çar sobre o centro da fortificação inimiga., determinando que os corpos
seguissem debaixo das formaturas exigidas pelos variados accidentes do
terreno. Esta marcha teve lagar debaixo de um vivo e extraordinario
fogo. de artilharia inimiga, que nos ceifou muita gente. Vencido um
es aço não menor de 300 braças, achámo-nos á borda do primeiro fosso
e trincheira do inimigo, onde seus fogos, disparados da linha geral de
fortificação, augmentaram prodigiosamente, aproveitando-se então o mesmo

inimigo da desvantagem em que nos achavamos , quer pela altura do
nivel da dita primeira trincheira, quer pelo tempo que os nos~os sol
dados tiveram de empregar para vencer este obstaculo. Depois de grande
esforço, conseguimos transpô r a trincheira em questão; e o nosso ataque
teve de pender para a extrema direita do inimigo. O combate tornou-se
então de tal modo morLifero, 'lue depois de podiada luta, sem conse
guimento de vantagem correspondente, tive ordem para reunir as forças
sob meu commalldo e com eUas retil'al'-me para este acampamento; o
que fiz, chegando aqui pelas 5 horas da tarrle, havendo recolhido at4
então os feridos ao alcance da ac:ão de minha ala Neste memoravel
combate, tão cheio de periFecias, deram-se actos de valor que fariam
honra ao exercito mais aguerrido. O com mandantes de brigadas e
batalhões, esforçaram-se para bem cumprir os seus deveres. Da mesma
fórma procedeu o tenente-coronel Al'ltrogildo Pereira da Co'ta, posto às
minhas ordens para guia da mal'cha. Junto achal'a V. S. as partes de
talhadas dos ditos com mandantes, r.onfeccionada em observallcia da.
ordens em vigor, e com aUas a' respectivas reln0õe. nominae do.
mortos, ferido::;, contusos e extraviados dt! que acima faltei, e a es 'e~

documentos me reporto.

« Alexandre Manoel _ lbino de Carvalho,
't( Brig.\doiJ'o e cOll1mandanle. li



TARI::l DA PATRIA (Bahia e Rio de Janeiro).
OU=t1 e -11ello (Hortencio Maria da Gama.)
ubstituido pelo capitão-mandante Landulpho

foi ferido, A umio o commando o capitão

<!()3

"

5 A)

Brigada Jaia. Bittl1lCúU?,t (l" brigada, di\ isão Albino)

A l' brigada do tenente-coronel Maia BittencoUl' (ala direita),
compunha-se dos batalliõe de voluntario 29°, :A~ e 47°,

A parte official diz apenas que e ta brigaoia avan~ou ao meio-dia,
indo até a segunda trincheira, e aro bateu- e até que recebeu ordem
para a retirada as 4 horas da tarde,

O commandante do 2~o foi ferido mortalmente junto á segunda
trincheira, assim como o capitão que ervia de mandante ou fiscal. O
major Ce ar Loureiro, assistente da brigada, empunhando uma ban
deira (1), foi até á trincheira inimiga, animando os soldado,

Teve a brigada 271 homens fóra de combate, sendo 33 officiae .

29° BATALHÃO DE VOL

- CommaDdante, capitão
Foi morto e~te official e
i\iedrado (Marciano). Este
J. da Silva.

Vario officiaes e soldados chegaram a galgar a ~egunda trincheira,
sendo, porém, repellidos uns, e outros morto. obre a trincheira foi
ferido o capitão Costa Lima. O soldado Basilio Eleuterio, foi tomado pelo
inimigo no alto da trincheira e degolado immediatamente.

O polta-bandeira (2) aI fere irginio de quino foi ferido. ub-
stituio-o o alieres Ribeiro do Couto, que tambem recebeo um ferimento.
Pa sou a conduzir a bandeira o 9. cadete Ranulpho do 'anto. Foram
ferido - inferiore que faziam parte da guarda da bandeira (3).

egundo a relação official publicada, teve e te batalhão 3 officiaes
e 14 soldados mortos; 6 officiaes e 73 soldados ferido.:> e 7 soldado
contusos (103 homens fóra de combate).

34° BA.Td.LH:\O DE VOLUNTAR.IOS DA PÁTRIA (Pará). - Commaudante,
major Lima e Silva (Francisco). - .LIão dá pormenores. Diz que reti
rou- e as 5 horas da tarde, por ordem superior.

A relaçãO official publj~ada em ordem do dia dá a este batalhão
3 officiaes e 9 soldado mortos, 3 ofl.:lciaes e 44 soldados feridos e 4
officiae e 6 soldado contusos (69 homens fóra de combate).

(I) Vista a Thomp n.
(2) ista a Thompson.
(3) ista a Thompson.
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47° BATALHÃO DE VOLUNTARIOS DA. PATRIA (Parahyba e Pernambuco),
--Commandante tenente-coronel Alb~tqLtwrque ~l{aranhã:J (Luiz r. Leo
poldo de).-Não d.á. pormenores. Diz que sustentou o fogo, retirando-se ás
5 horas por ordem superior.

A relação official publicada dá a este batalhão :2 officiaes e 16 so;
dados mortos, 7 officiaes e 6j soldado3 feridos, 5 officiaes e 3 soldados
contusos (99 homens).

B)

Brigaria Piquet (4" brigaàa, divisão Albino).

A 4' brigada, do tenente-coronel Piquet, compunha-se do l°, 2° e
5° corpos de caçadores a cavallo. Esses corpos conbatiam a pé, f1.r
mados como a infantaria.

Avançou esta brigada á.~ 12 1/2 horas na retaguarda da ala direita
(iam na frente as brigadas Maia Bittencourt e Paranhos). Na marcha
para o ataque a brigada Piquet occupou a esquerda da linha formada
pela ala direita. Apezar do esforço empregado pelos officiaes e soldados
não puderam transpôr o fosso da segunda trincheira.

A brigada retirou-se com o resto da ala direita quando teve ordem
para isso.

Ficaram fóra de combate 146 homens, sendo 11 officiaes.

to CORPO DE CAÇADORES A CAVALLO (Rio Grande do Sul). - Comman
dante, major Teixeira Lopes. - Não dá promenores. Teve este corpo
2 officiaes e 12 soldados mortos, 1 official e 57 soldados feridos e 1
.soldado contuso (73 homens).

2° CORPO DE C.AÇADORES A CAVALT.O (Rio Grande do Sul).-Com
mandante, major Tranquillino Velloso.-Teve este corpo 1 official e
] O soldados mortos) 2 pfficiaes e 30 soldados feridos e 3 officiaes con
tusos, sendo um d'elles o major Cardoso da Costa (47 homens). A parte
offieial não dã pormenores.

5° CORPCl DE CAÇADORES A- CAVALLO (Rio Grande do 8u1).- Com
mandante, major /VIanoel A. Rodrigues Junior.- Não dà pormenores.
Teve este corpo 7 soldados mortos, 2 officiaes e 1 I soldados feridos e
6 soldados contusos (~6 homens).
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5 O)

Brigaela Pil1ymJIOs (Briga la « Auxiliar », Divi ão Albino).

Oompunha-se do' bata.lhões 6" d.; infantaria de linha, 10, 11', 20
e 46" de voluntarioso O 20· e o 46' ficaram protegendo a artilharia.

Avançaram o ô· de linha e lO· e 11" de voluntal'Ío.• O 20· e o
46° só ma' tarde avança!'am.

« Marcheimos n'esta ordC'lTI, » diz o commanc1ante Paranho. I « até de'
cobril' a fortificaçõe ele Ouru pali" , e as atacâm03 logo depoi. A brigada
conservou a ordem passiveI em um terreno ele macegal e pe." 0, e nrto
sem difficuIdade pôde transpôr a trinclleira avançad·t, que, com u lU

fosso profundo, serve de obra accessoria a foetificlÇãO de Ourupaity. A
metralha e a fuzilaria dr) inimigo não imI ediram que nos fos os da
segunda linha ficas. em cadaveres de ofliciaes e soldado' d'csLa brigllda.
Ourupait} nilo ficou ainda em nosso poder, mas deve estar admirando
os bravos que em seu. muros foram deixar a existencia, e pOl' certo
temerá a vindicta dos seus companheiros de armas.

« V. Ex. testemunhou de perto o comportamento da brigada, e por
isso nada mais direi. Os com mandante dos batalhões esforçaram-se im

não ser excedidos... »

E ta brigada protegeu depois a retirada do exercito.
O corumandante do 6· de linhá foi ferido, ma não quiz reco

lher-se ao hospital. Os commandanLes do 10" e 16° falam mortos junto
às trincheiras inimigas.

A brigada teve 356 homens fôra de combate, sendo 54 ofliciae .

6· BATALHÃO DE IN.'A~TARIA D" LINHA.- Commandante interino,
major Genuíno ele Sampaio (ferido).- Foi até à conLra e carpa da
fortificações de Curupaity. Retirou-se das ':3 para as 4 horas da tal'de,
O tenente Athayde Seixas CO~llmandava a linha de atiradol'es. Foi ferido
sobi'e a trincheira inimiga, e depo's dos primeiros curativos voltou ao
combate.

Na parte oflicial d'es~e commandante lê-se o seguinte:
«.. , O alferes F. das Chagas Pinheiro feZ-59 depo itario da bandeira

do batalhão (I) na occasião em que o cadete que a conduzia cahio ao

pé. da trincheira inimigas... »

Teve estL\ batalhão 2 ofliciae'> e 10 soldados mortos, 5 o eiae e
59 soldados feridos e 5 ofliciae e 11 soldados contuso (92 homen).

(1) Vista a Thompson.
A. 59
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10° BAT~LHÃ 1 DE VOLUNTARIOS (Bahia), - Commandante, major
João Adolpho de Souza Bal'reto (morto). - Assumio o commando, depois
da morte d'este, junto á segunda linha de trincheiras, o capitão fi~cal

Estevão Caetano da Cunha. Sendo este otRciai ferido, passou a dirigir
o corpo O capitão A. do O' de Almeida.

A parte official não dá pormenores. Entre os nomes dos officiaes
elogiados figura o do alferes A. Alves Henriques, « que conduzia a
banc1eipa » (1).

O commandante ouza Barreto, apezar de ter recebido c10us feri
mentos, não quiz deixar o batalhão, mas pouco (lepois foi fulminarlo
por uma descarga de metralha,

Este batalhão teve ;3 o:fficiM e !fi inferiore, e oldados morto', 8
officiaes e 60 inferiores e soldados feridos, e 3 officiaes e 3 soldados
contusos (93 homens).

110 BAT LHÃO DE VOLUNTARIOS (Pernambuco).- Commandante, major
Ribeiro de Lima.- Marchou ás 7 horas da manhã e fi 'ou forn,ado
junto á primeira matta. Avançou depois sobre as trincheiras inimigas
á 1 hora da tarde. Junto á bateria da vanguarda « a brigada desen·
volveu em columnas contiguas por batalhões, e carregou em accelerado
sobre o primeiro entrincheiramento inimigo. » Assaltado e ganho este,
sem demora avançou o batalhão com o 6° de linha e o 10° de voluntarioso
Chegaram os tres á segunda trincheira e empregaram inuteis esforços
para venceI-a. Os alferes Coriolan dos Santos, Mendes Lins e Cypriano
da Costa, foram' mortos « montados sobre a segunda trincheira. »

« A bandeira do batalhãO (2) já na segunda trincheira foi despe
daçada por um estilhaço, e o alferes Deoclecio Paula, que a conduzia,
portou-se com uma bravura acima de todo o elogio. II

Ficaram fóra de combate: 3 officiaes e 16 ;inferiores e soldados
mortos; 9 officiaes e 47 inferiores e soldados feridos; 2 officiaes e 6
soldados contusos (83 homens).

20' BATALHÃO DE VOLUN'1'A1HOS (Alagôas)- Com mandante, tenente
coronel CY?"lllo de Caslro.- Ficou protegendo a artilharia. Mais tarde
recebeu do chefe interino do estado-maior, coronel Peixoto de Azevedo,
ordem para avançar, porém pouco antes de começar a retirada do
exercito.

Fóra de combate ficaram 2 officiaes e 5 oldad s mortos, 5 officiaes
e 39 soldados feridos I'l ~ soldados cont Il, os (53 homen),

(1) Vista a Thompson.

(2) Idem.



fóra de combate: morto' 1 official e -! soldado . ferido~ 1
ldado . can li o~. officia ~ e 5 ~ ldado~ (35 homen) .

46;

16° BATALHÃO DH OL NTARlO (Bahia).- mmandan e, major AI_
{w!e de _lbnm mar 0).- Ficou proteaendo a artilharia. Ayançou depo'
por ordem do !renera] em chefe. Perto da egunda linha inimi!!a foi
morto o commandante. O major Aniceto az pua dirimI' o bata
lhão, mas foi con u o na retirada, e eutreaou en . o o commando ao capi ao
Rodrigue ianna. E te batalhao foi um do que prot aeram a rem a
do exercito.

Ficaram
"fficial e 19

6)

DIVISÃO DA RS URRD\ (Ooronel A. F. aldas).

Formavam esta divisão a brigada Barro e a concello , Landnlpho
~Iedrado e Albino Pereira. ommanda.a-a interinamente o tenente c0

ronel Augu o Francisco Calda .
Eis o principaes trecho' da parte o:fficial d'este chefe:
(j Illm. r. -Tendo honiem, às 9 hora do dia, avan~ado com a.

ala esquerda. de infantaria sob meu commando, composta da ~ e 3"
brigadas, e da 7" de cavallaria armada á infantaria, occupei a boca
da picada em frente das trincheiras do forte Ourupait", em sua extrema
direita, conforme me foi ordenado pelo Exm. r. general commandan e
em chefe, e ahi agnardei as suas ordens para . , ltar o en rinchei
ramento. Meia hora depoi de meio dia, ao toque de avançar partido
do quartel general em chefe, a marche-marche desfilaram uccessixa
mente, e estenderam em linha. o corpos 12° de voluntario , 11° de linha e
5° 18°, 32° e 36° de voluntario que em pouco tempotran puzeram, cheio de
valor e enthnsiasmo, as primeira obra-do inimigo, no meio de uma chn a
de metralha, yomilada por dezenas (le bocas de fOlTo collocadas na alta e
extensa fortificação inimiga, logo augmentada por 'Ova fuzilaria obre
nos a linh1! . _ ~iro mandei avançar duas brigad ' de infantaria à direi
ta da fortificação inimiga. indo em protecÇão a 7" brigada, que teve nece 5i
dade de en rar immediatamente em acção, à .ií5ta do mortifero fogo que
fazia o inimigo sobre no-~as brigadas de infantaria, tornando- e quasi ím
po ivel a tomada de taes fortificações em raz(io do fo I) d artilh ri •
que flanqueava e varria a~ no ~as linhas.

O 8° batalhão de voluntario, pertencente á 2" brigada, achando- e
de protecção á artilharia, Ó appareceu depois de enaajado o comba e,
atacando juntamente com a ala direi a o ponto que me hana sido con-
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fiado. Parte 'de nossa força galgou, pelo lado do rir), .a fortificação ini
miga, sendo victima da sua intrepidez, e na impossibilidade de susten·
tar-se nessa po ição, forçoso foi retirar-Ne ao toque de rt'lunir, emanado

do.. quartel general em chefe.
« Das partes j untas, dos di verso' com mandantes de brigadas e corpos,

verá V. S. todas as circumstancias que se deram durante a ac~ão;

cumprindo-me o dever de fazer chegar ao conhecimento elo Exm. Se.
tenente general commandante em chefe do exercito, a maneira brio a por
que se portaram os 81's. commandantes, de brigada, tenentes-coroneis
Barros Vasconcellos, Landulpho Medrado e Albino Pereira..... »

A parte official elogia varias outros chefes e officiaes, e declara

que foram mortos os commandantes do 32° e 36° de voluntarioso

6 A).

Brigalla Par? os e fT aSt'oncel/os (2a Brigada, Di visão da l'SrlUerda)

A 2' brigada, com mandada interinamente pelo tenente coronel Barros
e VasconcelloS' (depois brigadeiro honürario e barão de Penalva), compu

nha-se dos batalhões 5°, 8° e 12° de voluntarios e do 11° provisorio
de linha.

O 8' ficou protegendo a artilharia ~ s6 â ultima hora recebeu ordem
para avan~ar, dada p'elo chefe do estado maior.

A parte do com mandante (la brigada diz o , guinte:

« Tendo feito formar ás 7 1/2 da manhã os batalhõe da '2' brigada
seguia esta com a ala esquerda rla 1d divisão, a que pertence, até peeto
da extremidade da picada. que desemboca no campestre, a pequena dis
tancia das primeiras trincheiras do inimigo, e ahi fez alto, havendo
logo ao entrar na pic~.da estendido em linha ele atiradores uma grande
divisãO. do 11' de infantaria. Pela volta do meio dia, <lado o signal de
avançar, fiz, de conformidade com as ordens recebidas, metter em linha
ao sahir no campestre os batalhõe. 5" e l2° de voluntario.~ e 11° pro
visaria; e depois de haverem tran"posto as primeiras trincheiras, se

guiram) o II° provisorio e 1'2" de 1'01 untaria, de costado, pela picada que
ia dar no campestre em frente ás trincheiras de C'url1paity e ao flanco
direito do inimigo, avançando o 5" de voluntarios e'11 linha pela direita
d'l. picada.... » rrluitos actos de bravura foram então praticados, e por
duas vezes chegaram varias officiae e soldados a ganhar a segunda trin
cheira, mas o inimigo dis;mnha de fMças con. ideravei, de sorte que

eramos sempre repl~llidos, morrendo já. dentro de Cllrl1pait varias praças.



ou meno, a b['iaada t\}V ord fi) d . r
ao me mo tempo a COuducçãO do f~ll'ilh~

9

A'~ -1 horas, pouco mai
começo à retirada, pro egendo
encontrado~ em caminho.

Foram elogiado~ o commandante Ra.-mundo de úuza do d
volllntari , e ,ario o ciae do lU mo ba allião, q le Cl rajo, ..:lUte .:;e
lançaram omtr:! a e:l"un a trincheira; o alfere' Lopes F rreira,
porta-bandeira (1) do 12° de ,oluo ario . o ,araento do 1 provi- rio
de linha, icente Ferreira de a concello que, â fI' n e de '>0 e AR

oldados, cheaou a galgar a 'egunda trincheira e do ahi moI' O' o'
commandante do !2°. de 01untario e lI" provi' rio. e "ario, ou 1'0

officiaes.
: brigada te;-e 33: homen, fóra de combate, endo 92 omc·· es.

5° BA.TALHÃO DE \'01•.TT3.RIO. .Rio de Janeiro). - ommandan e,
major Raym.u do de o!tza.-.d.. hor da manhã marchou o ba-

talhão com o demais da 2' brigada, e em column' con i!ru:l .
«Fizemo alto na entrada da picada em frente ao entrincheiramento

de te acampamento e depois de alauma hora de parada avançou a
me ma brigada com a esquerda em frente, em 'eguida da ma ta dentro
da qual de novo fazendo alto, no conset',â.mo até depoi do meio dia.
Antes do toque de avan-;ar fui prevenido pelo re~pecú\-O chefe de q e
logo que fo-se a dita matta tran po. ta, fo ~e mettend o meu ba alhã
em linha, o que se effectuando e ,endo pouco o e paço que inha a
se ,encer 'obre o primeiro entrincheirameuto inimigo, foi e l!m o
com promptidão. Formando então linha as l' e ')5 grand dhisõ avan
çaram em freute, e a- 3' e 4', fOl'mando i"ualmenle linha bre a es
querda, elfectuaram a me; ma frente,. e, nesta ordem, ayançando bre
o entrincheiramentos de Curu taity fomo ob adus i ar UIU arande ba
nhado, 'endo preciso á divi õe da direita oita,arem para o mesmo franco
e ás dua da ala e querda sobre a matta ta po ição o foao de atti
lharia e fuzilal'ia inimiga foi terrivel e de-truidor a l)Onto de o afiCO

direito er quasi todo derrotado, e em mai poder avaUi'al : a ala es
querda e o' demais corpos que atacavam sobre a mat a caerEloaaram com
denodo; porém a ~orte quiz que nada e pude e fazer a tenta a u
perior po ição do inimigo. Da ala direita, onde me achava bem pouco
bravos voltaram ao toque de reunir..... lt

O commandante passa a elogiar o~ officiae yue mai e d- inl) iram
endo um d'elles o tenente .~anto ilveira que COI duzia a bandeira e)·

8° B.\TALHÃO 'IR VOL • TARJO..: Rio de Jaoeiro).- COlTImandante lajor
Voltaú'e ('aj'CtIJl'!Ja. - Ficou' pr te endo a ar ilharia_ _--a I 'iç~o foi

(1, Vj (, a Th'Jmp_vu.

2) Vibt 'l ThJwp~()ll
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morto por bala de canhão, as 7 1/2 da manhã « o bravo vo1untario pai
sano Francisco de Oamerino. »

Mais tarde, jâ quasi terminado o combate, o chefe do estado maior
ar [enou que o batalhão avança se. Essa ordem foi cumprida.

Teve o bata1 hão 9 soldados mortos, '2 officiaes e 17 soldad IS feridos,
4 officiaes e 5 soldados contusos (36 homens).

12° BATALHÃO DE VOL NTARIOS. (Oorpo Policial da provincia do Rio
de Janeiro).- Oommandaute, tenente coronel J. J. ele Brito.- Este ba

talhãO chegou á contra-escarpa do 2° fôsso, e varias otliciaes e soldados
puderam penetrar em Ourupaity, sendo, porém, mortos ou repellidos. O
alferes que conduzia a bandeira (1), Lopes Ferreira, no momento em que
a ia cravar na trincheira, teve a mão despedaçada por uma bala. O

alferes Garcia apoderou-se logo do estandarte nacional, e, sendo ferido,
entregou-o ac, sargento Pardal. Travou-se então uma luta renhida no
alto da trincheira e junto ao fôsso, ,procurando os i-'araguayos apode
rar-se d'essa insignia, que afinal foi salva, « crivada de balas, ensanguen

tada e com a haste partida. »

Em uma das notas ao Cap. XII (pag. 126 do pL'esente vaI.) ficou re
produzido este trecho da pa.rte o:ffi.ciaI.

O batalhãO teve ~ officiaes e 30 inferiores e soldados lUortos, 6 offi
ciaes e 54 inferiores e soldados feridos e 14 soldados contusos (106 homens).

11 ° BATALHÃO PROVISORIO DE INFA. TARfA DE LINHA.-Oommandante,
major PereÍl'a ele jJfacedo. - A parte o:fijcial limita-se a dizer que o

batalhão cheguu à segunda triucheira. \ perda que teve foi de 2 oili.
ciaes e 7 soldados mortos, 3 o:ffi.ciaes e 61 soldados feridos e 11 soldados

contusos (94 homens).

6 B.)

Brigaria Landul{Jho }It'Clm lo (3' Brigada, Di"isão da e,querda)

A brigada do tenente-coronel Landulpho da Hocha Medrado com
punha-se dos batalhões 18°, 32° e :JCO de voluntarioso

A parte official diz o eguiote:
« A's 7 1/2 horas, estando formada a brigada com 1.051 praças,

avançou na rctaguarda da 2·, mettendo em columna de fundo de grandes
divisões, formatura esta que conservou até à estreita sahida de nos as
trincheiras, onde passou de costado; depois, formando naquella ordem,

(l) Vista li- ThompEon.
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mandou V. S. metter em linha de columna contiguas á. esquerda da
21 brigada, mas a falta de terreno só permittio que marchassem nesta
ordgm I)S corpos 180 e 32° seguindo o :36° na retaguarda de te ultimo,
até o matto à entrada da picada, onde fizemos alto. Meia hora depois,
por ordem de V. S., que se achava na frente com um batalhão, segui
na retaguarda da 2" brigada com os corpos formados a 4 por cau a
da estreitesa da picada. A's 9 1/4 fizemos alto no centro da matta, não
terido ainda a cauda da brigada entrado na picada, onde fomos inquietado PUl'

algumas bombas da trincheiras inimigas, que feriram gravemente a
varias officiaes e soldados. Permanecemos nesta picada até poucos minutos

depois do meio dia, quando deu-se o toque de avançar, cujo ruido des
pertou o inimigo a nosso respeito, fazendo logo sobre nós uma araivada
de metralha. Ao desembocar da picada, no pequeno campo cortado pelu

pequena linha de fossos inimigos,' recebi ordem de V. S. de metter a
brigada em linha, na extrema esquerda, e atacar a direita do inimigo;
pelo que fiz avançar os COTpOS 18° e 32°, obliquando â esquerda, por
dentro de matto tão cerrado que, por vezes, o soldados foram obri
gados a abrir passagem com os sabres.-Sati fez-me completamente o
enthusiasmo com que ava.nçavam OH corpos 18" e 32° em accelerado, pela

.matta, e o 36°, tendo á sua frente o seu bravo commandante o capitão
Hypolito Mendes da Fonseca, a quem dei ordem que desembocasse pela
picada e atacasse as trincheiras na sua frente, formando a direita da
brigada, e acompanhel-o a pé por ter deixado o me~ cavallo, para

fazer avançar os dous primeiros corpos pelo matto. Oheguei ao primeiro
fosso inimigo a tempo de fazer avançar tre companhias do 36", que se
curvavam a um terrivel fooo de metralha e fuzilaria, sendo naquelle
momento feridos a meu lado o tenente ajudante do 32°, ('unha, Gui
marães, e algumas praças. Fiz passar o fôsso, que era largo e profundo,
ás ditas tres companhias do 36° que, a despeito das ordens e gritos que
dava, que eguissem em frente para se reunirem ao seu batalhão, que
naquelle momento batia-se com o maior denodo na segunda linha de trin
cheiras, obliquavam á esquerda e iam combater juntas aos corpos l8° e
32°. O corpo 32° batia-se com denodo, atacando a direita do inimigo,
guarnecida de numerosa artilharia que fazia vivissimo fogo; notando-se
algumas peças na sua extrema direita que pareciam desmontadas. O
bravo capitão Joaquim Fabricio de Mattos, que commandava interinamente
o 32° cahio morto quando mais vivamente animava os soldados' para um
vigoroso ataque; morreu em seu posto de honra. O 18° guiado pelo seu
commandante, o tenente-coronel Antonio Martins de Amorim Rangel, com
a sua habitual calma e bravura, fez quanto cabia no passiveI; a arti
lharia e fuzilaria inimiga abriam grandes claros nesses dous batalhõ'es.
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o 36°, animado pelo eu brirJso e bravo commandante o capitão Hypo
lito Mende da Fonseca, atacou com denodo, formando a direita da brjgada,
mas muito cedo teve ue lastimar a morte deste di tincto oflicial cujo
cadaver muitas praç'ls do corpo affirmam ter visto junto ás trincheiras.
Os tres corpos da brigada demm tres violentos ataques com alguns outros
C.J1'pOS ela CQlumna do centro, at.é que á chegada de alguns outros corpos nossos
de lanceirüs a. pé, fez sahir dentre elies gritos de-a cavalla'l"ifh nos cOI'ia
a ~'claguarda-que fizeram debandar muitos soldados, e as linhas, recuando
em desordem, entrincheiraram-se na matta, sem que se conseguisse mais

fazeI os avan~ar, e assim sus,tentaram o fogo até ao toque de retirar, comba
tendo já dispersados. Pos o garantir a V. S. que a 3' brigada cumpria
o seu dever, combatendo com a maior coragem debaixo do vivissimo
fogo de artilharia e fuzilaria inimiga, em uma posição que nos dominava
completamente. »

A brigada teve 30· homens fóra de combate, sendo 26 officiaes.

18° BATALHÃO DE~VOLUNTARIOS (Minas Geraes).-Commandante, tenente
coronel Amo,'mt Rang l.-Avançou contra a segunda linha entrinchei
rada. Teve fóra de combate: mortos, 1 offieia1 e 2 soldados; feridos,
3 offieiaes e 59 inferiores e soldados; contusos, 6 soldados (71 homens),

3'2° BATA; HÃo DE VOLUNTATlIOS (Rio de Janeiro e Bahia), - Com
mandante, capitão Fabricio ele M attos (morto). Foi substituido pelo
capitão Justino Mello.

Este batalhão e o 18° atacaram tres vezes a trincheira inimiga.
No ultimo ataque foi morto 0 commandante, e vindo de reforço os
nossos lanceit'os a pé, appareceram na -frente gritos de - «a cavallaria
nos corta a retaguarda». Começaram os soldados d'este e do~ outros
corpos da brigada a recuar para a matta e ahi se entrincheil'aram susten
tando o fogo. Os tres batalhões da brigada já estavam reduzidos a pouco mais
de 700 praças, incluindo as que se occupavam na conducção dos feridos
e por isso não foi mais passiveI voltar á carga. A's 4 hOl'as da tarde,
a" toque de retirada, o capitão Justino de Mello reunia a custo as
praças do carpI}, pois pela maior parte combatiam dispersas.

A perda do batalhüo foi de 4 officiaes e 24 soldados mortos, 4 of
ficiaes e 62 soldados feridos, e 2 offieiaes e 1 solJado contusos (91
homens).

36° BATALHÃO DE VüLUNTARI0S (MaranhãO). -Oommanclante, capitão
IIypolito da Fonseca. Foi morto sobre a segunda trincheira inimiga em
uma das investidas que fez. Sendo feridos os cajJitães A, A. Alves e
'Abbadie, voltou o batalhão sob o commando do tenente J. A. da Cunha.
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Ficaram f6ra de combate Ô officiaes e 45 soldados morto. 5 officiaell
e 73 soldados ferido~, 1 official e 9 oldado contuso e 1 'oldado ex
traviado (14') homens).

6 C)

Brigada _llbino Perewa (7' Brigada, Divi ão da esquerda)

A brigada do tenente coronel Albino J. Pereira c mpunha-se dos

corpos provisorios de cavallaria da guarda nacional 7°, 8° e 9°. {ar
charam a pé, armados ele carabinas e lan~as.

A parte official do commandante da briga.da diz apenas que e ta
avançou na retaguarda da 2,' e :1" e que atacou depois com denodo o
entrincheiramento inimigo.

Ficaram fóra de combate 184 homens, sendo 19 officiae .

7° CORPO PROVISClRIO DA GUARDA NACIONAL (Rio Grande do ul).
Commandante, major Rodl'igues Lima (ferido e substituido pelo capitão
Gonçalves Cabral,. que tambem foi ferido). A perda que soffreu este
corpo foi esta: mortos, 1 official e 16 soldados; feridos, 1 official e
51 soldados; contusos, 6 officiaes e 2 soldados (77 homens).

8° CORPO PROVIS RIO DA GUARDA NACIONAL (Rio Grande do 8ul).
Oommandante, tenente coronel Nunes ele Souza. Teve este corpo 1 official
e 9 soldados mortos, e 5 ofticiaes e O 'oldados ferido (65 homen).

9° OOIlPO PROVISORIO DA GUARDA. NACIoNAL. - Com mandante, major
AU1'eliano de Andrade. Foi ferido, assim como o capitão que servia
de fiscal, Xavier de Azambuja. O commando passou ao capitão Justino
Bueno.

O corpo teve 11 soldados mortos, 4 o.fficiaes e 25 soldados feridos,
e I oflicial e 1 soldado contusos (42 homens).

As partes ofliciaes d'e tes commanc1antes não dãO outro porme
nores.

3' fnVlSÃO (Ooronel Lucas de Lima),

A 3" divisão, do coronel Lucas de Lima, compunha- e na O, e 8'
brigadas e da brigada ligeira. Só a primeira e ultima entraram em COm

A (lO



bate. Da 8& brigada o corpo n. 12 da guarJa nacional teve varios fe~

rido, cujo numero não podemos fixar porque a relaçã.o nominal publi
cada apenas faz menção de 1 alferes.

A 6' brigada (Va co Alves) e a brigada ligeira (Astrogildo) pro
tegeram a retaguarda ela infantaria, mas afinal foram reforçar as co

lumnas de ataque e chegaram tambem a inve til' a segunda linha

inimiga. Iam armada de lanças.

O commandante da 6' brigada, tenente coronel Va co Alves (depoi
barão de Santa Anna elo Livramento) foi ferido.

Tiveram as 2 brigadas 312 homens fÓl'a L1e comba.te, sendo :n of

ficiaes.

7 A)

'Brigada TlasGo .Uves (6" Brig'ada, 3- Divião),

Esta brigada, composta elos corpo provi orios da guarda nacional
4°,5° e 10°, teve 177 homens fóra de combate, sendo 13 officiaes.

Havendo recebido um ferimento o cOlUmandante da brigada, passou

a dirigil-a na retirada o tenente coronel cO!;!lmandante do 5° corpo.

Ll° CORPO PROVISORIO DE CAVALLARU. DA GUARDA -ACIOl AL (Rio Grande
do Sul).-Commandante interino, capitão Castilho dos Reis (morto)
Segundo a parte official do commandante da brigada, foi eSte capitão
quem commandou o corpo, estando enfermo o major Oliveira Ayres,

Foram mortos o com mandante tnterinó e 9 praça de pret, ferido 2
officiaes e 23 soldados e contusos \) soldados (44 homen).

5° CORPO PROVI ORro DE CAVALLAltIA DA GUARDA ACIO~AL (Rio Grande
do Sul). -Commandante, tenente-coronel Gom.es de Carüalho. Este offi

cial commandou tambem a brigada no fim do combate, depois do ferimento
de Vasco Alves.

Fóra de combate ficaram: mortos, 3 officiae e 14 soldados; feridos,
3 officiaes e 76 soldados; contusos, 3 oldado (99 homens).

10° CORPO PROVISORlO DE CAYA.LLARI DA GUARDA 1 ACIONAL (Rio
Grande do :::iul). -Commandante, major Rod1~igttes Cwulié. - Ficaram

mortos 4 soldados, feridos 2 officiae e 19 soldado, e contusos 1 official
e 7 soldado (33 homen).
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7 B)

Brigada Ast?'ogildo (Brigada ligeira, 3" Divisão) .

o tenente-coronel A trogildo Pereira da Costa deixou, por ordem
do general em chefe, o commando da brIgada ligeira, para ir servir
de guia á columna da esquel'da.

A brigada ficou, por isso, durante o ataque, sob a direcção do
major Bento Gonçalves da Silva, o qual foi ferido.

Os tres corpos que formavam esta brigada (13°, 14° e 15° da guarda
nacional) avançaram tambem contra a trincheiras inimigas para reforçar
a infantaria, que já havia soffrido grand,es perdas. F6ra de combate
ficaram 133 homens, sendo 16 officiaes.

13· CORPO PROVISORIO DE CAVALLARIA DA GUARDA AOIONAL (Rio
Grande do Slll).-Commandante, major Vasco da Gosla.- Deste corpo
estavam montados 2 eS'luadrões. O alferes Melchior Soares e o sargento
Leopoldina de Paiva combateram ao lado das tropas argentinas, por
terem sido encarregados de mostrar-lhe o terreno por onde deviam
avançar. Na ordem do dia n. 9~, foi publicado um ofncio do
coronel argentino Avalos, e um atte tado com a assignatura de varias
officiaes da mesma nacionalidad. esses documentos declara- e que
o argento Leopoldino Paiva, déra prova «de um valor incomparavel »

O l° sargento que conduzia o e tandarte (1), A. J. de Faria, cra
vou-o na trin.cheira paraguaya. O e tandarte voltou dilacerado pela metralha
e balas inimigas.

Entre os officiae e soldado. elogiado figura o nome do sargento
Partiria Brazil, que servia sem perceber vencimento algum, e pela segunda
vez portou-se com o maior den do.

Teve este corpo 1 official e 7 s ldado morto., 1 official e 1G sol
dados contu ·os (43 homen).

14° C:.>RPO PROVI ORIO DE OA-YALLARIA DA GUARD.~ ~ A. lONAL (Rio
G,rande do Sul). - Commandante, majol' Bento Gnnçalve da ':'tl~ a
(ferido).-A parte official elogia, entre outros officiae os porta-estandar··
tas (2) alferes Ismael Alve, Bento zambuja e Cornelio Bueno. O
segundo, sendo ferido, cahio: o argento ~Iâ.noel de Lemos passou a
substituil-o. O terceiro, por estar enfermo e fatigado, teve de retirar-se:

(1) Vi La a Thompson.

'2, Vista a Thom 50 .
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o sargento Gustavo Dondorf tomou o estandarte e o conduzio até ao
fim do combate.

Depoi do ferimento do commandante, dirigia este corpo o capitão
Henrique J. Barbosa.

Ficaram fóra de combate: mortos, 1 official e 5 soldados; feridos,
5 officiaes e 33 soldados; e contusos, 5 soldados (49 homens).

15° CORPO PROVISORIO DE CAVALLARlf\. DA GUARDA NA 'IONAL (Rio
Grande do Sul). - Commandante, major A ntonio Alves Pere~ra. - A
parte official diz que ao toque de avançar seguia o corpo com o maior
enthusiasmo, cumprindo todos os officiaes e soldados o seu dever.

Foram mortos 2 officiaes e 11 soldados; feridos, 3 officiaes e 19
soldado; e contuso, 90íficiaes e 4 soldado (41 homens).

60

Doe '3m. TUS RELATH O" ,\. PARTE QUE TOMOU O EXERCiTO
ARGENTINO ~O ATAQ E DE C R PAITY (1)

1)

Po?'1e Offic;i(l~ do gel1e?'al em chete elo CXBi'cito alUaclo

« El Presidente de la Republica, Jeneral en Jefe deI Ejército.
« Cuadel jenera1 em Curuzú, Setiembre 24 de 1866.
« \.l Exmo. r. mini tI'O interino de la guerra, coronel D. Julian

lIlartin z.
« Síl'va e E. poner eu conocimiento de . E. el ;31'. Vice-

Pre idente de la República, que el 22 deI corriente à la cabeza deI lo
y 90 cuerpo de ejército argentino bajo la immediata óldenes deI jeneral
Paunero y deI jenera1 Emilio Mitre 'deI 2° cuerpo de ejército brasilero à
las órdenes deI teniente jeneral barou de Porto-Alegre, formando un total de
ma de le .000 homb.re_, hallàndo e equilibrada la fuerza de ambos alia
do_, emprendi el ataque obre la liDe' de fortificacion de Curupayty,
artillada por -6 pieza, y guam cida por 14 batallone. . errun la
noticia adquirida.

« EI ataque fu precedido por uu vivo b mbardeo de 4 hora,
hecho por la escuadra, brasilera à la órden deI almirante vízconde de

:1) O gOYOl'UO' ul'g nUno Cl'Gon uUla medalha d (li IiUC~ii<l pnr: todos o uJJiciaes c sol
da os do ou e:ím'cilo que lomnram plute no ll~ nU til) 22 de lemuro.
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Tamandaré, la que forzó las estacadas deI rio frente à Clu'upayty, sal
vando la línea de torpedos.

« A las 12 del dia se dió la sefíal de asalto h las tropa de
tierra, el que se emprendió en 4 columnas de ataque convenientemente
apoyadas por sus reservas y por 2 baterias, una argentina y v.l'.l bra
silera, que obraban cruzando sus fuegos desde los do flanco deI frente
de ataque.

«Las 2 columnas de ataque de la izquierda, por la parte deI
rio, erau compuestas de tropas brasileras y las 2 de la derecha per
tencian aI ejército argentino. Las :2 columnas centrales que constituian
la base deI ataque, marcharon denodadamente aI as alto, vigorosamente
apoyadas por las columna. de los flancos que marchaban paralelamente,

. y en este órden se llevó el asaIto bajo el fuego de fasileria y de
me~ralla deI enemigo, forzando su primera linea de fortificaciones y
avanzando hasta el foso de la segunda linea, defendida por una ancha
linea de abatis, sobre la cual converjian todos los tiros de la artilleria
enemiga.

« Contenido eI impetu deI ataque por la línea de' abatis que se
componia de gruesos árboles espinosos enterrados por los troncos, y
que en mas de 30 varas obstruian el acceso de la trinchera, los cuales
no era posible incendiar, se procuró abrir en ella algunos portillos,
haciendo penetrar por elIos algunas compafí.ias que dominasen con su
fuegos el parapeto enemigo J" permitiesen colmar el foso con fajinas y
plantar las escalas que se llevaban preparadas. Como V. E. lo sabe
muy bien, las lineas de abatis no han sido forzadas nunca en asalto
franco, ni aun por las primeras tropas deI mundo, asi es que fué ne
cesario reforzar el ataque con la segunda línea de re erva parciales,
comprometiendo en las 2 columnas de ataque central 24 batallone' (12
en cada una de ellas) , mientras que las otras do columnas de lo
estremas maniobraban á fin de forzar los flancos de la linea enemiga
que se apoyaba, por la derecha, en el rio Paraguay cubierta por un
triple recinto y un bosque, y por la izquierda en dos lagos con una
dobla línea cubierta por un bosque y dos estero impenetrables que se
prolongaban hàcia la retaguard:a ele nuestra derecha, donde se lIabian
estabelecido algunas baterias ele flanco y de revé.

« Salvados por la columna arjentina la' espresadas bateria. de
flanco y de raves, á cu,yo frente se elejó una cuarta linea de obser
vacion que á la vez de cnbrir nue tro flanco, apoyaba la tercera linea
de reservas jenerales, se estableci6 alli una bateria arjentina para
contrabatirlas, no siendo posible flanquear por alli la posicion enemiga
por 'er los estero' y el bosque de todo punto impenetrable .
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« Reforzado, como queda antes dicho, el ataque central se muntuvo
por el espacio de 2 horas y cuarto, dominando la ultima linea deI
enemigo, haciendo fuego desde lo alto de los abatis bajo las disparos
incesantes de 30 piezas que tiraban á metralla, plantandose algunas
escalas en el fosso y penetrando algunos hasta la cresta deI parapeto.

« En esta circunstancia, habiéndonos puesto de acuerdo con el
baron de Porto-Alegre, y viendo que no 0:"0. posible forza'r vantajosa
mente la linea de abatis pal'a llevar el as alto jeneral smó compro
metiendo nuestras ultimas reservas y que una vez' dominada la trin
chera no se obtendrian los frutos de tal victoria parcial desde que no
se conservasen tropas suficientes para penetrar eu órden aI interiol'
de las lineas y hacer frente alli á las reservas deI enemigo, acor
damos ma?-dar replegar simultáneamente y en órden las columna
comprometidas eu el ataque, reuniendo préviamente todos nuestros heridos
y trayéndolos á nuestras res.ervas. Asi se efectuó despues de las 2 de
la tarde, replegándose los batallones con sus banderas de plegadas à.
retaguardia de nuestra }inea de reservas', que convenientemente formada
se estableció dentro de! tiro de metralla á 400 varas de la linea. enemiga,
protejiendo este movimiento.

« Desde la hora en que se efectuó el movimiento hasta despues
de las 5 de la tarde, es decil', por espacio de mas de 3 hora me
mantuve en la misma disposlcion y ã la misma distancia, avanzando
una linea de tiradores sobre la trinchel'a enemiga y manteniendo el
fuego hajo el tiro de metralla, sin que un solo enemigo e atreviese
ii. salir de sus fortificaciones y sin sufrir mas hostilidad que la de su
artilleria, que era convenientemente contestada por la nuestra.

« Pasadas las 3 de la tarde y recojidos todo nuestros herido',
ordené el movimiento en retirada por escalones, salvando nuevamente
y con muy poca pérdida las baterias de flanco deI enemigo, regre
sando antes deI auochecer á ocupar nuestra.' anteriores lJosiciones en
Curuzú, donde permanecemos hasta la fecha.

« El denuedo de las tropas tanto brasilera como arjentinas no
lia podido ser mas grande en esta jornada y ningun elojio necesitan
para que todos le hagan la merecida justicia; por lo tanto, me limi

tará á decil' que la comportacion de todo' ha sido heroica, y que,
presente en el fuego durante la. 5 horas de combate, co.usidero a todos,
sin escepcion alguna, acreedores à. la gratitud deI pueblo y à. la consi
del'acion deI gobiemo, recomendando mu,v especialmeute â. los que con
tanto denuedo mardlaron aI a:'alto y murierotl glorio amente encima
de la trineheras.

« Nuestra pérdidas han sido con lderables J' sensibles. Las pàr-
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<.lidas de amboS" ejétcitos las computo en 3,000 hombres entre muertos
y heridos, de los c'lales mas de -100 muertos, correspondiendo aproxima
damente la mitad de la pérdida" total á cada uno de los Aliiados que
han fraternizado una vez mas en un cam])o de batalla, derramando
jenerosamente su sangre en honor de su causa.

« Por parte deI ejército arjentino se comprometieron 17 batallones
en el asalto, cayendo muertos ó heridos la mayor p~lrte de los jefes
que los condujerân, contandose entre los muertos n aquel momiento á
consecuencia de sus heTidas á los coroneles ROSElti y harlone, á lo

comandantes Fraga y Alejandro Dil1z y aI sarjento ma. '01' Lucio Sal
vadores, á la par de muchos oficiales; y entre los hendos aI coronel
Rivas que mandaba la principal columna de ataque, â los comandantes
Calvete, Ayala, Gaspar y Luiz !faria Campos y Giribone, arjentos
mayores Lora, Retolaza, Fernandez, Mansilla (contuso) y muchos otros
oficiaIes cuya lista serã elevada oportunamente para honor y gloria de
eUos.

« Bart,ololllé Mit,re. »

2)

Parte officíal do general Paunel'o:

« El Comandante en Jefe deI ler cuerpo deI Ejército Arjentino.

<, Campamento en Curuzú, etiembre 25 de 1866.

<I AI Exmo. Sr. Presidento de la Hepublica Argentina, Jeneral
en Jefe deI Ejército Aliado, Brigadier Jeneral D. Bartolomé Mitre.

« SenaIado por V. E. el dia 22 deI presente para llevar el ataque
á la linea fortificada deI enemigo, el ler cuerpo deI ejército á mis
órdenes se PUS') en movimiento en la manana de agueI dia, formando
la 3" columna de ataque, y eu la disposicion siguiente:

« CUa?'ta division aI comando deI coronel graduado D. Antonio
Susini, compuesta de los baLalloues« Santafesino », 5° de linea, «Sal
teno» y lejion ,,2" de Voluntarios, » apoyada inmediatamente por la
prímera division á las órdenes deI coronel D. 19nacio Rivas, compuesta
de los batallonas Iode linea, «Guardias Nacionales de an icolás de
los Arroyos, » 3° de linea y «Lejion Militar.» Estas divisio)1es iban
encomendadas á la inmediata direccion de dicho coronel Rivas. Su re-
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serva janeral, a cuya cabeza me coloqué, para dirijir el todo de la
operacion, bajo la inmediata inspiracion dê . E., estaba formada por
la seguncla diVlsion aI mando deI coronel D. José M. Arredondo, com
puesta de los batallones 4° y 6° de línea, « Riojano » y lejion« la
ele Voluntaríos », y lercercl division bajo el mando deI coronel D. José
R. EsquiveI, compuesta de los batallones «Correntino », « Rosario »,

«Catamarque:íi.o » y «Tucumano ».

« EI asalto de los atrincheramientos eÍlemigos se inició a las doce
y cuarto deI dia con las divisiones cuarta y primera, avan3ando sus batal
lonas bajo un fuego mortífero de bombas, metralla y fusilaria, hasta
la orilla deI ancho y profundo foso yue, precedido y seguido de ina
bordables abatis de ramas y troncos de arboles, y de un elevado parapeto,
hacia imposible cruzar nuestras bayonetas con las enemigas, no obstante
haber ocupado el foso mucha parte de lluestra infanteria.

« Comprometido a la vez el ataque á nuestra izquierda por el 2·
cuerpo brasilero, cuya 2a columna formaba sistema con la que man
daba el coronel Rivas, y este habiéndome pedido refuerzo, desprendi
en su apoyo la 2a division. cuya intrepidez no menos brillante que la
de aquellas otras, la condujo hasta desplegar el pié de las trincheras

deI enemigo.
« Cuando V j E. j uzg6 ineficaces los grandes esfuerzos de aquelas

tropas, pues atrincheramientos de tal naturaleza nunca fueron salvados
por el mas pujante heroismo, V. E. se sirvi6 impartir la órden de
retirarse sacando los heridos, á la cual se dió cumplímiento con toda

la regularidad deseable.
«La tercera division colocada de antemano á menos de 300 metros

de las fortíficaciones, proteji6 esta operacion; conservándose el grueso
de ella en espectativa bajo un fuego incesante de bombas y metrallas
que de todas sus baterias dirijia eI enemigo; desprendiéndose á la vez
guerrillas por nuestra parte para ejecutar un minucioso recojimiento
de heridos.

~ Durante mas de 2 horas de ataque sobre la tnismas trincheras,
y en seguida, en las 3 horas mas que fué necesario intervir para
sacar á nuestros heridos. fuera deI alcance de las baterias, un solo
enemigo no tuvo el coraje de aparecer aI exterior de sus fortificaciones.

« La marcha escalona,ia de la tercera division apoyada por parte
deI 2° cuerpo arjentino en reserva, se comenzó á las 5 de la tarde,
cerrándola 2 piezas de artilleria, y siendo ella tau descansada que,
hora y media despues, ya entrada la uoche, recien penetraba á este
campameuto.

(( La comportacion unámme deI cuerpo de ejército que tengo eI
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honor de comandar, presenciada por V. E. en todos su momento e
ha hecho acreedora á la alta cou ideracion de V. E. - Tmpo ible aria
exijir mas noble bravura en el asalto, ni mas imponente serenidad n
la retirada- Mencionando â los jefes de divi ion coronele Rivas, ne
dando, Suzini e EsquiveI, menciono tambien a los jefes de brigada y
de batallon, oficiales y tro;)a que con tanto brio combatieron á su
órdenes respectivas.

« Las adjuntas relaciones impondrán à V. E. de las muy sen ibles
perdidas que ha sufrido el 10

1' cuerpo; ellas son-muerto; 4 jefes,
22 oficiales y 370 indIviduos de t;opa; heridos: 8 jefes, 74 o .ciales
y 758 individuas de tropa, y contusos, 1 jefe, 15 oficiales y 77 indi
viduas de tropa.

« Mucho se lamenta, Exmo. Sr., â los distingnidos jefe; coronel
graduado E. Manuel Roseti, teniente coronel D. Alejaudro Diaz, mu
ertos eu el campo de batalla; coronel graduado D. Juan Bautista Oharlone
y teniente coronel D. Manuel Fraga muertos á cou ecuencia de sus
heridas; quienes sellaron asi su reputacion nunca desmentida de nobles
y valientes soldados, cabiendo igual destino á aquello 22 bravos
oficiales de estos distintos cuerpos.

« El bizarro coronel D. Ignacio Rivas, proclamado por V. E., en
media deI campo de batana, jeneral de la Republica, se haIla con dos
heridas, y en estado análogo los tenientes coroneles D. Rufino Vic:o
rica, D. Gaspar Campos, D. Luis Maria Oampo, D. José P. Giribone
y sarjentos mayores D. Joaquin Lora, D. Pedro Retolaza y 1). Bald'J
mero SoteIa.

« o debo cerrar, Ex.mo. Sr., este parte sin hacer an justo elojio
deI cuerpo médico deI ejército arjentino, tanto delI· como deI 9.

cuerpo ; cuyos inclividuos establecieron sus ambulancias bajo el fuego de
la metralla y bomba deI enemigo; desplegando en seguida ese empeüo
y duro trabajo con que tan recomendable se hace en todos los ra os
consiguientes á suce os de armas como los que en la presente guerra
tienen lugar.

« Dios guarde á V. E.

« "". Puunero. »

Â 61



482

3)

Parle offi :ial do ge,Ler"l E mil. ia 111itre :

« Comandancia en Jefe deI 2' Cuerpo deI Ejército Arjentino.

« Campamento en Curuzú, Setiembre 27 de 1866.

« AI Exmo. Sr. Presidente de la Republica Arjentina y Jeueral
en Jefe de los Ejércitos Aliados, Bl'igadier Jeneral D. Bartolomé Mitre.

«Tengo el honor de dar cuenta à V. E. de la parte que ha
tomaclo este 2° Cuerpo deI Ejército eu eI combate deI 22 deI actual
sobre la" trincheras de Curupaiti. Como V. E. se ha. haIlado presente
durante toda la accion, y las ót·denes que el infra.'crito ha impartido
hau sido dictadas casi en su t(ltalidad por V. E. sobre eI terreno mismo,
seré breve en la esposicion de lo acontecido en esa memorable jornada

« Con arreglo á las órdenes de V. E. disfluse que la 4' Division,
mandada por e1 COL'Onel D, Mateo J. Martint\z, se dispusiese para el
ataque, debíendo iniciarlo la 8' Brigada compuesta de los batallones
\:l y J <!. de lin(~a y 3" de Entre-Rios, â la que servia de reserva la
7', que la constituyell eI 2 de linea y el la deI 3° de Guardias Nacio
uales. La 3' Division à órdeues de mi Jefe de Estado Mayor, coronel
D. Pablo Diaz, situada á. una di 'tancia prudencial de la 4", estuba
indicada como res..:rva general de esta ultima. La 2" mandada por el
coronel D. Pedro José Agüero, que por órden de V. E. situé en linea
paralela con la bateria que el enemigo habia establecido en el flanco
derecho deI llroncadis deI camino que las colu:onas tenian que recorrer
para arr:bar á Ourupaiti, ~ervia de reserva la 3" estando aI mismo
tiempo ligada con la I' que cuhria la a1Jra de monte, que partiendo de
Rojas-Cue, vine á salir á. la derecha de nuestro campamento, y en ese
dIa, en disposicion en que lias hallabamos, á. retagllardía de las columnas
que operaban sobre la liuea fortificada de Curupaiti. Est(ultima IJivisiou
mandabala su Jefe nato, coronel D. José Maria Bustillo.

« Esta situacion, y despues de pr ,lijos reconocimientos sobre la ;inea
de Ourupaiti, que me dieron la medida de ser inaccesible que era por
su izquierda, á consecuent'Ía de los obstaculos naturales que imposibilitaban
el paso de nuestras columnas, llegó la hora de Ias 12 deI dia, aI iniciarse
b. cuaI, dió V. E. la órden de atacar Rice, pue , correr á. la izquierda
1,0S batallones de la 8" Brigada que en ese momento cerraban nuestra
derecha, y de;pues de haber hecho alto un instante en el paso deI estero,
marcharon aI ataque. Estos 3 b[ltal1ones tomaron la derecha ,de las
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fuerzas deI lu nerpo que - à la sazon cor n han 1
tiéndo e encarnizadamen e à tiro de pi ola..

« Y. E. abe lo prodijk de inaudi o nl r
todos deI Ejército hicieron en ~ j lrn da. ' pua.
que firma haga de ello lo elojio tau j u tament mer id
e tablecido que de lo 3 batallon de e ~o uerpo qu n
la trinchera, lo ha quedado en actitud de com til' un t
de cada uno de elio para probal' aI denuedo y la bravura d qu
hallaban animad , '\ diaron sangri nt prueba. Cuando la~ 3 d la.
tarde, próximamente ordenó Y, E. la retirada e:5tos 3 bizarro
se retiraron en el ma 01' órden p 'ibla à pe ar de
6 hel'ido us jefes , oficial .

« V. E. conoce bien como e efectuó nu ' 1'0 I' pli ue. P I'manecim,l'
cerca de dos horas media despues deI asaIto aI frente de la lioe forti.
cada ce Curupaiti in que durante este tiempo ni aI emprender nu ira
retirada, no haya hostilizado ninguna fuerza enemiga, 1) que viene à probal'
que el arrojo de nuestras tropa habrá lle,ado una vez ma el t rror â
us filas.

« Cuando todos ~e han comportado tan dignamente, no hay luo-al'
recomendacione especialA ; pero éame permitido hacer mencion dei Te
mente Coronel D. Benjamin Calvete herido en UJ1 brazo; deI Jefe d 1 I
de linea de igual ela,e, D. Juan Ayala, tambien herido: deI comandante
deI 3- de Entre-Rio, D. J:>edro Garcia; deI arjento asor I'. Lucia
'alvadores, muerto dur-ante eI a 'alto; deI de igual clase, deI 12 de linea

D. Locio V. Man illa, contuso de metral1a' dei apitan la cooga, l' 1 9
de linea, que es quien ha mandado el batallon dlleant el a alto i
coroo de todo los oficiale y tropa de esto' tre batall ne. Lo J fe ,
oficiales J' tropa de la domas divi ione, i bie.l no han tenid, la for
tuna de medir e de cerca con el enemigo, cooperaron no ob lant, aI
movimiento jeneral, sufriendo durante iete hora larga eI fuego de
canon que las baterias de toda la linea no han cesado de hacer obr

nuestras columnas. El cuerpo m~dico e ha mo trado tambien eo e ta 0

Iemne ocasion digno de los honOl'ables antt'cediente qUf:l tiene conqui 
tado.

« Me permito acoml'afiar la relacione de lu .iefes oficial y tropa
muertos, heridos y contuso, que eI 2° Cuerpo deI Ejército ha tenido en
el glorioso combate dei 22, a'i como una relacion nominal de lo ,'efe ,\T

oficiale~ á. till perteneciente que han asi tido a. e ·te hecho de al'ma', cou
especificacion de los que han sidú muertos y herido .

« Dios guarde â V. E.

« I<;nailio ! Ii rc. ti
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4).

1 Proclamação do governo argentino depois do ataque ele C-urupuity.

(RetraducÇão).

« Argentinos! - Quando esperavamos saudar o annuncio de uma vi
ctoria, fomos sorprendidos com a nova do desastre parcial soffrido por
uma parte dos exercitas alUados, no ataque levado contra a fortaleza
de OUI upait,Y. Não obstante o valor heroico de nossos soldados, e sua'
bravura incomparavel, foram eUes detidos pelas difficuldades natUl'aes
do terreno, e pelos meios de defesa agglomerados por um inimigo que ha
vinte annos se prepara para esta luta.

« A communicação do general em chefe vos instruirá das perdas sen
siveis que experimentámos n'este feito d'armas, mais doloroso, por esse
motivo, do que pelo grande numero de homens que ficaram fóra de
combate. Não é uma derrota; mas, se viesse a sêl-o, o governo não hesi
taria em o declarar com franqueza, porque elle nãu receia que diminua
a tempera viril do povo das tradi~õe heroicas, dos grandes feitos d'armas
e das grandes glorias

« E apenas lHú accidente commum na sorte varia das armas, acci
dente que em breve sera reparado pelos recursos e vigor das potencias
aUiadas. Entretanto, honra e gloria a todos (IS que morreram a morte
dos bra \ os, cahindo sobre as trincheiras que escalararu envolvidos nas
dobras da bandeira nacional!

I' Buenos-:üres, 28 de Setembro de 1866. »

« .l\'l.arco8 Paz,
« Vice-presidento ela RelJublica Argentina. "

61

Pe ?'das elos A lliados no ataque cl,~ Cur'upaity

1)

o exercito argentino, como se verá adiante, teve :l.ü82 home. s
fóra de combate, sendo 163 oftieiae .
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eve 1 homen Iótl e
v 3;) homen~ fó
d 'n ha 1

o exerci o brazileiI
201 ofileia ~;

sendo 4 offieia e
de comba e.

A pe a to al do~ ..

MO)"fOS

Offis.-Pra. de pre
EsqU:\llrn .. _. .. _. 1

B1'llweiros - 'lA iradur ~ no Ch~ ~
-)0 corpo do exe:rcilo. 1,);:1

Argentinos. _.. __ _ " .. . 3-1' - 1:~~

9~[ 1 }.,.

FJra de combate ficaram, poi > 4.093 hom l'ndo
leiro e 2.C 2 árgentino .

Na demon tra<;ão feita no m mo dia ela
TuJut i,em ma' 9 oldado mort ~ e 1 oflicial e

Cumpre, porem, notar que a perda offrida p lo 2 cor B ·.ui-
leiro (incluindo a brigada Paranho, d 'tacada do lo corpo,
de ,oluntario) devia ter sido um pouco maior do que a indi 'ld n'

documento officiaes. Ante do ataque tinha o ~eneral Porto-Ale
10.580 homen, e OllZe dias depoi, em '2 de Ou ubro pan nta
8.316 homens prompto. Ha,-ia portanto uma differen~a 2.').J (m
vez da l. 961).

2)

Esta é a rela'. ão do' officiae do 20 corpo do
que ficaram fóra de combate na jornada de 9 de
em Curupaity :

xercilo bmúl i\'0

etembro de I

E slado-mai01' :
11
c

RepartiIÇão do a j u d a n t a-
general.. , - Major Roque de ouza........ 1

A?'lilharia:

Corpo provisorio de artilha-
ria a cavallo ..... - Tenente Feli berto do a cimento 1

» Bezerra Oavalcanti ( .
da H..) ,

Aliere J. Borma... . _ .
Corpo de pontoneu;o .... -Tenente Vieira dl:l Souza.. . .. .' :2
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1" PIV1SÃO (Albino de Carvalho)

Bl'igacla Maia Bitlencovrl:

29° de vo1untarios -Commandante Souza e Mello .•..

Capitão Rocha Medrado (Marciano
L.) servia de fiscal. ..

» Costa Lima (Feliciano) .
Tenente RodaIpho Procopio .

» Militão Teixeira .

Alferes Virgínio de Aquillo .

» Ribeiro do Couto... '"
» Silva e Mello .
» Manoel S. Cardoso .

34 de vaI untarios -Capitão Carvalho e Silva .

» Martins da Rocha .
Tenente VirgolinÇl LeaL .

» MerguIh·ío .

Alferes Aurelio :·'onseca .

» Marcolino Cardoso .
» Fl'uctuoso de Souza .
» Feliciano de Souza .
» Mouro Leal .

» Canuto da Pai: .
47° de volu ta rios - Capitão Machado Lemos (fiscal) ..

» Albuquerque GaIvão (J.
Campos) .

» Pereira Lima(JoaqllimL.)
» Medeiros Furtado .•..•.

Tenente Cavalcanti de Albuquerque
(Francisco Fr·ança) •..

» Brazil M(,raes .

» Arlindo Camboim .

» Leite Bastos (A. J.) .
» Oscar Lisboa .

» João M. dos. antos .

» Fernandes de Carvalho •..•

» Cosia Lima ...•..... " .•
\) Freita..; Saldanha .
... J. P. \'ianna ........•...

2
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/Jrigada P ic,uel : ;;s '" o
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lo corpo de caçadore a ca-

vallo•.........•. -Capitiio Camboim.............. H)
Alferes Belarmino Gaspat' .... 10

» Oliveira (J M.) ..... 11
2· corpo de caçadores a ca-

vallo ....•.....• ~ Major Cardoso da Costa........ , 12
Capitão Pereira da. Stiva (M.) ... 13

» C. Ki-l.mer............. 11:
Tenente Isidorú de Oliveira ..... 12

» Si!verio Vaz........... 2)
Alferes Alves do Couto ....... " 2l

5" corpo de ca~adore,,; ,~ ca-
vallo ........•... - Capitão Olinto de Carvalho (fiscal) 22

Alferes Leopoldino da Fontoura.• 23

B"igada Pa?'anhos :

Batalhllú n. 6 de infantaria

de linha .••.•.... -Major Genuino de Sampaio, (com-

mandante .........•.• 24
Tellente Vianna de Paiva ...... 13

» Athayde Seixas André
de !'..........•.. 25

» Rodrigues Portugal (An-

tonio ...... ...... 15
Alfere~ Rodrigues da Silva (João) 11

» Ribeiro de Carvalho (João) 2{)
» Narciso de Siqueira ....• 27
» Medeiros e Aguiar. .... '28
» Raymundo da Conceição. 16
» Vieira de Mello e Silva

(Miguel) ....... o. 17
» Mello Guimarães (Tho-

maz de) ....... o. 1
« Miguel Tamborim .•.... 19

lO· de voluntarios ... . - Major Souza Barreto (João Adol-
pho) (commandante) •.. 15

Capitão Estevão C. da Cunha,
(fiscal) .•.•.....•..... 2,~
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Oapitão Militão Pires ...•...... 30
~ Oustodio Fragoso. • . . • . . . 20

Tenente Nascimento e Almeida.. 16
» Cesar Tupinambá. . • . . . . . 31

» Borges de Fig u e i r e d o
(Aurelio) . . . . . . . • . • 32

» Erico J. Franco. . • . . • • . 33
» S. Thiago (J. F.)....... 34
» Nicoláo r avarro. . . . . . . :H

Alferes Bento Pires. . . . . . . • • • . 17
» Oapistrano Teixeira. . .• . 35
» Olementino Malagueta. . 36
» A. de Vasconcellos.. . . . :l2

11" de voluntarios.. . .. -Capitão Hermillo Madeira.. . . .. . 37
» Rego Barros(J. Xavier do) 38

Tenente Hermogenes Pitta. . • . • • 39
Alferes Cypriano da Costa .•... 18

» Coriolano dos Santos... 19
» Mendes Lins (J. O.). . . .• 20
» R e g o B a r r o s (Miguel

Junior. . . . . . . • . • 40
» Hei(Spinola (Mariano).. 41

)) Oerqueira Torres (A. J.). 42
» Rego Barros (Domingos

de Souza Leão). . . • 43
» Aguiar Montarroio ( F.

P. de).......... 44

» Passos Ramos (G. M.). . . 45
» Porfirio da Costa...... 23
» Azevedo Pimentel. . . . . • 24

20° de voluntarios -Capitão Nunes Pinto.... 21

Tenente Anacléto dos Reis. . . . . . 46
» Rosa Lima. . . . . . . . . . . . 47

Alferes Santos Lima. . . . . . . . . .. 22
» Tenorio de Albuquerque.. 48

" Gomes Calaza. . . . . . . . . . . 49
.» Serapião Lapemberg. . . . . 50

46° de voluntarios. , .... -Major Antunes de Abreu, com-

mandante. . . . . . . . . .. 23
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Major Aniceto Vaz ,
Capitão Justino da Silveira .

» Constancio Gallo .
» Pereira Dutra.. . .

Tenente Maraes Matto- Grosso .
Alferes Rodrigues Vaz 'F. Wen-

ceslào) .

tR

.8
;..
o

::>t

:)1

!i
s:l
oo

:?5
26
27
28
29

2,' DIVIS\O (Caldas)

Brigacla Barros Vasconccllos:

31

32
3

34

.0
53

54
53

52

63
61

56
57
58
59
60
6l

62

:!4
25

26

27

»

»

»

»

;)0 ba talhão ele voluntarios Capitão Corrêa de Albuquerque
(L. A) ...................•

Tenente Santos :'ilverra Filho .
Alferes Pacifico de Carvalho .

. -- Capitão Francellino de Andrade.
Alferes França Amaral (Leopoldo)

>'> Geraldo de Abreu .
» Emesto Pontfls .
» Jacintho da Conceição ..
» 'Menezes Fraga.•.......

.-Alferes Santino de Mello .
» DelfinJ Dias .
» Lopes Fel',·eira .
» Luiz Garcia .
» Candido Lopes.... . .
» Bernardino de Paiva .
» Mello Barreto (Viriato T)
» Firmino da Co ta .

11° batalhito ae'l inha. -Capitão Baptista ele Moura (J. G.)
commandante .

Tenente Fernandes da Silva .
» A. Robem .
» Costa Monteiro .

Alferes ~Janoel A. ela Silva..

Brigaria Lancl'Ulpho' U eclraclo .-

18° bato de voluntarios.-Capitão Lino T. de Araujo. . . . . . 65
Tenente Pinheiro Guerra (E. G.) 66

.4 62
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'"
...

o o.... 'tl .... .;::
o lO:

::E
Q) or:r.. o

Tenente Basilio de Mello (A).... 28
(Falta 1 official d'este batalhão,

ferido) ..................... 67
32- " .-Capitão Fabricio de Mattos. com-

mandante ........... 29
» Ribeiro da Luz......... 68

Tenente Theodoro dos Santos ... 30
» Rego Barros (João do) ... 31
» Thiago Moreira ........ 32
» Salustiano Ferreira ..... 69
)) Acelino dos Santos (M. F.) 70
» Gomes Ribeiro (José) .... 71
» Cunha Guimarães (A. M.) 35

Alferes Souza Maia (J. L,) ...•.. 36
36- » I> .-Capitão Hypolito da Fonseca (com-

mandante) . lO.· •. ,. ••• 33
» A. A. Alves............ 7'2
» Abbadie (J. C.) ........ , 73

Tenente Isidoro dos Reis ...... 34
» Azevedo Freixo..•...•.. 74
» Gentil PulgãO.......... 75
» Sílva Rocha ........... 37

Alferes Pereira do Lago CAure-
liano S.) ....•...•... 35

» Maia Carvalho (Ray-
mundo) .••..•....... 36

» Nasiasento Pitta•...•... 37
» Cantanhedes (R. Eusta-

quio) ...•...•....•. 38
» Aguiar Magalhães.•••.. 7()

Brigada Albino Pet'eira:

7° corpo provis. de cavallaria
da guarda naciona1.-Major Rodrigues Lima (comman-

dante) ..................... 38
Capitão Gonçalves Cabral. ..... 39

» Vicente Ferraz ... " .. , 40
» Fontella (J. M.) ........ 41

Tenente Xavier de Azambuja.•.. 42
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~

Tenente Rodrigu ~ Paz........ 43
llieres Araujo (Franci~ A.)... 3
...............................................

8° corpo provi. decavallaria
da guarda nacional.- apitão 2oares .. , .. .. 40

» unha veira ' .
Jp Fernandes Lima. . .

Tenente Leal Famo o. . . . . . . . . . 30
Alferes Fontella (J. Q.).. . . 1

» Flores (A Jacintho) 2

Qo » » .-Major Corrêa de Andrade com-
mandante............. .... 3

Capitão Xavier de Azambuja. . . . 44
Tenente Schneider (Germano)... 84
Alferes Machado Ramo....... 85

» uza achado ~J. F.) ..

3" DIVI~ÃO (Lucas de Lima)

Estado maior. - Alferes Feliciano T. de Almeida..
» Mendes Carneiro (Vicente)

B"ig(j,(j,a Vasco Alves:

Commandante da brigada.-Ten.-coronel Va co Alv .•..... 9

4° corpo provis. de ca~allal'ia

da guarda nacional. -Capitão Castilho do Rei, com
mandante. . . . . . . . . . .. 4i

Alferes Guilherme Bormann. • . . 90
» Co ta Mello........... 1

. - Capitao Belarmino dos Santos .
» Pires de Almeida .
» Ismael Alves .
» Edlo de Carvalho .

Tenente Oliveira Pavão .
Alferes Florencio da Trindade ..

» .-Tenente A. J. de Moura ....•
Alferes unes Coelho .

,. 'chneider (Pedro) .

42

43
44

92
?

• <J

95
G6
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n"igada Ast?'ogilclo :

13° corpo de provo cavallaria
ela guarda nacional -- CajJitão Alves da Silva. . . . . . . .. 45

» Henrique Barbúsa. . . . . . . 46
Tenente MaxinlÍano )lonte. . . . . . 97

14°» » ».-Major Bento Gonçalves da :3ilva
(commandante) . . . . . . . . . . . . . 90

Capitão Azambuja Guimarães.. . . 99
Tenente Vieira Rodrigues...... 100
Alferes Boaventura Soares.. . . .. 46

» Cypr'ano Ribeiro.... 101
» Luciano Ribeiro. . . .. .' 102

15°» » ».-Capitão Eusebio Almeida.. ..... 10)
Tenente Cunha Pereira.. . . . . . . . 104

» Barbosa Cidade..... .. 47
Alferes Durãe ele Faria. . . . . . .. 47

» Alexandre dos Santos.. 48
» Rodrigues Pavão .. ... !05
» J. J. Tavares......... 48

Total. 48 lO::> 4S

São, pois, 4 ~ officiaes mortos e 153 feridos e. COfttusos (20).

A bordo da esquadra foram ferido" 4 officiae da armada e classes
anllexas : - o capitão de mar e guerra Elisiario dos Santos (barão de
Angra), o 2° tenente Manhães Barreto, o official de fa'l,encla Rozaivo
de Carvalho e o piloto Bernardino de Araujo.
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20 eorpo elo exercito hl'azileiro

:llORTO FFlU1JO OXTUSO. EXTRAVI.\ DOS TOT.\L

ATAQUE DI; URUP.UTY, " " " '" '"Q ue '" '" '" '" ~'" ~~

i
~~ " '"S t'1l11,ro de 1866 fll S~ '" ~ o

~
l- o '" :.. o '" S~'" .~"\:j o't! " o't! ".~ .~ t3

.~ ';" <:l os:: ~ <:l
I:~~"''t! t ~

~~
...

!o
~~ <> '<; <> ~:!:!

~ ""-~ ~~.. o ~ .. o
~ ~~ i!:::: ';S1 I

l-.t'" o ~c.: o o l-.t I-- -- -- -- -- -- -- -
Piquele do general cm I

chef· .... .. , ...... ...... 3 .... 1 ...... ...... -1 I
Rep1l'tíçã' d~' ',~it~ci~;lt~

g neral ............. ...... ...... 1 .... . ..... .... .. ...... ..... 1
~I-- -- -- -- -- __o -- -- -

A.RTILHARIA :

lo corpo provisori de
ISartilharia '\ cavallo 1 O .. ... I~ 2 .. .. .. .. , .. '" 3

·lo batalhão de artilha- 5'ria a pó ..... ...... 3 ...... 2 0'0 o., " .. . .. . .
Corpo de pootonE.'ins. ..... , 2

I
1 9 ...... 2 ...... ..... 1 ·3 I

---- -- - --- -I- -- -
;)(j I11

I
I 1 2:3 '!

~I~
.. .. ·1

-- -- -- ---- -- - -I
DmSÃO DA DIREITA.

I
- General AI,BrNO UE

At:VALHO.

la BlUGAD.~ (il1faolarh)
Tel1en te-cornoE.'1 ll\lA
BITTEXCOURT.

~!)o batalhão de volun-
t'n:ios (B1hia e Rio de . !l 94Janeiro) ........... 3 14 6 i:1 ...... 7 ._ o"

I :'40 blta'hão de ,"olun-

I·
I

tqrio- (Para) ::l fi ~ ,14 l 6 .. ...... 10 ;)9

II 4"10 bat .lhão de volun-
larios ( '·11'.111yh') ... 2 Hl 7 1"6 5 i! ..... ...... [4 \ 5

I _I -- - I-- ---- -- __o --
I

2.38 :R 39 16 183 9 16 .... ...... 33
I -- - -- I-- -- -- -- -- -I-

Ilia Bm IAD.I (cavallaria
a pf) - TI·nente·corn-

IneI PIQUE·I'.

I10 corpo de ca\adol'.,s '1 ICfwallo {Ri'> J1 an,Ip.
I üú Sul) .............. .~ I 1 ~7 ..... 1

I
..... .. , 3 70 II ,!o carI}o de c \aclor s a

1 10 2 30 n 1 6 III_ cal'l I (idem) ....... .J .... . , ., .
DO corpo de caça:lol' s a

cavalln (idem) ... 7 ~ 11 ii ? ')1. . ..... ...... ..... .....
~ I

-- -- -- -- -- -- -- -'/-11-f
3 20 5 3 7 135

1
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MORTOS FERIDOS CONTUSOS EXTRAVIADOS TaTU

ATAQUE DE CURUPAJTY, " I <u <u <u I:)

22 de .,
" " ~ " "<u " ~ê5 <u " " .,Setembro de 18G6 " I- o 'o 13 1-0 " 5~ ~ 1-0

<u
.~~ '" .~'g ·S"tS <u .~'g.g <:l .~ ~~

.g ·t~ .~
~;g

~
~~ '!> ~;g <> <> ~-

<>

1----- ~o Il:ô: ... o Il:ô: ~ o Il:ô: ~o ~ ~I:)

1--<" o ~:I) o 1--<" o 1--<" o 1--<"

-- -- -- -- ---- --- -- --
ii BRJGADA AUXILaR (In-
II fantaria). - Tenente-

coronel P ARA.i'fEIOS

60 batalhão de infan-
taria de linna ..... 2 D 5 59 5 11 ...... 1 12 80

100 batalhão de volun-
tarios (Bahia) , ...... 3 16 8 60 3 3 ....... ...... 14 79

11· batalhão de voJun-
tarios (Pernambuco). 3 i6 9 47 2 6 ...... 14 69

200 batalhão de voJun-
tarios (Alagôas) ..... 2 5 5 39 ...... 2 ...... ...... 7 46

460 batalhão de volun-
tnrios (Bahia) ........ 1 4 1 lD 5 5 ...... ...... 7 28

-- -- -- -- --- -~ --1-- -- ---
II 50 28 224 15 27 ...... 1 5,1. 302

-- -- -- -- --- -- --- --- -- ---
SOlllma ........ 22 118 49 505 27 50 ...... 2 98 675

---------- ---- -- -- -- -"-- -- -- -- ---
DIV. DA. ESQUERDA.

Tenente-coronel A. F.
CALDAS.

2- BRIGADA (Infantaria)
-Te n a Jl t e-c o r o n e J
BARROS E VASCONCEL-
LOS (barão de Penalva)

50 batalhão de volun-
tarios (Rio de Janeiro) ...... 18 2 G~ 1 10 ...... .. , .. 3 9!

~ o batalhão de voluu-
tarios (idem). . . .. . .. [I :2 J7 4 5 ...... .. ... 6 :31

120 batalhão de voJun-

111~ab~t~ih~o'p;·o·~i~o;·io 2 ;:lO li :4 ...... H ., .... 0.0 ", S \IX

I de infantaria de linha 2 7 i:l 61 ...... li ...... ...... 5 RD

---- -- -- -- --- --- --- -- --
.j 74 13 196 5 J!) ..... ...... 22 310

------ ----- -- --- --- -- ---
3- BRHu.DA (Infantaria)

ITenente-coronel LAN-
DULPHO :MEDRADO. I

180 bqtrllhão ele volull-
tal ias (Min% Geraes) 1 2 3 5D ...... 13 0- •• . .. " -1 üi

3':'0 batalhão ele volun-
tarios (Rio de Janeiro) i 24 4 62 2 1 ...... 10 87

36° batalhão de v'11ml-
,.....

tarios (Maranhão: .... fi 45 5 73 1 9 ...... 1 12 12t>
-- -- -- -- -- --- --- - -.-

I 11 71 J2 194 3 li) ...... 1 21) .'l
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MORTOil FERIDOS I CONTUSOS EXTRAVIADOS I
TOTAL I

ATAQUE DE CURUPAlTY, '"
.,

"
., .,

2~ de ~'" '" " ~~ ~~., '" ",,,,
Setembro de 18G1i

~
.. o '" ... o

~
... o

~ :3
·t~

.,
.~~ ·t~ .~~

i~.~ .S "- tl...
'li ~~ <> .:::..~ ~~

...
~:g :f:<> <>

lt:: t: 0 IS::: ~Sl lt:: ~g ~ ~Sl ~o
o ..... '" o o o .......

-- -- -- ---- -- -- - --
7' Bl<lGADA (OavallRl'ia

a pé).-Tenente-col'o-
nel ALBINO J. PEREIRA

70 COl'JUo provisorio de
cava ada da guarda
nacional (Rio Grande

16do tu) ............. 1 1 51 6 2 ..... .... 09
8° cor~o pl'ovisOl'io de

cava lana da guarda
9 ;)()nacional (ideml ...... 1 5 ..... ...... ...... ...... 6 59

90 corpo pl'ovisol'io de
cavaHaria da guarda

11 23 37nacional (idem) ..... ...... 4 I 1 ...... " '" 5
-- -- --- --- --- ----- --- -- L;5"'2 36 10 12ô 7 3 .. ..... 19
-- -- -- -- ----- --- --- -- 757

1

Somma......... 17 1l:l1 35 516 15 59 ...... 1 67

-------- ---- --- --- --- -- --
3' DIVISÃO (Cavallaria

a pé) Coronel LUCAS
DE LIMA.

Estado-maior da divisão .. .,. ...... 2 ...... ...... ...... ...... ...... 2 .....
--- -- -- --- --- -- -- --- -- '--

I6' Bmo.w.<\.. - Tenente-

I
coronel VASCO ALVES I(barão de Sant'Anna
do Livramento). I

Commandante da brio

·.. ··1gada ................ ...... ...... 1 ...... ...... . ..... ...... .. ... 1
40 corpo pl'ovisorio de

cavallana da ~uarda Inacional (Rio rande
do Sul) .............. 1 9 2 23 ...... 9 ...... . ... 3 41 i

50 co~o provisorio da
guar a nacional (idem) 3 14 3 76 ...... 3 0'0 • ...... 6 93

1lUo corpo provisorio da
guarda nacional (idem) .... .. 4 2 19 1 7 ...... .... 3 _~I-- -- --- --- --- --- -- --- -

4 27 a 118 1 19 ...... ...... 13 164
--- -- --- --- -- --- --- --- -- --

BRU!lADA LWElRA.-Te·
nente·coronel ASTRO-
GILDO DA COSTA.

130 corpo- provisorio de
cavaHaria da ~arda
nacional (Rio rande
elo Sul) .............. 1 7 1 16 1 17 ..... ...... 3 40

140 dito (idem) .•...... 1 !'i 5 3 ...... 5 ...... ...... G 4.8
150 dito (idem) ....... 2 11 3 19 2 4 ...... ...... 7 34

-- ----- --- ----- ----- -- --
4 23 9 68 3 2ô ...... ..... 16 117

--- -- -- --- -- ------- -- ._-

a 50 19 186 4. 45 ...... ...... 31 I 281
I
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Resumo

N. B. A relação nominal publica-Iaem oruem cio dh dá an 20 de ca~adores a cava110 11. sol
dados mm"tos e ao 60 no inf1ntari'l la. Em vez d'esses algarismos dam'Js ao 20 de caça
uores la solda·los mortos e ao 60 de infantaria 9. E' que paSSfl.lnOS para a colu.mn'!
los extraviados 2 soldados que foram considerados mortos, l11'lS qne apenas ficaram

feridos, cal1illclo vi·.'os aind:r em poder lo inimigo: José Antonio ,h Silva, do 2° de
caçadores, e Felisberto Braz Lemos, do 60 d infantaria. T'or igual motivo passamos da
columna dos mortos para a. dos extraviados 1 soldado do :36° de voluntarios, Jorge Joa
luim de Oliveira.

Além d'estes 3 ficJ.l",1m feridos em poder dos Paraguayos mais 7 soldados brazi
leitos cujos nomes não figuram nas relações officiaes e que por i so não po emos ve
rificar a que corpos pertenciam: Amaro Vieira da Silva, JllS o Colombo, Antonio AC~~io
d Souza, Salvador Corrêa, Luiz Pedro da Cruz, João Frnncisco e Manoel Gregono.

Do exercito argentino fica.ram prisioneiros 29 feridos, entre os tuaes um tenente.
Ao todo, pois, fizer,lm os Paraguayos, segundo as suas declaraçõe ofliciaes, 39 pri

sioneiros feridos, entre os quaes um tenente argentino.
Escapou vivo, sendo libertado dep'.is d'!s batalhas de Dezembro de 1. 68, um sol

dado do exercito argentino, francez de nascimento, e cujas cUl'iosas declarações ares·
peito dos tormentos que soffi:iam os prisioneiros de guerra no Paraguay, podem ser
lidas no appendice á obra de Mastermann, edição le Bllenos-Aires.

Aos soldado mortos do 80 batalhão de voluntarios accrescentamos um, cujo nome,
tão popular em todo o Brazil, não figlU'a na relação publicada em ordem do dia. E'
o valente sergipano F?'ancisco de Camerino, poeta e guen-eiro, que marcholl para a. cam
panlli ~em alist'1r-se em corpo algum, e que, munido de uma cr,rabina, combaba, se
gundo a sua bhrase, como liv?'e caçador, ora em um ponto ora em outro, enthusias-
mando por toda :l parte os soldados com o C'xemplo e com fi palavra ins irada. .

Delle disse o conde de Porto-AlegrJ na ordem do dia em que descreveu a tomada de ClU'UZU:
« Torna-se tambem digno de menção o volunt'lrio Francisco de Can erino, porque,

glúac10 unicamente pelos seu sentimentos patrioticos, combateo heroic'lmente nas fileiras
do 80 bat lhão de volt1.l1tal'ios rIa patria.

« Eete indivi~uo nem é alistado, nem recebe dos Mfres publicas remuner ção alguma: II

Na parte officlal do commandante do 80 de voluntarios sobre o at'lque de Curupf\llly
lê-se o seglúnte: .

« ... Logo ahi (antes do ataque, quando o b, talhão fazia as avançadas, na manhã
de 22 de ete~bro). teve o corpo de meu c011ll11ando fóra de combate, por morte, o
brll-vo voluntano p::usano, que o acomp9.Jlhava, Francisco de Camerino ... »

Fica assim ex,.licado o augmento que se nota no mappa acima.
lunpre ainda notar que o 12° corpo provisol'io da guarda nacional teve, segundo

a : arte official do C· mmal1dante, ta1"ios fetidos. Seus nomes não foram pn1Jlicados e
por isso nada podemos dizer quanto ao seu numero.

\ ATAQUE

MORTOS FERlDns OONTUSOS EXTRAVIADOS TOTAL

DE OURfi'Al'ry " " " " \)

2~ de "" ~ "" ~"" ""
.,

~~ ~;g ".,
Setembro de 1866 "" '" l- o

~ ~~ "" '" l- o

" .~~ '- .S~ " o't:! " 'tl.~ .~ .~
... ti

.~ 't t:3 .~
~~ t~

l-'tj
~~ ,,'tjc c c ~~ c c

~õIS::: .:0 IS::: .. o IS::: :dl IS::: . ~ ~ l!'::o ..... "" o ';'" o ..... o o ..... ""
--- --- -- -- -- -- -- -'- --

IPi~lete uo g'neral elD
. efe c repartição do

ii"
ajuchnte-genel'1l1 . .. .... .. 1 3 . .... . 1 0'0 .," ..... I -I

ARTlLFlAIUA. .. .., _. 1 1 93 2 2 o, •.•• .. ..' 4 36
DIVISlo D.\ DIREI'rA (AL-

BINO DE c.• RVALHO) (In-
fantaria e cWlllari-l. a
pé) .............. 22 118 49 5'15 27 50 0.00.0 2 9S 675

DIvIslo DA E QUERDA 1
(CALDAS) (Infantarin e I
cav'Illn'ia a pé) ...... 17 18l 35 ólG 15 5 " .... 1 61 I 757

DIVISÃO DE RESERVA
(J:'UCAS DE LUfA) (C:\-

(). 281valhria a pé) ........ 8 50 19 186 ,1 45 o-o " ..... v'

I
F e r.i ti o s prisi~nei..ros

cUJos corpos Ignora-
7 7mos •................ ...... . ..... . ..... ...... " .... .... " . ..... . ...

--- --- --- -- -- -- -- --- -- --
48 360 105 , 33 ·18 157 . ..... 10 201 t.76C,.

--------~ ---------- ------ ----- ,~4'.l:S 1.33:) 205 10 1.961

-
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Exercit.o argentino

MORTO FERIDO C01\"'}'U. OS Ia:I:1'R.IVIADOS TOTAL
ATAQUE DE CORUPAlTV

22 de
Setembro de 1866 " " I~'l3 'l3 '" "l:j

~ '" i3 ~ " ., .,.,
'" ~ ~~Divisões e Brigadas <l <l~ .g e~ <l <I~

.~ a~

~
<>" 0."

~
<>~ 'õ<:1'- () <I ... <I" ~~... Çl. ~ ... ~ <I~ ~ ... '- :f:o ll., o ll., o d:: o Cl,~ ll.,

-- -- -- -- -- -- -- -- - I-

I- divisão. - General
PAONIl.RO

Artilharia ............ ...... 1 ...... 2 ...... 3 ...... ...... . ... 6

---- -- ---- -- -- -- - --
la BRIGADA. - Coronel

Rivas

lo batalhão de linha ... 1 17 9 65 3 1 ...... 36 13 119
Batalho S. Nicoláo ... 1 19 8 78 ...... ...... ...... ...... 9 9,
30 b'\talhão de linha... 1 10 9 5"> ...... ...... ...... 12 10 77
Legião milit'lr. ...... 3 71 t' 45 ...... ...... ...... 6 8 122

-- -- -- -- -- -- -- -- - '-

6 117 31 243 3 1 ...... 51 -lO .J.IG

-- -- -- -- -- -- -- -- - --

2a BRIGAD.~. - Coronel
An'edolldo

40 bat'l1hão de linha .•. ;3 20 !l 47 ...... ...... ...... 39 11 106
60 batalhão de linha .,. 3 15 6 63 ...... ...... ...... 31 9 109
la le~o de volunlarios 3 33 5 64 ...... 14 ...... 1 S 112
Bata ão da Rioja ..... 1 17 4 52 ...... ...... ...... 12 5 81

- -- -- -- -- -- -- -- - --
9 85 2.J. 2"26 ...... 14 ...... 83 33 408

-- -- -- -- -- ---- -- - --
3- BRIGADA. - Coronel

Esq'Uivel

Estado·maior da brigada ...... ...... 1 ...... ...... 1 ...... ...... 1 1
Batalhão do ROS-.'\l'io ... ...... . ' ... 1 2 ...... 2 ...... ...... 1 ·1
Batalhão de Tucuman. ...... ...... ...... . ..... ...... 2 ...... .... 2
Batalhão de Catamarca ...... ...... ...... 2 ...... 2 ...... 2 .... 6
Batalhão de Corrientes, ...... 10 1 9 ..... ...... ...... ...... 1 19

---- -- -- ------ -- - --
lO 3 13 ...... 7 ...... 2 3 3"2......

-- -- -- -- -- -- ---- - --
I

" 63
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MORTOS FERIDOS C(·"TOSOS EXTRAVI~DOS TOTAL
ATAQUE DE COROP.UTY

112 do
"

.,
" ~SfJtembl'o de Ifl66 "'ti 'ti 'ti 'ti

'" ~ " õl ,. "" " " .g " " ~ ~ ..
Divisões e Brigadas <:! <3" <3 <3" <3" .~ e ..

'S ,-,," '<; '-"~ '-"~ <>"
~

<>"
<3'- <3 - ~ ~""

.,
<3 '- ~Íi.1:t:: .. "" :t:: '-"" :E: ~""

o R, o A., o R, o R, o R, I
---- -- -- -- - --

4- BRIGADA. - Coronel
Sv.sini

Batalhão de Santa Fé. 2 36 7 118 !l 28 18 182
2- le:li;"io de voluntarios 3 'J3 3 é8 S 6 lO!)
Bata ão de Salta ..... 'l 30 8 53 2 ii L2 01
50 batalhã) de linb'! ... 3 48 6 45 2 7 1 100

------

SomT.ol. (Divisllo Pau-
ne1·o. '" .

lU 157

370

2-1

82

274

758

13

16 79

·[7 475

13D a'l 1.346

2" Divisão. - General
ElilLIO MITRE

------------ ----

-1-·----
Estado-maior

la' BRIGADA. Coronel
BustiUos

1 ...... 2 1 . 3

-------

'1° batalhão de guarda
nacional, c i d a d c de
Buenos-Aires .

2" BRIGADA. - Coronel
P. J. Ague't·o

20 Batalhão da guarda
nacbnal, cam panha
de Huenos-Aires ,

4° dito, dito .

3- BRIGADA. - Coronel
Pablo Diaz

Bat!illlão de Cordoba .
Batalhão de S. Juan .
BaLalhíio de Mendoza e

S. Luiz .
20 Bat. de Entre·Rios.

4

2

2

1

1
6

3

-- --~- --- --- ---

9 .
1 .

10

3
1

3
5

1
1

7

11
1

12

5
1

,
11

8 ...... 12 2 1 2 21
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MORTl)3 FERIDUS CONTO OS EXTRAVIADOS TOTAL
AT.,QUE DE COROPllTY

22 de
Setembro de 186G .,

{l {l " ~{l't! 't!.. ..
~ ~ líS.,

~ '" ~ " ..
~~Divisões e Brigadas .g .~ .g ., .g ., .,

o ""- "" ... "" ... "" ... ';:; "" ....," .," <> .," <> e"
I l!::: ..... ~ Jt~ ll:::: .... ll:::: . ... ~ ~I'l,

C) ~I'l, C) C) ~I'l, C) R;1'l, 'l,.
, -- -- -- -- -- -- -- -- -
~" BRIGADA. - Coronel

Mateo i\fan·tine.:r

20 bat;úhão de linha... ...... 4 o" " 9 ...... ....... ...... .. ..... .... 13

1
10 batalhão do 30 regi-

meot? da guarda na-
2cional ............... 1 5 1 10 ...... 4 ...... ......

1~190 batallião de linha... ...... 50 9 fiZ 2 18 ...... . ..... 11
120 bLlt-llhão de linha.. 3 52 8 69 1 21 ..... 16 12 1581
30 b3tal11ão de Entre-

Rios .....•...•....•. 1 62 6 90 3 30 ..... ...... 10 1 2

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 173 2-1 270 6 73 ...... 16 35 582

---- ----- -- -- -- ---- --
OMYA (Divisão Emilio
Mitre ....... ....... 6 187 26 293 8 74 . ..... 16 ~O 573

-- -- -- ---- -- -- -- - --

TOTAL .......... " 31 I 557 108 1.054 2-1 1:"3 ...... 155 163 1.91~

~~ ------------ --------- ---- -----
I 588 1.162 177 155 2.082

N. B.-Parn ha\'lllOnisar este rua.Jpn com o anterior, adoptamos esta nomenchtura.
Ao que Cham>lmos aqui - d'ivisões - davam os Argentinos o nome de - COI-PO de

Exel-eito -; e a'J que designamos por - b;-igadas - chamavam êlies - divisões.
. Cada Corpo d~ ~xe;'oito argentino tinha uns 4.000 homens, isto é. a força de lima

divisão 00 exercito braziJeiro. As divisões argentinas compunh'lm-se de 4 on fi ba lliões
e cada um d'estes tinha de 21tO a 300 homens; raros excetli.m deste ultimo algarisD1 .
As divisões repartiam-se em brigad'ls ele 2 ou 3 batllhõds. As inl, segundo a organi
ação do exercito argentino, cmla divisão vinha a ter 1.000 e tantos bomeos, e algu

uns menos; as brig;ldas teriam termo médio 500 homens, isto é, a força de um b>1L'l-
lbão incompleto.

Tudo isso era calculado J?ara simula.r um numeroso exercito, visl..:l como a agitação
que se not\\va em v'lrias prOlvJl1cias e li, imjJopularid\\de (h allianç'l.. com o BraziL nã
permiLtiam ao governo 110 gclneral Mit,re augmentar as forças em operaçõlls.
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62

Perdas dos belligerantes até 22 de Setembro
de 1866. -- Trophéosl

1)

PERDAS DOS ALLIAD03

011 seguintes mappas dão, em resumo, as perdas soffridas pelos Alliados
,desde o começo da guerra até 22 de Setembro de 1866, dia do ataque
de Curupaity:

Braz llei?"OS

MORTOS FERIDOS EXTRAVIADOS TO'J'AL

~ " " "'1:l '1:l '1:l
[;l ~ '" ""'~ '" " '" .,t:j t!" ~ '" .~ t! .g t:j~'1:) 0.1- .~ (,)I~

o.~ <> 0."~ t:j" <>
~

,,~

1> I<l;~ ~ ~~ ~
t! I-

o ~ o ~~

Desde Det:emln'O de 1864 até De-
zembro de 1865 (Vej. o Mappa
dç> 10 vo1., pa~. 21~ do Appen- ,dtee, e as rectlficaçoes publica-
das á pago 2 do Appendioe deste

77J20 voI (I ...... o ••• ... ..... 15 2.l5 - .ln\) \) 121 46
1866

Desde os reconhecimentos do Passo 2da Patria, em 23 de Março, até
ao ataque de Curupaity, em 2.;
de Setembro (Vej. o Mappa pa~.
215 do Appendioe, l° vol.; rectl-
ficações. pago 2 do Alfoe-ndice,
2° vaI.; e os m~as o final
dos capitulas, X, . I e XII d'este

1O.6iE
20 vaI) ...... ......... .. . .... 208 2. '240 727 8.355 2 80 937

-- ,-- ---- -- -- --I-
223 2.4&~ 749 8.764 11 204 983 1J. 45:'

Total da perda dos B"azileiros des- ------- .~-~~
I

de o oomeço da g'uerra até ao
ataque de Gurupaity . " ., ...... 2.78 9.513 215 (2) 1'...1.'36

(1) Não Ip.vamos em conta as perdas que tiv ram os Br.lzileiros na campanha do Estado
QI'lentaI, lesde gez~mbro de 1 'li4 até cO de Fevereiro de 1865 (Vej. sobre ellas o 10
Volume, IP1 endLOe, plg. 214), nem im tod)~ os tiroteios <J bombardeamentos nos mezes
de Agosto e Setembro de 1866.

(2) Não vão incluidos (l coronel Carneiro dtl Campos e outros officiAes a,priFionados
ii bO,relu do paquete lIldnjlU.. de Olinda, antes da decla.ração da guerra.
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A"gentinos

ACÇÔE' " "'" '"'" '"" '" " ~.,.~ <:l
<:l~ o ..

~ """ <> ""~
~~ ~ "'~~~

o ~ o A.-- ---- --
1865

MORTOS
FERIDOS 00 EXTR.~VUDOS

COl\"TOSOS ou PBI
SIONEIROS

TilTAL \

~

CORRIENTES (13 de Abril) (tomada
dos vapores 25 de Mayo e Gua,-
leg'lJ(J,y pelos Paraguayos) ....•.. 2 13? 1 1 6 43 9 57

COMBATE DE CORRIENTES (25 de
Maio) • ..................... 3 69 19 160 . ..... .... 22 22ll

PASSAl!EM DE CUETAS, pelo vapor
Guatrdia Nacional, (12 de Agoslol 2? 2? 11 4? ...... ...... 3? 6'

BATALHA DE YATAY (17 de Agosto) 3 10 12 74 ...... ...... 15 84
Tiroteios e guerrilh'ls em Cor-

riente8 durante o anno de 1865. ? 15? 7 30 ? 151 ? 601
RENDIQÃO DE UROGOAY.llio~"" o.... ...... ...... ...... ...... . ..... ...... ...... ......
Tiroteios no Passo da Patria em

Dezembro de 1865 e Janeiro de
1866 .......•................... I? 10' ? 207 .... .... 11 ilO'

1866

4.812

163 1. 919

387 4.425
1

181 29 28,'> ...... .... 36 4116?
...... ...... ...... . ..... ...... ...... .....

13 6 30 ...... .... 6 43
1 ...... 1 ...... ...... ...... 2

415 37 4.43 " .. 3(1 48 588
1 I 4 ...... ..... I 5
1 ...... 2 . .. .. .... .. ...... 8

26 20 208 ..... ...... \14 2S4
3 6 52 .... ...... 6 ij='

186 38 -149 ...... ...... 53 635

4 ...... 5 "0 .. ...... ...... 9

4

11

COMBATE DE CORRALES (31 de Ja-
neiro .. .. 7

Passagem do P'lraná .. o. . . . . . . .. . .....
BATALIlA DO ESTERO BELLACO (2

de l'.1aio).......... o ••••• , •• , •••••••

9 de Maio : o .
BATALHA DE TuYUTY (24 de Maio) ..
Bombardeamentos e tiroteios em

19, 25 e 30 de .Jnnho ... o" .... o .
Idem em 3. 5 e 7 de Julho..... . .
COMBATE Df. YATAITY-COR.'\ (lO e II

de .Julho) •............. " ... o
COMBATE DO BOQUERoN (16 de Julho) ......
ATAQUE DO SAUCE (18 de Julho).. 15
Reconhecimento do Passo Vai (4

de Setembro) ......•.. o , .
ATAQUE DE CURUPAITY 122 de Se-

tembro) o o" •. 80 557 132 1.~07 1 I 155

~ r;107 30212.975 --71~
Total da pe-rda dos A?'gentinos rlesde -------------~ --------

o comeÇO da g'Ue1-ra ate essa data 1.285 3.2i7 250

Damos mais especificadamente as perdas dos Argentinos porque nos
mappas parciaes, publicados no fim de cada capitulo, apenas declarámos
o numero dos que ficavam fóra de combate.

Rectificámos aqui, tambem, algumas informações inexactas que demos
no lo volume. pago 2"27 do lppendice. A respeito das perdas do exercito
argentino obtivemos, por intermedio da nossa lega~ão em Buenos-Aires,
um uiappa minucioso, que reproduziremos no 3' volume, fazendo então
sobr~ elle algu-mas observações. O mappa em questão está em muitos
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pontos no mais completo desaccol'do com os jJroprios documentos officiaes ar
gentinos: algumas vezes exagera as perdas dos nossos alliados, e outras
vezes as diminue ou supprime inteiramente. Assim é que nada diz sobre os 6
officiaes e 43 marinheiros, aprisionados em 13 de Abril de 1865; eleva
as perdas do exercito argentino no dia 2 de Maio de 1866 a 2 chefes, 7
officiaes e 96 soldados mortos, e apenas 4 officiaes e 12 soldados fe
ridos; eleva consideravelmente o numero d"l'; mortos e feridos no dia 24,
e engana-se dando 657 soldados mortos em Curupaity, em vez de 557,
que é o algarismo aliciaI, como já vimos.

Teqlos certeza de que o mapp I que aqui apresentamos approxio:.
ma-se muito mais da verdade (1).

Q'J"ientaes

Infelizmente não nos foi passiveI obter dados minuciosos sobre as
perdas do exercito oriental. os diarios de Montevidéo, do tempo da

(L) O leitor desejará t~lvez conhecer desde já os alglrismos do Mappa official a
que nos referimos. Eil-o (até Curupaity) :
Tomada dos vapores argentinos pelos Pa,-aguayos (13 de Abril de 186~): - 8 olficiaes e

40 marinheiros mortos (algarismos inexactos; I'ej. o 10 1'01. ; só prisioneiros ficaram
6 officiaes e 43 marinheiros).

Combate de COl-rientes (25 de Maio de 18135): - mortos, 1 chefe, 2 oíIiciaes e 69 soldados;
feridos 2 chef'Js, 17 officiaes e 160 saldados ('1.doptámos no ~hppa acima estes
algarismos, não obshnte nos parecerem eX'1.gerados, e serem muito superiores aos
da p'ute official de Paunero publicada nos jornaes do tempo).

B....'fALIlA DO YATAY (17 rle Agosto) : - mortos, 2 chefes, 2 offici'.\es e 21 soldados; feridos,
2 chefes, 9 officiaes e 71 soldados (não adoptám)s estes algarismos)

GAJON PARA.GUAYO (27 de Setembro): ~ s Idados .mortJs, 3 ofilciaes e 7 solda'los feri·
dos. ('ão as unicas pel'tlas, que, segundo o mappa omcial, tiveram os A rgen·
tinos nos tir.,teio e guerrilhas de Corrientes; no mapp'1. acima calcula'110S em
!lO homens fÓra de c,ambate o prejuizo qu elles t.iven·n n'esses choqnes Tambem
nada diz o l1lappa official sobre a passag€lu de Cuevas).

ORRALEs.-(=31 de Janeiro de 1 66) : - Dlort·,s, 2 chefes, fi otlkiaes e 1'1 sold'ld,)s; fe·
ridOS,2 chefes, 27 officiaes e 2.1) soldados (adoptámos estes algarismos embora
nos pareçam exagerados).

ESTERO BELLACO (2 de Mqio): - mortos. 2 eh~res, 7 officiaes e 96 soldados; feridos, ,1
offici'lIJS e 1'l solaados (estes algarismos são inteiramente ina Imis iveis; vejo as
partes officiaes argentin t~ no Appendice á obra l~ Thompson, e a nota 5", pag. ln,
Cap. X do presente volume).

TUYUTY (24 de Maio\: -mortos, 6 eh Jfes, 13 olneiaes e ;6') soll!\duti; fericb :2 eh fes, 31 ameiae
e 445 soldados ;dis)ersos, 30 sl)ldados (alg'll'ismos inadmis iveis; vejo a' p'1.rl 5
omciaes argentinas que publicamos n'este A.ppendice'.

yAT.... "I'y·COR,i 'lO e 11 de Julho): mortos, ·1 chefes e 26 soldados; feridos, L chefe, 1c
o.fficiaes e lOS soldados ,h'\ aqtú engano para menos, tendo sido os soldados f .
ndos e contusos 'W8 e nãl) LO ; y j. a pe os offieiaes lue publie·lJl1os).

~OQUI];RO~ E A11CI]; (16 a 18 de Julho) : - mortos, fi eh'1fB~, ameiaes, 202 slldad. s; fe·
ndos. ü chefes. a6 oJ:li'liaes e 45:4 soll'ldos (nã estão exa ·tos ustlJ algan lllO ;
ha algum desaccordo com as peça, officia '. ).

PA ·so VAI (4 de Sltembro): n·tda ele mort.o n·)m feri I s.
CURUP,UTY (22 de Set.embro): - ruort s, .j, chefes, ~7 uffieiaes, Gil soldaJos; feriJas!

12 cbefe, 120 officiaes e 1 207 :oldados; rli pelo os, li:;; sJldados (só ha AqUI
um en~ano quant.o ao numero dos soldados mortos, el vado a 657 Quando
foram ::>57). .

O mappa oflieial não faz mBllção dos officiaes e sJltladú: mortos, feridos oxt.ra·
viatl·~s em alguns t.ir·Jt.eiQs o IJombarJe.Jlllenlo de Maio:1 et.emlJro de 1806.
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guerra, devem ter sido publicadas as par es officiae, e Ó xllmi-
nando uma por uma se poderà calcular ao cert{).

a secretaria da guerra da Republica nada con ta de po . ivo, e
gundo nos foi informado.

Em 1865 o Orientae apena tomaram parte na batalha de a a ,
onde tiveram 188 homens fóra de rombate e desde a p agem do
Paranà até 22 de Setembro de 1866, tiveram como temo visto no mapp
parciae , 972 homens, pouco mai on meno, morto, ferido ou extra
viados. Ao todo, portanto, 1.160. ão podemo, porém, fixar o num~ro

do officiaes e soldado, nem do mortos, ferido ou pr' ioneiro .
Daremos sempre o seguinte resumo, embora imperfei~o, porque não

faltará em Montevidéo quem o po a completar rom algum trabalho:

FERIDOS 00
E.,(TRAVIADOS

MORTOS CO,,'TOSO 00 PRI- TOTAL
SIOlmIROS

ACÇÕE
o

~ ~ ~~ .,
~

.~
<oe

~
., ~

., .. .,
<:lo. <:lo. <:l ... <:l"

~
o..

~ f~
",o

~
"',,-<:l ~

~ <:l"-
~~.. ~ .. ~

o ll.; o Ao, o Ao,

-- -- ---- -- -- --I-
1865

B.lTALHA DO YATAY (l7 de Agosto)

1866

3 48 23 lU .. 162

Tiroteios de 20 e 26 de Abril no
Passo da Pakia ............... ...... ...... ...... 2 ...... ...... ...... 2

Tiroteio no 10 de MRio ........... ...... ., ..' ...... 1 ...... ...... ...... 1
BATALHA DO E TERO BETLACO (2

? 1 ? 1 831 21
T~~te~oj~sde"3 '~té" i9 'd~' Mai~

? ?. ...... 6 ... .. ...... ...... S26.... ......
Acção do Passo Sidra (20 de Maio) ...... ...... ...... ó ...... ...... .. Õ

22 e 23 de Maio ................ ...... ...... ...... 3 ...... ...... 3
BATALHA DE TOYUTY. 24 de Maio) 12 121 17 146 . ..... ...... 297 2ô7
2S de Maio ................ ······ 1 .... ...... 2 ...... .. s ... 1 2

Bombardeamentos e tiroteios:

De 1 a 13 de Junho : ..
14 de Junho ..
De );, a 30 de Junho ..
De 1 a 17 de Julho .
ATAQUE DO SAOCE (18 de Julho).
Reconhecimento do Passo Vai I bde

etembro) .
Reconhecimeuto de S. Solanc (22

de Setembro) .

Somma '" ..•...

?
1

...... ...... 5 ...... ...... 5
? . ? ? ...... ...... 2 29

...... 1 G ...... ...... 2 6
1 ...... 6 . ..... ...... . ..... 7?
? ? ? ? ? ? 2W

? '1 1 ? ? ? .....
? ? ? ? ? ? .....

-- ---- -- -1-;--
I 1.0671

Como se v~, para termos com exactidão as perdas dos Orientaes, seria
necessario verificar quantos officiaes e soldados (tCaram mortos, fe-



1·idns ou extraviados nos dias 2 de Maio, 1 4J ele Junho, 118 de.
Julho, 4 e 22 de Setembro de 1866:

Resumo:

Com estes dados podemos fazer o seguinte calculo das perdas dos
Alliados até 22 de Setembro de 1866;

Mortos Feridos Extraviados

BRAZILEIROS· •.•• 2.708 9.513 215
ARGENTINOS ••..... 1.?85 3.277 250

3.993 12.790 465
ORlENTAES ••.••.•• ? ? ?

TOTAL .•••••.•••••..•.••••.•••••••.•••••

2)

PERDAS DOS PARAGUAYOS

Total

12.436
4.812

17.248
1.160

18.408

Até 30 de Abril de 1866 tinham os Paraguayos perdido (Vej. lo vaI.
Appendice, pago 218), pouco mais ou menos, 4,000 homens mortos;
3,000 feridos e 7,200 prisioneiros.

De Maio de 1866 até 22 de Setembro tiveram fóra de combate:

Feridos Prisioneiros Total

3.000 7.200 14.200
1.3:0 ]50 2.450

30 5 41
8.000 370 14.370

Até 30 de Abril de 1866 .
Estero Bellaco, 2 de Maio .
Passo Sidra, 20 de Maio.. . ..•...
Tuyuty, 24 de Maio .
Escaramuças e bombardeamentos em

Maio e Junho .
Idem em Julho.•......•..........
Yataity-Corá (10 e 11 de Julho) ....
Boqueron (16 de Julho) .•......•..
Sauce (18 de Julho) .
Escaramuças e bombardeamentos em

Agosto e Setembro.•..•........
Curuzú (2 e 3 de Setembro) .
Passo-Vai (4 de Setembro) .
Chichi (5 de Setembro) .
Passo Canôa (~2 de Setembro) .
Curupaity (22 de Setembro) .

Mortos

4.000
1.000

6
6.000

30
20

150
800
200

20
800
20

4
10
50

(30
40

300
1. 'i00

700

30
1.800

10

20
200

20 lIO
10 70
30 480

2.500
900

10 60
32 2.632
7 37
1 5

18 48
~50

Somma... .... .... ... 13.nO 17.190 7.853 38',15p



o leitor comprehen
um calculo approximado.

fonte paragua a.

5 5

bem que te' a ri m ~ n
P1'Ocm'âm ' d pl'<1fel'en\}h

3)

TR PHÊo

Até 30 de Abl'il de l 6 tinham o' Allia lo' om' do ao inimi
(Vej. l° yol., App~/uliG pao~. 21 -'~19):

1 bandeiras (6 pelo' Brazileiro . 3 pelo' Araen ino ; "2 pel' ri-
eotae . e 7 pelas trop da tre naçõe aIliada, em

42 eanhõe (~1 pelo' Bnzi1eil'o" 3 pel' .-\..t'oe.ltino :
tropas das tre na~õe' alHada' em Ul'ugua ana).

O Brazileiro' tinham toma ou dA trui o 5 vapol' e 10 eh '1'.

De Maio até 22 de 'etembl'O foram este~ o' troph~o' tom d ' p h
força da alliaoça:

PELO BRAZILEIRu

baUtl ins t:llllhõe l' tati\\' d~

f0c:lIll!It'-

Maio .... 2, Esleí'O Bellaco..•. ...... 4

~ 20, Passo id,'a . ....• , .... I

» 24, T,uyuty ............... , 3 3 1

Julho .... 16, BoqMero ~ .......... " .. 2

Setembro. 3, Curlt;;ú .. ... .......... 3 13

20 -!

PELOS ARGENTINO':

Maio .. .. 2, Est"ro Bellaco.......... 1
» 24, Tuy"t!J · 3

-1

PELOS ORIE. TAES :

o o

Maio. . .. 2, Este;'o Bellaco ., .
;I> 24, Tu,yut!J . 1

1 1

1

o

A 64
Total '" ,. 12 21 4
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Até essa data (22 de Setembro de 1866), p0rtanto, tinha o inimigo
perrlH.o 30 bandeira'l, 6'~ can~õ 'I vapore e Iv chatas. Tendo sido
rep~rL1dos igualmente pelos Alliado,:; os canhões e bandeiras tomados em
Uruguayana, cabiam aos Brazileiros os seguintes trophéos:

13 1>andeiras por elles tomadas, e 3 de Uruguayana,-16;
51 canhões.
Desde a passagem do Paraná (16 de Abril) até 22 de Setembro

de 1866 tomaram os Paraguayos os seguintes trophéos aos Alliados (1):
Aos Brazileiros, 4 canhoes em 2 de Maio;
Aos Argentinos, 2 estandartes em 24 de Maio;
Aos Orientaes, 1 bandeira em 24 da Maio,

63

A imprensa paraguáya durante a guerra

No Semanario, na Estrella e na Centinela encontram-se muitos
pormenores interessantes sobre a guerra, mas poucas informações dignas
de credito: o numero dos Paraguayos é diminuído sempre nas descrip
ções dos com~ates ; o seu heroismo exagerado e cantado em todos os
tons; e os Brazileiros, Argentinos e Orientaes são invariavelmente
descriptos como bandos de escravos vis, incapazes de re. istir ao em
bate das legiões « deI GENrO», que assim era chamado, na mais
abjecta linguagem, o dictador Lopez.

(I) Damo-nos pressa em rectificar algumas informações incompletas que demos no
final da nota 70., pago 12, f1ap. X, do presente vohune.

Sem faUar nos trophéos, que, graças á sorpreza, Lopez recolheu em Mato-Grosso
e em Corrientes, s6 conseguio eUe tomar, depois que começou a verdadeira guerra, os
s ,glúnteS canhõe e bancleirãs:

A os Bl'(lzíleiros:
2 de Maio de 1866, no Estero Bellaco, 4 car,hões raiados de c'llibre quatro (foram

retomados pelo duque de Caxias, 2 na ponte de Ytõrôr6, em 6 de Dezembro, e os
outros 2 em Lomas ValentinHs, no dia 21 do mesmo mez e anno de 1808).

3 de Novembro de 1807, em Tuyuty, 1 cwnhão Withworth de calibre 3'2 (retomado
pelo duque de Caxias em Lomas Valentinas, no dia .25 de Dezembro de 1868), 1 bQll'l
aeira do 4° batalhão de artilharia, que foi aprisionado touo n<lsse dia.

Os Brazileiros, pois, s6 perdernm 1 bandeira e 5 canhões, sendo posteriormente
retomados por elles esses trophéos, assim como toda a artilharia que o inimigo encon
trára em Mato-Grosso.

Aos Al'gentinos :
24 de Maio de 186-, em Tuyuty, 2 estandartes de cavallal'ia.
3 de Novembro de 1867, em Tuyuty, 3 estandCh1'tes e 12 canhões (foram resgatados

em Humaitá, a 25 de Julho da 1868).
27 dfl Dezembro do 1,68, em Lomas Valentinas. 1 ba'ldeira arrebatada por um

ajudante do gene.r~l CabaUero (alferes Gregorio Medina). a um batalhão al'gentino que
p~rsegula ns .fugItlvos. .

_ 05 Tgentmos, port nto, perlerun 1 bandeira, 5 est:md1l'tes e 12 canhões.
Aos Orientaes:
24 de Maio de 1866, em Tuyuty, 1 bandeir'o.
TO'l'AI,: 3 bandeiras, 5 estandart~s, 17 canhões. - Tndo isso foi retomado pelos

Alliados.
~stes são os algarisn~os vel'dade~"os, qu~ colhem<?s .não s6 em doclllllentos dignos da

credito, mas em declaraçoes de vanos officlaes brazlleuos, orieJ'l.taes e p!\raguayos.
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Todas as derrota, excepto as do Yata)', Curuzú, Ava e Loma
"\ alentinas, eram festejadas como explendidas victoria.

Daremos aqui algumas amostras das descripçoes paraguay~ para
que o leitor po sa avaliar o e forços que a impren a de Lopez empre
gaya para illudir e e mi ero povo e crear uma fal a opinião no estrangeiro:

'I

* *

BATALHÁ NAV\L DO RIACHUELO (11 de Junho de 1865).

Trechos de um artigo da Rstrella (Piribebui, 13 de Junho de 1862):
« ..... AI fin de la 1ucha la escuadra brasilera f~6é totalmente

vencida, y la sagrada ensena nacional de la Jibe7'tad quedó tri~m

(ante el 11 ele Junio de 1865 en el ma formidable y e traordinario
combate naval de la America deI Sud.

« Perdimos algunos buques, pel'o alcanzamos una victoria tan ex
plendida como imposible. EI enemigo perdió Duques, y perdió todo ...

« •........••......... , ..•..•...•... , , ...••.•.•••...

«Era el sol de] 11 de J.unio que reflejaba sobre nue tra
patria los destellos de la inmorta] victoria de] Riachuelo. Era el 4°
anniversario que celebrâbamos de ese triunfo que ha pa mado aI mundo,
de ose triunfo que babria dado de un solo golpe en tier -a con todo el
poder maritimo deI Imperio, i mas exactituà . e hubie e desplegado
en la realizacion deI plan y cumplimiento de las ordene de S. E. EL
SENOR fARISOAL LOPEZ (1) .... »

Justificando o dictador, diz a Eslrella, que, segundo o plano d'este,
o chefe Meza devia eis J horas da madrugada dar abordagem aos
navios brazileiros, e assegura que, se e a ordem houve e sido cum
prida com exactidão, seriam tomado infallivelmente os me mos navios.
Mas o chefe Meza perdeo muito tempo, pretendendo reparar o desarranjo que
soffreo um dos vapores paraguayos. O combate, por i o, travou-se .J
J/2 h07'as clepois da des'/,grtarla 'flor Lope;;.· D'ahi resultou que a
viclQ?'ia fosse alJe1ws brilhante, mas sem os resultados que eram da
esperar, isto é, sem a tomada de toda a esquadra brazileira.

li i Y quien puede dudar », coutinúa a me ma folha,« que tomada
la escuadra enemiga habria felizmente terminado la guerra?

« Oada vez que se refresca en nuestra memoria la idea deI Ria·,
chueIo: Oh! Meza! esclamamos: qur.e te dementia ccepit! Un tilde

---
(1) o nome do u}Rl'ech,l L 'pez. assim como o.; qualiflc-ltivos- genio,- héroe pal'a

guayo,- salvadot, de la patria,,- eLe.. flppar cem sf'miJro !l'esses periodicos em VERSAES,
como ai\lli.
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que so pretenda variar en los designios deI GEl: ro, se abre á los
piés deI atrevido un abismo! Hombros presumidos, cobardes ó arro
jados, temblad! I O pretendais medir con vuestro pequeno brazo lo que

es inmensurable ii la razon comun! En las riberas deI Paraná, en ese
mismo Riachuelo, que, á pesar de la defectuosa comportacirm deI gefa
de nuestra escuadra, agregó uno de los primeros y mas esplendorosos
blasones á las armas nacionales, en ese mismo Riachuelo habriase con
cluido esta guerra colosal, cuyo nudo gordiano iha á cortarse irrimisi
blemente, practicando sin titubiar las órdenes deI HEROE PARAGUAYO,
de ese GENro para quien la rliflcultad no existe, j' ante cuyas ema
naciones luminosas los grandes hombres deI siglo, los militares enca
necidos, los diplomaticos consumados, las grandes figuras cont~mporaneas

son pequenas... »

'f

* *

BATALHA DE TUYOTY, (24 de Maio de 1<'66).

o j emaHa?'io, commemorando esta victor'a, disse (n. de 26 de
Maio de 1867):

« ••• El ejército nacional que habia escarmentado ya a las hordas
de la triple a1ianza en las acciones anteriores, el 24 de Mayo ha dado
una prueba perentoria de su heroismo, y, conquistando uuevos loureles
para la santa causa de la Patria, ha abierto el funebre panteon que
debeu ocupar los perversos euemigos, en premio de su temeridad y
cinismo.

« Nuestro COrazon se dilata de entu iasmo aI recordar al1uella
memorable accion de grandes recuerdos para la Republica y para la
Am~rica, y la historia regi trará en sus páginas de oro con caractéres

de diamante su justa apreciacion, porque esa jornada gloriosa fué 01
golpe mortal que aniquiló el poder de la alianza destinada á conquistar
aI Paraguay y llevar adelante el inicuo proposito de dominar à los
demas estados de la América Meridional.

« Hemos dicho ahora un ano, y hemos de repetir hoy, que la
gran victoria deI 24 de Mayo importa el fundamento, y anuncio seguro
y precursor de la victoria final de la causa que sostenemos., .. »

O Semanw'io da noticia das serenatas, bailes e outras demonstra
'ções de regosijo na capital e nos acampamentos paraguayo,.

No campo dos alliados as baterias brazileiras, argentinas e orientaes,
como era natural, saudaram com '?l tiros, ao nascer e ao l'Ôr elo sol,
o primeiro annivel' ario da batalha. Deo isto logar·a que o correspon-
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dente do Semana,riQ em Pa,SSfJ PQçú escreve s~ a eguinte e cnfio as
linhas:

«.... El dia 24, anniversario de la bataIla, que on e te mi mo lug,u'
han so tenido nuestras armas con tanto denuedo J' glorio~o resultado,

presenciamos escenas muy originales en el campo aliado.
« Es sabido que, como en todas las acciones, e110s se atribu en la

victoria de aquella memorable bataIla, y, en consecuencia de e to, ha
bian hecho ruidosas demonstraciones en las p .blacione aliadas. e pre

valecian de la incomunicacion para mentir à u humor y poner las

cosas bajo el punto - de vista de su peculiar interes ; sinembargo la ver

dad no puede ocultarse por mucho tiempo, y aquella mismas poblacione
a quienes se anunciara la victoria, tuvieron que rectificar su opinion
en vista de dato po itivos, que no dejaban duda de la mala suerte
que ha tocado aquel dia a las armas aliada Q podia dejar de aberse,
que una gran parte del ejército J.rgentino, en el mas grande de órden,
se precipitó, huyendo, ha ta Itapirú; que las fuerzas de cabaIleria
de la izquierda, como las de infanteria que cayeron sobre los demas
punt JS, habian hecho desalojar la trincharas enemigas, dejando sus
caiíones; que, en fin, Ilevó el enemigo e a oca ion tan terrible des
calabro, que los mas ardorosos é inteligentes gefes de la alianza decla
raron que aquel dia habia desaparecido toda la e paranza de la conquista
deI Paraguay.

« Pet'O solamente con examinar el estado a tual en que e. tan se
puede ver i han sido vencedores Ó vencidos. Si han vencido, i como és

que no encontramos ocupando los mismos pllesto que entonce.' defen
diamo. ? Su rol de invasore y su programa de Ilegal' en algllnos me es
á la capital de la Republica, lo ponian en la nece idacl de avanzal'
como lo hllbi8rou hecho si obtuvieran una sola vict, ria.

« Pnes bien! despues que tan patentemente e ta conocida Ta parte
que 1]a tocado ã. la la allianza en la )·ataIla del 24, todavia viene
ahora a representar una ridicula farsa, como ya V. vã. ã. ver ... »

Segue- e a descripçilo dos festejos no acampamento alliado de Tuyuty.

Era es a a fu:rça a que se rpferia o erre pondente.
A Estrelta de :26 de Maio de 1869, saudando o 3° anui ver ario

da victoria de Tuyuty, diz que o exercito alliado, em l6 de Abril de
1866, quando passou o Paraná, tinha « cerca de 1l)0 000 1Ja:/o fi. el'/s. »

As Dotida que o emal~ar'io dava eram CJ.uasi sempre fal. as: victorias
imaginaria, ou derrotas convertidas em victorias; prodigios de valor
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praticados pelos Paraguayos e cobardia.l escandalosa dos Alliados; des
animo, ruina e desastres continuados no Brazil, na republica argen
tina e no Estado Oriental; proxima declaração da guerl'a do Chile, da
BolivÍ.1, do Perú e Colombia ái tres potencias alUadas, e outras cousas
do mesmo jaez.

Em 1867, por exemplo, o Semanario entreteve os seus leitores
com os pormenores de suppostas revoluçõ.;~ nas provincias brazileiras
da Bahia, Perna,mb1+co e M""eanhão.

• •

Para que o leitor fique conhecendo melhor a imprensa paraguaya
durante o tempo da guerra, transcreveremos os seguintes trechos de
um m"tigo ediclo?'tal da EstrtJla (numero de 1 de Julho de 1.')69):

« •••.• Hombres que marchan à su destino, tiene el pueblo para
guayo, y un GENIO que és la alta espresion de superioridad de todos
los hombres es el que preside y dirije sus destinos.

« En el Pueblo Paraguayo está un reflejo de la Dívindad.
« En el GE IO que le preside y le dirige está un vivo destello

de la misma Divindad.
« Es por eso que el mundo con sus volcanes, sus aguas, sus va

pores, sus materias sulfúreas y bítuminosas, sus metales, sus truenos,
sus arenas, su' píedras, sus fíeras todas, y sus infierno ha sido ante
el Pueblo l?araguayo infinitamente mas insignificante liue un átomo de
polvo ele carbon ante eI universo entero.

« EI enemigo, dando contra e1" destino deI hombre, dando contra
la libertad y la ncionalidad, ha desconocido las verdades eternas, y
ha caído bajo su peso.

« Ha ~uerido trastornar la naturaleza; ha creido esterminar la
razon y la libertad; ha creido poder aplastal' aI GE 10; ha .creído,
en fin, anonadar á Dias en uno de su::; destellos, en us leyes y en su
obra la ma privilegiada. Y el enemigo en proporciun de su número y
de la fuerza de su embates, no ha recogido síuó la medida ele su 1111
potencia en su elesastl'es.

« Que han sil\o nueskos enemigos en presencia deI MARISCAL
LOPEZ? Sombras pavorosas y fugitivas, conclen ado varores deI crimen,
que aI fuego de una sola mirada deI GENrO han elescargado sobre
ellos sangre y desolacion.

( i De que les han ervido á nuestros enemigos todos los planes,
todos los elementos, todos los crimell8s y todos los medias de que se
han valido?
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« i De que les ha servido á nuestros enemigo~ que harto i pesaroso
y sensible es decirlo! 'en la illlsma mesa deI MARISOAL LOPEZ, Y
delante de los mismos altares de Dias hayan pue to asesinos con punal
en mano que corte el vuelo de la existencia deI GENIO?

« i De que les ha valido á nue -tros enemigos que eu todo el curso
de la guerra hayan empleado todos sus medias, todos sus elementos
propios y agenos, todas sus balas y sus bombas, y todos sus conatos
y .todo su tiempo contra la vida dei GE IO?

« i No han dicho nue tro) enemig'os que hacian la guerra a ese
GE IO; y no han empleado contra ese GENIO todos lo elementos, la
vida misma de un Imperio y dos Republicas y todos lo hombres y
elementos que el mundo entem ha podido darles?

« i Y que han conseguido de tan monstruoso é infernal empeno?
Anonadarse, y auouadarse .... cubrir-se de baldon·é infamia, sepultarse
en el polvo de las derrotas, ahogarse en su propria sangre, y sorber
su propria ruina.

. «i Que prueba mas espléndida que esta de la verdad de que ha
cemos palida mencion,?

«i Ouando en la histol'ia deI munuo ha aparecido en la cumbre
de los tiempos un GENIO cual el MARISOAL LOPEZ?

« Tunca.... jamas..• _

« Um Alejandro, un Julio César, un Constantino, un Freder'ico
Guilh'3?'me, un N apolp.on, han sido atletas que se han levantado con
las alas deI Genio sobre el nivel de los campeones de Marte; todos
eUos han labrado su vida con 61 buril de la inmortalidad; pera
i cual de eUos ha remontado á tanta altura y ha dominado los espa
cios hasta la misma inmensidad, cual el IARI~OAL LOPEZ?

« Oonsultense las épocas; cou ultense los. siglo, consultense las
luces y los elementos, y consultense los accidentes, las circunstancias
y los medias, y se verá que el MARISOAL LOPEZ és el GENIO de los
Genios 1. •. »

••
•

Os seguintes trechos de um paralielo eutre Lopez e Jesus Ohristo
são tomados tambem á Est?-dla (artigo editorial de 13 de Junho de l869) :

« La formidable y extraordinaria guerra, gigante en todas sus pro
porciones y detalies, que ba sido provocada a sostener la Republica,
es ciertamente el gran elaboratorio de su existencia politica.

« Es e1 apremiante y decisivo debate de su pasado, su presente y
su porvenir.
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« Patria, liber~ad, sJberania, independencia, religion, vida, todo.....
todo..... ha estadb amenazado de muerte, y de muerte alevosa, vil é in
fame ...

« EI huracan esterminador pariÍa de su cráter, ...el Brasil, en nubes
de sangre, fuego y humo.- Arrasaba las regiones deI anchuroso Plata,
y sacudia el santuario de la democracia.

« Los rios se secaban, las ànditas mon tanas inclinaban amedrontadas
su colosal cerviz, y la historia y la geografia enmudecian aI atronante
y esterminador rugido de la tempestad.

« La misma existencia de todo un DIOS era problématica para al
gunos, y desconocida y bofeteada por la muchedumbre atea.

« Mas, à manera de la rosada aurora, que cenia los divinos des
tinos de la VIRGEN DE AZARETH, existia en el corazon de Amé
rica una VIRGEN NAOIO ALIDAD; que, si AQUELLA dió un DIOS,
ESTA habia dado un GENIO: que si AQUEL habia redimido li la humanidad
entera, habia inaugurado la libertad y la igualdad, y habia con la doctrina
de sus hechos y de sus palabras edificado la paz y la felicidad de las naciones
y la paz, la felicidad y la gloria deI genero humano, ESTE estaba
llamado á salvar el esplendor de esa divina doctrina: estaba llamado
á defender y so tener esa libertad y igualdad; y estaba llamado á
defeuder y sostener esa pa ~ y feliciclad de las naciones, y esa paz,
fe~icidacl y gloria de la humanidad.

« Si AQUEL habia libertado las naciones y aI hombre de la pesaria
esclavitud de las tinieblas y deI pecado, ESTE estaba destinado á libertar
esas naciones y ese hombre de la oprobiosa esclavitud, de la desenfre
nada ambicion y deI cruento despotismo que hacen de las naciones y
deI hombre i una simple cosa!

« La hora sonÓ: las trompetas' de la barbarie, sopladas por las
furias infernales, conturbaban los espacios; la tempestad dirigia sus pasos
de desolacion sobre la VIRGE AOWNALIDAD de America, y la
sentencia de la degollacion estaba tirada.

« Empero, el GENrO SALVADOR no partió para el Egipto, no:
partió, si, para el campo de la guerra, para el campo de prueba!

« FUE EL 8 DE JUNIO de 1865!
« No dejó el PESEBRE cuyo verde follaje formaba su cuna; dejó

si el Fausto de las comodidades de su alta posicion social y politica;
dejó los dulces halagos deI hombre. y corrió por las asperezas de la
austera vida deI hér, e.

« S. E. el Senor MARISOAL LOPEZ, venciendo la oposiciou del
congresso y deI pueblo, y cediendo á los patrióticos impulsos de su
magnânimo y generoso corazon, como á las inspiraciones deI GENIO
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partió de la A uncion, dejando la marnificenci' deI a~'i nte guberlli\
mental, para poner su fortun u~ ufrimento,:"tI P' a r li ,id.\
en pró de la salva_cion de u Patri<l, em pró de la in 1 mi:.
DIOS y de la paz, la libertad :' la felicidad d la _-.. 'one' ~

hombre.
« Recho de tan sublime y acrisolada abnegacion no à, de 1-1 p.llabl'3.

su elogio, ni de la pintura li imaaen.
« La presencia de . E. e1 nor }IAlU OAL LOPEZ aI frente de

sus Ejército ha borrado la palabra impo ible deI dicciouario de la
humanidad ' .

« ,.................................................................. .. ..

« S. E. el Senor MAR! OAL LOPEZ ha hecho aI fl'ente de ~u'

Ejércitos lo que no pudo haber hecho uadie, lo que e'taba r ervado

a nn GENIO! •• , »

E ne te tom original vai correndo todo o artigo.
Não e comprehende como podia o dictador Lopez tolerar, e llleno

ápplaudir, escriptos tão burlescos.

A 56
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