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Ar-de no Lmman o peito 
Nobre ambição de ,.loria, 

E de levar nas azas do respeito 
L\ orne immortal ao _ templo da rnemoria. 
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~o/loco a v~oó jzéó Mle modeóto áduto ele a#

do : /-edenee=VOó eóÜ /,;1Plo, j.-oicjue o óe~e ~umjtto é 

.dem v~ o/ jtede-n.ce=voó j.-oi~ue maió vr;f.o. é atndce o . 

óeu audoi. 

rflicda=óe elo jutinuio fletei1.eÚo elo J!lkajt/. @1/J;;'l= 

,7uem IJne!/[oi o jufde avadct·i ~ue a @//{auücêa" o toi= 

ião /{eioeco OIJ'I-cle .d&anclttaiJn aiiJnctó ~upueiree" 
CP - ~C'//J . líiX. _w, I Off. . Off. I I 
róctm'/.CI/lao" ""6fpeni-t~ue :::Vtaó, reY'eiiJ'tCI/nct.eó J<tUia" .l'uta 

ele @)/fejlerr~oó" <lBaueto. e ouÜoó aclmúav~o v.alt<M ~ue 

acloMwm oó fuitoó med'tceieó elo · J!giajtl. rbt6=aliejw-l= 

~ue o cy'Jumjzto é denz vr;;&o. 

cvl{at6 v.r;f.o. é euiu!a o auettYt elo /~o" foiree na 

óaa taca tadctó aó eaya~Õeó ele ieójfu'to·e ratt·dcto 

fca·l-t~m- tír;-eeern doó deveieó púe a v~;; r/nemliauuite/ 

Jeneloóú:lacle //ie -t1?-yfõe. ~ .. IJ.~o o.dócuio eoncúla= ~ 

cicio" t encleó j.-e4.ma1Jtentemente /iomaclo. COIJ~ _aó .mdi~· 

cleJIJnclecedaó" IJna.J aó 'lnat6 óolcm.,.,ttcó } ·tovaó de eon= 



ótdc.Za<;âo. . 0 ~.Jta a óde.?na /r;?t.;/atu~a em 7ue me dc= 
d~naólccJ j.aia 'U?fa icjtlcóeiJlta-ntc ·Jta av?ucfta ca= 

9'1'let•la cloó d~utacloó ~ e1Jnfe1ÚJ.. ~u:lo. óttcc~wa= 

'J'J'lC9~to. ja!lece.c/o. c,;nco óenaclolcó v.~o.ó" lfaveed CM~ 

ólctnlen?.e9'lte ~leóentado a 1neu IJ'ZO?ne IJ'laó -ter-ectt;uaó 

ktcw dudo/tla or-t ü(tluc j-alct occcfaz ~m; ca~i= 

iaJ. !iJa v~ct falte nunca ·me jaltoct a /·acfte.Ça. 

@)/.!'áo da tlúvmfl!o. com 7ue mcu,6 óe dwa daóva= 

ncce..t. WJn lfo.mcn"l-juufl:;co. elo. 7-ue M.ta c.yíontan.l:a c 

Ú?-alie..lav.c! o;ie.1"'e.ao. de uma f ·tovúozce.a .d:te.Oóa" c ?"e 

Jo.-t. netJ?.Iutnoz tdu/o cede a fatna a o.utto at}jum tal= 

tão Jottc a lata. 



féo?n a j11te~acLYJimC; caifa de '/". @x. a, em da.fa de 4 do 

co~t,tende, 'M;cebi 0.1 ftttimoM!Jo!J v&do.1 ladino!J cpue or_ @xo a :~e di: 

, c;nru dcdica1/J ao luunilde audelb da c<JetU!Jalem » 1 v da « $'io= 

CJ!bafdtia » do immotifat !f!Jr~que de {êc!aia!J o ?J c;~t,a(iclão que 

d/ e{)fa c;eneio~a offe~t!la W{)ulict ao bio(j4ajtho e av btújtaftkado é 

.fanda e ifac exube;~anle, que mai.1 .1e jwde alfeti'll j~elo {)denoio 

do confundido que ft ela v o; do ac;itaclecido I 

f!} que jMiém nao jwfJ"O j'IMie!vi'b é O dwe~t, de ifo'llna'b afoát> 
manife~o!J 0.1 /}en.fimen/0() de a/Ja Mjmfw!llúa, que n' e'JIIe~ 

-v-~.1 0{) M ltadUjem ftata com_ a n;ição IYI,a;iieitao ,fJe;m efJião 

etfe.1 denunciando gu.e o co~açâo de guem ofJ ftwdti')Úb ft~ou 

ftela fttimeita ver Mh aó abobada() do {Oi??tO()O céu do C'bti')ÚúO I 

!lue 'YYty,{)le'bioóo e (;1/IA!lJ-irdive.t não é o f"'endot do ~(}jú,t.ilo ;~aia 

o dot'bão gtte no() foi betço I f!J ftenrfainen.fo gc~e alú lamjuy"a, 

corno atJ!Áo jwte9tino, no jwnuldimo vei!Jo1 fiatece atlttcli'b a ejJe 

ineflavel jiendo~o ~ lemb'ba aqueila exft.anf>ão de !Jaudade;· CJ;bte 

o cledeuado f!Jvidio exlwiou n' tXJ.a :>u6lime exclamaÇão: 

Q/YetJcÚJ 7-ua ?Zd~ tJod~= ck/cccú?ze cajtéo() 

.@;.eit/0 o o 

• Q//{;o de/ com 7-uc. doçuta o juzâtÓ do/:; 

r:;y/0() attadla ~ domÚza /)) 

:L • 



9't'ln em6atc;o ele aclbCa=!Je 'Jt'. ~x. a !Jejw.~~aclo elo ,ff}tagd 

fw'~ dando oceanC' / :'I em f:m6a"'<Jo rJOb'wludo do 6'&iilwnf"ioóimo 
• 

jutjtd que em lodc~tJ a~ etJcala!J da vida oociai lem 'bejHooenfado 

no. velho mundo/ :'1 em embaiUJú ctn fim, do enleio de rÍanla!J 

e dão vMicfJ!J diveMÕeo, e do em,6ale de 'lanJaó e dão va'bÍa!J vi= 

tijJi/udeJ, r. b . a. OC não aqueeé~a ntmca de dua(J ejL~ofLaó1 qne 

the l~aviam encatnado no inf/imo do f"'eiJo j'be'bennae:'l 'beminiJ= 

çenciao do c;"'ande f!mjM'Lio, onde a lu; da f.IXitiencia lhe de!!= 

eet'bátta oJ oii~M I B'ào ej>a!J dua:'l efoe!La!J - 9 de fove'beito de 

17qq e # de !JeÍem6'bo de 1802. -#a ;~'bimeàa, em gue na 

foe'JU&jÚL de cf!. jo!Ji, da cidade do f/(.,io de Jcunúlbo, em ota= 

do"Lio ela caMb do cot~ (f}{~runuel lfi/.tva'b~ da .tf~cca {JofJia 1 

'becebd~~ ()f!'. ~x, a a 'bejulc;ende aU'beola de ck'bi!Jdão 'na jú()cina 

6ajli0ma~ fado c;ue foela iec;it>lação fJon!Jfilue1 de jltflb fJ~ a 

naiuwlidade do fJu;eilo/ na fHXJU·ndC'b;_ em gue afienláta jLWça 

de cadele no Mc;imenlo de cava/latia de @'{fina:'l ~e·'bae!J, na 

vit/cr, do if,~incijw, onde e'ba ewfão ouvidoi fJett vent7t~do jwe, 

ouja:'l dwdiçõeo de lwnwdeg) ju3'lr:ça e benic;nicLade fbe~ciuw,m 

na memotia d' agueÜe:'l 6on!J ha6iianf/f!J . 



~e jbata oa. 6ta;ileiM>~ fâtoa t>e~mjme mot/ivo de cttwfo de~= 

vaneoimenlo o iewm ftot ~eu, na(u,taÍ e oon.feM,aneo o riiwYAe 

oade4e da vitla do lh,incifi.e/ não é fowci~o qu,e o enoateça. 

~4ma ela~ maÚJ tobu~ia[J im/d{ir;encia~ de qut; ~e ufana o ~a= 

;ii, o ~emf'bte memotado con(}dkeito joMf /komá~ 'lflabuco de 

~ujo, l~a jwuco 'bonbado á admitaçâo e aoõ a/fedo~ da !>ua. 

f~a/4.ia, fali.wndo de f}/f'. ~x. a. d~ia, em oatia ·que denlw anle 06 

otko!J. : cc llenelw-me do maio'b otçpiho e en#wú,a!J.mo jw'b l&b 

f>a6ido, lw. iemjw, que e/J,e {r.f!ea{;;ba) é btaJiteiw 6 balúano. 

~ uma fflo'bia ftaiba o tilía!jd ve·t u,m f~lko (}eu como Cj'Wndc 

ju'bi(}conM.dJo e leCji!>iadoi de u,m povo <1ão -civilit>ado como o 

povo jw'riu'JU.elj "» • 

/[Couve prYwrn oudta ejtocha da vida de r'. ~x . a. em que o 

amot da de'bta nalai maiô que nunca tive Mje;vveu e .fumuliuou 

no oO'baçâo;' efoooka em gue !>6 o j•r;nt>ai na indeftendencia do 

rfflw;;.it eta o'bime de iroo=e!>j'biúio naoionai I f!im, qud'f!Jdo 

ninr;u,em oG~tJ-ava, f!egu,elb1 nof> c~oulof> maiõ indimoõ baibucia'b a 

!>efw;taçlí,o d' aqtu!La imjto'lian1e f'~~a·vl.e doó e!>ladoõ da monat= 

oiUa fwvk~e;a/ quando nem meõ-mo eM/adi!>laõ do cdcance e 
r 

j'bal4.iol0mo d:_o 9tande jo6é rf/onifac.io de rdf,nciA.ada e if'dvai 

jc~úpvam fYYIIiãa oN1.otiuna e IXYYbVfJJ'bienr/f3 efia tJej'baJI,CtJÇâa/ Jti= 

· ' 



'}wncfo :),e f'/XflU?nba f/111, U/11UllJ CO'InO VnfJrPU.fiCÇÕeJ OU, WJ'IlHJÜWJ 

jW'ú d(e olf&wcidotJ ru>tJ dep,wladotJ de rf!. ffJaul o, ao j~JJa'tllilwm 

jwJI!a !/!i().6oa a d()l}na/b ajõm.fo na jvb/;m,eilbCb ajoem6ÚCb C()!JII/.)I/i= 

r/u,iml/~ já r. ~X . G C()'ln lodo 0 cfmwdo e CO'tmje7n ctatJ jwo~unctatJ 

C()I}'IJ'/)icçÕetJ, frbOCICb'I11Java e dit>c~~dia com pu:;'cunça de ioc;ica e &bu,= 

dição a ~idade da Vnde~wia do $'ttefjd no jwlúiodico 

« <(bida.dão.. .!ÇiUetdCJ. )) , j'hO'b 0/1: @x. a twdi'licLC>; f/YJ11 1820
1 

?W 

aJdiç;o r;pe de1n frYb eJ~iÇJ1úafe .I - <(5o.núcteta,çõ.e~ 60 -{;.ie Q. UntãCJ. 

de 0;CJ.th~tta.i co.m CJ. 13ta.%iL 
#' efie aJJic;C>; que jW'b :}u,a vmj'!JrYviWJWia jwlir/ica_, em 1vdaçâo 

aoá f'/biJJ?'IIrYúdiol> da emancifação do {/)ba;d, fai=o=h,ei f!;Cbn:}.cte= 

v&b no fim da, ,f/Jio'J'baftl~ia do !!Ju9Me . de ~cv.r;iaó (à), a/li()I}'IJdou, 

71: @x. a 06 jtlbec()I}'IJCeiiOtJ naci01W;()fJ1 jbOI&a Mm'W'YI!ie C(YYil.wJiaJIJ OfJ 

~te'bdadeilbOfJ vwfoW7fie(J do(). doió jwvo() i'bmã06, 'f;Me cdiá~ jw'b u?n 

eõl'ban!Lo WJdiMie de eiJbCUmt>lancia!J, fJ6 fJe jwdoú,Cb'l% WJMewa'b 

a.mitta.l).eimente unúio.~ , ~eyta.ia.ndo.-*e a.mitt~v-eimente, ()()1}1W 

0/f. @x. a, ac()IJ1J(J-e!Aava. 

@ jwifJ IMYYI/ba=!Je r. ~X- (), cmn (b jwiO'bidade de U,?n lfYYii.onne 

'l'KUUfnaniJJ?w1 aÍiáfJ r/ão ao nimd da!> naluJbae!> fYÚ<JenciatJ da 

().?ltw;ao e ela crYIIW'Yvle;a dar> idécbfJ1 gue já jhrYb .foda ct j1M.fe 

a/luirb !J t;'tdcbmewle oJ o(icçtceJ cf,(f, vcíkc" ·nw,ckin..cb do- o6:Jrxt= 



uuwft.'Jm0 rpw elo,;;, WYI/YbaJ dejtoi!J 6e CO'i'bVe'l.irAa en& /etc/o c01?= 

(>tb1'/f//lnada; de con/O'v?nidcvde, nwi:'J Olb ?'IW1W.l1 crnn a!J dicfam.e6 

e j11WvitJÔeJ do cuidar/o 1JWJnee6o, cu;o lalenrlo ele jzublici()/a jllce= 

coce rflcb a jvwjdwcicb doo c;'bamdeó fubciOó C.()'ln que cÚ; fulu'bO 

Actvia. ck oj?,wtenJctt a tJua jw#bia, !tonia/b n luumcmictade c 

r;'/JÓI/t'jeaiv ju:tMb Ji a anrfono-nw:lict de IJaj'billtÍanQ jwvfwlue;. 

~1n (in"', :Yv . "f!'iJconcle, co/{or:ctndo em g~wnle do meu livw 

o6 miww.1o:l v&bf>O!J· cie· "l @x. a., ck·j'b(J/b com owi~O;j não 1'JW'Yi,O~ 

JJÚtllwóo-J com, qtw r/an'l!bent me jwnf~,O'vOtb a nofio itltwAado 

mnir;a, c- :li•. conJetlwüw r'ia{e, fio gtw Oó 6'ba;ilei'baj ltãa de 

ie& a91vcukcidoJ e O'Mjld/z()()OJ e!Jrfa elor;penlfe e eni/JuwiaY!ica !Jatt= 

daçãC> com 71w (}F'. ~x.a. leivmüna f>Ctb lwvifiúno canrfry.: 

« cffe? te datt.<lo em jr-~n, teMe< c~Í'<>óa / 

« 9//làe de éanéoú vaw&ú atfa./r:uacloJ / 

« $téz, jttodey;ue na &tdífcuzte ~~~aaa, 

,, ..@..ee .@ifeutJ e a ?taéet~e;ca_ tfc ~;?1zal~ 

<< $ contJente, d~tee~, 7ae clo,núzaclo, 

cc @e, não áu; 7ue úze§uuetf dentÚm;llt<?, 
= J' / ;). • «@e c(0tauaa, e.v~ur-e, e tJtnfa ventttio.1o 

<( ~.fc? âtc? otm~ jtcá jtioy'.ct~~ck /n 

:#~eleve I< ~?·.a a pteli':riclade c!' c~ r/a cado~ allrnclencl J 

1 .• , 



~e'ú e!Jiia U/ln<:b daJ oewtJiÕe!J en'b r;ue1 no d~e'ú c;atwrvle do 'no)o 

JAei !!!ui:; de Do~M~~ a jwnna eo'llw lão ele vonlade jwlo J~aJw( 

'J;LW jwJwoo qtbe'Wú oomJ~elilú oom, a velociclacle e ÍMttjLção do 

jwntJ~ol 

'DoM com a 1naitJ di:iincda con!Jide~ação e e/evctdct rwlim,ct 

_([f} e ~r ~x. (L 

rif.m. ~ a//ectft."vo, e !J,inee'bO admitctclo,&, obti;;acf(.l Je'úvr. 

!Ei.lÚocL, 7 <f,, jii!tr· 

ri !! ;srs. 



AD PRJECLARISSIMU~llliOGRA PfiUM 

INVICTI DUCIS DE CAXIAS 

lpsus qui nuper, cmlesti incensus amore, 
Adivit Jerusalem, mirisque coloribus pinxit, 
Jam nunc, dilect<a patrice baud immemor unquam, 
fata et eximia gesta viri, qui, primus in armis, 
Brasibce nomen faiQamque ad sidera tulit, 

l\efert, et jubet ooterno volitare per mvum. 
Sic patri~ cari, insig."Qes virtutibus ambo , 
l-Iic eaiQ ornat scriptis, at bic pectore servat. 
Salve, denique-1 Telh~s, pareps magna virorum, 
Fe:r:ge! en! qua Deus, et natura uberrima cluciL. 
Et liceat me, nescio qua dulcedine eaptum, 
L(;'!3tari tqa, ta"Qta prosperitatc b.eatum. 

~rogofores: Quinta ele Santa Luzia, 
tl de :i ull10 ele 1878. 

VISCONDE DE EADR A. 
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CLARISSIMO VIRO 

JOAOHIMO PINTO DE CAMPOS 

SA~CTISSIM! PONTIFICIS ROftiANI Pll/ESULI DO~I~STICO 

' 
Auclori Opcri cu i lihilu · « llicru alem», Nu_nc Scriplori Vi Ire Ducis Caxicnsis 

Qui Solymre invisit uon pridem mcenia sacn:e, 

Et loca tot miris sancti.ficata modis, 

Composuit, rediens, afilatus Numine, librum, 

Non minus ingenii quam pietatis opus. 

Narrans, aut potiu pingen qum "Viderat illic, 
Pectora nostra simul flammat amare Dei, 

Nunc, alia exorsus, describens horrida bella, 
Magnanimi celebrat splendida facta viri, 

In patria nullus quo clarim· exstüit arm.ls, 

Robore cui pauci consilioque pares. 

Tali te, merito, jacLas, Brasília, cive, 

Tol lauris, victrix, jure superba tuis: 

Historico pariter gauclc, Brasília, docto, 

Qui tibi · dat ela rum perpetuumque decus. 

ANTONIUS JOSEPHU '' VIALE< 
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INTRODUCCÃO ., 

I. Impulsos que deram origem a este livro. Elementos a que o auctor re

correu.- Il. Da guerra.-ill. Qualidades dos grandes generaes. De 
como ellas se reunem na pessoa do sr. cluque de Caxias.- IV. Suas 

outras qualidades publicas e particulares.-V. A opinião a sem res
pei to . 

I 

Mais uma vez, por cardeal impulso, me cabe o en
cargo de fallar á minha nação de liD1 de seus primeiros 
vultos. 

Se a gratidão individual, afl'ectuoso sentimento, ins
pirado por mercês e beneficios é dever de cada ho
mem, mais sagrado o é a gratidão nacjonal para com 

· os homens grandes de um estado, para com aquelles 
que aos seus concidadãos prestaram, após as mais for
mosa acÇ5es, o ma.is relevantes serviços. 

Tempoc:: houve em que a sociedade pa.gava aos ~cus 

heroes esse feudo· de admiração, rendendo-lhes culto 
como a scnideuscs, figm:mdo-lhes alem campa uma 
rcsidcncia 1m in lcnmmdios. Outra, e ma.is rasoavcl, é 



lO 

hoje a recompensa dos coetanco e a da posteridade: 

monumento melhor c mais duradouro que os bronzes, 

a imprensa, consagra, perpctúa, lega aos seeulos, no

mes e feitos do varõc preclaros . 

Foi de uso antigo (disse Tacüo) denunciar á memo

ria elos pósteros os feitos c o teor de proeeder dos va

rõe illu tres; e nem ainda em nos os tempos, com 

quanto edade dos seus tão descuriosa, deixou de as im 

praLicar-se, quando algum mcrito sobreexcellcnte venceu 

o vicio commum : o esquecimento da justiça c a inve

ja. Porém entre nossos maiores, como lhes e tava mais 

em natureza obrar façanhas, assim tambcm os enge

nhos abalir.ados se moviam a perpetuar exemplos glo

riosos, não por favor ou ambição, mas pelo com cnci

mento de se haverem d'esL arte honestamente. 

E n'este gravar nos fastos da historia os titulas de 

excepcionaes benemcrencias~ dois grandes proveito pu

blicas se alcançam: paga-se a divida social; excita-se á 
imitação. 

«Quão doce é o louvor, e a justa gloria 

«dos proprios feitos, quando são soados! 

(!Qualquer nobre traballia que em memoria 

"vença ou eguale os .grandes j ~i passaclos. 

«As invejas da illustrc e alheia histol"ia 
,,fazem mil vezes feitos sublimado . 

"Quem valorosas obras exercita, 

«louvor alJ1eio muito o esperta e incita., 

E quecido, por in tantes o desauctori :1do da voz 

c o insufficienLc das forças, ousei muito; afigurou--se-



j 1 

me que pocleria ser echo da opinião unanime da terra 
onde nasci, dando este testemunho de veneração, em 
nome da patria, ao mais heroico de seus servidores. 

Encomios a quem os desmerece são moeda falsa a 
que vaidade dá curso; veneno da lisonja, que, d' entre 
todos, é o que mais vertigens produz. Não assim quando 
a moclestia de um grande espírito o faz até ignorar 
quanto pó de e quanto vale; não assim quando um córo 
universal retumba em torno elo cidadão eminente. 

Conhecido dos meus compatriotas e encanecido. no 
serviço publico, dispenso .. justificações. Haverá ahi al

guem tão mesquinho que, medindo-me por sua propria 
bitola, attribua estas paginas a impulso de ignobil adu
lação? Axaso vivemos nós no tempo da aristocracia 
grega, elo patriciaclo romano, elo feudalismo ela media. 
eclade? I-Ia ahi porventura não sei que classe á parte, 
de cidadãos· que só pareçam altos, porque nós de joelhos 

os contemplâmos? Não, não; para mim, grande é só o 

homem cujos feitos são grandes. Justiça a todos é ele

viela : porque um cidadão é preclaro, não é rasão para 
que o seu elogio envergonhe nem a quem o recebe, nem 

a q?-em o tributa. 
Se, porém, agora_para este grato tentame algum ou

tro estimulo me incita, consiste esse, confesso-o, nos 
velhos sentimentos ele admiração, respeito e amisacle 

que me· prendem ao sr. duque. de Caxias. Desde largo 

tempo o ,havia eu seguido com o coração e os olhos ela 
alma; na sua vida publica, na opinião, no ameno trac-
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lo pat'Licolar, Linha ido a sim enLhesouramlo as noti

cias, que ora confio ao publico : portanto em seus prin

cipaes lineamentos antiga obra é verdadeiramente esta. 

Por maior que a eminencia do homem seja, essa nem 

me oiTusca, nem me arrasta. Alem da cardeal benevo

lencia com que me honra, de s. ex.a nada quero, nada 

preciso. Creia-se pois na imparcialidade de uma pen

na, que nunca trahirá a consciencia. 

Escrever ácerca da viela elo duque ele Caxias,. em 

qualquer quadra ela sua já dilatada, e ainda mais pre·

ciosa exisLencia, é sempre compor uma pagina da his

toria do Brazil autónomo. Começou elle verdadeira

mente a sua carreira com a patria independente, · e 

quasi não ha um notavel successo, desde meio seculo, 

em que tal nome se lhe não ache honrosamente vin

culado. 

Outros se têem occupaclo, e outTos muilos se occu

parão de pôr ante os olhos do publico o estadio per

corrido pelo homem fadado a assegurar a prosperidade 

cl' esta nação ; e quando a fouce inexoravel lhe deixar 

só o nome na memoria humana, virá o futuro historia

dor collocal-o na vanguarda elas celebridades brazilei

ras, e, sob alguns aspectos, elas celebridades tmiver

saes ~ . 

1 Muito mais aparada 1Jemu1. q1te a minha descreveu já a primeira 

parte da biographia de que me occupo, levando o bi'ographado do berço 

até a parlida para o Paraguay. A opinião attribuc ao illustre e recem

fmado conselheiro José d'Alcncar o notavel folhelo, de dezeseis paginas, 

em duas collunnas, pulJlicado em 1866, c intitulado o lJifa1'q1wz ele Caxias. 
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O. cidadão ele cuja ~iographia passo a occupar-me 
tem-se distinguido por muitos 'Litulos, . mas aquelle por 
que prima é o ele militar. Sua espada, sempre e só 
desembainhada em clefezà elas institt~ições e da patria, 
tem prestado ao paiz os mais uteis e brilhantes servi
ços. Tem sido o guerreiro por excellencia, comquanto 
não haja quem mais do coração lamente os deplora

veis abusos e usos ela força. 
Com effeito,. quanto cl~ horrores não fLmcle a pala

vra negra, a que devemos desaggravos : a guerra! Si
tuação tremenda, em que o homem se converte em fc-

Embora a largos tTa.ços, ha n'esse escripto tanta altura ele pensa
mento, elegancia ele phrase, justeza de apreciaçãQ, que eu me acanha
ria de desenvolver materia tão proficientemente tt·atacla, se não en

trasse em meu plano descer a mais amplos pormenores. 

N'outras occasiões e em lagares diversos, tive que · fallar ela guerra 

em geral, e especialmente ela elo Paraguay, assim como ela parte que 

n'ella cabe a este valente general. Não se me leve a mal reproduzir 

n'este livro algumas elas considerações então por mim oJierecidas, e 

bem assim aproveitar, onde as circumstancias o demandarem, os di

zeres de documentos officiaes e particulares, sempre que tendam a ea

clarecer os pontos descriptos, ou a expor factos que eu tão acurada

mente não soubesse narrar. 

Sei de antemão que ninguem procurará n'estas linhas uma hístoria 

do Brazil, nem das suas guerras civis e externas; sei que· me devo 

restringir a exposições rapidas e abreviadas; sei que hei de ficar im

mensamente áquem elo meu assumpto; sei que vozes mais competen

tes supprirão ;ninha deficiencia; mas tambem sei que ninguem trará á 

apreciação d'estes successos maior fervor ele intima convicção. 



ra; em cru a fraternidade, impo ta por Chri to, 

transforma em impcto ccrval; em que os coraçõe e a 

mente se petrificam; em que ao ex termínio c chama 

herOicidade; em que ão melodia ua1e - rufar do 

tambore - clangor da~ Lrombelas - sihilo das balas

troar elos canhõe -galopem· dos ginete - rolar da 

carreta - r tintim das pacla - e ais do ferido , c 

o sterlor dos moribundos I 

E d pois o brandão incendiario ; e depois a expo
liação triumphante; e a velhice abrindo a 01a á juven

tude; e a mãe chamando pelo filho morto, a Rachei re

cusando consolação; c a esposa implorando prolecçã.o 

do con orle cada ver; e a crean a e tupefacla no mundo 

crc cend.o na orphandade; e a virgem treme~ <lo pela 
sua corôa de pureza; e miseria, e pranto, e desolação, 

e morte! 

E ainda, male indi iduaes ão e e . Vede ora por 

sobr'elles, os desastres que assoberbam os povos.
A obra de Deus, que é a creação, contrariada pela des

truição que é obra de Satan;-lei da natureza e do 

homem abafadas pelo estrepito das armas ; -povoados 

convertidos em· ermos ; - correrias dos soldados · -

de manlelar da cidade · - aeneroso anrue derrama

do . .. ci a guerra com todo o seu pavoro o cortejo! 

Quantas vezes não vem clla, com um sópro, demo

lir obra de seculos de u·abalbo, paci ncia c paz I Mal

diclo o que. inju tamcnt a provoca I :Mi crrimo o qu 
é constrangido n acccilal-:.1! 



Pois não somos irmão quantos Deus á sua imagem 
formou "l Não é de nossos deveres primeiro, a caridade 
para com os proximos ? O que o cidadão é para a fa
mília,, 9 que a fàmilia é para a nação, cumpre sel-o cada 
nação para o genero humano, sem olbar a posições, 
influencias, forças ou proporções. ·Apenas Deus bafejou 
o primeiro coração, inoculou n'elle o amor a seu simi
lhante; é lei natural-social, gravada nos dictames do 
Eterno, na voz ela tradição, no peito de cada individuo. 

A guerra, que pelo contrario consiste na destruição 
dos indivíduos, na devastação das propriedades, é con
traria á lei natural-social ; e quem injustamente a pro
voca é torpe réu de lesa-humanidade. 

Por decreto providencial, esse attentado é mui las ve
r.es punido na terra. Tal criminoso não raro se assi.
melha ao imprudente, que se compraz em pôr fogo á 
selva espe sa e anno a, e que, ateadas as labaredas, 
lhes intenta-impedir a conquista; então é tarde : zom

ba-lhe elo arhitrio o elemento devorador; se podia r 

pouco ha, ser dominado pelo temerario, agora o domina 
a elle; am1)lia-se, enfurece-se.; enraiveoidas pelos ven
tos, vão as chammas lambendo quanto as circumda: 
florestas ou edificios, monumentos ou homens; é tarde t 

As im na mór parte das contendas iníquas, a guerra 
destToe o guerreiro; e o braço que accendêra o bran
dão, é pelo brandão consumido. 

Abominavel causa! e nem ao sacerdote do Deus de 
PC!-Z outro brado é licito enão o- in terra pax hmm:-
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nibu -. Mas infeliznienle o numero do ' mau avolla, 
e e le podem uscilar-nol-a, fOJ'Çar-nos; c ai, de ele 
então, o mal é i tTemediavel. 

Não rá de astroso perder- um membro do cor
po? Não se be i te todaYia em amputai-o, se a gan
grena o invade. Será um bem derrubar masLros em meio 
do oceano, e alij ar a artilhcria ás ondas? Derrubem- c, 
alije- e, 

fragio . 
oulro modo não houver de conjmar o nau-

Ctuvemo-no poi ao mal implacavel da guena, 
quando e der com justiça o ca o ele clefeza ou d ag
gravo; é o derrubar dos mastro , o amputar dos mem
bros; é a vida; porque para nações, como para indi
viduo , é vida a honra. 

R n e se dia Deus é com os ju tos; seu ollio mi
sm·icorcliosos clescans::J.m suavemente sobro o braço do 
valente, que prefere a honra á iCTnominia. 

m 
E visto como uma das necessidades de _qualquer na

ção é conlar com filhos seus, que no dia do perigo a 
defendam com a arma , bem hajam aquelle obre cujo 
nome todas as suas esperanças repou arn. 

Longe estão as acLuaes guenas elo que foram nos 
Yarios tempos hi torico . Ha mai : ada eculo tem 
sempre ido su ce sivamenle alL rando os meios bclli-
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cos, diYersidade enorme que não menos se dá, segundo 
os usos de cada localidade, ele modo que um soberbo 
cabo, em um dado logar, nada faria em outro, se ahi 

clu1zesse empregar os mesmos meios ele acção . SeAclJil
les, Annibal , Pompeo ou Cesar, após os -sem; mi.llana
rios sornuos, resurgis~em hoje, com as suas no~.ões, ~ nas 

estralcgias c seus recursos, c connnanLlando c:\.erci los 
deXer:x.cs, seriamj nsLaltL<.mcamenl.c "h a tido por Ll uah1 ucr 

brigada uas Lres armas, commanclada por um coronel 

graduado em brigadeiro. Ballistas, ca tapultas, ariele~, 

vine~s, escudos, hastas, pilos, falaricos, settas, fundas ; 
c no mar quadriremos e deciremos, liburnos, phasclos, 
ou cymbas, t·uclo isso seria n'um fechar ele olhos destruido 
ou pelos torpedos, ou pela pol vora e bala, arremes
sada ele ampla distancia, pelas espingardas fulminan
tes , ou pela arti1~eria ele vasto alcance, emquanto os 
encouraçados zombariam de quantos raios o caclw.:o 

Marle ou o impolenle Jupiter Ol ympico ousasse vil>rar 

sobre as a.cLuaes invulneraveis guarnições. 

E Hem é só pelos tempos, como tam1Jem pelos laga

res que as guerras Yariam em seus meios. Segundo o 
gnm llc c.ivili~ação dos bclligeranLcs, cHas Llivcrsific.anl 
etn tudo: uas suas origens, no modo lla llcdaração, 

nas regras bellicas, nos instrumentos ue acção, no di
reito das gentes desde a quasi anthropophagia até o 
I!onnevr au coU?·age mallzcureux. 

Mud am porlanlo co111 o~ Let11po · e log<ucs us pro
cedimentos do generaL por uc.casião da. guer ra. ToÜ<:L-

2 



vta · la ~on ·isLiu c ·on i ·tirá' · 1 llljJl'C 1Ú1111a :-;eri • de 

pro · 'dim nl , d ·tinallo a 'indicar a honra ou pro
moYcr inL re e · de uma nação contra inimigo, t!LLC 

·rccu ·a conciliação. N' · e · nLído, e no da dirccção de 
exer ·i tos, a· qualidadc> t.lq general derem hnjc ·omo 
hontem aqui omo al m, ·cr idenlica ·. 

E quando ou estudava o meu assumpLo, Luna t.:ir
nmrlancia me irnpre · ionou : fui a ·ingularidatl · d · 
d ·cobrir grande: paridade · no modo de asaliar a · 
partes do general emincnl.c ern ·ocúlos clivorsissimo · 
de bPllico·o· e'lado·, 'a analogia qu' Jui ohrirJado a 
r' ·onh 'Cer •nlr lodo '.' ·a tlualidades. a IJ.UC ador
ll :lm o 110 so illu:s lre co 11Lcm puran o. Tfl.o importante 6 
< ma Leria e tão augu ·ta a· Yoze~· qu' ·e me não l •
rará a mal 'n[l:.ixar aqui alauma · d 'aquellas apre ·ia

çõ •s, para 1ne o leitor po ·sa. julgar se a minha illl

pres 'ão foi u não cabida. · 
Cic ru. ua Oral'r/o pela lei de 1llanliu. acuu:-;t•lhaJ tl 

· romano · ..; obr · a clcir;Jo d • una gt 'JJ cral , exl'rim'-sc 

assun: · 

· Temo UIU uni1·n Potnpl'n. qu' t'\retl 1 t: III \alnr , a 

r1uanto: a antiguitlatlc ha tclebrado. 
te ••• (jualro s~w, 11 111eu ver, o · prcJicado::-; 11 ue Üe\' • 

ter nm bom gch<.'ral: pnicia militar. Yalor. ~ nctori--

1 auc c r orluna. 
~ Quem foi mais perito c1uc este varão, que ·aíndo 

da · e ·mJa.: r' in lruq;õc · pueri::;. pa: ·ou ÜJtOttlin •tlle a 
melter- e u·e· a rande gu•rra, ob <.1 di·ciplina mili-
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tar de seu pae? que desde menino foi soldado de um 
grande general? que ainda era moço, quando já com
mandava um exercito? que feriu mais batalhas que 

. outt'os tiveram de contendas particulares? mais campa
nhas concluiu do que outros leram'? cuja mocidade se 
instruiu na arte .militar, não com documentos alheios, 
mas com a experiencia propria, não com de~astres bel
Ecos, mas com victorias? Que genero ha, de guerra em 
crne a fortuna da republica o não exercitasse? A civil, 

a estrangeira .. . 
«Quanto a valor-, póde-se dizer co usa que não seja 

universalmente sabida~ Não são as virtudes de um ge
neral sós aquellas que commummente se pintam como 
taes.:-applicação aos nego-cios, fortaleza nos perigos, 
sagacidade em dispor, presteza em executar, prudencia 
em acautelar: todas estas qualidades se ·concentram 
n'este unico homem com tanto e-x.cesso quanto não houve 

en1 general algum dos que temás visto ou por fama co

nhecido. 
, ,, E otlLros insignes elo tes se req LLerem n'um gcueral 

completo. Que pmeza de cost1m1cs não eleve sc1· a sua? 
q ne moderação em tudo! que \rerdade I que comprehen
sãol que affabiliclaele! qne benevolencia! Em tndo isso 
foi Pompeo eminente. 

''Não é possível que reprima um exercito, general que 
a si proprio se não reprime; nem soja severo em julgar, 

I ' . 

qnem não qllcr que os mais o julguem com severidade. 
«E quanta não é a sua temperança ! D' onde cuidaes 
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. vós lhe ad ,·eiu a celeridade com ·que Lão immenso ca
minho ·venceu? Não foi a prodigiosa forca de remeiro:, 
nem segredo algum ele arLe ele navegar.ão, nem ventos 
desconhecidos ... não foi i::;so, não, LJUe o levou ·t. t.é os 
coHJins do mundo. Foi ;üé Jú , porque em caminho o não 
detiveram aLluellas rémora::; que aos onlm::; cos lur11am 

retardar ; uern a a v~~ reza o desviou da veí-eda Lfll ' em

prehcndêra, em cala Lle pt-e~~ts, ucm o appel.ilc o arras-
1óu para os gostos, a amenidade para os r.etrcios, a 
nobroza das cidades para o enLretcnirnmüo da ·vi:::;La, 
ncu1 emíitn o causaço para 6 descanso. 

a Qn:.url? á. alfahilicl adc com qllc admi! Lc o~ parlirula-
·rc::;, (1ue ]h e. querem conm1nnicar ::; ut,,s (rucixas, :Lão no
lard ::;c mo::;tn rlLlc, exGedcnuo ·llc pelo seu cargo aos 
maiores, Llil'o-i eis, na lhaneza, igual ao iulimo sol

dado. 

u A pnuluncia de ·uas rcso lur,ões, c a rnagcsLosa 

tluencia de seu · Lli~cmsos, '111 lfllC ]Ja. ccr la no1Jrcza 

propria, de ll LLCill u a~ccu para lll <.llldar, \'Ó::i a lcmles 

presenciado. 

uSua lJcnignidade é lanlc.t, flllC ~e não di~ccrne fa

c.ituwntc llual ~l'ja ma,ior JIU::l iuimigos, ·c o lcmor LJUe 

ellc:::; lêem do seLl valor ~u1le~ d.a peleja, ~c u amor que 
moslt·am á sua, mansidão após a Üt1oria. 

«Quem pois duviclará encarregar csla imporlc.mte 

gucna a um varão qne parece ter-nos sido liberal isado 
por especial pruvideuc.ia diviua: para co11dnir lodos as 
campanha~ elos no.:so.: l empo~? 
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«E po1s que a anctoridade Lambem vale muito na 
clireç.çã.o Lla gnerra c mando Lla mil i c ia., ninguem 
me poderá negar haver n'esLe general essa excellencia. 
Quem nã.o sabe ser de summa consequencia o conceito 
que Jon'nam os inimigos e os alliados elos nossos ge
neraes? n 

Tacito, na Vida de Agn:cola: 
«Tinha olho a conhecer a província, e fazer-se co

nhecido do exercito; amestrar-se com experimentados; 
imil·nr os melhores; nada pretender por · ostentação; 
nada engeitar por temor, procedendo em tudo com 
eqnani mi clacle ele energia e prnclencia. 

« •• • Pen~am mui tos que o~ talentos dos cabos ele 
guena carecem ele sagacidade, por isso que a admi
nistração da jusl.iça entre soldados é mais summaria e 
clesemeclada; e resolvendo quasi l.nclo pelas armas, se 
torna alheia ás agudezas elo fóro. Agrícola, dotado de 
prndencia nal1.1ral, comquanto se visse entre homen~ 

de lei, procedia sempre com acerto e recticlão: Éram
lbe causas distinctas o tempo de serviço publico, e do 
repou~o. 'Quando nas a.ssembléas era gmve, attento, 
severo, misericordioso; terminando os deveres elo cargo, 
não mais se divisava o homem auctorisado: a austeri
dade, a sobranceria, a ri~idez acabavam; e, o C[tle é ra
rissimo, não lhe diminuia nem a sua lhaneza o acata
mento, nem a sua severidade o affecto dos subditos. 

· ,. Memorar inteireza e so])rieclade, tratando ele tão 

illus1re varã'o, fóra injuriar-lhe as virtudes. 
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I( •• • Nem tirava desvanecimento de seus proprios 
succéssos, appellidando façanha ou viclor!a haver coh i
bido inimigos, nem tão pouco fazia constar por cartas 
·laureadas as proezas que praticára. 

I( ••• Não promovia, levado de predilecçã.o particular, 
nem dó patrocínio ou das rogativas elos centuriões; mas 

para elle os melhores eram o~ que melhor procediam. 
Tudo procm~ava saber, mas não apurar tnclo. Indul
gente com as fahas pequenas, usava com as grandes 
severidade; e nem empregava Sf}mpre o castigo, antes 
folgava mais elo arrependimento, e preferia nomear 
para os emprego·s os que acreditava se não desmanda
riam, a ter ele pm1ir os que dehnquissem." 

Vejamos o que se diz ele um d'cntre mil elos nossos 
ant.epas ·ados. .Teronymo Osorio, na Vúla de El-Re1: 
D. Manoel, tendo descripto em Affonso de Albuquer

que todas essas qualidades que Cicero enumera em 
Pompeo, encara-o por mais outro lado, pintando o pro
cedimento do heroe em lance muito apertado, depois 
que Pnlatecão dera um assalto geral sobre Goa, o 
acrescenta:- ~Mas :já então os nossos clesfalleciam ele 
'fadigas, ele vélas, ele golpes, e de quantos incommo
dos comsigo o assedio. traz, e ele quanto soffrem os des
tituídos· de todo o adjutorio, e. mais que toclós Affonso ' 
ele Albuquerqne, que em despeito dos gravíssimos cui
dados, que o enredavam, ainda lhe sobrava coração 
com que, ora consolando, ora reprehenclendo, aqui dan
do auroras de esperança, lá espavorindo · c.om a dr.s-
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hmira, reanimava, avivava os desmaiados, e ~om o seu 
exemplo accendia em muttos a afout.eza e coragem para 
as fadigas . N'elle mmca fraqueou o oflicio ele soldado 
in trepido, e menos o de general previsto.)) 

Venhamos já a tempos, proporcionalmente, moder
nos. Ouçamos a opinião de um r.minenl,e orauor, rela
Liva a um grande general frrl:ncez, o principe de Condé. 

Diz Bordaloue: 
rrFoi um príncipe, em Lodos seu deveres completo, 

isl.o é: ftel ao seu rei, zeloso do publico bem, c~rita
l.ivo, prudente na administração de sua casa, para com 
lodos :justo, e quando preciso, superior a si mesmo, ~ 
a l;odo o interesse; mt prospm:idade modesto, na <:idver
siclade inabalave1 , equanime em uma e outra. fortuna. 

" . .. O prineipio de suas façanhas era aquelle mar
cial a.rclor que, s~m Lemericlade, l be fazia ousar tudo; 
aquelle fogo ~1ue na execuçã,o lhe tomava tudo possí
vel, tudo facil; aquella firmeza cl'alma, que nunca 

houve óbice que lhe obstasse, perigo que lhe infun

diss~ l.emor, resislencia que o cansasse; a.qu.ella. vigi
lancia, que nada smprebenclia; aquella previsão a que . 
nada escapava, aquella peneLmção ·em~ qne, nas mais 
avenluraclas conjuÇ.tcturas, encarava, de um relance, 
quanto podia embaraçar, ou favorecer o exito, como 
olhar ele aguia que instanlaneo abarca vastas regiões; 
aqu.ella prompticlão não precipite, mas não immatura, 
anl.ipocla da lentidã.o ·de outros; a.quella perspicacia, 
qnc o I ornava tã.o l1:1 hil para aproveitar as occa siões, 
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prevenir os !lc~ ig nios AJdvr.r~os apenas planejado~ , fl 

n"J.o rerder em !leliberaçõrs vã.s momcnl.os rp 1c tleci
dern ela sorte das armas; a.Lluell a act1vidac1e C[Ue nada 
podia igualar, c que, multiphca nclo-o no Lha da bata
lha, far.ia que em locl a a parte apparecr.sse, Indo snp
prisse, m:uHivessr l.mlo, soldado c general a um lempo. 

inspiran cl.o r.om ·Slla presen0a a nm exercito inl.eiro, e 
::Ué n.os inftmos membros d'rllr , o sen vn.lor ; aqnella 
srrenitlluln no auge do combate, hmto mais manifesta. 
qn anto .mais encamiçada a JJefrega; aquella moderação 
r hranflnra par:t o~ ~en~; aqneJl.e inflex ível ol\'ido da 
sua pr.ssoa, ante o qual haralcayn. a vida. 

cc Qua,nl.os Roma exahon, quanl.os arlmirou a Franç::~ , 

possuia.m nm 011 antro ele tans dotes . Qnnl primava nos 
a~seil i os; f[nal na ai'I.c (los acampamen los; esLremaYa

se es lc no ataqnc, aqr1elle nadefeza; aur~ iv ersa.li rla.d r , 

porém, unida á em incncia de bellicas virtnclcs, fWa o 
carac.ler disLinetivo rlo invencivel Conué, cruc !le pe1· si 
vali a. exercitas. Bastava sen nome para espalhar terror 

- . ' 
pelos mais agnerrillos inimigos, Lomar intrr.pid aR a.s 
mais clebeis forças, cobrir nossas frm~Leiras , paeifica1· 
nossas províncias. formar impav idos soldados, oflicincs 

experientes . 
• • • cc Nnnca homem, com tamanha gloria, foi a essa 

gloria. tão :operior ; nunca lton1em com tamanho meriló, 
do seu meri1.o sr. orgnlhou Jnrnos; mmr.a 'homem eom 

LanloR r, esplendcntcs succesRos, l::tnLo rlesadoi'O II osten
tações ou lisonjas; nllnca homem a 1anta grandeza reuniu 
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lal aran ele moclcs l.i.a.lha.neza e honda.dr · nunc.a. homem 
D ' 

com tanto r.ngenho e saber, sentiu menos phlla.uc-ia; 
nunca homem com la:nta.s rasões de. ::.c desvanecer de 
si proprio, menos clr, si se occupou, menos se ·~nfectou 

do amor de sna pessoa.» 
Ouçamos rmalmente outra ancl.orisada voz, descre

vendo de qu e modo ~.etualmentr se avaliam as partes 
elo bom general. TP.m a palavra o proftmclo estaclisla, 

o elegante h1sloriador Thlers: 
·Homem, ehamaclo para eommanclat· em ca.n1pos de 

batalha, tem como em t.oclas as profissões liberaes, que 
adquirir inslmr.ção seienli fic.a ... DeYc possuir eonheci
mentos fla força, tios interesses c elo caracter elos res
pectivo povos. Cnmprr. sobre tlLclo conhecet· os homons, 
porquo os l10mens na guerra não são machinas; pelo 
coniJ'ario, tornam-se cnl.ão mais sensíveis, mais irri la
veis, e a. arl.e de mancjal-os eom fLrmq e delicada mão 
consl.ilniu sempre parte importante da· arl e dos Carnosos 

capitães. Convem que o general conheça a administra

ção, tenha espirito Ll e ordem, porque nã.o é tudo der
rotar homens, é mister alimentai-os, arma l-os, vestiras, 

e cmal-os. Todo este vasto saber tem ele applicar-se, a 
um tempo, e em meio elas mái.s ex.l.raordinari as cir
cumsl.a.ncia.s. Cnmpt·e a cada inst:anle pensar em hon
tem, em áma.nhã., DOS :flaneos, na retaguarda; tndo mo-

. vr.r comsigo :munições, vivúes, ho~pitaes ; calcular con
junct.amenl e com a al.mospbera e com o moral das l.ropas; 

e todos esses elemen Los, tão varias, lão ~movei s, que in-
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cessa!Ttemenl.e se complicam, ha de elle combinai-os, em 
meio do frio, do calor, da fome e das balas. Emquanto 
cogitaes sob~·e tantas couR::~.s, retumba o canhão, amea
ça-voR a cabeça; mas, o que é peior, milhares ele olhos 
vos contemplam, e em vossos gestos procuram a espe
rança de salvação; lá está atraz d'elles a patria com 
louros ou. goivos; e todas essas imagens tendes ele as 
rechaçar; importa pensar; pensar acceleradamente. Cau
tela! tlm minuto desaproveitado, e a mais bella com
bina,ção perdeu a opportu.nidacle, e em vez da gloria, é 
o· opprohrio que vos aguarela.» 

Comquanto ahi fiquem simples extraetos, que com 
igual propriedade muito podería ampliar, afigurou-se
me qüe essas apeec~ações . bastam para reconhecer no 
general brazileiro, nã.o só cada um dos preconisal:los 

dotes, mas o conjuncto de altas qualidades que em to

elos os tempos Lêem constituído titulo i admiração dos 
contemporaneos e dos pósteros. Cada phrase dos gran
des escriptores ele bellicosas e gloriosas nações que eu 
me delicüwa transcrevendo, trazia-me á memoria um 
ou muitos su.ccessos da viela do sr. duque ele Caxjas 
.para quem como que parecem traçadas a,quellas apre

ciações e aquelles eacomios. 
Comprovai-o-hão as narrações que vão ler-se, e por 

isso a estas palavras restringirei o que sobre as pren
das militares elo nosso general me competia dizer aqui. 
É por estas eminentes qualidades que já em vida a sua 
espadà lhe burilou nome no marmOt·e da historia; é 
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por ella.s que desde j~t. , c sem oR descontos ·ela distan
. cia, se ostenl.<l esse vnllo egregio em sua magesta.lle es

r:nl p tm rll. 

IV 

E serão porvenl.tüa apenas b~llicas as excellencias 
que n' este varão se admiram? Não certamente; e das 
muitas outras · que o adornam, algumas conLribu1ram 

grandemente para seus constantes triumphos 1
. 

Fallarei, por exemplo, da sua ·in41tigabilidade, e da .. 
sua temperança, attributos esLes que tanto na idade pro-
vecta como na extrema: juven1.11.cle o têem assignalado. 
Mesmo em campanha, é sempre elle o primeiro a le
vanlar-se, tendo por u. o percorrer logo o acampamento, 
não havendo nm só dia em que deixe de visiLar os pos-_ 

· Los avançados. Toma em seguida uma parca refeição. 
Despacha. Tudo e~amina por si, tudo providenceia. 

Appli.ca todos os momentos á _mais acurada disciplina, 

h mais cautelosa vigilancia, sendo a isso que se deve 

nunca, em cinco campanhas, haver sido nem uma só 
vez surprehendido. É um modelo ele sobriedade, .e ele 
uma acti vidade que raros mancebos poderiam igunlar. 

1 Para completar a descripção, acrescentarei o seguint : É o sr. clu

que de Caxias um l'lomem reforçado, de mediana altura, pescoço curto, 

hombros largos, de cabeça e busto cheios de nobreza e dignidacle, fei 

oões regulares, pa]lido, ele grande ll~Obilidade ele physionomia, OlJ10S 

castanhos; expressão suave nas relações sociaes, dizem que evera e 

lcJTivrl, quanrlo as circumRianc.ia s o forçam. 
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Ont.ra circnm~t.a.nciá é digna de not.a. :. não se. engana 
por :via ele regra com os homens qn f! eí>colhr .. MF!.l bas-
1.a.ri a a superioridade de seus planos, se para executai-os 
não poclesse contar com icioneos auxili ares. Estes en
contt·on sempre para qnantas emprezas tem imaginado . 
Não raro , a opinião de homens clist.inclos, const.il.nidos 
em auclmiclacle, h a na occasiã.o censmaclo a designação 
d'es_ses auxili ares; mas a experi eneia mostrou sempre 
que o alm~j a.clo c.xito eorrespondia. á honrosa eon
fiança. 

Excellf'nlr administra.clor ,.la.nto se manifesLa á fTcnl.r. 
1léls tropas, como do govcmo do estado: e a sua passa
gem pelo poder, em qn ::tlqn er· cnr·go qu e seja. deixil rl r. 
si l:eaços luminosos. 

No conselho, aquelle tino, aque11 a rara percepção, qnr 

OHsam denominar ~enso-eommmn , faz-1Jlf~ insta.nt.anea

menl-e. r·r.eonhecrr o larlo bom ela questão , e ajnrla.r-lhe 
a -v ieiOI'ia, com-o voto , a coar1juvaçflo , a pa.lavm laroni
ea' incisiva. fln en t.e e clara. 

Em politi.ca, no primeiro plano dos ehefes da opinião 
conservadora, tem sempre honrado essas briosas pha
]anges; tem sempre sido, a um tempo, homem do seu 

partido, homem elo seu 'paiz. , 
Se.r{r.liei'to ir mai s longe? Penr:> Lrar em mais intimo 

sanctuari o~ Porque não ! 
Essr. gnerreiro é !orlo homem elo em·ação, e a me

lhor dr. lodas ~u as fidal gui as está na grandeza ,] e sua 

alma, na elevaçãO ele seus sentimentos. 



29 

Cemo a sua Yida puhlic.a é mn modelo, modelo é a 
sua. vida privada. 

Adorando a sua consorte a maü; digna e amante elas 
·enhoras, rodeou-a até á, morte de umas attenções, um 

amor, uma Yeneraçã.o, -que' se perpetuou em :mamemo
ria, d'onlle aqnella imagem se uão apaga; as pes~oas 

de sua mór a·lfeiÇão ::;ão as que ella distinguia. 
Sincero em suas crenças reli g i ~sas, tem iHalteravd

mente procedido WlllO rruem cs ti convenduo de tlue 

Ludas as : nas fortunas, como todas as suas provações, 
<..:orrespomlem a um incontTasla' cl desígnio da Provi

Llencia: c não dcsden h a manifes tar o seu respeito á re
ligião , [t moral, ao culto ele seus arós. 

O homem que n'cst,e imperio maior somma de poder . 
lcm rmmido em suas mãos; que dcsposúra uma das 
m<.Lis opulentas herdeiras ; que em proporção de sua 
1J ierardt ia tem vivido em fausto; não é rico. A pesar 

Ll' isso a sua 1üão generosa se lem c::;Lenllido a muitos 

éatuaradas c a suas faru i lia::; , e casos lêem harido em 

'llle, fallawlo-lue recursQs, se Lem dirigido a amigos 
para sm·vú· amigos. Pertransit bmef'aciendo. 

Convluirei este pouto, sobre o '1 ual a modesLia d.e 
alheia uwll.estia. me não permittc demorar-me, com 1una 
cara.cleristica phra ·c, clocruente em sua singeleza, c que 
me impressionou, porque ella retratá melhor aquelle 

corar.ão do que o fariam a.s pompas de 'descripções. 
A uu1 illnstrc caYall1eiro, em cujas veias gira o mcswo 

sangu c, c que igllaJmctll e haura o l1 onraclo 1JOlllC, pc-
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dia cu uma vez a enumeração de mais alguns facLos 
ll'essa ordem, ao que me retorquiu incontinenLc coru a 

mais subl{me naturalidade: 
-«Nem posso dizer-Ih' o, meu amigo. Tão multipli

cados são n' clle os acLos perfeitos, true não dfLO nus 
olhos da família . » 

v 
Eis-ahi_ porque o exercito adora o general; os arni

gos estremecem o amigo ; a família idolaLra o chefe ; a 
patria se ufana do seu mais dilecto filho. Percorrei ci
dades e sertões, mórmente das províncias que pacifi-

. cou; rara será a casa, onde se não veja o retrato do du

LlUe de Caxias. 

A na·Lureza é inexoravel. Remova Deus para bem 

longe o dia em que o Brazil t.euha ele perdcl-o : mas 
u'essa hora de luclo ter-sc-ha partido um ramo da ar
vore genealogica dos Turennes, Conclés, AllmL[ucrq ucs, 

CastTos e Saldanhas. 
Direi pois como de Agrícola disse Tacüo : Tudo quaulo 

JL'elle amámos, qmmLo n'elle nos maravilhou, subsiste 
c subsistirá no pensamento dos homens, J1a scrie dot~ 
tempos e na recordação das cousas. MuiLos dos varões 

da antiguidade cohril-os-ba, como inglorios c menos 
.Jignos, o esquecime11Lo: Caxias his·Loriado e transmiL-

tido á posteridade, vi,iirá sempre. 



CAPITULO I 

Por onde começarei? Por qual dos muitos lado: honrosos 
enLrarei a considerar o grande vuHo ele Luiz Alves de Lima c 
Silva? 

Pelo sangue que nas veias lhe gira? Bem poderia eu des
crever a como predestinação que torna os membros d'esta 
melhor familia Metella firmes e gloriosos snstentaculos da 
honra e dos interesses da sua patria. Brilhante legado foi esse, 
recebido de seus asçendentes 1• Seu pae, o marechal de campo 

' De iJ1m nosso llistincto co nterraneo, mui dado aos estudos genealog"i
cos, recebi ácerca d'esta preclara familia os seguintes esclarecimentos: 

O ducrue de Caxias é filho do fluminense mareclwl de campo, Fra1l-· 
ei co de Lima c Si lva, que em IS:Z4 comrnandoil o exercito imperial na 
carnpanlta ele Pernambuco, coulra a CO DI'ederação t.l o Equador, e em 183 1 
foi regente do imp~rio; declinou respeitosamente o uso do titulo, que lhe 
l'oi conferido, de barão da Barra Grande . .il: iuda lhe foi dado org·ulhar-sc 
dos espleudidos feitos da sua prole, pois falleceu em 2 de dezembro de 
1853. Durante oito annos foram coujuuctameutc senadores lJ<le e iilho; fa
cto crue nuuca mais se repeliu. 

O dito regente, o general José Joacruim de Lima c Silva, visconde de 
1\lag·é, lambem numineuse, e que Jla Bahia commandou o exercito ]Jrazi
Jeiro uo ullimo período da g-llet'ra da independ~ncia , e seus outros tres ir
mãos, eram fi lhos do marechal de campo José Joaquim de Lima e ,Silva, 
fidalgo cavalleiro da casa real portugueza, commendador àe A.v iz, natural 
de Lagos no Algarve, e que no rio de Janeiro casou com D. Joanna ~laria 
da Fonseca Costa. 

l~s te avô do clnque era fillio do sargento mór de infanteria, ifofLO da 
Silva da Fonseca Lima c de sua mulher D. Izabel Josefa Maria Brandão Ivo. 

Esta D. Izahel era filh a de Pedro Baptista Pedegache, natural de França, 
e residente em Lisboa, e da portuguella D. Dorotheà Maria Rosa Brandão 
lvo, etc. etc. 
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Francisco de Lima c Silva, regente tlo impcrio, obteve de seus 
concidadãos as mai invejavei::; provas de es tima e de res
peito. Irmãos, primos, sobrinho. , parentes, todos á porfia se 
têem esmerado em merecer a excepcional veneração que 
aureóla esta família. Só nas armas tem ella sido tão conspícua, 
que conta enLre proximos ascendentes paternos e maternos 
onze generaes e mrritos outros olllciaes rle menores patentes r. 

• SerhL curiosa a cuumera(;ão úo:; mcmbi·o:; ú' c~ta tilauica l'awilia, que 
tem honrado a carreira das armas, c servido n'clla -glorio ·aiHcntc. Em 
grau mui proximo conta 0117-C gencracs; a saber: 

"Iarec!Jal .José Joaquim de Lima e ,'ilva, avo ]Jal.er11o do tluque. 
)larechat Francisco de L1ma c Sllva, pac uo ducruc. 
Marecllal barão de Suruhy, tio, irmão do pac. 
i\larcchal visconde de i\Iag·é, Lio, irmão do pac. 
l\Iarecllal Luiz Manuel de Lima e Silva, tio, irmão elo tmc. 
General João i\Ianucl de Lima e Silva, tio, irmão do pae. 
Coronel Luiz Alves de Freitas Dello >avô materno. 
"Iarechal Vcnce3lau de Oliveira llcllo, tio materno. 
i\larecbal Joaquim i\fadauo de Oliveira llello, tio materno. 
Tenente general barão da Gavea, primo paterno. 
Marechal Barão da Peoba, primo paterno. 
Só na guerra do Paraguay perdeu o sr. duque quatro primos-irmãos, 

c um filho c primo-irmão; a saber: · 
Coronel Anclré de Oliveira llcllo. 
Tencutc coronel Francisco de Lima e Sllva, morto à espatla em Ivaii y, 

a testa do seu corpo. 
Capitão ~u·onso de Lima c , ·i I v a, morto em combate. 
ALrercs Carlos de Lima e SilYa, morto em combate. 
José Manuel ele 9liveira Bello, filho do desembargador. 
E em resullatlo de guerras, faUeceram seus irmãos: 
'l'cnentc 'coronel Francisco de Lima c Silva. 
Carlos i\ligucl de Lima c Silva, que foi ajudante de urde11s. 

' 



CAPITULO II 

!. Nascimen to em 1803. Est11dos. Carreira até tenente em 1822.-11. Bata
lhão do imperador. Campanha de 1823, na Dahia.- nr. De 1825 a 1828, 
sublevação ele Lavalleja. Campanha da Cisplatina.- IV. De 1829 a 1831. 
Major do batalhão do imperador. Procedimento d'elle e do sr. D. Pe
dro I, em 7 de abril.- V. Subsequente estado de anarci.Jià militar. Creu- · 
ção do batalhão de Volnntarlos da palria, Sagrado, ou de Officiaes-sol
dado~, do qual é eleito segundo commaudante.- YL 1832. Creação do 
corpo de municipae permanentes, cujt.J commando lhe é entregné. Su
blevação de 3 de aiJril, esmagada ú nascença. O major F1·ias. 

I 

Desfie o berço o cl esLinava a sorLe com mais particularidade 
para a carreira das armas. Nascido quasi ao alvorecer do se
cuJo i, já aos cinco annos de idade o distinguia a estrella de 
cadete 2, havendo-lhe sido dada praça no regimento ele seu avô, 
o brigadeiro Lima e ~ilva, sendo promovido clez annos depois 
a alferes a. Matriculando-se na real academia militar, cursou 
com brilho os estudos da arma 1

' · Approvauo plenamente em 

' Aos 25 de agosto de 1803. 
' Aos 22 de novembro de 1808. 
• Por decreto de 12 de outubro de 1818. 
• Pude obler uma certidão, que tenho prrsenlr, passada pelo secretario 

da academia, por ordem do director, relali\Ta ao alnmno Luiz Alves de 
Uma e Silva, c na qual se lC o seguinte: 

3 
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toda:s as clouLrinas do curso de infanteria, bem como no elo 
segunclo e terceiro anno do curso maLhemaLico, passou a Le
nenle i o em seguida a ajudante do primeiro batall1ão dg fu
zileirqs 2• 

II 

Tendo passado a servir no batalhão elo imperador 3, foi fa
zer a campanha de 1823 na Bahia. Tenho presentes dois qua- · 
dros de partes dadas pelo respectivo coronel, e ~ssim inLiLu-

.ladas: lnfonnação dos officiaes elo batctlhão elo intpemdor, e 

dos que fi::;eran"' a campcvnhc~ n'este cor·po, e hoje se acham 

mnp1·egados em outros corpos, contendo trinta e tres nomes, 
com diversas classificações, mas collocados segundo a ordem 
do merecimento, e n'ella apparece na primeira plana o nome 
de Luiz Alves de Lima e Silva 4• Em 'outra informação são es-

ccEm cumprimento do despacho do ill.mo cx.mo sr. director, certifico que 
revendo o livro dos termos dos exames, consta que o supplicante foi ap
provado plenamente nas doutrinas do primeiro anno mathematico, aos 10 
de dezembro de 1818 ; no quarto anuo plenamente, aos 7 de dezembro de 
1819; em chimica plenamente, aos 11 de dezembro do mesmo anuo; no 
segundo anuo mathemaLico plenamente, aos 7 de dezembro de 1&20; e no 
terceiro plenamente, aos 12 de dezembro de 1821. Nada mais consta dos 
referidos assentos a que me reporto.- Secretaria da academia militar, 31 
.de outubro de !830.= Lttiz José ela Fonseca Ramos." 

' Por decreto de 2 de janeiro de 1821, com antiguidade de 4 de novcm
lJro de 1820. 

' Por decreto de 12 de outu1ko de 182;2. 
' A formação d'este corpo de escolha foi curiosa. O sr. D. Pedro I, em 

outubro de 1822, mandou reunir todas as tropas da guarnição, no pampo 
de Saot'Anna. Ahi escolheu homeJ,U por homem, 800, que logo constil1u.ram 
o casco do batalhão do imperador. Nomeou commal}dante o barão de Magé 
c ajudante o barão de Suruby. Era considerada gl'andc ,clistincção o llCr
tcnccr a este corpo do exercito brazilciro. 

• A lista dos assim recommcndados á jusliça do imperador rompe assim: 
,, OJilciacs de primeira classe em distincção: 
1 Major, Manuel da Fonseca LinJa c Silva. Cmmuandanle, da primeira 
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pecificados os princjpaes serviços prestados por aquelles valen
tes, e ahi apparece novamente com honra o nome do joven te
nente 1. 

De1iois cl'csse periodo, e aos vinte e nm annos de idade, 
achando-se já no posto de capitão 2 por mcrecimenlo, e conde
corado com a ordem elo Cruzeiro ~ , recentemente insti tuida, 
entrou a accenLuar-se essa alta iridiviclualídade. 

Ninguem ignora o que era e significava o famoso batalhüo 

elo i?111_Jemclor, a principio destinado á libertação ela Dabia. 
Escolhiam-se cautelosamente os simples inclivicluos cl'elle, e já 
tão notorio se ostentava o nome de Luiz Alves que em 1825 

o moço de vinte e dois annos era designado capitão d'esse cor
po, d'essa guanla de homa, na qual já na Bahia elle se tinha 
feito notar. Por esse tempo lhe era concedida a medalha da 
guerra da indepenclencia na Bahia ·1• 

brigada do exercito, e fo i instructor geral dos corpos de caçadores, dis
tinguindo-se em toda a campanha, como é publico (depois barão de Suruby, 
tio e cunhado do sr. clucrue de Caxias) . 

2 CalJitão Dento José Oalamba . . ... 
3 Capitão João Chrysostomo da Silva 
4 Ajudante Luiz Alves ele Lima ... . 

Estes officiaes desempenharam 
magnillcamente as diiTcrentes com
missões de que foram encarrega
elos. A sua hravma e habilidade 
concorreram muito para o ]Jom exi
lo elas operações, e eLevem merecer 
em primeiro lagar a alta considera

\ ção de sua magestadc imperial." 
' Lê-se n'est'outra in[ol'mação: «Luiz Alves de Lima e Silva, ajudante. 

Assistiu ao ataque ele 28 de março, e ás acçõés de 3 de maio c 3 junho, 
servindo dislinctamentc em toda a campanha. Na primeira acção, á testa 
de uma companhia, atacou uma casa forte, onde o inimigo rstava intrin
cbmrado, e o fez retirar com perda, perseguindo-o até o mettçr nas suas 
linhas. Nos dias de fogo, comparecia nos log·arcs de maior pcrig·o, mos
lranclo sua exemplar hravma•. 

'Por dccrclo ele 22 de ;janeiro de 1821 . 
'Por decreto de 17 de fevereiro de 182A. 
' illcdallla concedida por decreto de 2 ele julho de 1825 ao exercito im

perial, q11c fez a guerra da Bahi a. 



36 

III 

Tinha o posto de capitão, quando a sublevação de Laval 
leja obrigou o Bra7iil a voltar suas armas para o sul. Foi para 

lá mandado, e quatro annos fez es'sa campanha da Cisplatina, 

· ele 1825 a 1828, sendo ali nomeado major!, distinguindo-se 
entre os valentes. 

Apenas ele corrida recordarei duas façanhas do nosso audaz 

guerreiro, as quaes n'esse tempo foram assumpto de gemes 
admirações. 

A gente de Lavalleja tinha um corsario, que na bôca do Prata 

cruzava, armado de canhões á prOa, e que interceptava, com 
grande prejuízo par~ as armas imperiaes, as embarcações 
onde se transportavam petrechos e generos para o exercito, 

saqueando-as, e recolhendo-se de noité, a e~bicar na praia, 
collocando-se á retaguarda da linha inimiga, e protegido assim 

pelos fogos d'ella. Sendo de vital importanciapOr termo áquel

las · investidas, o major 'Luiz Alves, uma noite, á testa de um 

punhado de homens resolutos, atravessou, a galope e sem ser 
presentido, as linhas dos OrienLaes, caíu inopinadamente so
bre os cincoenta homens da guarnição, aprisionou-os, apode

rou-se da embarcação, e regressou incolume para o seu campo. 
A seu avô tinha sido concedida pelo g0verno portuguez a 

commenda de Aviz, em tres '\idas; competir-lhe-ia portanto a 

cornmenda depois da morte do pae ; mas por este audacissimo 

feito foi-lhe desde logo outorgado o uso d'aquella clistincção 2• 

Também em ordem do dia ihe foram dirigidos os mais al

tos encomios, pelo denodo e habilidade com que, em outra 

• Por decreto de 2 ele dezembro ele 1828, com antiguidade de 12 ue ou
lnbl"o elo me~mo anno. 

' Por rlPcreto de 12 de onlubro de 1827. 
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occasiãp, di pondo um ataque inopinado sobre os postos avan
çados, em frente de Montevideo, fez trinta e tantos prisioneiros. 

Emllm, não calJe n0 meu plano especificar aqui todos os 
acLos de bravura e intelligencia, que justificavam as esperan
ças concebidas. Commantlava as linhas avançada de ~lon

levideo, quando foi louvado pela intrepidez , de que deu 
prova nas sortidas de 7 de fevereiro, 5 e 7 t.le junho, 14 de 
jLtlho, 5 e 7 ele ago lo de J 827. OrniLLirei os pormenores, com 
que demasiado se alargaria este modesto escl'ipto; só direi 
que e se período foi duplamente fecundo : mostrou que proe
zas se poderiam esperar de tal e pada, e habilitou-o a ficar 
conhecendo a lopographia da região que tinha um dia de per
correr, illustrando o pendão auri-vercle. 

IV 

Regres ando a curte, em 1829, de~ois de concJuicla essa 
guerra i, foi-lhe entregue (na qualidade de major) o segundo 
commando do seu batalhão do imperador 2

; n'es~e honrado 
cargo o colheram os acontec.imenlos de 18.3 1; e solJre o seu 
procedimento em imilbante quadra não é possiyel perpassar 
com igual celeridade. 

Luiz Alves era:soldado, na mais nobre extensão da palavra. 
Desde a infancia se persuadiu que o }Jrimeiro elos deYeres mili-

' l'\'esse a1mo lhe !'ui outorgada a coudecoraçào da ordem da Jlosa. 
' O batalhão do imperador era, como jit disse, um dos mai~ qualifica· 

dos co rpos; ll'clle saíram mt~jorcs para milícias. Lu i% Alves c~ tivera, al
;;un dias, servindo n'cssa qualidade no primriro regimento de inranlcria 
de milícias da côrle; c romn nem lhe rn~sc pns iYel regressar ao bala! hão 
na simples fJllalidade de caj)ilào, c o cargo de major eslava occupado 
por Guilherme José Lisboa, foi cs!c J)romovido a tenente coronel, sendo 
ilmuedialamente preenchida a vaga por Luiz J\!yc;;, ele confonnidadc corn 
o decreto (le '!.7 de mítrço qc 18'!9, 



' 

38 

tares era a disciplina, esse complexo de regras, que llrescre
vem a .obecliencia, peso que mais se sente como escudo que 
como jugo. 

Considerava e1le ao imperador D. Pedro I como príncipe, 
como fundador da indepenclenciabrazileira, como superior que 
sempre se lhe havia mostrado amigo, e sobretudo cÓmo seu ge
neralíssimo. Ante estas considerações maximas, todas as ou
tras, até mesmo algumas de família, gravíssimas, se lhe os
tentavam palliclas. E aqui se deu um formoso incidente, tanto 
mais proprio para pintar a lealdade d'este varão, quanto cer
tas ponderosas rasões e estreitos ·vinculas de sangue lhe es
taria~ negaceando um proceder diverso, tal como o que ele
vados impulsos políticos arrastaram outros a seguir. 

Precipitaram-se os successos. No dia 6 ele abril, chegaram 
successivamenLe a S. ChrisLovam noticias ela effervescencia 
que os clubs tinham feito promover nas praças publicas. N'essa · 
tarde, o sr. D. Pedro 1, passeiando no torreão, com seu filho 
pela clextra, conversou com quantos se lhe dirigiam, paten

teando tal tranqui!lidade de animo; e discorrendo sobre ta
manha variedade ele assumptos que em similhantes circum
stancias, a todos assombrava. 

O batalhão do imperador (corpo, 'cujos membros conectiva 
e individualmente deviam todos ·ao soberano os maiores be
neficios ... e que a final de eontas era a guarda do impera
dor) achava-se postado no pateo elo palacio. Como ~s avisos 
se multiplicassem, mandou sua magesLacle, das nove para as 
dez horas ela noiLe, o marquez ele CanLagallo perguntar ao 
major Luiz Alves qual suppunha ser em geral o espírito da 
tropa? Rc-;,pondeu-lhc este qu e :-c~Os soldados da maior parte 
dos corpos que se ac!Javam no campo Ll c San L' Anna estavam 
conLaminaclos elo cspiriLo anarchico; porém não assim o baLa
lhão do imperaclor1 e a, anil\leria qw:pLada,l.l, 
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Voltou o mesmo fidalgo, ela parte de sua magestade, e per
guntando-lhe se, no caso de passar elle major a commandar o 
batalhão n'aquella mesma noite, poderia assegurar a fidelidade 
d'elle ? teve como resposta:- «que o espiriLo da rebellião la
vrava na maioria dos oillciaes do corpo, e que tanto assim era 
que os anarchistas, contando com essa maioria, nem ao tra
balho se· haviam dado ele perverter os soldacloSJJ. 

O que ahi se seguiu, não sei a quem mais honre, se ao so
berano, se ao leal major! - Acrescentou este: - ccSe sua 
magestadc quizer debellar o r.novimento, nada será mais facil. 
Bastará segliir Et'esta mesma· noiLe para a fazenda de SaRta 
Cruz, e ali reunir as milícias, á frente das quaes estou prom
pto para me collocar, devendo estacionar no Campinho os pos
tos avançados. Se porém se adaptar este alvitre, deverá ser 
acompanhado de um decreLo, concedendo baixa a todos os 
soldados da primeira linha, que a quizerem ; pois, feito isso, 
dentro de vinte c quatro horas os officiaes se acharão a sós''· 

Terceira vez regressou o marquez de Cantagallo, para trans
mittir ao major estas magnanimas palavras :-ecO expediente 
proposto é digno do major Lima e Silva; mas não o accei.to, 
porque não quero que por minha causa se derrame uma só 
gotta de sangue brazileiro; portanto, siga o major a sorte d@ 
seus camaradas reunidos no campo de Sant' Anna j J>. 

' A ruaxima parte d'esta narração, aliás já por mim reproduzida ba uns 
vinte aunos, em documento c.rue corre impresso, c por ninguem contra
riado, foi bch!da em uma carta do proprio marquez de Cai:Jtaga!lo a um 
amigo seu, companheiro das lides da independencia; e pessoa muito res
peitaYcl, e muito abedora das cousas do Brazil, onde residiu por muitos 
annos, assegurou-me ac1ui em Lisboa que mais de uma vez ouviu ao dito 
marc1uez a con!lnna!iãO d'cs te facto. 
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(Juiz a Proddencia que os receios elo honrat.lo cidaLlão se 
não converLessen~ em realiclacles . A clle mui juclieiosamente 
parecia improvavel que, em meio de tamanhos abalos c pe
rigos, em tão tempestuo::.os dias, após uma revoluçâo tl'ium
phante, podesse, em nação cercada de instituições diversas, 
subsistir a monarchia, confiada a impotentes regencias, e sJ•m
bolisada por um monarcba impubere. É porém este Uft.l dos 
actos admiraveis e honrosos, na honrosa e admiravel vida do 
meu biographado. 

' Se as consequencias da revolução não tiveram tão incom-
mensuravel alcance, como o major Luiz Alves sensatamente 
receiava, nem por isso deixou a quadra, que se lhe seguiu, 
de confirmar em grande parte suas previsões, sendo fertil em 
perturbações da ordem, em desprendimento de vinculas, em 

insubordinações militares, em tenta ti v as desorganisadoras, e 

finalmente n'um estado geral de confusão e hesitação dos ani
mas, que fazia sempre temer pelo dia de ámanhã, e por isso 
retrahir a sociedade no dia de hoje, para todos os commetti
mentos de progresso, só exequiveis quando no futuro se de-

' posita confiança. 
Os principaes riscos provinham então de uma grave cir

cumstancia: a força publica revolvia-se indisciplinada; a py
ramide vollára-se com o vértice para baixo; o precedente de 
1831, de um tumulto armaclo e feliz, fazia ·crer que nem já 

mesmo a espada, mas a simples espingarda, disporia do des
tino d'esle paiz; preparava-se uma anarchi~ de soldaLlesca; 
em;mblava-se o horisonle, e era já no major Luiz Alves que os 
olhos elos amigos da paLria se fitavam, para anedat· a J]au dos 
c.:;co lho:3 para onde, a v61a:; cheias1 vogava enrunada. 
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Foi sobre~udo á sua iniciativa que se deveu a creação da 
fampsa cohorle dé Officiaes-sotcla~tos, que tanto animou os bons 
como aterrou os desordeiros, robustecendo a auctoridacle. 

É o caso, que Lendo sido dissolvidos os corpos, resultou 
cl'alJi dividirem-se geralmente os seus elementos em duas clas
ses: soldados insuJ)orclinaclos, e officiaes avulsos de todas as 
patentes, mas sem collocação. · 

Aproveitando-se d'esLa circumstancia, Luiz Alves de Lima 
e João Paulo elos Santos Barr'eto conceberam a idéa da forma
ção de um bcttathão wgmclo, a qual foi immecliatamente le
vada a eiTeHo. Den~ro em poucos dias estava constituido com 

I 

400 officiaes um corpo, em que se alistavam até coroneis e bri .. 
gadeiros, sem vantagem pessoal de especie alguma, pois conti
nuavam todos a só receber os soldos elas suas patentes; e fa
ziam o serviço de guarnição, rondas diurnas e no'cturnas con~ra 
os soldados desordeiros, juntando assim ao seu concurso physico 
a grande inUuencia moral, resultante do prestigio de tal corpo . 
Com o seu auxilio pôde pois principalmente a auctoriclade dis
solver os infrenes corpos anarchisados, que ainda subsistiam 
para terror elos bons. Luiz Alves fôra pelos seus companheiros 

nomeado segundo commandante d'esse batalhão, e assim coube 
ao joven lidador o raro privilegio ele dar ordens a muitos offi
ciaes valentes, provectos, e tle muito mais elevada hierarchia 

no exerci lo i. 

VI 

Entendendo o governo ser de 'bom aviso a creação de um 
corpo, disciplinado e ele selecção,que a um tempo protegesse 

• O general Ua)•numdo José da Cunha i\futos, no seu Repm·torio da le
gisláção mili lm·, diz: "Volunturios da paLria, ou ol'ficiaes soldados: bata
lhão m·eatlo no anno ele 183 1, para proteger a tranquillidade IJ}lblica. Temlo 
!'ei\o serviços m1ti re.lcvtwtes, !'oi dissolvido no ànnQ de 1833,, 

• 
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os cidadãos e atemorisasse os turbulentos armados, ainda não 
desafeitos dos perigosos excessos, incumbiu ao major Llúr. Al
ves a organisação do corpo de Ahvnici1Jaes permanentes, ao 
qual coube prestar bons serviços á abalada ordem publica. 

E pois se trata aqui ele apontamentos historicos, sem que 
seja licito aHerar a verdade dos acontecimentos, cumpre n este 
logar alludir a um acontecimento, cuja narração embora per
functoria, não deve ser omittida. 

O major Miguel de Frias Vasconcellos, particular amigo do 
major Luiz Alves, era da mesma idade; haviam sido conclisci
pulos; todos os laços os prendiam, mesmo os de correligiona
rios políticos, visto como até o aol.o da abdicação fUra "Frias o 
mais decidido monarchista. Desde 7 de abril, porém, rompêra 
com as suas tradições, conv~rtendo-se em exallado republi
cano. 

N'esse período, em que as desordens eram fTequentes, ma
nifestou-se Frias acLivo na propaganda, e os disturbios em que 
tomou parte, n'uma noite de theatro, obrigaram a auctoridade 
a apprehendel-o e fazel-o recolher á fortaleza de Villegaignon. 

Ali chegado, e no estado de insubordinação em que se acha
varn geralmente os elementos rla força publica, facil lhe foi 
no dia 3 de abril de 1832, seduzir a guarnição, pôr-se á testa 
d'ella, insurgir-se contra as auctoridades, prender o governa
dor transportar-se n'um escaler á fortaleza de Santa Cruz, esten
der, até ahi o movimento apoderar-se de uma peça de artilhc
ria e desembarcar com a sua gente e o seu canhão em Bota
fogo, onde o esperavam os insurgentes tla cidade, com quem 
elle estava em relação. Seguiu essa turba, que pelo trajecto 
se foi engros ando, com alaridos, vivas e morras, até chegar 
ao campo de Sant'Anna, onde se postou, com o seu can1Jão, 
e o major Jlrlas proclamou a republica. 

AYisaclo o major Llliz Alyes ele Lima correu sem detença 
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com o seu corpo de Permanentes sobre os revoltosos, a quem 
em breve praso tlispersou. Frias, sentindo frustradas as suas 
tentativas, e perdidas as esperanças, largou redeas ao cavallo 
disparando em fuga. Luiz Alves, que o vê fugir, corre sobre 
elle a galope; um homem d'entre os revoltosos, um carpin
teiro, engatilha uma pistola contra o commandante ; este para 
-evitar o tiro, curva-se para um lado violentamente; o caval
l'o, assim desequilibrado inopinadamente o peso, cáe ; torna 
Luiz Alves a montar, e a galopar novamente, mas com este 
incidente havia-se Frias distanciado muito. Chega o nosso va
leNte, sósinho, á rua elo Areal, onde encontra um grande ma
gote de gente, em frente á casa do desembargador Nabu
co, gritando que o chefe elos insurgentes se havia ali refu
giado. 

Apparecendo o desembargador á janella, ofl:"ereceu ao ma. 
jor para subir, o que este fez. 1'enclo penetrado na casa, que 
percorreu, vê um quarto fechado; dá volta á chave, abre a 
porta, avista o major Frias! Nac1a mais faz : fecha a porta no
vamente e retira-se sem dar uma só ordem, nem praticar um 
acto, nem trocar uma palavra 1• 

Facil foi assim ao major Frias homisiar-se, e em seguida 
tt·ansportar-se aos Estados Unidos, onde se conservou, até que 
mudadas às circumstancias, en'tendeu poder regressar sem pe
rigo á patria, como com effeiLo súccecleu. 

Visto haver clescripto este acontecimento, é justo acres
centar o seguinte, embora se· inverta a ordem chronolo
gica. 

Frias foi, depois ele seu regresso, mandado para o sul. Quan
do o barão de Caxias se apresentou no Rio Grande, como com-

' Conserva o general um rico armei de brilbantcs, com a inscripção-
3 dê abril de 1832-, ofTercciclo, em memoria d'cslcs factos, por alguns 
monarcl1islas ele então. 
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mandante em chefe elas forças legaes, dirigiu-se ao seu antigo 
condiscípulo, perguntando-lhe:- cc Quer servir commigo ?»- · 

ccSim» foi a immediata resposta. E serviu ; e desempenhou 
arduas commissões com inexcedível lealdade, e procedeu 
como militar brioso e valente i. 

Basta. Ahi temos os prindpaes traços ela viela de Luiz Alves 
de Lima até o anno de 1832. Antes dos trinta annos el e idade, 
já este preclaro cidadão 'apresentava aos seus conLerraneos 
uma historia esplendida, cuja gloria bastára para ufania .de 
muitos, e que todavia mais não era que o crcpusculo matu
tino da mais brilhante carreira. 

• :N'esse tempo foi o illustre barão mui censurado por estas provas de 
confiança. Mais tarde, e quando o accesso, por muitos títulos, lhe compe
tia, foi ainda o nosso JJiograplJado quem propoz a promoção de Frias a 
brigadeiro, instando por e!la, e obtendo-a, contra a opinião c vontade de 
muitos. 

Testemunha presencial me narra'csta anecdota, que, embora sem impor
tancia relatarei, por ser galante. Largos aunos depois, n'un1 dia em que o 
nosso guerreiro esta·va passando revista ãs tropas, c exercitando-as 110 

campo de Saut'A'Ima, subiu a cumprimentar uma alta personagem, <lUC de 
uma janella estava assi~tindo ás evoluções. Diz-Jiic esta: - ((Es tá o senhor 
no seu theatro; aqui tem bTincaifo,. - "E. b1·igaclo" - "Com o sen b1·iga~ 

deiTO, , 

OI 



CA"PITULO III 

' r. Primeiro c ultimo amor.-11. Casamento, a G de janeiro de l833.- IIT. 
A senlwra du![neza de Caxias. Suas crualidade;;. Sua influencia. Seu 
Yiver íntimo. Seu passamento. 

I 

Quem liga á imagem do duque ~e Caxias a do anjo das vi 
ctorias; quem encara esse egregio vulto pelo prisma das ba
talhas; quem portanto o pbanlasia fero Adamastor, gigante 
de olhos incendidos, bôca llammejante, espada sempre bran
dida em torno, prostrando, e destruindo, e jubiloso de nadar 
em ondas ele sangue, 

a mão na espada, irado e não facundo, 
ameaçando a terra, o mar e o mundo, 

forma a mais falsa das idéas, a mais antipoda da verdade. Sa
bem os que o tratam, que thesouros de suavidade e bran
dura aquelle peito encerra; não ha sentimento benigno, affa
vel, terno, que ali não impere. Era pois natural que chegasse, 
e chegou, um dia em que tambem o amor invadisse coração, 
que até ahi só pela patria pulsára. Foi o seu primeiro, foi o 
seu uHimo affecto . E porquanto o objecto d'elle exerceu a mais 
larga innuencia na vida do heroe, pedirei a elle desculpa de 
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descer a pormenores, que obtive das mais puras fontes em-
. ' 

bora pareçam menos proprlos da publicidade, como se licito 
. fosse omittit· ou esconder factos· preponderantes na vida dos 

grandes homens. 
A senhora D. Anna Luiza Carneiro Vianna, filha legitima do 

conselheiro Paulo Fernandes Vianna, e da senhora O. Luiza 
Rosa Carneiro da Costa, era a esse tempo consiuerada como 
uma das primeiras donzellas da mais aristocratica sociedade: 
belleza, suprema elegancia, porte senhoril-, educação esme
rada, virtude, opulencia, tudo n'ella realçava o primor elo na -
cimento. Chegada a idade de escolher esposo, é bem de crer 
que não falLassem pretensores á sua mão. 

Mas a escolha estava feita; embora juvenil, era já firme 
aquelle coração. Talvez ella julgasse modesta a sorte que lhe 
caberia junto ao pobre official, comparada com os esplendo
res e opulencias que a aguardassem, desposando algum ca
valheiro, não só de inclytas raças, mas de posição elevadíssi
ma, ue sumptuosa magnificencia . Diz-se que até a propria 

mãe da illustre clonzella, essa dama veneranda que devia ul
teriormente ·ser a mais dedicada amiga, segunda mãe do jo
ven Luiz Alves, cumprindo os seus deveres, consultou então 
a filha, interrogando-a se não seria prudente calar a voz do co

ração? 
- «Não, minha mãe, lhe disse ella, não. Para companheiro 

da existencia, só a Deus, só aos meus sentimentos elevo pedir 
conselho. Não almejo grandezas; preferiria a mais moderada 
posição com o meu eleito, á mais alLiva sem elle. Não poderia 
dar a outro um cora-ção que uma só imagem occupa. Alem 
d'isso, minha mãe, conheço o caracter d'elle; uma voz interior 
me brada, não só que serei com elle a mais feliz das mulhe
res, mas que elle será sempre digno de mim, continuará a no
bilitar-se, e virá a )er dos primeiros vultos ela nossa patria. » 
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II 

Que havia a responder? verificou-se o maLrimonio, no ·uia 
6 de janeiro de 1833. 
- Cousa notavel! Se até então a índole de Luiz Alves fazia 
esperar leaes serviços ao paiz, desde essa hora se lhe escan
cararam as portas do mais glorioso porvir, e parte grande da 
sua gloria reverte áquella que mais de quarenta annos foi a 
estremecida amiga, a illustrada conselheira, a varonil incita
dora de quasi todos os grandes actos que o Brazil teve de ad
mirar! 

Se foi proclucLo de simples imaginação a fabulosa nympha 
do bosgue ele Aricia, qne os romanos reverenciavam como di

vindade, foi realidade a intervenção d'esta melhor Egeria no 
viver ínLimo, poliLico, social, militar do varão eminente. 

III 

Dotada de alto criLerio, resolução energica, maneiras insi
nuantes, dedicação heroica, tudo isso punha ao serviço do 
mais ardente affecto conjugal. Era este amor fervorosamente 
reciprocado: em quarenta e um annos ele convi vencia, nunca 
a senhora duc.rueza deu a seu consorte senão um unico motivo 
de desgosto: foi no dia em que d'elle se separou para subir á 

mansão dos justos! 
Formosa espectaculo era o d'aquelle casal-modelo: a von

tade ele um era a ele ambos; nunca a mais tenue nuvem, nem 
mesmo ela côr ele rosa, tolclou o céu d'aquella palriarcbal mo
rada; os oito lustros de intimidade, longe de esfriarem as re
lações, haviam-n'as acrysolaclo, e os amantes esperançosos ele 
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1833 eram ainda os amantes felici::;simos ele 18'74. QLlanLos 
frequentavam o palacio clucal, saíam impre~sionados ela deli
cadeza d'aquelle tracto intimo: clirieis que o esposo não tra
ta-va a esposa como sua igual, e sim corno ente de superior 
esphera, a quem consagrava acatamento grave e fervoroso 
culto; ella toda se desatava em entranhado atfecto, na rriais 
carinhosa bemquerença. 

A mulher, para quem seu marido era um iclolo; que nada 
via na terra senão através do prisma conjugal; que só na ma 
companhia desfructava delicias; que se considerava em exilio 
quando por horas se apartavam; era a propria que, apenas a 
patria to.cava a rebate, lhe vestia o arnez, e lhe enfiava no 
braço o escudo, dizendo-lhe tambem:- << Vc~e) e volte~ com elle 
ou sobre elle!» 

Quantas vezes, nos aprestos da partida para remotas re
giões, onde, aventuras e perigos tinham de tornar duvidoso o 
regresso, aquella heroína do lar domestico, occupando-se das 
mil minucias dos preparativos ela jornada, não foi surprehen
dida transformando em apparente sorriso as mudas lagrimas, 
que pelas faces se lhe cleslisavam! E o esposo, em cujo cora
ção ellas queimavam como Java incandescente, occultava com 
igual anciedade a pungentissima dor. Admiravel cluello, em 
que dois entes luctavam por illudir-se ·reciprocamente, em 
que dois entes eram, por igual, vencedor e vencido! 

E aqui denunciarei um facto, pouco sabido. 
Annullados os obstaculos que havlam clifficultado a almejada 

união, e no começo da lua predestinada a conservar-se de mel· 
emquanlo ambos vivessem, a no~re clama, toda embebida em 
seu puro affecto, e maB.ifestanclo com o mais sympathico elos 
egoísmos o desejo ele conservar sempre a seu lado o consorte, 
isento de fadigas e riscos, approximou-se um dia d'elle, e 
com o accento insinuante da mulher amada, disse-lhe: 
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. 
- <<Luiz; está nas mãos do mundo proporcionar-nos mais 

ventura?. Temos quanto basta para a existencia, e a sociedade 
nos respei~a. Que mais querer? Não seria melhor depores a 
tua espada, e concentrarmo-nos nos ineffaveis gosos ~a vida 
particular?» 

Como no . fôro íntimo da consciencia só penetra Deus, per
doe-me a inclyta memoria se eu hesito sobre o impulso que 
taes palavras dictou. Afigura-se-me que eram ellas simples 
provação; que a interrogação só se destinava a verifLCar o 
grau da sua influencia no animo elo marido, a reconhecer ele 
que modo elle encararia tal proposta, e _se se promptificaria 
gostoso ao maximo sacrillcio, que era po.ssivel exigir-se de um 
cavalheiro, para quem a vida das armas constituía segunda 
natureza. 

Se essa foi a intenção, nunca mais prestes se colheu ore
sultado de uma experiencia. O valente major beijou em silen
cio a mão adorada, recolheu-se por momentos ao seu gabi
nete, e voltando á presença da esposa, mostrou-lhe a petição 
em que requeria a sua dispensa do serviço militª'r, que se 
dispunha a levar pessoalmente ao ministro ela guerra. Tinha 
montado ~ cavallo, e ia partir quando a dama o chamou, e en
·carandÔ-o com ineffavel ternura, balbuciou estas palavras:
<<Errei, meu amigo, perdoa-me. Ao · egoísmo do meu affecto 
sacrificava-te. Não; não; nunca mais me ouvi rãs desviar-te da 
honrosa estrada, que trilhas. Continuem a encher-te o coração 
o dever, a patria, a gloria: com taes imagens ufana-se a mi
nha de associar-se)). 

A petição foi rasgada. 
E desde então, nas innumeras vezes que as circumstancias 

pediram o concurso do solclaclo, do poli~ico, elo cidadão, a sua 
magnanima inspiradora esquecia-se de si mesma para só lhe 
apontar a senda elo dever. O c.lal:O juizo, a sagacidade, a pe-

, '· 
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IJ,etração, o raro dom que ahi ousam denominar senso com
mum, a perspicacia que ele um relancear ele olhos faz desco
brir as diversas fa,ces, as vantagens e inconvenientes ele qm 
acto qualquer, esse complexo ele altas qualidades distinguia, a 
senhora duqueza de Caxias, e bem explica a como fascinação 
que ella exercia sobre o consorte. Ao sr. duque ouvi eu deCla
rar, com a 'l'lxpressão da mais profunda crença, que nem um só 
a,cto dos que lhe exaltam deixou de ser suggerido, inspirado, 
ou animado por ella, ou pela lembrança d'ella; que se em 
sua larga carreira, dizia elle, algum motivo ha para glorias, 
inteiro e intacto para ella reverte. 

Pelo menos confirmam estas expressõ~s o grau de amor e 
admiração que a senhora duqueza de Caxias havia incutiqo na 
mente do seu digno consocio na terrestre peregrinação. 

Sustentou-se essa branda harmonia ininterrupta, até que á 
provicleo.cia aprouve dar á mulher forte a recompensa gran
de. E aqui direi que, achando-me eu longe, e ousando per
gUIJ,tar por escripto ao meu illustre amigo o dia do infausto 
passamento, conservo, com religiosa reverencia, a respostf!, 
sublime na simplicidade que ele s. ex . a. recebi: <<-Perdi o 
m~ior bem que n'este mun~o gosava, a minha virtuosa compa
nheira de quarenta e um annos, no dia 23 de março de '187 4)). 

Ninguem terá olvidado a parte que então foi torpada pox to
das as classes no angustioso transe, que despedaçou a alma elo 

' I 

viuvo. Elle conserva grato os testemunhos então recebidos, e 
en:tre esses a meBsagem que lb,e foi dirigida 1~ ox qua~i to.da a 
offlcialidade do exercito na curte 1• 

' Tambem sob o titulo de ll'lttsa consolal7'"Í!IJ, lhe . dirigiu o sr. dr. R o
zen do Moniz Darreto urna valiosa ode, c1ue por extensa deixo de reproun
zir, lOJJlalldo-llw aqui apenas algumas estroplles: 

Socega, meu guerreiro, espera ainda! 

Peza-Le a vida em viuvez amal'ga? 
Espera! Anlcs de eul,rar nn pn% in linda, 

/ 



Tão penetrante golpe fo i esse, que a elle teria o viuvo.suc
cumbitlo , se não houvesse haurido forças da religião, do seu 
dever para com a patria, e da convicção de que a bella alma 

por mais que solllario te lamentes, 
niio te queixes da caqra 

cheia de ben~ãos c laureis vi1·cntcs; 
uc l.edio 11ão te ensomiJ re n pal.ria tm·ra 
em que tanto has Juzitlo, astro da gur.l'l'a I 

Mas, coragem, coragem, meu guerreiro 
aguarda o teu destino, enxuga o pranto, 
volve· te para a patTÍ\1! attende, escuta : 
Imagina que o nome brazileil·o 
insul tam inimigos desvairados 

de inveja cega e bruta; 
suppõe que, por encanto, 

aos ouvidos dos brázilos soldados 
resôa o grito precursor da luta I . .. 

Herval, Pelotas, Porto· Alegre acordam 
do já longo pacifico lethargo . . . 
Em cavallos aligeros montados 
olham os campeões ap céu, ao largo 
e somem-se no Pampa! ... J;i traosbonlam 
nos plainos do hemismo ondas de gente 
em que se afoga o ultrage audaz, inullo! ... · 
Medem-se a~ bastes . . . fere-se a peleja 
ll'eme o cbão sob a furia, que troveja, 
dos canhões e fuzis .no embale ardente! 

Presto a Juctar, a invicta espada tomas, 
esrJ uecida entre os lou,·os 

de Itororó, de Lomas . .. 
Depois que dizes terno adeus ;i lousa 

da memorada esposa, 
filas a est1·ella rtue te acclara o rumo, 
recommcndado tl benção dos vindouros, 
e, devorando o espaço, o prelio alcancas, 

a romper véus de fumo 
e as chuvas sibilantes de pelom·os, 
ú velho duque, ú nuncio de esperanças 1 

Do teu caminbo a morte se afugenta 1 ••• 
.lá nos seus baluartes mal se arrima 
o inimigo 1 ••• Desl'raldam-se bandeiras 
s•i por lua presença que as anima ! . .. 
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lá continlla no cmpyreo a protege l-o, a inspirai -o, a ser alem
campa, como em vida o fUra, o seu anjo Lute lar. 

promptas manobras o clarim sustenta . .. 
cerram-se aqui e ali rotas fileiras ..• 

o exercito se alenta 
do ardor com que te apossas das lrinclJeims ! 

Rompe a final o bymno da vicloria ! .. -
c na imagem pulcherrima, festiva, 

-mensageira divina-
que teus olhos de subi to illumina, 
reconheces a esposa ! ... Ella revOa 
ao céu, dizendo :-•Eu sou a rediviva 
•que aos pés de Deus em teu porvir só pensa 

•Na vida transitaria 
c guarde-te, meu guerreiro, a eterna cren~a, 
•e emquanto a patria ufana te abençôa, 

•celeste recompensa 

•em mim te espera na infinita gloria. • 

.. 



CAPITULO IV 

I listado do llrazil, p01' esses tempos. - li. 1835 a 1837. O commandante 
do corpo de permanentes acompanhando o ministro da guerra ao Rio 
Grande.- IH. 183!J a 18il. Revolução do Maranhão. O coronel Luiz AI· 
ves, commandantc das forças e presidente do 1\!aranhão. - IV. Divisão 
pacificadora do norte. Operações. Conclusão d'essa guerra.- V. Apre
ciação dos serviços, como militar c como administrador. Distincçües. 
E nomeado barão de Caxias. 

I 

Continuemos a rememorar, embora rapida,mente, os sue
cessas, e vejamos os que d'esses tempos as chronicas nos dei
xaram relatados, repetindo tamhem em parte considerações 
que n'outro Jogar expendi. 

Pouco tempo havia que um menino de seis annos fôra pro
clamado imperador. Período esse da minoridade, que roi cheio 
·ele muitas per~urbações, explicaveis pela dupla circurnstancia 
do trabalho da transformação e agitação das idéas, come: 
çadas desde 18201 e da situação provisoria e incommoda de 
todo e qualquer paiz monarchico, sob transitoria duração de 
regericias. 

Quatro foram estas: compozeram a primeira o marquez de 
Caravellas, Vergueiro e Lima e Silva (pae elo sr. duque. de Ca
xias); a ~egunda o mesmo Lima e Silva, Braulio e Costa Car
wJho; a terceira Feijó; a quarta .Pedro qe Araujo Lima. ~rarn, 
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sim, aucLoridades supremas, porém que as circumstancias Lor
navam fracas, provisorias, filhas ele acLualid,ades, variaveis, 
desprestigiadas; estatuas ele Nabuco com pés de barro. · 

E durante esse praso, as facções nas províncias alçavam o 
colo, ameaçando muitos excessos. Aos germens de dissolu
ção, que jam lavrando, suppoz-se pôr termo em 1834, com 
a lei das reformas constiLucionaes que, descentralisando o po
der, conferia ás províncias quasi autonomia, convertendo as 
'instituições n'uma espccic de monarchia federativa (se é li
ciLa a expressão). 

Mas as largas concessões não satisfaziam as exigencias, in
cessantemente renascentes . Conllagrações e revolLas ensan
guentadas, perigosas, multiplicadas, diuturnas, com aspira
ções, bandeiras e princípios diverso ·,dam invadindo formosas 
províncias elo imperio : Pernambuco, a Bahia, o Maranhão, o 
Pará, o Rio Grande elo Sul c ainda mais tarde S. Paulo e Minas, 
foram theatro ele tremendas cop.vulsões, que mais de uma vez 

pozeram em risco a instituição monarchica, a integridade elo 
imperio e a propria existencia ela nação. Deu-se ahi outra la
menLavel circumstancia: por Yezes as insurreições se manifes
taram, sem _que nem ao menos se poclessem cleslinclar quaes as 
pretensões elos conspiradores, qual o seu programma, quaes 
as suas qneixas Ol!l aspirações : era a desordem sem rasão, 
sem JJase, sem intuito ; desmoronamento, não para fundar, mas 
para destruir; com·ul ão irracional, desordem simplesmente 
para desordem. 

II 

A revol•ução, ifiliciacla em PorLo Alegre em 1835, apresen
tou-se, d'cntre lodas, com o aspecto mais graYc, c a traição 
d,e um çommanclanle elas forças le!?aes ~m 183 7 lhe augmen-
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tou os perigos. Decidiu-se a partida do ministro da guerra, 
o conseÚ1eiro Sebastião do Rego Barros, para o Lheatro da lucta. 
Entre as providencias então tomadas pelo governo distinguiu
se a escolha elo já tenente coronel i Luiz Alves de Lima e Silva, 
para acompanhar o ministro, servindo-lhe como auxiliar e con
sultor. Partiu o commanclante dos permanentes, levando algu
ma força e levando por sobre tudo o seu conselho e sua ex

periencia. 
Omittirei os muitos factos que n'essa honrosa commissão lhe 

captaram a estima elos superiores e a admiração do exercito. 
Apenas apresentarei um característico occorrido n'essa con
junctura, porque !3 verídico, inedito e revelador da precoci
dade do talento estrategico do atilado official. 

Achavam-se os rebeldes, com forças consideraveis, em Ha
pua, na margem occidental ela lagoa dos Patos, abrigados n'um 
forte, que depois foi demolido em 18'10, após o assalto dado 
pelo chefe ele esquadra Greenfell. O ministro reuniu os gene
raes e officiaes superiores, e consultou-os sobre o plano que 
concebêra do ataque áq Llellas posições. Feita a sua exposição, 
todos unanimemente foram emittindo sua opinião, accorde com 
a do conselheiro Rego Barros.' Chegando a palavra ao tenente 
coronel Luiz Alves, em derradeiro logar, por ser o mais mo
derno, pronundou-se energicamente contra o parecer geral, 
desenvolvendo as numerosas rasões em que se fundava, para 
]ernbrar plano diverso e rcpellir a idéa até ahi abraçada. Fosse 
qual l'o ·se o moli\o, o certo é que o ataque não foi realisado. 

Dias clcpoi~, após uma escaramuça, caiu em poder das for
ças legaes o archivo elos rebeldes, que foi ent~·egue ao minis
tro, o qual avidamente o cornpulsou. No dia seguinte, o mi
ni . Lro,. orrindo, vollou-se para Luiz Alve e lhe disse: . ) 

' Por decreto ele L'! de setembro de 1837. 
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-«Então v. tamlJem é farrapo?)) (Era o nome que davam 
aos sublevados). 

-«Eu farrapo! Porque ?ll 

-<<Porque este documento foi achado no archivo appre-
hendido. É uma memoria do chefe rebelde, onde apparecem 
todos os argumentos que v. na conferencia adduziu . O que v. 
receiava era exactamente tudo quanto os contrarias se propu
nham aproveitar, se dessemos o ataque.)) 

- ((Concordo, sr. ministro, serei farrapo.>> 
Mostra este facto a excepcional perspicacia, com que ja en

tão o valente offieial reveiava os dotes ele general. 
A circumspecção de que este sempre deu provas, fêl·o re

cusar o projecto, por esse tempo concebido, de se lhe entre
gar o commando geral das tropas a elle, tão moço, e ele pa
tente tão inferior ás de muitos que n'aquelle exercito milita
vam. 

III 

Por esses dias, em 1838, outra sedjção rebentou, a princi
pio olhada como insignificante, mas prestes tornada formida
veJ, no Maranhão, c.ontra a qual e seus horrores íam naufragan
do as diligencias, geralmente infelizes, de varios presidentes 
e commandantes. 

Em 16 de maio de 1830 organisou-se um novo ministerio, 
sendo a repartição da guerra confiada ao conde ele Lages; 
e nas circumstancias cl"iLicas em que se achavam as cousas 
n'aquella província, entendeu o governo que o tenente coro
nel Luiz Alves, por seus honrosos precedentes, espírito reclo 
e disciplinador, e provada intelligencia miliLar, era o nome 
mais idoneo entre os inJicados para a importante com

missão. 
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Foi promovido a coronel 1 e nomeado logo em seguida pre
sidente 2. e commandaute geral das forças no Maranhão, para 
que na mesma mão ficassem as urgentes providencias de ordem 
administrativa e militar, com attribuições que se estendiam·a 
provindas Iimitrophes. 

Immediatamente se lhe olfereceram muitos officiaes de di
versas armas, en.tre os quaes escolheu os mais probos e pres
tanLes. A 7 de fevereiro de 1840 tomou o coronel Luiz Alves 

/ 

posse no Maranhão elos seus altos e melindrosos cargos, ro-
deado dos hosannahs dos grandes, d-a imprensa e do povo. 

A habil proclamação, que n'esse mesmo· dia publicou, en
cerrava um trecho que por si só valia um programma: 

·- «Maranhens~s! Mais militar que politico, eu quero até · 
ignorar os nomes dos partidos que entre vós existem.» 

Nem foi isso vã promessa, pois distt·ibuiu sempre justiça 
egua\; e nada mais exemplar que as providencias então to
madas para alcançar economia, moralisar a administração, 
restabelecer a disciplina. 

IV 

Denominando o seu exercito : Divisão pacificadom elo Norte, 

determinou se compozesse ele tantas columnas volantes, quan
tas fossem nécessarias, começando por tres brigadas, situadas 
nos pontos convenientes. 

Os rebeldes em armas eram muitos mil, numero considera
velmente superior ao dos soldados imperiaes. Não tinham 
acampamentos fixos, e as suas columnas fugiam do exercito 
c calam ás subitas sobre as faze~das e povoações inermes ou 
mal guarnecidas. 

Tendo-se accumulaclo uma força grande na comarca do 

Por decreto de 2. de dezembro de 1839. 
Por carta imperial de 12. dó mesmo mcz. 
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Brejo, para ali mandou o coronel uma columna que a destro
çou. Ordenou que a tropa acampada em Caxias, depois de for
tificar a cidade de modo tal, que não deixasse probabilidade 
d~ ser retomada1 perseguisse outro camsideravel nucleo, im
pellindo·o para o lado do Brejo, a fim de o collocar entre dois 
fogos. Congregou muita gente ein diversas comarcas, entre
gou o commando militar da capital, com as competentes in
sttucções, a um habil official, e a 7 de março marchava pes
soalmente para a campanha. 

Foi pelo caminho dispondo as operações, tomando providen
cias sobre economia e disciplina, e dando ás suas columnas 
os parciaes destinos que convinham : informado de que os 
rebeldes de Past.os Bons tencionavam àtravessar o Tocantins, 
e do Pará fazerem a guerra por largo tempo, officiou logo ao 
presidente parà que este, guarnecendo a margem esquerda 
do rio, evitasse o contagio da rebellião; do que surtiu bom 
resultado. 

Estabeleceu na villa de, Itapicurü-mirim o principal depo

sito central de munições e viveres, para facilmente soccorrer 
quaesquer pontos, e um hospital, tudo bem entrincheirado. 
:mxpedru d'alí , e de Icatü partidas para Miritiba, onde a impm
dencia de um official occasionára um desastre, e via a rebel
Iião estender-se pela província do Piauhy, sem receber os au
xílios que cada vez mais urgentemente precisava. 

A villa elo Brejo, occupada por 1:200 homens, foi rccupe-, 
rada por doas colurnnas legaes, CJ Ll C o coronel Luiz Alves man-
dára avançaT de dois pontos diversos, e que dispersaram essa 
importante partida. 

Atravessaram os rebeldes o Parnahsba, d'oncle projectavam 
contra-marchar Lodos para atacar os pontos !Jlais fracos; mas 
o coronel immediatamente fez fortificar c guarnecer esses pon
tos com toda a segurança. 
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Expediam-se forças para o Piauhy, que ahi derrotaram va
rias parÚdas. Depois de abrir a assembléa provincial, cujo 
apoio sempre teve, partiu a 17 de maio para a Miritiba, onde ' 
se affirmava haver bastantes turbulentos, que elle àesejava 
p~ssoalmente escarmentar; mas já OS' não encontrQU. Mandou 
a força até á Ribeira, onde ella tomou o entrincheiràmento 
adverso, e á volta houve outra refrega no Matão Grande. 

As attenções do governo concentravam-serra guerra do sul, 
e desdenhava-se a do norte. Por falta de pagamento suble
vou-se ~m junho a guarnição de ltapicuru-mirim, desar.mando 
e prendendo os soldados aos oificiaes, que todavia prestes 
se evadiram. 

N? dia 16, o presidente, ao receber a noticia, mandou or
dens a todos os pontos circumvizinhos, e seguiu logo pessoal
mente com um clestacamenLo para o ponto sublevado, onde 
desembarcou vinte e quatro horas clep0is. Outras forças con
vergiram para o mP.smo logar para onde tambem seguiram 
300 rebeldes, dando-se um sanguinolento encontro, e o presi
dente, ele posse da villa, fez castigar os revoltosos, e guarne
cendo-a de tropas novas, deixou-a tranquilla, e regressou 
para a capital no dia 2 5. 

Com um exercito de 6:000 homens (dos quaes 2:000 sem
pre nos haspilaes) em grande parte composto ele rebeldes 
apresentados, e de muiLo má gente, com a necessidade de 
guarnecer muitos pontos, e de andarem partidas volantes em 
continuas explorações; havendo pelas matas muitos e grandes 
mago tes, que espreitavam o menor descuido, e sublevavam 
os escravos: achando-se reunidos poderosos nl'lcleos, taes 
·como um de 3:000 homens na Miritiba, e com pequeníssimo 
auxilio do governo geral; eram enormes as difficuldades com 
que luctava o coronel presidente da provirrcia. Deram-se mais 
ele trinta tiroteios mensae~, e foi-se successiva~ente tomando 

• • • • ~ • • ! 
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posse de l)Ontos importantes, desfalcando-se as fileiras rel.Jel
des e vigorando-se as legaes. 

Deixou o presidente a capital a 9 de agosto, e em 12 apre
sentou-se segunda vez no acampamento ela Vargem Gran
de, 30 leguas ao sueste. O' esse acampamento despachou seis 
partidas exploradm as, algumas das quaes contra os escravos 
aquilombados; apresentaram-se-lhe logo 200 rebeldes, e 
depois muitos mais. Ali recebeu elle a noticia ela proclamação 
da maioridade, a qual foi acolhida por elle e pelo exercito com 
enLhusiasmo; no dia 27 renovava na capital as demonstrações 
ele jubilo, e proclamava:-ccMaranhenses! Um sublime pen
samento eleve agora infl.ammar o coração brazileiro. Aspeni- , 
ma foi a longa experiencia; aproveita e-a! Amor ao imperador, 
respeito ás leis e esquecimento ele vergonhosas intrigas, que 
só têem servido para enfraquecer-vos; um só partido em fim, 
o do imperador!>> 

Pouco depois d'isto occorreu uma grave desordem em 
Vianna, para onde o presidente logo se transportou, tomando 
taes providencias, que os animos se acalmaram, e a cidade se 
tranquillisou. Houve ainda varias refregas, e entre ellas um 
grande ataque na comarca de Pastos Bons. Publicou em se
guida o decreto de amnistia . A 22 de outubro seguiu para o 
interior da provinda, com destino a Caxias, percorrendo ra
pidamente esse largo tracto ele terreno, cce sendo recebido 
em Caxias com todas as demonstrações de alegria, não só pela 
primeira columna ali acampada, como pelos habitantes ainda 
cobertos de-lucto, e que apesar d'isso festejaram com tres noites 
ele luminarias a primeira visiLa ele um presiclen te áquella ci
dade elo deserto, que um anno antes esLivera anotloada de 
sangue, e coberta ele caclaveres inscpullos, e com suas casas 
servindo de abrigo ao.s salteadOres. D'ali mando~ o presidente 
cercar o acampamento rebelde em S. l7rancisco, intimar a UOO 
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rebeldes qu e ll epozessem as armas, a:liás que a um só cl 'elles 
não uaria·quartel. Como vissem que tão perto se achava q~em 
tão rapido smgia por toda a parte, tão pesado lhes fUra, e tão 
facil executava o que dizia, cederam, pedindo vinte dias para · 
reunir a sua gente espalhada, e escondida~ o que lhes não 
pôde negar o presidente, por concecl~r o decreto de amnistia 
o praso de sessenta dias. Teve-os cautelosamente em vista, e 
até concordou em Cf';J.8, unidos aos leaes, empregassem as ar
mas contra os escravos aquilombados, habil expediente d'on
de colheu os melhores resultados. 

Depois de tomadas outras dispostções, poz-se em marcha 
para regressar á capital, falhando então o projecto de um dos 
caudilhos, de surprehender o pt:esiclente em caminho e pren
clel-o, Ieanimando dest'arte o agonisante espirito de rebellião. 

I 

Dos insurgentes armados os ultimas recusaram depor as ar-
mas, antes de fallarem com o presidente . Este, concluidas as 
eleições primarias, saíu ê:\ 11 ele janeiro de 1841 para Icatú, 
e em sua presença entraram os pelotões com armas carrega
elas e escorvaclas de novo, e á voz imperativa do presidente 
foram humildemente depond0 900 as armas a seus pés ; e 
dentro em poucas semanas, tal era já o estado ela província, 

a despeito de tão muHir:ilicaclas contrariedades, que lhe foi fa
cil destacar 1:500 soldados com destino á província: de S. Pe
dro. 

v 

E emquan to o chefe militar operava estes prodígios, ainda 
lhe sobrava tempo para se ostentar preclaro chefe administra
tivo. Rfevou o corpo de policia a es tado completo. Poz em exe
cução varias leis promulgadas . Ordenou o concerto de muitas 
egre,i as, limpeza de rios, reparo ele fontes e calçadas. Provi-
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denciou sobre urgencias do culto. Estabeleceu uma colonia de 
indios em Pinclaré. Auxiliou a creação ele fazendas de lavoura 
e ele povoações livres. Preparou navegação a vapor, melho
rá.mento elo porto da capital, a abertura de um canal, etc. 
Concertou fortalezas, quarteis e armazens ele polvora. Repa
rou o palacio elo governo. Mandou organisar e corrigir o 
mappa dá província coún os fragmeatos que obteve ele mãos 
particulares. Fez melhorar a planta do Maranhão, e levantou 
a de Caxias com suas novas fortificações, e os mappas ele va
rias rios. Fez construir, sem dispenclio da fazenda publica, va
rias pontes, taes como a de Paulüm, com mais de cem pés de 
comprimento. Deu á repartição do correio impulso, que lhe 
duplicou o movimento. Quem faria mais em um anno, ainda 
quando conservasse o espírito livre das apprehensões da 
guerra? 

Em relação a este período, eis como se exprimiu o meu no
bre amigo o sr. visconde ele Araguaya 1, cujas palavras Lêem 

' o duplo sêllo ela respeitabilidade da penna que as traçou, e da 

circumstancia ele haver sido o auctor testemunha ocular, e al
gumas vezes cooperador dos factos narrados:- «Nas peque
nas cidades e villas ma,is proficuos são os bons exemplos que 
a doutrina. Em nenhuma porém d'estas virtudes foi escasso o 
presidente. A severidade ·ele seus costumes, e a dignidade ele .. ' 
seu proceder lhe angariaram bem cedo geral respeito e es-
tima, e obstaram ao descomedimênto dos publtcos funcciona

. rios. Seus puros sentimentos e sua presença em todos os actos 
religiosos inspiraram mais veneração ao culto publico. Foi 
sua poUtica franca, liberal, civilisaclora e previdente, e a elle 

' Veja-se a exce1lente iYlmnoria historicct ela revolttção da província elo 
Maranhcio pelo illustrado .sr. dr. D. J. G. ele Magalhães, hoje visconde de 
Araguaya, pelo qual, n'es te passo, em grande parte me guiei, cl1ega.nclo 
a transcrever d'ella algnn's 11'echo~ li lteralmenle. 
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se eleve a prompta exl.incção ela rebellião, que bastantes ele

men~os linha para mais larga existencia. Tendo concluído sua 

nobre missão ele pacificador, pediu sua demissão,. que só lhe foi 

dada depois de reiteradas instancias 1 . Entregou ao seu sue

cessar a administração em maio ele 1841, e regressou á curte 
no dia ~ o de junho)). 

Acolhido pelo governo c pelo povo com as maiores provas 
de consideração, foi n'essa quadra nomeado veaclor de Suas 

Altezas2, promovido a brigadeiro 3, unanimemente eleito repre

sentante da província elo Maranhão á quinta legislatura, e 

pouco depois investido no cargo de commandante das armas 
da côrte. 

Querendo o governo imperial conceder-lhe o titulo de ba

rão, e deixando-lhe a escolha, acceitou o baronato de Caxias. 
Que motivo o induziu a essa preferencia? Caxias symbolisava 
a revolução subjugada. Essa princeza do Itapicurú havia sido 
mais que outra alguma affiigida dos horrores de uma guerra 
de bandidos; tomada e retomada pelas forças imperiaes, e 
dos rebeldes varias vezes, foi quasi ali que. a insurreição co
meçou, ali qpe se encarniçou tremenda; ali que o coronel Luiz 

Alves entrou, expedindo a ultima intimação aos sediciosos 

para que depozessem as armas; ali que libertou a província 

da horda de assassinos. O titulo Caxias significava portanto:

disciplina, administração, victoria, justiça, egualclade e glo
ria''. 

' Por carta imperial de 2 de abril de 184 !. 
' Em 2 de agosto de 1840. , 

' Por decreto de 18 de julho de 1841 "em remuneração dos serviços 
prestados na pacificação da província do Maranhão''· 

' O titulo de harão de Caxias foi-lhe conferido por uccrcto de 18 de 
julho ele 184 1. 





CAPITULO V 

l. 1842. Sublevacáo da província Ll c S. Paulo. Ao brigadeiro barão de Ca
xias r. cntrcgt;e a dirccção militar c a vicc-prcsidcncia ua provincia.-
11. Partida para Santos. Operações c seus rcsnltados. -111. Rev.dlução de 
Minas, começada cio 10 de junho. Sua importancia.- lV. Chamado o sr. 
llarão de Caxias it cOrte, é-lhe confiada a pacificação d'csta província c 
parte logo. Seus primeiros actos.- V. O sr. coronel José Joaquim de 
Lima e Silva. Continuação das operações. Batalha de Santa Luzia. Paci
ficação ,completa da província.- VI. Apreciação d'essa revolução, e do 
serviço então "prestado pelo sr. barão de Caxias. 

I 

Conrinuava a confusão e o tumulto a lavrar em varias pro
vincias. Imaginava-se que a precoz exallação uo imberbe im
perador ao governo real do paiz poueria servir ue calmante 
ás paixões effervêscentes, ás ambições soffregas, á uesorga
nisação latente. Não bastou. Após a Bahia, o nio Grande, o 
Maranhão, chegou a vez de S. Paulo. A cidade ue Sorocaba, 
sita entre as províncias uo Rio e de S. Pedro, recebeu a lava 
que d'este vulcão fôra arrojada; sublevou-se; a republica ele 
Piratinim repercutiu em S. Paulo, e grandes foram na côt·te 
os receios de que esta insurreição, que desde logo se apre
sentou formidavel, tomasse caracter ele maior gravidade; 
porque as forças rebeldes, sem resislencia, avançavam para 
a capital ela provincia, por cuja sortr se lcmia'. 
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Todos os olhos se volveram para o brigacleit·o barão ele 
Caxias. Já a esse tempo h a via elle sido investido no mais 
alto cargo miliLar do imperio, o ele commanclante elas armas 
da cOrte e província do Rio de Janeiro 1 ; cargo esse que não 

, tend~ p0r superior senão o ministerio ela guena, era analogo 
ao que depois se condecorou com o nome de ajudante general. 

Apenas nomeado, pronunciou-se unanime a opinião publica, 
bradando que em tão criticas circumstancias, ·devia a paci
ficação de tão larga zona ele territorio insurgido ser. confiada 
a quem tão dignamente se havia desempenhado de outro 2 en
c~rgo similhante. Não fez pois o governo mais que correspqQ.
der ao voto geral, chamando o sr. barão de Caxias a di_rigir 
estas novas e clifficeis ~perações. 

Entregando-lhe pois toda: ·a direcção militar, e a vice-pre
sidencia de S. Paulo 3 ( c.uja presidencia es tava occupada pelo 
depois marquez ele .Montalegre); para logo se patenteou nova
mente a febril acLivldade com que esLe chefe, nos casos ur-. ' 

' Por decreto de 21 de março de 1842. 
' Cumpre dar aqui conhecimento de um documento importante, com

probativo do altissimo conceito, que já então elle merecia ao governo 
imperial, e a tamanho vulto como era o ministro da guerra José Clemente 
Pereira ; o qual declarava deixar-lhe os braços livres, para proceder a seu 
talante, como conviesse. Eis-a(JUÍ. o teor das instrucçõ!')s (?), que este di
rigiu ao sr. barão de C ~xias, eii\ 'Ll de maio de 1842: 

"A commissão com que Sua Mag·cstade o Imperador acaba de honrar a 
v. eJ~,." é de tal natureza que se lhe não podem actualmente pt·escrcvcr 
mstrocções dctermiuadas. O Jlm 6 obter, que a sedição que acaba de 
apparccer na provil1cia de S. Paulo seja sull'ocada no seu principio, an
tes que tome maior !'orça. Os meios deixam-se á intellig·encia, discrição 
e actividade de v. ex.", fazendo o uso que julgar mais' conveniente ela 
força de linha, crue se manda pôr á sua disposição, e organisando na so
.bredita província toda a mais que julgar necessaria, tanto da mesma pri
meira linha, como da g·uarda nacional, c. praticando lltllo o mais que en
tender conducente ao sobredito fim ·• . 

' Por carta imperial ele ·18 de maio ele 181,.2, parn servir em primeiro 
lngar, na l'aHa ou impedimento do JH'CSid cnle. 
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gentes
1 

se mulLiplica, operando prodígios de celeridade e 

vigor. 

II 

Não eram decorrid as vinle c qu aLro horas da sua nomeação, 

e já o energico barão vogava para a cidade de Santos, qtmsi 

sósinho , sem recursos sufflcicntes e sem exercito; pouco im
' porta! po!s entendo que lhe era licito exclamar como Cesar 

na barca : Q1bid times ? Ccescwem vehis . 

Levava 400 recrutas, bisonhos, e tirados do deposito i, para 

fazer face a 3:000 homens, já enthusiasmados com a sua não 

obstada marcha triumphal; o r es to lá o iria arranjando gelo 

caminho, conforme podesse, com os elementos que se lhe 

proporciona~sem. 

Chegou por ma1· a Sanlos com essa insignificante força; e 

~penas desembarcou, expediu circulares ás estações aompe
tentes, ordenando-lhes preparassem rações para 3:000 ho
mens. Que impulso o moveria para tal requisição? imaginaria 

que o seu diminutíssimo nucleo guerreiro instantaneamente 

se engrossasse a tal ponto? ou seria no intuito de que se espa

lhasse a noticia, escondendo assim elos insurgentes o numero 

real dos seus soldados? não o saberei dizer. Só sei que ape

nas poz pé em terra, perguntou se a sena do .Cubatão esLava 

occupada pelo inimigo, pois se o estivesse lhe houvera sido 

impraticavel marchar; e como se lho respondesse pela nega

tiva, não parou um só instante, e seguiu sem descanso alé ao 

' De tal ordem eram esses soldados que o consell.teiro Antonio Carlos, 
escaruccendo de sirnillianle exercito, bradava: ccComo! para combater 
fosse a quem fosse, e especialmente para combater homens da patria de 
Amador Bueno, para subjugar Paulistas, ma11dam-se 400 cada-veres ambu
lantes!, 



68 

alto d'aqnella sena; sendo sú então que pôcle tomar banho e 
refei~ão e até fallar. Nem abi. mesmo se demorou, e prose
guiu acceleraclamente para a capital. 'Era tempo; aos Pinhei
ros,. a uma legua de distancia, chegavam as hordas revolu
cionarias, quando o general entrava em S. Pa\!lo. Apesar do 
cansaço e da desigualdade das forças, o barão tompu logo a 
offensiva, em vez de se limitar a defender a cidade; e indo ao 
encontro elo inimigo, que, estupefacto d'esta inesperadá atti
tucle, parou ~ deu tempo para rapidamente se organisarem 
meios de defeza, paralysando as operações adversas. 

Depois, pondo-se as forças imperiaes em marcha para Som
caba, fóco da rebellião, ali entraram no dia 20 ele junho, afu
gentando os rebeldes e caindo em poder do barão as pro
prias peças de artilheria, que elles haviam assestado nas 
avenidas da cidade, o armamento e prisioneiros. 

Para logo foi extraorclinaria a desmoralisação nas fileiras dos 
insurgentes; grão numero dos que lhe seguiam o estandarte se 
apresentaram ao general; e esvaeceu-se o prestigio dos chefes. 

No entretanto, desenvolvia~se a rebellião com feroz e as
sustQ.clor caracter ao norte da província, cujas villas a pouco 
c pouco se iam declarando. Taubaté, Pinclamonhangaba, Lorc
na, Silveira, eram Lheatro ele cleploraveis scenas; mas as pro
videncias tomadas diminuíram-lhes a importancia, e esma
gada a insurreição em seu principal antro, rebentou com 

' m.uilo maior ímpeto em Minas, e por esse motivo o governo 
rec.orreu immediatamente ao sr. barão de Caxias, cujos serviços 
em S. Paulo já eràm clispensaveis i, e mesmo sem o consullar, 

• Circumstancia digna de significativa menção! Taes foram sempre os 
sentimentos de sympathia e respeito inspirados pelo honrado varão, que 
os povos para onde ellc: era mandado faz er a guerra acabavam pela mais 
solemne prova de adl~esão, nomeando-o representante d'clles aos comicios 
nacionaes. Foi a provincia de S. Paulo que o elegen deputado geral na 
eg islatnra dr 1 84'.2 a 1845. 
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e achando-se o general n'aquella província, nomeou-o com
mandante em chefe do exercito pacific;;tdor em Minas Geraes t, 

convidando-o para esse fim a sem cletença regressar á côrte, 

aonde com effeilo chegou a 23 do mesmo mez. 

,III 

D'este assumplo, portanto, devo occupar-me mais exten
samente, visto c.omo essa tremenda insmreição teve exce
pcional importancia pelo seu andamento, pelos serios pre
tex.tos que aparentou, pelos personagens que n'ella figuraram, 

por seu tragico desfecho. 
A 1 O· ele junho de 1842 fôra soltado o primeiro grito em . 

Barbacena,. creanLlo-se logo um presidente interino ela provín
cia, o qual publicou manifesto ~ proclamação, em que se 
descrevia com as mais negras cores a existencia ele uma oly
garchia, se attribuia ao aéto acldicional o cerceamento elos 
poderes das assemhléas provi:nciaes, se imputavam ao minis
teria de _23 de março ele 1841, p~anos liberticidas, se sLygma
tisavam os promu)gados cocligos criminal e · ele processo, se 

denunciava a destruição do poder judiciario, se hostilisava o 
conselho d'estaclo, se imputava ás auctoriclacles perseguição 
ela imprensa, violencias e tyrannias, se reprovava a dissolu
ção ela camara elos deputapos, e se clava como desnaturado o 
systcma represcnta.tivo. 

A estas asserçõ~s do manifesto juntavam-se outras muitas 
es tranhas, que á boa fé elas turbas faziam acrecliLar:- que o 
conselho d.'esLaclo e o colligo elo processo iam acabar com 
as liberdades publicas, sendo essa a intenção premeditada do 

' Por decreh'l de 10 ele julho ele 1842, em que o guerreiro é louvado 
pelo )Jern ~ue des~mpenhou igual conmtissão llíl provincia de S. Paulo. 
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governo; que os homens íam ser reduzidos ao capLiveiro 1 

qne os válidos passavam a ser recrutados, em virtude ela ~ei 

ela reform'a; que aquella lei era destinada a acabar com a 
religião; que urgia libertar o imperador da coacção em que 
o tinham o ministerio e seus adherentes. 

Infelizmente, em parte parecia quasi ecclesiastica essa in
surreição, capitaneada por diversos padres, aliás distinctos . . 
Ia campeando a revolução, e já o presidente intruso expedia 
a 15 de julho providencias para marcharem todas as forças 
rebeldes sohre a capital ela província. 

Taes eram as circuinsLancias quando o sr. barão ele Caxias 
chegou á côrLe, sendo no mesmo clia nomeado ajudante de 
campo ele Sua MagosLade o Imperador 1. Após quarcnLa e oiLo 
horas consagradas a aprestos, recelJeu no 'dia 25 ele julho as 
denominadas instrucções 2 ; uma hora depois par Lia para Oiro 

' Por decreto de 23 de juU1o de '1 81!2. 
' O mesmo ministro, que dois mezes antes dera ao mesmo general 

iostrucções correspondentes a ·plenipotencia, vinha agora em ulteriores 
instmcções, para mais gmve cbmmettimento, dar ainda mais terminante 
prova da conquistada confiança, e do peso que a patria, em suas a micções , 
dava ao auxilio de tão pr<'s Limoso fllho. Eis-aqui essas iustrncções: 

- Iustrucções para o brigadeiro barão de Caxias, g·eneral cothmandante 
em chefe das forças ele operações da província ele Minas. 

Espera o governo ele Sua Magestacle o Imperador que na importante 
comrnissão que lhe é confiada, empreg·ue todos os meios que a sua dis
crição e intelligencia l)le dictarem, pão só para a pacificação da ]Jrovin
cia de l\linas, com a maior celeridade possível, mas tamhem para orga
nisação de uma força provlsoria composta ele g·ente ela mesma província, 
que seja por si snl'ficiente para fazer manter a ordem, sem clependencia 
ela tropa de linha, que ção pódc ser n'clla conservada por muito tempo 
pela necessidade que existe de dispor el'ella para outro destino. 

Logo . que a referida província se achar livre ele grupos rebeldes ar-
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·PreLo; e ja a 3 O pulJlicava, elo seu . quartel general no Bril
mado, um edital dechi.ranclo que podiam voltar a seus domi
cilios, e continuar em sua vida domestica os que, não· sendo 
chefes ele revolta, se apresentassem com armamento, e qué 
os recalci t.r~ntes seriam tecrutad0s para a primeira linhà d'o 

exercito~ 

v 

E aqui imporia fali ar de outro vulto, que ao diànle tinha de 
clesempen h ar lamb em. importante papel n'esta membravcl 

cam])anha. 
O .sr. coronel José Joaquim .ele Lima e Siiva (b'oje visconde 

de 'l'ocantims) e irmão do sr. duque ele Caxias, occupava-se; a 
esse tempo, ele sua ex tensa lavoura na província do Rio de 
.Janeiro, proximo tl c Minas. Acquiescendo ás insLancias"clo go
verno, deixou seus lares, pondo-se em cam panha, á Lesla de 
uma força de guarda nacional elo Rio Pretó, -e ti'opa de pri
meira 1inba da província do Rio, com que entrou em S. João 
de El-Rei, engrossando fOgo suas fileiras, ás quaes estava re
sm:vaclo um aclmiravel serviço. 

Ven11amos porém aos acontecimentos, chr<mologidamente 
relatados, em que o sr. barão de Caxias 'tomou parte. 

Çonstái·a-lhe que os rebeldes, em numero supetibr a: dois 
mil, depois el e ter'em alcanÇado em Queluz, no éHa 2'6· de ju
·Jho, uma triste vicloria, ha,iiam marchado so lJ1'e a capital, á 
vista da qual ,já se achavam, com o intento cie alacal=a. Fm'
çou pois, o mais que pôcie, a marcha elo uma columnà. de se
técenLas praças, por íngremes serrànias, sem alimento, e per-

·niados. ~c H'(Oihrrá a esta cêrlc, onde a sua presença se· faz necessaria 
para orga11isação çlc !'orças de linha, destinadas a outro serviço. 
· Paço, em 25 de julho de 1842.= Jose Clemente Pereim. 



correndo rapidamente grandes dislaneias, columna com a 
qual entrou em Oj·ro Prelo, sem ser presenlido nem incom
modado. Teria immediatamente atacado no mesmo dia (6 de 
agosto), se não fosse a extrema fadiga dos soldados, c tam
bem a esperança de que não ,tardasse em chegar a tropa do 
coronel José Joaquim de Lima com que tencionava, cortar os 
nibeldes, collocando-os entre dois fogos. Tiveram e~tes porém 
o bom accordo de evitar o combate, retirando-se accclcrada
mep.te na direcção da ciciadA de Sabará, para onde os fez per
seguir, picando-lhes a retaguarda. Grande serviço foi este 
prestado á capital; porquanto o saque d'ella tinha sido pro
mettido pelos chefes aos soldados, os quaes, em conscquen
cia d'esta fuga, começaram a desertar, c a causa da rebcl
Jião a desmoralisar-se cada vez mais. 

Chegaram, com effeiLo, após um tiroteio, a apossar-se no 
dia 11 de agosto da cidade de Sabará, não sem alguma de
vastação, c ' pela tarde pozeram-se em marcha para o arraial 
de Santa Luzia. 

Tal era porém o desanimo dos rebeldes que o intruso pre
sidente já no dia 14 auctorisava mn emissari0 para promover 
a pacificação da província, solicitando uma amnistia geral, e 
instando por empenhar o valimento do sr. barão de Caxias junto 

I 

ao. governo de Sua Magestade Imperial, apesar, diziam elles, 
de poderem ainda muito bem sustent.ar-se á frente de tres a 
quatro mil homens victoriosos. As circumstancias, entretanto, 
não deixaram tempo para que, em tal sentido, tivessem exilo 
as diligencias de paéificação. 

O presidente intruso deu suas ord~ns a um engenheiro, que 
a 19 de agosto lhe communicou ter, perto do arraial de Santa 
Luzià, achado, para uma fortificação, tão adequado logar que, 
com tres linhas de trincheiras inexpugnaveis, dominadas umas 
pelas outras, podia uma força de quinhentos homens dh:iputar 



a passagem, com certez.a de bom exito, a tres mil; só pedia 
sessenta trabalhadores, e qua1·enta e oito horas. Não lhes dei· 
xou tempo o general de realisarem seus planos. 

Havia-se com elfeito concentrado na cidade de Sabará todo 
o exercito rebelde, compos~o de tres mil e Lrezentes hemens. 
Nos dias 18 e 1 !J tinha o general em chefe feito convergir 
duas columnas sobre esse ponto, ele tão facil defeza. A 20, 

' marchou clle mesmo, á testa da segunda columna, do Sabará 
para Santa Luzia; e atraiçoado por um desertor, que revelou 
o seu plano, foi mister varial-o, e ir rechaçando o inimigo, a 
passo ele carga, ele posição em posição, até que elle occupou 
a alLa collina, que domina o arraial. Tomava posições, para 
no dia seguinte empenhar o combate formal, quando os re
beldes, interpretando a apparente irresolução por fraqueza, 
e conscios da sua superioridade numerica, romperam combate 
com os tres mil e trezentos caçadores, e uma peça a caval-· 
leiro do campó legal. 

Contra a irresistivel primazia de numero e posição, lucta
ram indomiLos os oitoeentos valentes da segunda columna, e 

· já parecia a situação desesperada, a ponto ele tentar o inimigo 
flanqueal-a pela esquercl~, e investir sobre os dois canhões, 
que aliás disparavam com pouca vantagem. para a posição do
minante, occupada pelo inimigo. Eram tres horas ela tarde. 
Que succedeu então? 

Para bem comprehender, é precisa uma explicação. 
0 lagar accidenl:ado, onde se passavam estes successos, era 

em duas collinas: na inferior estavam as forças legae·s; os in
surgentes occupavam a encosta ela mais alta. O coronel Ljma 
e Silva achava-se a grande distancia, na estrada da Lapa, isto 
é, na prolongação longínqua. da serra que os rebeldes calca-
va W · · m. ao pod1a o general mandar-lhe aviso algum, porque o 
unico caminho estava interceptado peTo inimigo. 



Tinham entre ambos combinado o aLaque para o dia 21, e 
nenliuma communicação em contrario recebêra o coronel. 
Este porém, no dia 20, impressionou-se com ouvir, desde as 
ôito e meia horas da manhã; uns como trovões mui distinctos. 
Collou o ouvido contra a terra, e convenceu-se de que eram 
blêscãrgas de artilheria. Occorreu-lhe então que poderia ser 
combate entre oitocentos homens e tres mil bem armados e 
municiados, q~e se antecipasse por motivo que ignorava. 
N'isto, sem demora, e sem ordem de ninguem, e sómente por 
propria 1niciativa, desprezando a força que os rebeldes ha
viam posto de observação á sua columna, avançou com ara
pidez elo raio \ e caíu, no momento do grande perigo, sobre 
-o flanêo esquerdo elo inimigo. 

Reconhecendo o barão a opportuna chegada de tão valioso 
auxilio, e prevendo que a columna do coronel difficilmenle 
ehLraria no arraial, emquanlo os rebeldes permanecessem nas 
alturas clom1nanLcs, visto que occupavam um Leso que lhes 

servia de padrasto, simulou fu gir, mandou tocar á retirada, e 
os insurgentes cairam na cilada, vindo-lhe no encalço, e fa
cilitando assim a manobra elo coronel Lima e Silva, pela qu8!l • 
os imprudentes, perdidas as inexcedíveis vantagens da posi-
Çao, ficaram entre dois fogos. 
-· Apenas o barão conseguiu o seu intento, contra-marchou 
sobre elles e com uma carga de hayoneta cornmancTada por 

• Singular situação esta em que se collocou o valente official, compri
mido entre doi s altíssimos deveres, oppostos. Ordenava-lhe a disciplina, 
c a lcg-islaçãoJDilitar que não arredasse pé, sem ordem superior, l1o pànto 
que lhe fóra (Jcsig-nado. Orclcnava-lbe o palriolico sentimento dà situação 
que voasse ao Jogar onde as armas do seu paiz estavam em perigo. Sa
bia perfeitamente que as leis inexoraveis condemnavam o seu audacio~o 
acto, pelo qual podia até pag-ar com .a vida em holocausto á disciplina ; 
mas apesar d'i~t(il nem um momento llcsilou. É dos casos em que a con
sciencia pulJlica lm1da unan i me: 'Iwnra à pàtriofJca indisciplina! Glot1a á 
culpa nolJre ! 



75 

elle em pessoa, desalojou o inimigo, om menos de meia hora, 
de posições que pareciam inexpugnaveis; obrigando-o a aban
donar a sua artilheria, munições de guerra e bOca, arma
mento, cerca de trezentos prisioneiros, e .o campo juncado de 
cada veres. Figuraram entre aquelles prisioneiros os dez prin
cipaes chefes da rebellião f. Sem duvida ainda alguns seciicio-

' Hoje, esfriadas as paixõés políticas, chegou o tempo da justiça, e 
para isso estão nobremente dispostos os animos de todos. Corri o facto a 
que acima alluclo, prende uma atroz .calumnia, que importa expurgar da 
historia, far.endo reverter em honra do meu !Jiographado o proprio success@ 
com crue a inveja buscou prejudicar o conceito do homem, cujos primei
ros cuidados na guerra, especialmente na civil, foram sempre mitig·ar os 
horrores d'clla, quanto em sua mão coubesse. Sem mais prcamJmlos, passo 
.pois a dar noticia de um o!Iicio, da mRis competente e insuspeita penua, 
que põe á claro todas as circumstaucias do assumpto de que se trata, e 
sobre o qual eu, por mim, não desejo mais espraiar-me: 

«Ili."'• c ex.'"" sr.-Havendo-me sido ordenado vct~halmente por v. ex." 
para q11e eu declare por escripto ·O que souber sobre o que occorreu na 
digressão dos presos de estado, da cidade de S;~lJarit para a capital da 
peovincia ele Minas Geraes, nos fin s de agosto do an no de 1842, passo a , 
fazel-o pela maneira seguinte:- Sendo eu então capitão, c assistente do 
ajudante g·eneral das forças em operações ao manllo de v. ex.• n'aquella 
província, com v. ex." retirei-me elo arraial de Santa Luzia para a cidade 
ele Sa!Jará, c ali chegando pessoa competente communicou a v. ex.• que 
os mencionados presos de estado, e outros haviam seg·uido d'ali com des
tino á capital sob a g·uarda elo tenente coronel Marinho, mas que o mes
mo tenente coronel não consentira que os presos seg-uissem montados e 
sim a pé, e algemados, e com similhante communicação ficou v. ex.• snm
mamente incommodado, c pelo que immediatamcnte me chamou, para 
me ordenar que estivesse prompto a marchar em commissão; pouco de
pois entregou-me um oi"Jlcio para o· dito tenente cormtell\Iarlnbo, dizen
do-me: «N 'este offlcio oTdeno ao tenente coronell\Iarinbo que bira as algemas 
~os ~resos, e os entregue. à sua guarda, e se porventura fi zer alguma oh
.]eeçao, prenda-o incontinente à minha ordem, e conduza,;_ os presos ao 
seu destino, Procurando totlos os meios de tratai-os bem, significan(!o-l!Jes 
ao mesmo tempo cru e muito me iucommodou o procedimen to do dito tenente 
c~ronel_Marioho, e C[Ue, permittinclo-llJCs que vão mentaclos, sinto nã.o lhes 
ptopowooar a noccssaria cavalgaclnra, por não tel-a á minha ·disposi
ção.•> 

rondo-me logo a caminh~ , só em Cong·o11has do Sal;arà alcancei o te
nente coronel Marinho, a quem Jog·o entreguei o orDcio de v. ex.", cujas 
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sos continuaram por pouco tempo a vagar sem chefes, nem 
armamento; mas desde aquelle dia pôde considerar-se ex
LincLa a revolução de ~tinas. Tal resultado se alcançou no es
paço de dois mezes; pois no dia 20 de junho o sr. barão ele Ca
xias annunciára do palacio do intruso presidente ele S. Paulo·, 
em Sorocaba, que o exercito prestes alcançaria vicLoria, e no 
dia 20 de agosto a promessa estava cumprida. 

No dia 21 inandára o barão ao coronel Lima c Silva que . . 
perseguisse e desarmasse os rebeldes evadidos de Santa Luzia, 
e não só esta ordem foi brilhantemente executada, desar
mando cons!deraveis partidas, mas successivamente, e logo 
desde os primeiros dias do mez de setembro Lodos os suble
vados tinham deposto as armas. 

' Pôde então o governo imperial dar esta grata nolicla ao 
paiz; declarar-lhe que, graças ao enLhusiasmo dos defensores 
do throno e das instituições, e á clirecção el e um prestimoso 
general: a rebellião linha sido clebellacla; que a tranquillidacle 
do Brazil só dependia então de apagar-se no llio Grande elo Sul 
a cratera revolucionaria d'oncle haviam partido as ccnlelhas, 
que inflammararn varias pontos do imperio ~. 

ordens foram cumpridas promptamente, tirando-se as algemas aos presos 
c recolhidos estes em uma igreja. 

Então communiquci ao preso T .,0. as ordens de que fôra cu porl.ai!Ot', mos
trando-se rlle, por si c seus companheiros muito agnHlecido'para cqn·t v. ex." 

No dia seguinte continuá!llOS a seguir para Oiro Preto: onde foram os 
presos recolhidos â cadeia, parecendo acharem-se satisl'eitos commigo 
pelo meu procedimento para cmú ellcs, procedimento que foi inallcravel 
até ao fim da joroada. 

É tudo quanto tenho a inl'ormar a v. ex." 
Deus guarde a v. cx.a Rio ele Janeiro, H. ele agoslu ele p;- (il. - 111."'" c 

ex.mo sr. tenente geueral marquez de Caxias.= Bcnto José Leite ele FaTia, 

brigadeiro reformado. 
' É J!IUito digno de ler-se o importanlc relalorio dirigido á asscmbléa 

g·cral legislativa, em 11 de janeiro de 18-'13, pelo ministro da jusLiça de 
enlã9 Paulino José Soares ele Sousa (o illuslrado c sempre lamentado vis

conde de Uruguay). 
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O serviço prestado com a pacificação mate r ia! foi mui grande 
por certo, mas muito mais longo foi o alcancr. d'esse grandioso 
termo imposto a nefarias esperanças. 

VI 

Os cstl'agos que nas duas províncias ele S. Paulo e Minas 
produziu a rebellião foram immensos. Alem elas vidas que oei:. 
fou, dos incendios e devastações a que deu ·logar, das despe
zas que occasionou ao es tado, do desfalque qtle produziu nas 
rendas geraes e provinciaes, reduziu muita gente á miseria, 
principalmente na ultima província e nas classes menos abas
tadas. 

Calcule-se quanto foi o sangue derramado, visto que só em 
dois mezes, de 24 de junho a 20 de agosto de 1842, houve 
combates mais ou menos importantes em Mendanha, Presidia, 
Para!ÍyJmna, Caéthé, Queluz, Cajú, Cafesaes, Baependy, Rio 
Vel'cle, Ribeirão, Araxá, Córrego Santo, Alagoa Santa, Sa
bará e Santa Luzia ! 

O proced imento dos que fomentaram a rebellião é tanto mais 
indesculpavel, quanto foram falsos e f~teis os seus pretextos. 

Diziam lla ver appellaclo para o recurso elos povos livres, 
como se fosse recurso tal a sublevação armada das minorias, 
e como se essas fúrmas violentas fossem as adaptadas ao me
chanismo do governo representativo. 

Aquellcs pretextos, pelo menos os que alarrleavam, podem 
reduzir-se aos seguintes: 

1. o Libertar o imperador da coacção que o ministerio lhe 
impunha, como se· por todos os actos se não reconhecesse a 
sua plena liberdade ele acção, e a impoRsibiliqacle de haver 
ilfai?'f'S do palacio no Brazil; 
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2. o Sustentar a dignidade da província, como se fosse inde
coroso obedecer ás leis que vigoravam em vinte províncias, 
ou se houvesse desar em cumprir leis elaboradas pelos legí
timos legisladores; 

3.0 Evitar que fosse aniquilada a constituição, ameaçado 
e rebaixado o throno com a e-xecução das leis do conselho ele 
estado, e da reforma do cocligo do processo. Toda a cansada 
a,rgumentação com que esta Lhese se ostentava nas proclama
ções elos insurgentes já tinha sido largamente clesenvol viela, 
aquilatada e sentenceada pelo poder legislativo, unico compe
tente, e que profusamente estudou e resolveu taes ma terias; 

4. o A dissolução da camara : Mostravam com esta exigencia 
quap.to os incommodava o jogo regular das insti.tuições . Pro
curavam assim arredar ou falsear com armas interessadas e 
iJlteresseiras o juizo que a nação era chamada a proferir, se
gundo a constituição do estado. Grande prova deram de que 
temiam aquelle juizo aquelles que o não acceitaram. 

E eis como a terminação de sirniil1ante guerra não era só
mente a restituição á paz de urna importantíssima região do 
imperio ; era muito mais do que i_sso: a volLa aos bons prin
cípios, a consolidação das tradições regulares da nossa fórma 
de governo, a força auxiliadora da legalidade triumpbando 
Eobre a força representante da desordem e da anarchia. 

Ao sr. barão de Caxias coube a immarces~ivel gloria ele re
conquistar para a patria mais esta luzente estrella. 

Foi assim que em setemlJro d'esse memoravel anno de 1842, 

no meio dos applau.sos de uma província e de uma nação in
teil:a, o general se despediu de seus companheims de armas, 
regressando á côrte;tendo sido promovido antes dos quarenta 
annos de idade a·marechal de campo graduado\ e aP,ós uma 

' Por decreto de 29 de agoslo de 1842 <•IJelos relevantes serviços ]lrcs
tados nns provincias ele S. Paulo e Minas,. 
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ardua campanha contra uma insurreição ele 1.ae ro tnmslatcb cbcl 

t'l.bmulum, visto como apenas dois mezes e dez dias mediaram 
entre o seu nascimento em Barbacena, e a sua morLe em Santa 
Luzia; e todavia bem temerosa se ostentava eUa - pela incon
testavel imporLancia de muitos elos seus talentosos chefes 
pela gravidade elos items do seu programma- pelas aspira
ções que já se iam segreclan~o , ameaçadoras das instituições 
monat·chicas- pelas ligações com outras províncias mais 
ou menos contaminacJas - pela velocidade com que foi reco
nhecido o governo em muitas e principar.s cidiides e villas da 
provincial,- pelo perigo que corriam as co usas publicas, 
quando apenas ~e apalpava um novo regimen,, assim hostili
sado por tantos lados, como tambem o anterior o fôra- pela 
di!Iiculdade, em fim, de todas estas operações hellicas a grandes 
distancias, em tempos em que para ellas os obstaculos eraiJ?. 
quasi insuperaveis, e se não estava assás preparado. 

Foi pois a gloria do sr. barão de Caxias, menor ainda como 
general, elo que como salvador dos grandes principias em que 
se estriba a monarchia constitucional. 

' Taes como Barbacen~ Pomba, Lavras, S. João de El-Rei, S. José, 
Oliveira, Santa Barbara, Qucluz, Bom-Fim, Ayuruóca, Baependy, Curvello, 
Caethé, Sabará, Pat·acatú. 

,_1 

--
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CAPITULO VI 

·I. Tl e\'Oinr;ão Lla província de S. Pedro do Hio Grande do Sul; 'suas circum
s lancias; sna durarão . .:_ll, O sr. harão de Caxias, em 1St.:! nomra(lO pre
siden te, c commamlan lc em chefe do exercito de operações. Da fortuna 
d'este 'g-eneral: das estrellas Caxias.-!IL Toma posse do cargo. Primei
ras <lisposições.-IV. Continuação das operações. Creação da povoação 
de Urug-uayana. David Canavarro. Batalha. de Ponche Verde. Subsequen
Les movimentos. O coronel Marques (depuis conde de Porto AlcgTe).
V. Os snhlcvados auxiliados pela symrmthia c coadjuvação das repu-

. hlicas vizinhas. Noyos incidentes. O ordenança Galvão. Completa-se a 
pacificação em fevereiro de 18lt5.-VI. Procedimento do sr. barão de 
Cuxi.as, durante toda esta .lucta.-VII. O sr. llarão considerado como g·e
ncral, como adminish·ador, como político. Consolida-se a integTicladc 
do .imperio. Recompensas uacíonaes. E unanimemCllte proposto para 
senador pC'Ia província CJllC acabaya ele pacificar. 

Nem as circumsLancias do imperio permiLLiam descanso, 
nem Lão invencível espada podia embainhar-se, emquànto a 
patria precisasse os serviços do seu mais estremecido filho e 
_soldado. 

O fermento ela \nsuneição, por varias províncias lavrado, 
e por vezes com risco para as instituições e integridade na
cional, em nenhum ponto se ostentava' tão vigoroso e tenaz 
como na província de S. Pedro. Nas outras, a grave enfermi
dade social manifestava-se com caracter agÍ.tdo, e não tardou 
em desvanecer-se; no Rio Grantl e, ;já l'eve,sl (ra apparencia 
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chronica, e desde oilo annos que podia considerar-se o Lerri
torio de tal província como segrega(lo do imperio. 

De feito, essa insurreição, ndical em suas aspirações 1, au
daciosa em seu. commeLLimenLos, extensa em suas ramifica
ções, planejada por babeis, servida por cl eclicados, victoriosa 
em frequentes rec.onLros, s-ympathica ao estrangeiro vizinho 
e trefego, lançára desde seu começo fundas raizes, depois for
tificadas pelo lapso do tempo, pela inutilidade elos esforços le
gaes, e J>ela convicção, já assás generalisada, ele que essa es
trella teria de ser apagada da consLellação brazileira, e de que 
um novo estado ahi surgiria, regido pelas instituições republi
canas, aliás tão discordes elos sentimentos que através dos se
cuJos têem J>revalecido 'sempre em todas as terras do nosso 
idioma. 

Vejamos mais especificadamente quaes eram as circumstan
cias d'aquella parte elo imperio, c o que por osso tempo oc

correl!l. 
O programma elos revoltosos inscrevia como seu clesiclem

t ·tb?n separação, autonomia, instituições democraticas. Não é 
este o lagar ele expor miudamente o que se passára desde 
que a sublevação hasteára seu estandarte. O certo é que, no 
anno do 1842, se achava ella em sua pujança. Póde dizer-se 
que ·de toda a campanha estava senhora . Uma opinião, assás 
1·e·cehida, fazia crer C)'Ue o elemento cav~llaria era quem 
n'afrue1las regiões decidia o des Lino (las batalhas ; os faccio-

' Nos fastos do Drazil, das suas historias política e militar, e da bio
graphia do grande cidadão, fulgura como brilhante pagina esta guena 
do Rio Grande. Mereceria el la as Jwnras de um commentari0 como o da 
&twrra das Galtias, c sem duvida que essa tarefa enamorará algum grande 
escriptor nosso. Já uma disti ncta penna, sob o titulo Refle.võcs sob1·e o ge
neralato elo conde ele Caxias, compoz uma obra, em que esta guerra vem 
dcscripta a largos traços; precioso subsidio de que n'cstc passo mnilo me 
aproveitei. Só Jamcn~o que os estreitos limites em qnr elevo circumscrr.
vrr-mc me !'orcem a cncnrlnr rsl·n. línlws. 
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sos tinham comsigo toda a cavalgada da província, em nu
mero su'perior a 25:000; os seus J :OOO cavalleiros estavam 
aguerridos, eqlilip aclos, afeitos á viel a militar, movendo-se ou 
concentrando-se facilmente, enthusiasmacl os peJa sua causa, 

· c0nliaclos em seus chefes, e orgulhosos el e suas pbantasticas 
victorias. 

A legalidade achava-se como sitiacla. Não podia contar ~e
não c0m tres cidades, ou com o terreno que ,os nossos solda
dos occupavam. Estes tinham-se costumado a ser friamente 
commandados por chefes, qUJe se revesavam, tão frequente
mente que até ahi já onr.e, entre generaes e presidentes!, se 
tinham succedido desde o começo ela lucta, e geralmente sem 
clarena iJJ111JDUlso ás operações, ou tentando-as rarantente, com 
pouco metboclo e sem felicidade. As tres armas eram repre
sentadas por 11:500 bmnens, mas reduzidos a 7:,fWO para 
combate, disseminados em POI··Lo Alegre, Rio Pardo, S. Go,n.
çalo e Jacuhy; o grosso elo exercito, no paço ele S. Lourenço, 

' lleleva fazer aqui lllllil excepção de honra, que não podia, nem ele
via escapar á penna crue, na exposição dos successos, tem escrupulosamente 
limbrado em não faltar aos .principios da mais severa imparcialidacle. 

Fallanelo elos presidentes. crue por aquelles tempos dirig-iram os desti
nos da província elo Uio ' Grande elo Sul, pede a justiça crue mencione 
com disl.incção o. nome elo clr. José Mariani, oraculo e omamentõ da ma
gis~n.lura lJrazileira; o qual, 'sendo nomeado !?residente el'aquella pro
vincia em 1833, entrou em exercicio em dezembro do dito anuo; e por
que presenbisse log-o, ou por indícios ou por conüclenciaes revelações, 
que se LTamava uma revolução, e procurasse por todos os meios pre
ventivos ir quehraoclo os fio s ela fun esta urdidura, foi clemittido, 'poucos 
mezes depois, a instaucias dos .homens que em 1835 p~·oclarna'ram a rc
P1iblica de Piratin im ! Isto hem demonstra o vig-or das providencias en
cetadas, que de certo não podiam convir aos mac'binaclores. 

Em outro escripto que trago em mãos, talvcz· tenba de reg-istrar ser
Vi ços de mór importancia prestados ao paiz pelo conselheiro José !\faria- · 
ni, dos quaes onlTo galardão não teve, alem da es tima e veneração de 
seus comJlàtriota , de que são documentos ele aHa sig·ni.ficação as snc
eessivas vezes que seu henemeri to nome l'ez parte de lislas tríplices c 
sextuplas para senador elo imper.io . 

/ 



84 

havia quatorze mezes que se não movêra do seu acampamen
to; tínhamos poucos cavallos, em pessimo estado, e difficul
dacle de os sustentar, por se não dispor elos campos; e arma
mento Cleficiente. 

Guerra, em circumstancias Laes, ameaçava eternisar-se, in
gloria e inutilmente, talando as forças inimigas tão formosa 
região, e condemnando-a á ruina, para que ía marchando a 
passos agiganlaelos. 

II 

Foi n'estas melindrosas circumstaucias que o uois mezes 
antes vencedor em Santa Luzia era nomeado commanclaute em 
chefe do exercito em operações :1. e presidente' da província 
do Rio Grande 2• Foram-lhe dadas mais uma vez Lão latas in
strucções, que correspondiam a carla branca, prova esta de 
merecida confiança, que o sr. barão de Caxias acceiLou, não por 
presumpção temeraria, mas sim por convicção de taes serem 
as publicas conveniencias. Em 12 de no\ embro tomava posse 
em Porto Alegre de ambos os altos cargos. 

EH-Ó mais uma vez a braços com umLt guerra civil, a mais 
deploravel de tollas as luctas, aquella em que os filhos des
troem os que lhes deram o ser, em que os irmãos encarniça
damente arremeLLem contra os que anelaram no mesmo seio, 
e ensopam as mãos em sangue que é seu. Gueúa é essa, em 
·que a gloria apenas consiste em terminal-a, porque n'ella os 
maiores actos de valentia e ele intelligencia não dão louro 
para corôas. Assim pensou sempre o nosso guerreiro, cujos 
esforços Lêem constantemente tendido a conciliar a brandora 
com as necessidades bellicas, a harmonisar a convicção com 

' Por decreto de 24 de clezembro de 1842. 
' ' Por carta imperial de 28 do mesmo mex. 
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a _vicloria; tarefa difficilima, porque, a despeito das mais no
bres intenções, raro se póde conservar a pmmo o fiel da ba
lança, sem que· a suavidade se converta em imprudencia, 
ou o rigor em deshumanidade. 

É Cl'est'arte que mui,tas -yezes os generaes habeis predis
põem as causas parra alcançarem a invejavel fama, que bs 
exerciLos, os povos, a historia, em seu deslumbramento, qua
lificam de felicidade, sina, estrella. 

E já que toco n'esle ponto, seja-me liclLo interromper a nar
ração com certas ponderações que é prudente aventar desde 
já, visto como n'esta campanha tanto como em outras, ante
rio.res e posteriores, ellas têem cabimento. 

Tem sido usual dizer-se a es trella ele Cesar, a ele Napoleão, 
e de outros grandes militares, dexfll·o side1·e ecl'iti, como diz 
Stacio. Tem-se altribuitlo inOuencia nos actos cl'esses chefes á 

coinciclencia de movimentos ele astros ignotos. Não admira 
pois que dos contemporaneos do nosso general, afeito quasi 
desde o berço até á edade madura, a vencer toda a especie de 
inimigos, sem jamais ser vencido - .uns o qualifiquem ele fe
liz- outros levem a superstição até lhes attrilJuirem, á. moela 
antiquissima, influxo de astros. A fortuna é grande elemento de 
confiança militar: os soldados adoram os generaes sempre ven
cedores. Os nossos começaram por no lar Ler Caxias nascido no 
porto denominado da Estrella, como se tal circumstancia augu
.rasse desde logo ao soldado prosperas fados. N'esta campanha, 
porém, duas ·vezes a crença popular se impressionava com 
inopinadas apparições ele cometas. A primeira foi em fins de 
fevereiro de 1843, anl es elo exercilo se pôr em marcha; apon
tava a cauda para o Jogar occupaclo pelos rebeldes, Alegrete. 
A segunda foi em uns ele feycrciro ele 1845, quando terminava 
a lu eLa! O certo 6 quo os soldados denominavam estes astros
as estrellas ,Caxias- e grata U1e~ er!l a persuàsão, embora 
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infundada, de que essas sobrena~uraes indicações assegm:a
vam triumpho ao seu invic~o chefe. E não seria providencial 
tambem a circums~ancia de figurar nos es~andartes da cha
mada republíca de PiraLinim, como emblema, uma fulgurante 
estrella? não seria es~a? 

E não deixa de ~ambem caber aqui a resposta aos que na 
vida e feitos do meu biograpllado, assignalam grande parte 
á fortuna. Póde bem ser que elle lhe deva muito, pois, com 
etreito, raro será apontar igual caso de uma espada, meio se
culo desembainhaua, e nem um só dia trabicla pelo destino; 
mas a isso responderei com Capistron: «JJ!fa foi la (o1 ·t~me 

· n'est pcts si avettgte q~oo l'on pense,· eble (ait asse:;; bien toutes 

chasas, et clonme à chc&G'I.tn, comme t'on clit, la l'Obe selo11; 

le (?·oiclJJ. 

Assim pensava provavelmente Cícero quando na sua ora
ção pela lei de Manlio dizia: - ccNão se pócle negar ter havido 
em alguns homens grandes uma certa felicidade divina, como 
que· annexa, para tudo o que era excell en Le e glorioso, e para 
acabarem com acerto todas as emprezas». 

Em verdade a denominada forhma 6 frequentemente menos 
uma causa que um c[feito; mormenLe na carreira militar, não 
é ella a mythologica densa, caprichosa reguladora. elos huma
nos destinos; é , o mais elas vezes, a recompensa da previsão, 

I 

da intelligencia, da actividade, da habilidade emllm, se é li-

cito o emprego elo tm:mo. Ser feliz! vantagem enorme; não é 

dada a crualquer. Attento exame das cireumstancias dos sue
cessas grandes, que é ele uso attrilmir á felicidade na historia 
do sr. duque de Caxias, demonstra que resultaram elles, não 
de fortuna cega, mas longamente preparada, e com olhos de 
Argos. 
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III 

Reatando o fio da exposição, direi que. chegou o sr. barã0 
de Caxias cli:l! capital da província de S. Pedro, a qual se achava 
desde o anno de 1835 theatro da mais extensa e ramificada 
sublevação. Ardua era a sua missão; a tres alvos tinha cle vi

·sar o administrador, o político; o general. Em seu superior 
espiriLo cleslle logo assento.u o plano que o devia guiar na so
lução do triplice problema. 

Resolveu ter sempre presente ser aquella uma lamenta
vel pugna ele irmãos, na qual mais gloria advem do sangue 
poupado·, que elo · derramado, qualquer que elle seja; roy
mou votos por que lhe fosse licito temperar os horrores da 
guerra. 

ReconlJ ece u que o moral do soldado esLava deprimido por 
tantos annos de inacção, e parciaes revezes, urgindo diseipli
naJ-o e reerguel-o á altura da situação. 

Viu que os corpos elas diversas armas estavam desfalcados, 
mal municiados, c so iJretuclo deseq uililJFaclos quanto ás exigi
da:; proporrõc~1 c em relação á natureza das forças inimigas, 

e elo terreno . 
Sentiu que faltava uma organisação meLhocli ca, e que ~lmi · 

lhanLe guerra sel'ia interminavel, se os elementos bé]li.cos se 
não dispozes:;em de modo que se annullassem 013 recursos hos
tis, propol'C.ionados pela maioria dos habitantes elos campop, 

Precisou conh ecer o seu exercito, c especialmente os 0ffi

ciaes diguo::; ou indignos de confiança; aguerril'- as tropas, 
CXJ')erimelltanclo-as em recontros, e costumando-as á dureza 
<~ aos aznrrs rlas campanhas. 

,\\pphicou-se a csLudar o inimigo: seus recursos, suas aspi

rações; se11s pro~ectos; a intelligel}Ci?-1 q. estrÇJ:tegia, a capaci,_ 
~ . . .. . . . - . . . . . . 
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dade dos chefes; o valor, a disciplina, a mobilidade dos cor
pos a quem combatia. 

Detez;minoà, finalmente, preparar ele antemão as cousas de 
modo que as operações militares se succedessem sempre 'tão 
auspiciosas quanto fosse dado á humana previsão. 

'fudo isso foi desde o primeiro momento anLevisto por. 
aquelle olhar de aguia com que os inclyLos capitães e politicos 
abrangem de um jacto, e das alturas, tocíos os horisontes em 
torno. 

Não permitte a estreiteza do espaço relatar o que se prati
cou então, em clemonstração d'aquelles empenhos. Apenas su
perficialmente recordarei alguns dos factos memoraveis, que 
tendam a exemplifical-os. 

Até esse tempo, como verdadeiramente a legalidade SÓ do
minava tres cidades, e toda a província jazia sqb o azorrague 
republicano, entendêra-se set· de bom conselho prohibir que 
as alfandegas tolerassem a expedição de algum ar Ligo de com
mercio para a campanha. O novo administrador deu as mais 
terminantes ordens em sentido diametralmente contrario, au
ctorisando a circulação liherrima em toda. a província. D'esta 
sabia determinação resultou logo-que o immenso contraban
do, que se fazia por uma infinita fronteira aberta, ficou reduzi
díssimo,- que as alfandegas quadruplicaram de rendimen
to, -;-que muitos generos elo paiz tiveram extracção, -que 
se contentaram innumeraveis habitantes, victimas innocentes 
de privações - e que logo depois o exe rcito, ao mover-se, 
dispensava levar após si Lodo o necessario, vis Lo . achar sem 
diftlculclade providas as povoações onde estacionava. 

Quando sz-. o barão de Caxias tomou o commando elas forças 
legaes, provinha a principal vantagem, nas adversas, da sua 

extrema mobilidade; e essa mohÚiclade, da excellenLe cavalla
ria ele que dispunha, ern conLrv,posição á penuria ele animaeEi e 



89 

pa:;los nos siLiados arraiaes da legalidade. É admiravel o modo 
como.· alcançou esse desicleranclum, sem o qual a campanha 
não poderia .começar em 1843: Sendo preciso atravessar perto 
de 70 leguas de terreno em poder elo inimigo; est~ndo es.te 

senhor ele todas as gargantas do caminho; dispondo de caval
Jeiros numerosos e audazes; não podendo escoltar a cavalhada 
com força imponente, lJastando para dispersai-a através dos 
0am~os ·os alaridos de alguns punhados de homeNs; coáeB
clo-se o perigo de assim entregar ao inimigo um 'tão poderoso 
elemento·; cumpre confessar que · a campanha .Principiava por 
uma arriscadíssima eá1pre;.:a; que só . o mai.s' destro estrata
gema podia coroar ele bom exito. Assim succedeu~ 
: Preparavam-se ·os rebeldes, :e ·Caxias manobrou ele modo 
que os persuadiu sr.r ·seú intuito levar o campo de operações 
para as rronLeiras do Rio · Grande e elo Rio Pardo, fazendo se
guir os c0ntingonhis até S. Gonçalo.p0r a.gua. A ninguem, nem 
aos mais inLimos, revelou o seu segredo. Os rebeldes corre
ra,m logo tio Alegrete pélira o rio ele s.anLa Maria, e em obser
vação ela columna de S. Gonçalo. N'este meio tempo voou Ca
:das á margem· direita de S. Gonçalo, e capitaneou em pessoa 

a eqcolta,' que ·conduziu, com a rapidez do raio, os 7:000 ca
vallos até ao Camacuã, d'oncle, graças ás disposições do ter
reno, offerecia menores clifficulclades a marcha até S. Lourenço, 
aonde chegou sem haver trocado um tiro em todo o trajec.to, 
sendo esta Opfiração enLhusiasLicameri.te celebrada como uma 
elas mais d estemida~ e ousadas que esla parte da America Li
nha presenoead0. 

Passava-se isto ern fins de janeiro, e já em 12 de fevereiro 
era publicada uma ordem do dia, junto ao passo de S. Lou
renço, na qual dava ás suas forças a 0r.ganisação que lhes fal
Lavlt; ~sLabeleceu 3 divisões, proporcionada cada uma d'ellas 
ao servir,o que lhe destinava, segundo a naturúa do terreno 
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e a::; conveniencias da guerra; creou brigadas; completou os 
corpos, nomeou os commanclanLes, e decretou as subsLituir;ões, 
para quando se dessem reducções n'esses corpos. 

IV 

Estabelecida esta base, concentrou forças em pontos bem 
fortificados, dispostos para apoiarem em larga zona os movi
mentos marciaçs, caíndo de subito sobre o inimigo, quando 
fraccionaclo, emquanto .ás grandes divisões cabia perseguil-o 
e destroçai-o em massa. 

Concentrando o 13rpsso elas forças no S. Lourenço, destacou 
o general um pequeno corpo, que foi afugentando de cima da 
serra varias partidas rebeldes, até que, reunindo em Vacacaby 
o exercito, occupou este a povoação de S. Gabriel, a 2'.~: le
guas de S. Lourenço, tendo assim aLravessaclo tres arroios, c 
vastas planícies, bem proprias para a arma de cavallaria, sem 

que um só adversario ousasse antepor-se-lhe. 
Seguiu até Santa Anna do Livramento, d'onde o grosso ela::; 

forç:as I'Cbelclcs fugiu, sem dar a c::;pcracla acção. Ali chegou 
a triste informação de que os rebeldes, por uma indesculpa
vel surpreza, tinham feito uma tremenda carnificina em 
S. Gabriel, onde se haviam apossado de todos os cavallos con
fiados á divisão ali estacionada. 

O general dirigiu-se sem de tença a S. Gabriel, percorrendo 
em quarenta e oito horas, com 4:000 infantes e 9:000 cavai
los, as 2'.~: leguas que o separavam cl 'aquelle ponto. Mais uma 
vez esperou poder medir-se com o inimigo em batalha cam
pal, mas as columnas cl'este retiravam-se das alturas que oc
cupavam, passando. depois a dividir-se em partidas, com a in

tenç~o ele illudir o general, induzindo-o a imHªl-os, para en-, . . 
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tão sobre .corpos f'raccionados cairem com as suas forças que 
facilmente reconcentrariam, tendo para ·isso os chefes rebe'l.; 
des passado palavra; tal plano foi comprehenclido, e conse., 
guintemente frustrado : 

1'antas retiradas, marchas e contramarchas iam de dia em 
dia desmoralisando os insurgentes, cujas fileiras, .a olhos vis~ 
to, se rareavam pela deserção. Era pois já uma necessidade 
indeclinavel passarem, pelo menos uma vez, ela fuga á offen~ 

siva; em quanto o general, por sua parte, projectava perse" 
guir as columnas adversas, baLel-as, ou forçai-as a transpor a 
fronteira 1. Em execução elo intuito de cada um elos bellige~ 

rantes, Caxias fez avançar uma columna pela margem di
reita do rio Santa .Maria, no incalço do inimigo, e seguiu pos
teriormente pela esquerda com o grosso das forças; o chefe 
rebelde, após movimentos simulados, concentrou todos os ele
mentos de combate, resolvido a atacar com t0da a possança a 
. columna ela direüa, antes que o g·eneral imp~riallhe podesse 
acudir 2• 

• De passag-em aqLli recordarei crue as fr ecrueutes cxcmsões dos rebel
des para o tcnitorlo oriental !'oram a orig-em da povoação da Uruguaya
na, que não existia an tes da revolução de 1835, mas rtue elles esco!lteram 
como bom ponto estrategico, para co mmunicaçiio com os orientaes e àr
gentinos, e com a segurança das suas retaguardas. Fol porém o sr. barão 
de Caxias quem, llurante esta sua administração, creou a villa (hoje cida
de), tendo para isso mamlado levantar a respectiva planta pelo brigadeiro 
sr. Alexandre Manuel Albino de Carvalho. Ahi acampou o g·encral muitas 
vezes; e relato aqui esta circumstancia porque terei mais tarlle de alludir 
a ella. 

' Os sublevados tinham Lido, clirig·inllo-os, algumas espadas valentes, 
mereeecloras de mel!Jor cansa, entre as quaes talvez algumas devessem o 
seu renome principalmente á clesidta ou tolerancia de alp;uns dos chefes 
legaes. Merece snperior menção o astuto, incuusavel, c uestro David Ca
navarro, c1ue da segunda plana em que se conservára largo tempo, subiu, 
por merilo, á posição de general em chefe dos insurgentes. Bem ou mal 
delineados, quasi todos os expedientes d'csta accidentada lucta, da parte 
dos republtçé\nos, foram por elle copgebiclos, o executado~ ou coadjuyq,. 
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No dia 26 de maio, 2:500 rebeldes, e alguns orienlaes, nos 

arredores de Ponche Verde, defrontaram com 1: 4.2!! cavallei· ' 

do ; e já a im ·uccedia cmquanlo Netto occurtou o cm·go que depois 
lhe coube. 

Havia iucontestavelmenlc n'cssc homem lalclllo militar, auxiliado por 
muita energia, decisão, c concepção variada e vasta. 1\'cstc proprio pe
ríodo do commando do nosso illuslre general, muitas vezes manifestou 
elle acruellas qualidades, embora baldadamente, visto como a sua minas 
encontravam sempre as contraminas em actividadc. Era um Protheo, re
vestindo mil fórmas, c imaginando constante e successivamcntc novos ar
dis; fó ra interminavel apontai-os; mas, como exemplo, aqui referirei al
gHmas das ora habeis, ora ousadas tentativa , e providencias d'e se cau
diHw, no ].)eriodo a que alludo. 
· Logo que o sr. barão de r.axias fez mover o exercito, já organisado, com
prehendeu Canavano que o systcma de g·uerra devia diversificar muito 
do qne até então podéra ter sido. Achava-se elle na coclt illa de Santa 
.\nna, e ali se congregaram forç~s esparsas, representando um elfectivo 
de perto de 3:000 homen . 

Seguro da sua retaguarda, por ler uma reliralla facil, approxintou-sc 
da séclc do soo govern o, Alegrete. 

Depois, lllarchando o exercito para S. Gabriel, dirigiu-se para a rron
leira, c pela banda oriental seguiu para Sant'Anna do Livramento, mas 
chegando ali o gencml quasi ao mesmo tempo, apenas houve um lirotcio 
de piquetes, c aproveitou a noite para escapae-sc, em direcçã.o a Dagé. 
Fez esta marcha costeand o a raia, paea poder intet·twr-se na rcpublica 
oriental, em caso de encontro com as foeças legaes. O general imperial 
transpoz então a fronteira para se refazer de cavalhada. 

Canavarro julgou que o general teria (lC demorar-se muito n'artuclla 
diligencia e pensou em surprehendcr as forças desprevenidas. Fez cau
telosa e rapidamente seguir quatro esquadrões para S. Gabri el, que se en
gTo ·saeam no camiu lto, c caíndo inopinadamente sohre os piquetes, que o 
descuidado com mandante Jegalti.nha de guarda ao gado c cavalhada, pa~
sou tudo á ponta de lança, tanto uo campo como na poYoarão. 

Es ·c tcuculc de Canavarro exigiu repetidamente d'eslc mai forra para 
aluem· o nosso acampamento, mas o ast11to caucl il ho desprezou tão peri
gosa e louca pretensão. 

Dirigiu-se em pessóa para ·. Gabriel, quando foi informado de ([Ue 
uma força adversa se Ibe appro:-.imava. Vendo as manobra d'ella c adi
vinhando (como realmente era) que uma lão pequena colnmna s<i leria 
por missão travar o combate, para em sl:'guida lhe caír em cima o exer
cito coHocancl o-o entre dois fogos, habilmente mudou ele propos il o, reti
rando-~e para Bagé, evitando toda a refreg-a. 
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ros, e inl'anLeii, pois des l.::t ala haviam sido de;:;Licaclos 700 

para Alegrete. Duas hm·as durou esse combate sangrento, até 

Di~idiu suas força em l?equcnus partidas, esperando que o g·eneral 
imperial fizesse o mesmo, c preparava as causas pam então se concen
trarem as mai · proximas, alit·ando-se sobre o seu inimigo enfraquecido; 
mas os rapido movimentos e Jnílrcbas do sr. barão de Caxias inutili aram 
esta diligencias; seguir,ml-SC alguns tiroteios, e posteriormente o com
bate de Ponche Verde, apressado pelo caudilho para evitar a juucção das 
fo rças crue atacou com as commamlacl.as pessoa lmente pelo general em 
chcl'c, e aproveitar a superioridade do numero c da posição. 

Ainda se transportou a Alegrete, c;;pcrando JJaldadamenle vencer uma 
pccruena força legal que ali se acl.Java, e deixando uma partida para illu
dir o general, fazendo-lhe crer que o g-rosso da sna gente eslava de ob
servuçfto ao acampamen to im1Jerial. 

Depois de t~r penetrado no estado limilroplte, conlramarcboulogo no
vamente sobre Alegrete, e concebeu o projccto de aggredir as policias uc 
varias comarcas. 

Multiplicou ainda marcbas c contramarcha , ciladas c ex11edientes; mas 
suas operações eram comprehcnditlas log·o 11el.o general, c contrariadas 
de modo que nenlmmu só vez logrou achai-o desapercebido, até que se 
deu o destroço de Porongos, após o qual foram impotentes os esforços 
que ainda fez, em dcsrspero de causa. 

J~ra pois David Canavarro um babil, sagaz e valente caudilho, e pois 
não devo tornar a fallar amplamente d'cl.le, aprovcitarei:o ensejo para 
narrar uma curiosa aoecdotu, a lgum lauto ligada com o assumpto 
úc que me occupo. 

~rais tarde essa transviada espada descmJJainbou-se contra o es tran
geiro em derezu do pendão hrazileiro, c Canavarro, ás ordens do nosso 
g·encral, prestou importantes serviços. Dispunham-se as operações contrn 
llosas. Um dia, estava o general dando suas instrucções a Canavarro, na 
mais amiguvel harmonia; ia-Ibe desenvolvendo todo o seu plano, e ao 
passo que clelincaya as projccladas operações, ia não menos prevenindo 
quacs os movimentos ou as surprczas que da parte contraria podessem 
so brevir, c o modo de evitar ou de aprovcilm· as adversas estrategias. 
Observava o general C[Ue CanavatTO ria com l'rcquencia; c, admirando-se de 
similllanlcs ui -posições, em tão solcmnc conjunctura, suspendeu o seu 
discurso, pcrgunlando-llte, por que riu? ao r[Uc cUe respondeu litteral
mente com estas palavras: 

- ccl"\io, ex."'• sr. porcrue agora é que estou vendo a rasão por que en 
nunca o pude apanhar de geito; é que v. ex." sabe todas quantas cu sei, 
e sabe outras cansas que estou aprendendo., ' 

!\ada mui~ ~ignifirativo na hóca rlo ~nrprrhrnderlot·-mót' do impcrio! 
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que o inimigo, vendo que nenhum rcsulLado tirava, que já al
guns· dos seus corpos rs lavam reduzidos á metade da força 
com crue haviam entrado na acção, que os seus soldados re
cusavam encarar de perto os Jegaes, e que o campo de iJaLa
lba se achava juncado de c,adaveres, reUrou-se confuso e aba
tido, sem ser perset,'Llido, por causa elo estado elos ca
vallo5. 

O chefe rebelde coneu então sobre Alegrete, onde sabia 
exi~Lir clim!nuta força, que soube galhardamente resistir-lhe. O 
sr. barão ele Caxias, conhecendo pelos movimentos ser aquelle 
o novo plano do seu contrario, destacou para lbirapuitan uma 
columna, que seguiu com pasmosa celeridade, marchando os 
caval1leiros a pé, e levando ás costas o eqúipamerito ou os ar
reios elos seus cavallos. Vendo isto o chefe rebrlde, vadeou o 
rio IbirapuiLau, indo asylar-se na Ci platina. 

OoLros incidentes gloriosos se deram, entre os quaes avulta 
aquelle em que, na execução de ordens elo general em chefe, 
o tenente coronel Francisco Pedro de Abreu (depois barão de 
Jacuhy) foi em perseguição ele 500 reJJeldes, valentemente ca
pitaneados, mas elos qu.aes ficaram J 3 'mor Los, 80 feridos, 100 

extraviados, resultado unico obtido pelo inimigo n'um combate 
em que todas as probabilidades eram a seu favor. 

Variou então com as circum::.tancias o systema. Foram man
dadas occupar successivamenLe Caçapava, S. Gabriel, Alegre
te, e as outras povoações, antes lalaclas pelos republicanos. 
Na organisação elo exercito operaram-se para isso as conve
nientes modificações. Ficavam essas guarnições ele campos in
Lriocheiraclos consideradas como reservas. Assim, subLrabi
dos ao inimigo os seus recursos, dispunha-se de força, para, 
em qualquer evento, proteger as fracções de columnas mo

veis. 
Em todos os ponLos é digna de estudo a tactica, concebida 
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e executada pelo nosso grande capitã0: -eomo, a principio, 
aproveitou a linha de lJase que rod eava, de S. José do Nor
te, por Porto Alegre, e esquerda ele Jacuby, ao Rio Pardo;
corno, ao dispor de mais meios, estabeleceu a segunda, que 
do Rio Grande se dirigiu a Caçapa vá, pontos ambos importan
tíssimos, e que fortificou poderosamente ;-.como emfim com
pletou sua habil estraLegia, creanclo a terceira linha, que do 
Serrito, sobre o Jaguarão, seguia paTa Bagé, S. Gabriel e Ale
greLe, a Santa Anna elo LivramenLo. Estas linhas, e outras es
tações militares foram consecutivamente coarctando ao ini
migo os seus meios ele acção; foram-n'o arremessando das 
p0voações e dos campos convizinhos, e reduzind0-o á tililais 
afllictiva extremidade t. 

Não ha negar que a tenacidade dos sublevados protrabiu 
ainda a conclusão da guerra; porquanLo não poucos inciden
tes se repeLiram, e diversas vezes teve o general em chefe ele 
n.ullificar atrevidas diligencias, em muitas elas quaes coube 
ao heroico co1:onel Marques (depois conde de Porto Alegre) 
desempenhar o mais varonil papel 2• 

• (i) governo imperial, em galardão de tamanltos serviços, conferiu ao 
genera l, por decreto de 11 de setembro de 1843, a gTan-cmz da ordem de 
Aviz. 

' Tenho evitado especificar nomes ; mas não é licito, ao passar ante 
esta veneranda memoria, omillir duas palavras, ao menos. O conde de 
PoPto Alegre, a cruem tão assombroso papel vciu ainda a caber nas me
mm·aveis campanhas de lluenos Ayres c elo l'araguay, já em todas as an
teriores lnctas do sul, havia patenteado os mai~ raros e inexcedíveis d·o
tes de bravnra, probidade, intelligencia, actividad.e e dedicação. N'este 
período ela g·ucrm do nio Grande, sob as· ordens do st·. barão ue Caxias, o 
coronel Marques provou muitas vezes admiravelmente acruellas qualida
des. Foi elle quem organisou a defeza ela capital (Porto Alegre), quando 
no principio da lucta se vin ameaçada de ser atacada pelas forças supe
rim·es dos sublevados, feito este, qnc recorda a heroica defeza de Tuyuly 
(em 3 de setembro de 1866). Desde a primeira orgmtisaçãG do exercito, lfoi 
e lle nomeado commandante da 7.• brigada, composta do 2.~ corpo de ca
vallaria' ligeira, 5.• corpo ela guarda nacional, .c àos esquadrões do Fa-
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O principal cautlilho, logo clepois ele refugiado na republ ica 
de Uruguay1, regressou e acommetleu Alegrel.e, retiranllo-se 

chinal, Triumpho c S. Leopoldo; e formava parte da I." divisão, com
mandada pelo brigadeiro Filippe Nery de Oliveira. 

Pouco depois da batallta •de Ponche Verde, foi incumbido do commam.lo 
das for-ças em S. Gabriel, e, em seguida; das mais delicadas opcraçõrs, 
das quaes sirvam como exemplo as seguintes: 

Em juUto de 1844, informado o general Ca:.ias de que o inimigo ía en
vidar todos os esforços .para arrebatar a cavalhada em deposito na mar
gem do S. Gonçalo, ::;imulou uma retirada para Caçapava, como se ahi 
quizttsse estabelecer quarleis de inverno. Segredou porém ao coronel 
~[arques que levasse a marcltas forçadas uma columna de mU homens, 
·diligenciando caír inesperado sobre os rebeldes que -infestavam S. Gon
çalo, e conduzindo para o exercito toda a cavalhada dos depositas. lllar
ques fez isto c fez mais: diligenciou capturar em Piratinim o chefe, c os 
ministros da agonisante republica, o que por uma casualidade deixo~ de 
realisar-sc: cheg·ou rapido á villa, d'onde se apressaram a fugir os rebel
des, os quaes foram ainda perseguidos, aprisionados, mortos, ou interna
dos nos matos, e regres ou ao exercito com os 4:000 cavallos da re
serva. 

Constando ao general que algumas partidas vag·avam pelas cercania~ 
do seu campo, mandou na noile de 1 de dezembro, o coronel Marques 
hostilisal-as, continuar no recrutamento, e acquisição de cavallos, apoiar 
outra pequena força, incumbida de tomar uma invemada de mais de 
500 cavallos, e -destroçar os que a guardavam, o qnc tudo alcançou. 

É pois tamJJem o coronel Marques um grandioso vulto, merecedor de 
eterna gratidão da sua patr·ia. 

• Não !:ta negar que éntre os elementos mais contrarias á causa impe
rial figurou, durante toda essa guerra, a connivencia dos l:tomens que di
rigiam as cousas no estado oriental. Por mais ltabeis e resolutas que fos
sem as providencias tomadas, havia sempre um terrível embaraço, qne 
perturbava todos os calculas: a, attitud e da rcpuhlica JimilropiJe. De la i 
natureza era esta, que mais valêra uma guerra fran ca e leal, que uma 
neutralidade perflda: co'm a guerra, poderiam os nossos soldados des
prezat· fronteiras, estender a área das operações, envolver os inimigos, 
quaesquer que fossem, e onde quer C[Ue os encontrassem; sem ella decla
rada, cumpria respeitar os .limites, e assim, com <.l emasiada· magnanimi
dade; se consentiu que o vizinho solo estrangeiro se tornasse valhacoulo 
de profugos, e ])asc de rena~centes operações. O inimigo, ll ontcm ('Xpll l-
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, com perda. Emquanlo ::>c esperava a remonta doscavallosor
denada pelo barão, projeclou o inimig? aggrcdit· as policias 
da comarca de Missões, saquear S. Dorja c Haquy, mas fieou 
attonito, e fugiu precipiLc, ao ver inesperadamente as provi
de~cias com que o general frustrou. o concebido plano. 

Inulilisados outros esforç.os dos insurgentes, já cansados 
seus cavallos na fuga, estropiados os sold'ados pelas marchas 
violentas, abandonada.s as bagagens, pronunciada a ·indispo
sição dos habitantes, desmoralisada a insurreição, o general 
recebeu parte de que pediam amnistia crescido numero de 
indivíduos, entre os quaes dois dos denominados ·ministros de 
esta<ilo da republica. 

Os mais tenazes. ainda pi'Ocura vam, por força bu surpreza; 
alca.nçar victoria em algum reconlro, e para isso com vertigi
·nosa ligeireza multiplicavam movimentos; mas o sr. barão de 
Caxias, por si ou por seus immediatos, em toda a parte lhes ap-

so, resurgia hoje; e alem d'estas damnosas sympathias, os proprios orien
taes forneceram consideraveis contingentes armados. Nos archivos rebel
des foi depois enco,ntrado uma especie de tratado de alliança secreto en
tre os caudilhos Netto e Rivera (o chefe dos colorados, que luctára con
lt·a OriJJe) pelo quallJrazileiros insurgentes c orientaes concordavam em 
auxiliar-se reciprocamente. · 

Mas nem se creia terem apenas sido os colm·ados orientaes que :mxi
liaram a insurreição rio-grandense. Desde muito procurava o rlictador de 
Buenos Ayres anarchizar o Jlrazil, e implantar aqui as instihlições dcma
gogicas, ,iun~ando pelo menos o estado do nio Grande á confederação ar
gentina. É por isso que OriJ)e mandou de S. Servando felicitar Dcnto Gon
çalves no Jagnarão; é por isso que debalde o Drazil reclamou, maxime 
em 1837 e \838, contra o fornecimento de cavallos c artigos de gnena 
aos rebeldes nas províncias argentinas de Entre Rios c Corricntcs a troc'o 
de gados extorquidos aos imperiacs; é por isso que nosas em 1SS!J aco
lheu um enviado cxtraordinario e ministro p!enipotenciario da· repnblica 
lle Piratinim junto a conl'ederàção argentina. 

Não ha duvida que estas multiplices c valiosas coadjuvações á desor
dem foram impotentes contra o valor do exercito brazileirQ; mas comprc
hende-se ile que embararo não trrão sido para a cçlcritladc da pacinca-
ção. 

7 
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parecia, e dit·ieis uma lucta perenne enLre - de um lado a 
concepção de um projccto hardiclo - elo outro a intuição, .a 

como adivinhação ele tal projecLo, malogrado sempre por ade
quadas cautela::; , prévitlenLu e upporLunamunLe tomadas. 

Ent1•e os notaveis successos cl'esLa natureza, figura a mar
cha de S. Gabriel á fronteira do Estado Oriental ( 1 08 leguas, 
em poucos dias) com que o nobre barão impossibilitou o re
gresso ã. província de um perigoso chefe contrario. 

<<Com effeHo, mal se havia este aprese11tado sobre a mar· 
gem direita do Uruguay, no passo de Santa Anna 1, com o fim 

' Não deve ficar em olvido um acto heroico, occorrido n'este Iog·a~·. 
Santa Anna do Livramento, no districto de llag·é, entre as nasce ntes do rio 
lbicui , é separada d,il capital, Porto Alegre, por 64 leguas, geralmente de 
plauicil;:s, ttm oceano ele capim (na piltoresca pllrase do sr. dur[ue de Ca
xias), que se achavam em poder dos rebeldes. Estava o general em Santa 
Anna totalmente exhausto de numeraria, e impossibilitado de distrahir 
força consideravel para o ir buscar á capital. N'isto, chamou um sargento, 
que era seu ordenan ça, Galvão José de Sousa, que lue merecia plena con
fiança por honradez, viveza c resolução, c perfeito vaqneano, que a qual
(ruer hora da noite, pelo simples cheiro da herva, tomava o caminho que 
queria; e entre ambos se passou o seguin te dialogo: 

- Camarada, tenho a dar-te uma commissão dirficil e arriscada. 
- Prompto, meu general. 
- As probabilidades são de perig·o de vida. 
- Se me mandar ao infemo, vou. 
-Desejo que vás a Porto Al~gre buscar c trazer-me 200 contos. 
-Irei e LL'arei. Só lhe peço uma causa. 
-O(rueé ? 
·- Que consinta escolltcr nove homens da minl1a confiança. 
- Esçolhe e leva-os. 
O sr. barão de Caxias ainda he'!;itou se a um punhado de bravos podia 

fazer entregar tão valiosa quantia, em melindrosas circumstancias, e com 
risco de vir a aproveitar aos ii1surg·eutes, Cflle em numero de cinco mil 
talavam esses campos ; mas a necessidade era irre isLivel, escreveu em ci
fra para a capital; entregou-lhe a ordem, aprasando o dia c Jogar onde 
elle g-eneral iria receber o dinheiro. 

Partiu Galvão com os seus companheiros através dos campos talados 
pelos sublevados. No dia fix ado , e pancas IIoras antes da que o general 

, designára, surgiu Canavarro no lH'O[lri o lagar aprasado, c sendo is to obser-
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de ali rea.lisar a passagem el e sua fo rça, que já na opposta, 
para lh'a disputar, o esperava o general, que a marchas fo r
çadas t~ha conseguido occupar com muita ~ntecipação aquel
las paragens.>> 

.s e·guiu-se em março el e 1834 a ida elo mesmo general até 
Orqueta, acossando o inimigo. 

Pouca significação tiveram as ulteriores tentativas da já 

desesperada causa, derradeiro bruxulear da alampada que se 
extingue, ou anfies desna~uraes e desordenados movimentos de 
moribundo . Em fevereiro de 1845 tinha o sr. barão de Caxias 

conquistado para a sua patria, e para a monarchia até o ultimo 
·torrão ela famosa. província el e S. Pedro, por tantos tiLulos di

gna elo respeito e estima el e suas irmãs. , 

vado pelo st·. barão, apressou-se este a correr ao sitio onde esperava o sen 
medianeiro, e a clesalo;jar o caudilho, que assim esteve por mmnenlos )ta
ll il itado a apodcrm•-se üe um então importante recm so. 

lJatia a hora convencionada, e os dez cavalleiros cllegaram ao acam
pamento, portadÓres dos :?.00 contos em oiro! so=a que constitui
ria a independencia de dez pobres, crue, aliás apoderando-se d'ella, seriam 
considerados como benemeritos nos arraiaes adversos, se n'elles se ficas 
sem. 

A primeira vez crne ouvi ao proprio sr. duque narrar esta façanha de 
um punhado de valentes, crne, para sa tisfazer um desejo do seu chefe, ar
r iscavam a vida, atravessando acampamentos ilúmigos, trouxe-me logo á 
lem.Ln·aJJÇa ac1uelles tres l10mens fortes de David que, ouvindo o rei ·quei
xar- e el e sMe, e lembrar-se da cisterna ele llc!ern , atravessaram pelo meio 
üo campo dos philisteos, e foram tirar d'aquella cisterna agua que trou 
xeram ao seu capitão, tradição esta, que ha perto de tres mil anuos tem 
merecido a honra ele celebrar-se com g-rande g loria. 

O sr. Galvão é vivo, e tem continuado a r esidir na província , onde é 
estancieiro, rodeado ela geral estipJa ; e tomo u a disbioguir-se por occa
sião da guerra do Paraguay. Apresentando-se ao sr. ducrue de Ca.-...:ias em 
dezembro de 1876, quando já era tenente coronel ela guarda nacional , é 
ele snppor crne .·. ex. a tenha relatado estes fac tos á imperial regente, visto 
como ele ordem ele Sua Alteza Imperial foram ·conrericlas ao preslimoso 
cidadão as honrps de coronel do exercito. 
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VI 

'rendes ahi visto o chefe engenhoso, valente e sagaz. Tal
vez julgueis que esse soldado glorioso se comprazia em seus 
louros salpicados de sangue . Engano! Era pranto que cada .vi
ctoria lhe custava. Aqui reproduzirei um facto, digno de in
screver-se em letras de oiro. 

Quando foi o ultimo acLo do triste drama, em Porongos, o 
sr. barão esLava proximo; c ao entrarem as forças em Bagé, 
convocou os commandanlcs dos corpos, a quem disse que não 
queria, da parte das tropas, a mínima dcmonstraçiio de jubilo 
pela victoria. PergunLanclo-lhe em seguida o. vigario de Bagé, 
a que hora ordenava o Te Dert111n, cumpre conservar a nolJre 
resposta que lhe foi dada. 

«Reverendo! Precedeu a esse triumpbo derramamento de 
sangue brazileiro. Não conto como Lrophéus desgraças de 
concidadãos meus. Guerreio dissidentes, mas sinto as suas 
desditas, c choro pelas victimas como um pae por seus filho:;. 
Vá, reverendo, vá! e em Jogar de Te Deu1n, celebre missa de 
defuntos, que cu, com o meu estado maior, e a tropa que na 
sua igreja couber, irei ámanhã ouvir-lh'a, por alma dos nos
sos irmãos illudidos, que pereceram no combate.» 

Se é certo que em todos os generos, a verdade é, a um 
. tempo, o que ha de mais difficil e mais simples, de mais su
blime c mais natural; se o sublime é sempre gt·ande e dis
pensa ornatos; se o sentimento do sublime acorda em nós 
o que ha elevado, nobre, grande c scrio em nossa mlurcza, 
o que nos exalla acima de nós mesmos, e nos dispõe ao des
prezo de tudó quanto é vil, aos generosos sacrilicios, ás vir
tudes severas; entrego sem reflexões essas magnanimas pa
lavras ao julgamento dos bons: ellcs dirão se a sublimidade 
do pensamento a~ póclc ullrapassar. 
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Se fosse licita a expressão <<bra~clura ele guerra», esta se 
appiicaria á Jenielade dos meios postos em pratica pelo sr. lm
rão de Caxias, em contraposição com a violencia e o rigor an
teriormentq exercidos. Eis-aqui alguns exemplos ela modera
ção impai·cial, da politica mi1itar qo illustrado chefe. 

Cumpre confessar que anteriormente a guerra Linha sido 
rancorosa, selvagem, e não sei se estas palavras de e:\prolJra
ção não podiam ser dirigidas a ambos os lados. Entendia-se 
que uma boa victoria tinha de ser uma carnificina. Estes .ha
bitos ~anguinarios não se extirpam instantaneamente. Mais de 
uma Yez se queixou o general aos seus auxiliares ele que nas 
suas partes dos recontros mencionavam um desproporcionado 

numero ele mortos, o que muito lhe repugnava. Por u!Limo, 
vendo que assim continuavam, fez a seguinte declaração;
((Prisioneiros, quero vél-os; mortos, como os não Yf'jo, não re
gistro.» 

Assim manifestou a sua reluctancia ao LarLaro systema de 
mortandade inulil. E não merece esta phrase ser estampada 
em letras de oiro? 

As conveniencias 'da insurreição t.inham constrangido quasi 
Lodos os homens ~áliclos a pegar em armas, ou a empregar-se 
no serviço d'ella, ele onde resullava extrema penuda para a 
mór parte elas' famílias. Por isso, nas poYoações onde se acha
vam as suas · tropas, mandava o sr. barão tle Caxias matar 
muito maior numero ele rezes que as ncocssarias, ,c as largas 
sobras mandant c1ue se distriiJuissem pelas famílias necessi
Latlas, eml.Jora pertencessem aos mais encarniçados sediciosos. 

No uso da sua invepliYa caridade, ordenou que os farda
mentos, e os serviços de agulha, fossem confiados a essas fa-

, ' 

milias, lambem selii descriminarão ele opiniões, ainda quando 
poelesse 1prescindir de similhante conctirso, remlmeranclo o 
traha1.ll0 com pagamento á )J0cn, l]Q cofre. 
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De todos es~es meios resultaram innumeraveis amnisLias 
solicitadas por Laes familias a favor ele membros seus, c até 
mesmo espontaneamente olfereciclas pelo general. Com esLe 
systema, alcançou elle muitas vezes duplo effeito, qual era o 
de augmentar as suas forças corh tantos braços, quantos eram 
·os que, pelo ouLro lado, arrebatava aos insurgenLes. 

Igual' impulso de imparcial j usLiça, c o desejo de restabele
cer a abalada disciplina, frequentemente o fez empregar se
veridade para com os seus proprios, aconselhando-os, advcr
tindo-o3, castigando-os. 

Veja-se a ordem do dia, publicada pouco llepojs ele tomar 
conta el as operações, e111 17 de mt.uro de 1843: 

ccNão pócle o sr. general deixar de contristar-se pelos aJJu
sos que, a despeito de suas terminantes ordens, Lecm sido com
meUiclos pe las immcéliações dos acampamentos das forças elo 
exercito, vexando os proprietarios estancieit:os, matando-lhe::; 

seus gados, apropriando-se ele sua caYalhacla, c praticando 

ouLros actos, em nada dignos do soldado imperial. S. ex." es
pera que não mais se reproduzam similbantes extorsões, para 
que cl'e noYo lhe não apparcçam as tão frequentes represen
tações que ao seu conhecimento Lêem chegado; e por esto 
motivo recommenda aos srs. commandantes de divisões, bri
gadas e corpos, .desenvolvam sobre este ponto toda a sua vi
gilancia, para pôr termo a tão escandalosos procedimentos, 
fazendo prender immecliatamente á sua ordem qualquer praça 
ou individuo que ror encontrado, ou ao certo sé conb.ecer como 
inl'ractor, a fim de ser exemplarmente castigado.>> 

Sendo possivel qtw muiLos se conservassem nas filei ras 
conLrarias Lransviaclos por falsas idóas ele apparente patrio
tismo, appellou para esse mesmo patrio l.ismo, dizendo-lhes i 

. l 

- ccLembrae-vos que a poucos passos de Yü:> es t.~ o natural 
injf!ligo de nós Lodos, o inimigo ele raça c de Lradiçã.o. Não póde 

~ ' 
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Larclar q no no ti meçamos com os so·ldaclos de H.osas e de Oribe; 
guardemos para então nossas espadas e nosso sangue. Vêde 
que esse esLrangei ro exulLa com esl:a triste guerra, com que 

# 

nós mesmos nos estamos enfraquecendo e destruindo. Abra-
cemo-nos e unàmo-nos, para marcharmos, não peito a peito, 
mas homiJro a homlJro, em defeza ela patria que é nossa mãe 
commum!» 

1!1 em mui los co rações bem formados acharam echo estas vo
zes; lanlo qu e o proprio Canavarroveiudepois, sob as ordens 
elo general que coml>aLêra, commanclar nacla menos que a 
vanguarda de 3:000 homens, que elo exercito imperial mar
clwn conl ra Rosas ·l. 

' I~ digna de -lran~cripção a proclaJna(;iio, dalada de Ponche rcnlc, com 
q uc o mais resoluto c sagaz do~ defen sores da rcbellião se dirigiu aos 
seus concidadãos, ao concluir-se a guerra. Com efl'eilo, tão sincera roi a 
sua reso lução, c tanl·o n'ella confiou o nosso g·eneral, que seis annos de- , 
pois, ao org·anisar este o exercito brazileiro, que ia pacificar as provín
cias do Prata, entregou a Canavarro nada menos que a 4." divisão, deno
minada a Mgeim, composta de dua JJrÍgaclas, com as cavallarias do Ale
grete, S. Gabriel e de volnntarios, sendo esta a divisão da vanguarda do 
exercito imperial , rl c combinação com as tropas col'l'enlinas. 

l~ i s-ahi a rrl'crida proclamação llc David Canavarro: 
"Concidadãos! Complctamenle auclorisaclo pelo magistrado civíl, a 

quem olJcdrcinmos, c na quallclade tlc commandante em chel'e, concordando 
com a unanime vontade de todos os ofliciaes da força do meu commando, 
vos c~eclaro que a guena civil, que ba mais de nove annos devasta estê 
bello paiz, está acabada. A cadeia de successos por que passam todas as 
revoluções tem transviado o fim politico, a que nos dirigimos, e hoje a 
continuação de uma guerra tal, seria o ttltimalwn da destruição e do 
aniquilamento da nossa terra. 

"Um poder estranho ameaça a inl'eg-riclacle do imperio c tão estolida 
onsadia jamais deixaria de cchoar em 11ossos corações llrazilciros. O llio 
Grande não será o tbeatro de suas iniquiclades, e nõs parlilharemos a glo
ria de sacrificar os rescntimcnlos m·eaclos no furor dos partidos ao bem 
geral do Brazil. 

"Con cidadão~! Au despreudcr-mc do grau que me havia conliado o po
der, que dirigia a revolução, cumprc ' asscgurar-vos que podeis volver 
tranquillos ao seio de vossas famílias. ' 

" Vossa segurança individual c de propriedade está garanlida pe~a pa-
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E ei::;-alü como Let·minou a renhida lucta, que dez annos du
rava. Foi seu termo evidentemente devido á direcção dos ne
gocias - pelo general em chefe, admiravel em sua estrategia 
- pelo supremo administrador, admiravel em suas providen
cias-pelo estadista, aclmiravel em sua politica. 

Como general, seu nome incutia taes receios, que os mais 
ousados aclversarios fugiram sempre de se medir com elle, 
diligenciando súmente bater-se com os seus tenentes c auxi
liares ; mas Lodos os seus planos foram sempre coroados de 
exito, Lodos os adversos frustrados. 

Como administr;ulor transformou Lodo o serviço, não ha
vendo n"elle minucia a que não attendesse, e especialidade 
sobre que deixasse de providenciar com acerto, economia e 
promptidão. 

Como politico alcançou o brilhante triumpho do modo mais 
inoruento que era humanamente possível, e com a mais pater
nal brandura, sendo digno de recordar-se este curto e elo-

. ' 

fJuente dialogo: 
-Como foi, general , que chegou a,o porto onde tantos nau

fragaram? 
- Pot· isso mesmo, senhor, serviu-me de pharol essa expe

riencia. Como já não havia erro possível, só tive em' ista não 
fazer nada do que se Linha feito. 

-Vejo, general , que não vcncett só; convenceu. 

lavra sagrada do i\lonarcha, c o apreço de vossa virtude ao seu rnag·na
nimo coraçiio . União, fmlcrnirla<lc, respeito ás leis, c eterna gratidão ·ao 
ínclito presidente ua província, o ill. 1110 c ex."'" SI'. barão de Caxias, pelos 
afanosos serviços que ha feito na pacillcação da província. - Campo em 
l'm\clt e Ycrdc, ·~ s tlc fcYcrciro de 1 8~5. :...,. lJavicl CanaL•ar ro. " 
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E aqui direi Lambem que, .mais Larde, ao ser nomeauo con
selheiro de guerra, foi diLo pelos mesmos labios: -«Mais pro
prio ainda lhe seria o nobre titulo de conselheiro de paz» . 

Finda a campanha, foi n0meado pelo poder conde 1, e ma
rechal effectivo 2• Do {!JOVO recebeu quantas recompensas póde 
um_benemerito desejar em manifestações de applauso e gra
tidão; mas ele todas a mais significativa é esta: Procedendo-se, 
em seguida, á eleição de senador, pela província onde esti
vera lres aÍmos fazendo a guerra, e não dirigind0 uma só carta, 
nem se apresentando como candiúlato, apenas lhe faltaram 
treze voLos em tiDda a provineia para r~l!lnir a unanimidade 
dos s~tllragios, facL0 este q.ue nunca antes nem depois se ve
rificou, desde que entre nós existe governo representativo 3• 

· D'esL'arLe foi remunerado o transcendente serviço da con
solidação da integridade do Brazil. 

'Por decreto de ~5 de março. Llc 1845. 
'~larechal de campo cflcctivo, por decreto da mesma <lula. 
'Foi designado senador ~o imperio por carta imperial de I de setem

bro ele 18ft5. 





CAPITULO VII 

r. Volta o sr. coÍ1de de Caxias ao commando das armas em 18(l6. Entra no 
senado. i\lemhro ela commissão de distribuição dos ol'fi ciaes.- 11. Ques
tões platinas. Orihe e Rosas.- l!T. As relações do Drazil com a repu
blica do Urug-uay. Alliança c! o Braz i L com Entre-llios. Urqui za.- 1 V. O sr. 
conde ele Caxias, nomeado [Jrcsiclcntc. da provincia de S. 'Pedro , c com-

. mandante em ehcl'e, em ,iunl1 o de l85 l. Tran sporla-~c com o exercito 
rtue organisou para alem da fronteira. Suas disposições.-V. ürrwi za, COJJI 
1nait; uiobiliclade, adianta-se. Oribe cajJitula, sem üatalha campal. Gon
cluc-sc a campanha oriental, em pouco mai s ele tres mczes depois que 
o sr. coudc de Caxias tomou posse do commanélu do exercito. 

I 

Finda gloriosamente a sua missão na província el e S. Pedro, 

volveu á curte o ·sr. çonde de Caxias, sendo em março de 
1846 exonerado d é~:, presidencia elo Rio Grande 1 e louvado 
«p~los bons e importantes serviços que pres tou, promovend o 
e conseguindo a inteira e completa pacificação d'essa pro
vincial). 

Voltando ao commauclo das armas, em que tinha si elo inves
tido anbes ela guérra de Min,as, n'esse cargo se conservou até 
q.ue, em annuencia ao seu pedido, foi cl'clle exonerado , rece
bencl<!l igualmente os devidos louvores pelos relevantes ser
viços prestados2 . 

', Por decreto de- 8 de outubro de 18<1.6 . 
' Por decretg ele 'H de setembro de 1 8~6 . 

f .. . f. ,I ' ' 
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Mas nào podia o paiz prescindir da acLiva coadjuvação do 
seu mais aedicado servidor, que ali ás no senado exercia as 
altas funcçõcs legislativas 1 ~ c apenas concedida a demissão, 
foi elle nomeado membro da commi:são encarregada da 
classificação e clisLribuiç.ão elos offi ciaes do exercito, consoante 
suas habilitações, incumbencia. que ninguem melhor esLava 
em circumstancias de bem preencher. . . 

Assim applicava o sr. ronde de Caxias nobremente suas 
elevadas faculdades, tanto na paz como na guerra, quando a 
honra do estado exigiu noYos sacrificios. 

li 

Somo chegados a nova phase na hisloria conlcmporanea 
do Brazil, e portanto a nova phase na biographia do illuslrc 
cidadão, cujos trabalhos e glorias acompanham em todas as 
emergencias graves os trabalhos e as glorias da palria. Tra

ta-se agora de uma questão internacional, a qual por isso im
porta esclarecer, mas que seja de um modo pcrfunclorio ~. 

' Nada mais eloquente do CJUe estes factos para demonstrar o amor 
com crue o acolhiam os povos que pacificava.· Deputado á assembléa ge
ral legislativa, de 1842 a 184;,, pela provincia de S. rauln, enadnr em 
1845 pela do Rio Grande do Sul; isto é, representante de ambas as pro
víncias, apenas po1· elle libertadas. 

E cabe ac[ui relatar uma aneedota que niio honra sôo meu biograph::ulo 
(pois se trata de sua entrada no parlamento). Já no ministerio de 2 de rc
vereii'O, presidido pelo finado visconde de Macahé, grande numero de in
fluentes eleitoraes propozcram o nome d'cllc; o ministro da razenda Alves 
Branco, vulto proeminente do g-abinete, queria que o partida liberal 
acceitassc essa candidatura na córte. foi recusada pelos directores da 
eleição, sob a allegação de ser uma espada dos governos, c que tinha 
combatido contra liberaes, ao que o ministro liberal redarguiu indignado: 
, Imprudentes! quereis matar o sentimento do dever! • O certo é que 
não foi então votado surficicntcmentc ; essa honra lhe estava reservada em 
circumstancias mais gloriosas. 

' Entre os subsídios imporlautc~ para a hi ~toria d'cstas campaulws ua~ 
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O Brazil, obrigado pela co,nvenção ele 2 7 de agosto de 1828 
a proteger a independencia tia nacionalidade oriental, via 
reluc.tantemente que o tliclauor argentino invadira com as suas 
forças a republica do Uruguay, e arvorára em presidente w11 

seu alteT ego. Fura o general Oribe' valente espada e homem 
de acção; durante a guerra da independencia do seu paiz, já 

em idade verde se ostentava enLre as figuras mais proeminen
tes. Fosse porém dedicação a Rosas, fosse ambição de mando 
c riquezas, ou qualquer outro impulso, o certo é que re
solutamente se prestou a servir os designios d'aquelle ty

ranno. 
Suppriminclo mil precedentes, proprios para desenganar 

ácerca tlas disposições do dictaclor Rosas, apenas apontarei o 
seu plano de encorporação da republica do Paraguay, de do-. . 
minio da rcpublica oriental, da suppressão da independencia 
de ambas, do trancamento dos rios, da formação de um estàdo 
poderoso em frente do Imperio, e, em seguida da lava re
volucionaria alastrando-se pelo Brazil, derrubando o throno 
e constituindo, em caricaLura,-uma especie de Estados Unidos 
da America do Sul, de que esse aventureiro se tornasse ar

bHro omnipotente. 
Para ir preparando o plano infernal, protegeu os movimen

tos hostis elos -rebeldes rio-grandenses, e até alliciou os selva
gen:> bugres para aggredirem os habitantes pacíficos, e não 
houve injuria que a imprensa portcnha e o governo argen
tino não yomitasse contra o Brazil. 

Assentava esta situação n'uma longa e ininterrupta serie 
de horrores perpetrados pelo diclaclor, c pelo seu Jogar Lenen-

rcpnblicas do Urugua)' c Argentina, c alem Llos elementos officiae~, dis
tingue-se o livro (que me foi valioso auxiliar) do sr. J,adislau dos Santos 
Titára, intitulado: - l\femorias do grande exercito alliado 'libertador elo 
snl da Amcrica conlra o:: t~·mnno~ do Prata. 
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te na Cisplatina\ Sl:mclo por isso o abater taes homens acto 
mais ainda ele humanidade que de politica. 

' Comquanto só no capitulo seguinte terei de tratar da campanha ar
gentina em particular, é tal a Jigaçiiu eutre os neg·ocio~ de Montevidéu e 
Jluenos Ayres n'este período, e tal prioridade e iniciativa cabe n'elles ao 
dictador argentino, que importa aqui retratai-o a gTandes traçqs. 

As proscripções de Mario e Sylla, as monstruosidades de Calligula e 
Nero, foram ollhscadas pela barbaridade de João i\Ianuel de Rosas; exer
cendo-se esta contra estrangeiros, e sobretudo contra nacionaes, espanta 
como fo i possível conservar-se o poder tão largamente em simil hantes 
mãos, sem C[Ue uma explosão de indig·nação nacional arremessasse ao 
abysmo tão hedionda situação. Aqui transcrevo em resumo alguns d'esses 
factos incríveis, de que as memorias do tempo legaram a narração. 

Em 1830, simulando amisade ao major chileno Monteiro, deu-lhe uma 
carta de recommendação para o irmão I'rudencio llosas, a quem, em ou
tra reservada, ordenou que o espingardeassr., determinação incontinente 
executada. 

Em 1832, fez que fossem passados pelas armas 80 indios e outros pri
sioneiros. 

Em 1833, capitaneou llosas uma revolução; e vencendo, e proscreven
do o seu hemfeitor Balcarce, prohilJiu c1ue se lhe fizesse o enterro em 
chão da patria, quando por sua famllia reconduziclo o cadaver. 

Recolheu o governador de Santa Fé, Lopes, em sua casa, onde esse mí-
sero morreu envenenado. 

Cullen, que o substituiu, foi mandado arcabupar. 
Queiroga foi assassinado. 
Os morticinios executavam-se sem averiguações legues, nem defeza 

dos pacientes. 
Rosas, que por morte de sua mulher, decretou lucto geral, prohibia 

que· os filhos o pozessem por seus paes, quando era elle crue os matava. 
Fez cortar a calJeça ao coronel Zellarayan, cusp.indo n'e lla, e fazendo-a 

com os pés rolar muitas horas. 
Commutou a morte do commaudanle Céspedes na obrigação de per

manecer cruotidianamente duas horas, em oito dias successivos, com os 
olhos fitos n'aquella cabeça do seu amigo. 

Fez espingardear a muitos prisioneiros do general Paz, c com elles o 
filho de um coronel Villela, governador de S. Luiz, pelo crime de estar 
abraçado com seu pae, intercedendo por que l he poupasse a vida, ao que 
Rosas respondeu que, para não perder tempo, mata~sem ambos. 

Em 18~0 degolou varips officiaes do exercito de Lavalle. 
Fez outro tanto em 184l aos coroneis Rojas, Pieres, e aos Salvadores, 

que fizeram a imlependencia. 
Apunhalou o dr. Maza, presidente da camara dos representantes. 
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III 

Já em 1850 havia 322 es~ancias de lJrazileiros, resi
dentes no estauo ol'lental embargadas ou desampara-

Em 1 8~2 mandou assassinar quatro sexagenarios sacerdotes, ordenando 
que primeiro os clegl'adassem do caracter sacerdotal, esl'olaudo-lhcs as 
mãos e a corôa. 

Mandou, por intermedio de Oribc, apunhalar nas ruas de Montevidéu 
o emigrado arg·eutino , D. Floreucio Varella, talentoso reclactor tlo Comer
cio del Plata, athleta infatigavel da imprensa, um dos primeiros vultos 
d'aq.uellas regiões. 

· Mandou espingardear Camilia Org·iman, ele dezoito anuos (baptisando
llle porém o ventre, por estar gravida de oito mezes) e o Clll'a Gutierrez, 
que a seduzira. 

Em 18~7 Joi morto á traição o encarregado de negocias da Bolívia. 
No mesmo anuo approvou, com intima complacencia, o espingardea

mento de grande parte de 1:'200 prisioneiros na batalha de Protero de Ven- · 
ces. 

Em 1851 arcabuzou o montevidiano ex-ministro da fazenda, Lecocq. 
N'esse anno trabalhou na sua quinta de Palerrno mais que nunca a 1·es

~alosa, supplicio em que nua a Yictima, e amarrados os braços, iam ser
rando lentamente o pescoço com um insLTumento que não cortava, ao 
compasso de uma canção brutal, até se destacar a cabeça, ao som de tri
pudiantes berros. Mais de 100 inl'elizes foram assim prostrados, escapar1do 
uns 300 de ambos os sexos, a quem coube serem zurzidos, ao som de 
musica, com 300 a 500 fortes açoites. De 6 de janeiro a 5 de abril de J 851 
contaram-se 189 assassinados, e mais de 1:000 açoitados, que morreram 
em seguida. • 

A formula Á la lanle1'ne dos sem-cucas da revolução rranceza, era em 
Duenus Ayres substituída pela formula A mazo1·ka. A mazorka era uma 
tropa de sicarios, prompta sempre :i voz do tyranno para, ap mais· lcYe 
aceno seu, commetter todos os horrores, ora individualmente, ora em 
massa. Quando Rosas resolvia decretar um dia de terror, passava-se pa
lavra á mazorka, c1ue por toda a cidade se desenl'reava. Umas vezes es
palhavam-se pelas ruas e praças, invadindo as casas das victimas proscri
ptas, matando-as com mil atrocidades, ou tomando como divertimento 
acommetter os transeuntes, mesmo desconhecidos. Outras vezes, com
mettiam outros excessos, pelo minimo esquecimento da saudação ao bar 
rete de Gessler. Por exemplo: alloplára Rosas como distioctivo dos sens 
fieis um tope vermelllo, por ser a cõr elo sangue, composto' de uma fita e 
um laço com a inscripção: Jlltteran los selt•aocs ttnilatios. Se a mazorka 
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das l, e o governo imperial baldadamente reclamou conl ra os 
innumeros assassinatos de brazileiros nas regiões do Prata, e 
contra as inauditas tropelias de que o Brazil estava sendo vi
cLima; as relações diplomaLicas entre o imperio e Buenos 
Ayres tinham-se interrompido. · 

Na republica oriental conservava-se, embora hostilisado pelo 
general Oribe, um governo legal. O estado de Entre-Rios, 
cansado, emfim, de supportar a tyrannia do dictador, sublevá
ra-se 2• N'estes termos, o Brazil contratou com ambos em que 
juntos afiançat·iam a independencia e pacificação da Cispla-

encontrava senhoras, qualquer que fosse a sua distincção, que não levas
sem: o tope sobre os cabellos (mognos), caíam os ferozes sobre ellas, e 
collavam-llt'os .á cabeça com breu, até ás portas das igrejas . 

.Eis-ahi, em pallido transumpto, o que estava sendo Duenos Ayres em 
1851, sob o domínio de uma figura humana, que um destino cego fadára 
para morrer pacificamente, em Inglaterra, deitado nos fofos colchões de 
sumptuoso leito! 

' Estas reclam~ções datavam de longe, e tinham-se quasi periodica
mente repetido. Apontarei, entre anteriores, e posteriores, a que a lega
ção imperial em Montevidéu apresentou ao general Oribe em 30 de de
zembro de 184.5, pedindo·lhe providencias rapidas para terem termo as 
vexações de que muitos proprietarios se queixavam ao sr. conde de Caxias, 
então presidente do Ui o Grande. Provaram elles que a· invasão argentina 
no Estado Oriental fez com <[Ue os constrangessem a deb:ar suas fazendas 
e bens, procurando asylo no solo patrio, sem poderem regressar ás suas 
propriedades;- que, apesar de 1lnda a guerra no tcrritorio d'essas pro
priedades, ainda vigoravam lá tão violentas disposições, que para com 
os 'neutros nem o estado de guerra justificaria, pois se tolhia a0s proprie
tarios o custeio das estancias, marcação e venda d'cllas, etc. 

• Presidia a provincia de Entre-Rios Justo -José Urquiza, que desde 
muitos annos fóra a mais adestrada e temível espada de Rosas. Decretou 
a Providencia que essa espada resurtisse contra quem tão barbaramente 
ordenára se brandisse; e converteu-se em instrumento de libertação a 
arma que o f'óra de tyrannia. Insurgiu-se Urquiza contra o chefe a quem 
tinha servido. Que movei lhe actuou no animo, não é licito julgar. Seria o 
remorso, ao ver os elfeitos da infrcne tyrannia, de que fóra o mais activo 
sustentaculo? 

Seria o receio, que alheia experiencia lhe incutia, do seu pToprio pres
tigio, que assim ameaçasse de lhe srr fatal? Applanclnmos os en·eitos, ~em 
perscrutar as causas. · 



tina, cooperando para que o seu rcgimen político yoltass·e a.o 
circulo traçado pela constituição de 1828, firmando a estabi
lidade das instituições e as boas relações com as nações vizi
nhas. Concordou-se em que esta alliança se continuaria con
tra a republica argentina, se as circumslancias o exigissem·; 
e, finalm ente, que os estados de Entre Rios e Cm·ricntes, como 
argentinos, e mais directamente interessados, tomariam a 
iniciativa das operações, procedendo o Brazil c a Cisplatina 
como auxiliares. Estas foram · as principaes estipulações do 
convenio ele 23 el e maio de 1851. 

IV 

Tinha portanto o Brazil que desempenhar importante.pa
pel, elo qual dependiam sua honra e seus mais caros interes
ses materiaes e moraes. Para dirigir esta guerra, que gene
ral podia ser nomeado, mais activo, mais prudente, mais 
energico, mais experimentado, mais p1:estigioso, mais feliz, 
mais alfeito á victoria, mais habilitado a influir na bellicosa 
província limitrophe do Lheatro das operações? 

Era o sr. conde de Caxias nomeado com mandante em chefe 
de' um exercito, ainda não organisado 1 e presidente da provín
cia de S. Pedro 2• De accorclo com o seu systema de celeridade, 
achava-se aos 26 de junho, no Rio Grande, partindo a 27 para 
Porto Alegre, tomando posse a 30, regressando a 4 de julho 
ao Rio Grande, d'onde saccou 800 contos de réis na especie con
veniente, c apressando tudo para o exercito se organisar, mo
ver-se e entrar em campanha. No dia !J dirigiu-se para Pelo
tas, d'onde mandou um brigadeiro dispor as forças em Or-

• Por decreto qe IG de junho de 185 1. 
0 ' Por carla imprrinl clr 15 de j1mho clr 18ãl. 

8 
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queta, para as achar-em ordem de marcha, quando ali se 
apresentasse. No dia 15 seguiu o general para aquelle ppnto; 
tendo, a 23, recebido as informações que esperava, reiterou 
ordens ·para que todos os corpos do exercito avançassem nas 
direcções· anteriormente marcadas: na immediata madrugada 
saiu com a sua força, e assim se foi encaminhando pelo Arroio 
Grande e Bagé a Santa Anna do Livramento, onde uma dolo
rosa enfermidade o prostrou' no Jeito, dando logar ás mais sen
tidas manifestações de amisade e consternação, por parte 
de todo o exercito. Subjugada porém logo a molestia, conti
nuou nas providencias que infatigavelmente tinha ido ada
ptando. 

A 19 de agosto vedou que os brazileiros passassem á Cis
p1atina a receber gados. A 26 levantou muitos corpos de guarda 
nacional de cavallal'ia e infanteria, e ordenou a concentração 
de varias forças disseminadas. A 28 organisou o exercito de 
operações, compondo-o de _ 4 divisões, com 14 brigadas, no
meando os officiaes superiores, a cujo mando cada uma d'ellas 
ficava. 

Já a esse tempo o general Urqui-za, commandanle das for
ças alliadas argentinas, I in h a começado as· operações precipi
tadamenle. E aqui importa fixarmo-nos . obre um ponlo irn
porLante. 

Urquiza tinha muito ménor distancia a transpor que o exer
cito braiileÚo, para se postar em frente do inimigo. A força 
d'elle era de ~xtrema mobilidade,_ pois se compunha quasi 
e~clusivamente de optima cavallaria, emquanto a nossa con
stava das tres armas. 

Já então a esquadra imperial, capitaneada pelo perito e in

trepido Greenfell, destruindo os obstaculos antepostos, subira 
o Paraná, e não só vedava as comrnunicações enLre Rosas e 
Oribe, senão que lhes afiançaYa, em qualquer ernero-encia, o 
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mais· poderoso auxiliar. E pois que o exercito brazileiro ía 
marchando na mesma direcção, Urquiza apressou-se em apro
veitar a força physica B moral que o imperio assim lhe pro
porcionava; aos individuas e aos grupos Rosistas que ía en
contrando, bradava que era mais honroso para .argentinos 
renderem-se ante um argentino que ante um brazileiro; e 
d'est'arte foi accelerando a marcha, colhendo os frtictos da in
fluencia que a nossa força exercia sobre os animas dos habi
tantes do campo que pisava. 

Sigamos porém o andamen Lo dos successos depois que as 
nossas quatorze brigadas se pozeram em marcha. 

Constou ao sr. conde de Caxias que Oribe projectava revo
lucionar novamente á província · do Rio Gran.de, por meio de 
varios agentes, e que expedira ordem a Dionysio Coronel para 
que, apenas o general em chefe pene~rasse no territorio orien
tal, o contornasse com os seus mil ou dois mil homens, das tres 
armas, e pr@gredisse sobre Jaguarão e as charqueadas, procla
mando a liberdade da escravatura e a independencia da pro
víncia. Para impedir este plano, o general contra-mandou a 
marcha de uma força, ordenando que, pelo contrario, repas· 
sasse- o rio Jaguarão e ~obrisse aquella fronteira, 

Compunha-se já então o exercito imperial de sete mil ho
mens de infanteria, nove mil de cavallaria, dezenove peças e 
obuzes. O sr. conde, passa~do a presidencia da província ao 
vice-presidente, transpoz a frontei11a a 4 ele setembro, com 
direcção ao Rio Negro, para onde tarnbem coi)vergiam as for
ças entrerianas, afim de se operar a juncção de umas e outras. 
E porque importa ir sempre, com provas e documentos so
lemnes, estudando o caracter político e militar dos actos do 
illustre biograph ado, cumpre transcrever aqui a ordem do dia, 
então firmada no quartel general das Pontas ele Cunha Perú, 

de 4 de setern bro ele 1851 : 
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«0 marechal ele campo conde ele Caxias, commandanüi em 
chefe cl~ exercito, . intimamente convencido da noqreza dos 
sentimentos, moralidade, subordinação e disciplina dos lJra
vos, que tem a honra ele commandar; contando com a efficaz 
coopera,ção elos seus clistinctos , chefes e olliclaes, não póde 
prescindir do dever, que lhe impõe a tão honrosa, quão ar
dua· tarefa, que ás suas debeis forças confiou o governo de 
Sua Magestade o Imperador, de hoje que o grosso do exer
cito de operaÇões pisa a banda oriental, traçar aos ~et1s com
mandados a política militar que cumpre religiosamente ob
servar. 

(<Soldados! ides pelejar a par de bravos amestrados no com
bate; esses bravos são nossos amigos, -são nossos irmãos de 
armas. A maü; perfeita c fratet·nal união el eveis pois com el

- les manter. 
((Que nenhum outro sentimento em vós sç manifeste, alem 

do l.lesejo de•exceclel-os, a ser possível, nas virtudes tl.o Yer

<.Iadeiro soldado. 
((Não tendes no Estado Oriental outros inimigos, senão os 

soldados do general D. Manuel Oribe, e e.sses mesmos em
quanto illuclidos empunharem armas contra o;; interesses da 
sua patria: desarmados ou vencidos são americanos, são 
vossos irmãos, e como tacs os deveis tratar. A verdadeira 
bravura elo soldado 6 nobre, generosa e respeiLacl0ra elos 
principias de humanidade. Apropriedacle de quem quer que 
seja, nacional, estrangeiro, amigo ou inimigo, é inviolavel e 
sagrada; c deve ser tão religiosamente respeitada pelo sol
dado do exercito imperial( corno. a sua propria honra. O que 
por desgraça a violar, será consid erado indigno ele perten
cer ás fileiras elo exercito, assassino da honra e reputação 
nacional, e co.mo Lal severa e inexoravelmente, punido. 

((Soldados! l~ bem pouco o q11e vos prescreve o vosso 120-



ueral: sua execução racil, e de summa lranscenJencia para 
noss~ palria. Não vos recommendo resis-nação, constancia e 
valor, porque essas virtudes são innaLas no soldado brazi
leiro. E ia pois! Marchemos a cumprir o que <~ paLria eleve
mos. = Conde ele Caxicts 1.» 

Eis-ahi pois reproduzidos, em guerra exterior, os nobres 
principias e sentimentos que, nas internas, animàm semp~e 
este digno general, humanidade, disciplina, imparcialidade, 
justiça e generosidade. É cl'esta poliLka que elle tem sempre 
colhido as lJençãos de amigos e adversos; é d'ella qt~e a pa· 
L ria. colheu n'essa occasião a encorporação nas fileiras dos seus 

' E nem ficou · 'esta rccomrncndação em vãs palavras; felizmente só 
uma vez teve ella applica~;ão, c essa bem publica; foi exarada na ordem 
do dia, datada das Pontas do Tambor, .aos 25 ele setembro: , 

«'l'entlo chegado ao cml.hccimcnto de s. ex.• o sr. general conde de 
Caxias, commandante em chefe do exercito, que, apesar de suas t:cilcra- , 
das ordens, de todos os seus esl'orços para manter i Ilesa a reputação c di
gnidade elo exercito llc operações a seu mando, fOra dcsrespeitad'? o direito 
de propriedade ele Maria Mendes, oa~ncaJ!do-se-lhe duas rezes mansas, 
e destruindo-se-lhe uri1 cercado ou curral; darunos que foram por s. ex.• 
reparados com mão larga , procurando atlenuar d'cst'artc a des!'avoraycl 
idéa que orclinar.iamente se faz da civilisação, moral e disciplina do exer
cito que assim procede; c nada tendo s. ex.• tanto a peito como pôr termo ~ 

a tão revoltap!e e crimino~o procedimento: manda fazer publico ao 
exercito que scrit gratiiicado com dez onças de oiro todo aqucllc que 
apprchender .em ilag'l:anle, ou noticiar com as precisas provas, os pcrpc
tratlores 'de tacs allcntados. 

«S. ex.• o sr. general em chçfe sente a maior satisfação em poder n'csta · 
mesma occasião louvar e rccommendar a consideração do exercito os 
soldados Manuel José S!ilares, José Lanoya do Espirilo Santo, André Lopes 
c Paulo Antonio dos Santos, todos do 7.• batalhão de infantaria da 2.• di
visão, pela p1·ova de honradez c moralidade, que acabam de dar, apre
sentando ao sP. commanclante ua referida divisão a rruantia de cento c 
vinte c tantos mil réis, p.ot· elles achada na marcha, c que se verificou 
pertencer ao sargento elo. s.• batalhão da dita arma Francisco 'Corrcia da 
Silva; e determina que s~ja ~sta ordem lida iis companhias nas revistas 
do costume, por tres dias consecutivos, dando-se parte ao quartel gene
ral ele' ass.im se havet· cumprido.= O coronel chefe de estado maior, JJ/i-
g uct ele [irias e Vasconcellos. • · 
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defensores de valentes espadas que pouco antes haviam mili
tado em arraiaes contrario,s, realisanclo assim a expectativa 
do general, quando lhes proclamava que reservassem o seu 
marcial ardor para o dia em que fosse contra o estrangeiro, 
que tivessem de empregai-o i. 

A 3.a divisão do exercito, composta das 4 brigadas 8." a 
11. a, que transpozera o Jaguarão no 1. o de agosto, marcbára 
para Arredondo até o Passo do Techo, mas depois retrogradára 
para cobrir a fronteira, ficando assim mui disLanciada do grosso 
do exercito. Vendo isto Orilie, congregou suas forças, proje
ctando ir bater aquella divisão isolada; mas apenas tal plano 
foi concebido, destacou o sr. conde de Caxias diversas forças 
que, incorporadas no Passo ele Sarandy, apresentavam desde 
logo tal .aspecto, que essa altitude bastou para desmoronar o 
concebido projecto audacioso. 

v 

Bmquanlo o exercito imperial marchava, vencendo gran
des distancias e diillculdaàes, Urquiza, ido de mais perto, ap
proximava-se do centro das forças inimigas, e só .com os seus 
velozes cavallos, recebendo diariamente muitos transfugas in
dividual e collectivamente. Já enfraquecido, e incapaz de re
sistencia, de!:animado ante os poderosos elementos que o as-

• Em honra do nome bràzileiro, cumpre aqui reconhecer que Oribc :;e 
illudiu, imaginando achar no impcrio homens da sua estofa, Coriolano:; 
de obra grossa. Já cxpuz o que praticou David.Cauavarro. Neto, em quem 
os Rosistas collocavam esperanças, poz-se, pelo contrario á testa de mui
tos brazi!ciros, c até de oricntaes, c apresentou-se ao sr. conde de Caxias, 
ofTereccnclo aque!las espadas em dcfcza do impcrio. 

De igual modo procederam muitos que o esforço do inimigo indigi
tava como suspeito , c que olJraram unaniillcmc11tc como •'ignos brazi 
!eiras. 

• 
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sediavam, .teutou Oribe uma capitulação Lraiçoeira, que lhe ,foi 
recusada; e para lhe impedir a· fuga, collocaram-se · conve
nienlemenL~ nas margens do Prata as forç~s navaes do impe
rio, que vigiaram ininterruptamente costas, rios e :portos. Re
conhecendo que o exercito imperial, commandado pelo sr. 
conde ele Caxias, ia effccLuar a juncção com a vanguarda dos 
alliados, reiterou o pedido de capitulação, a qual lhe foi con
cedida aos 1 O ele outubro, .. nos terrrios mais generosos; pois, 
esquecidos os praticadQs horrores, se estabeleceu que elle fi

casse, como os mais cidadãos, submettido ás auctoridades 
constiLuiclas, e que se não distingui~õsem vencedores ,ou· ven
ciclos, reconhecendo-se em todos os cidadãos indistinctamente 
iguaes direitos, não segundo as opiniões, mas consoante seus 
serviços ou meriLos. 

A este resultado se _chegou, preenchendo-se saLisfactoria
mente o principal objeclo da campanha, menos por meio de 
effusão ele sangue, do que pelo apparalo das forças alliadas, e 
pe.la habilidade com que os :respectivos commandantes ~m 
chefe tinham disposto as causas para assegurar indisputavel 

· víctoria, se porventura os 8:500 homens das tres armas, que 
ainda Oribe contava, quizessem experimentar os canhões dos 

alliados. 
O general em chefe do exercito imperial, recebepdo do da 

vanguarda dos alliados 'Communicação do que se pas~ára, corri 
a explicação dos motivos de urgencia que tinham actuado no 

_seu animo, dirigiu-se do passo de Polanco ao quartel general 
enLreriano, ,no Pantanoso, e depois das explicações que enten
deu indispensaveis, seguiu para Montevidéo, onde foi geral
mente acolhido como libertador, e com os mais brilhantes 
testemunhos de gratidão de um povo libertado. Deixára elle 
o seu exercito em Santa Luzia, a dezeseis leguas de Montevi

Mo; disposi~ão que l()!Jl()U p,~() só porq11e nunca em t\3rr~tQ~ 
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rio. inimigo deixou tlc at.lopLar as precauções recommendadas 
pela prudencia, mas Lambem por delicaueza para com os al
liados, a fim de que o desfraldar da bandeira armilar não 
parecesse uma ostentação de força, ou uma humilhação dos 
vencidos. 

E assim mais uma vez coube ao digno general a gloria de 
ver em curtíssimo praso desempenhada a missão que a paLria 
lhe commeLLêra, concorrendo para tal exilo não só a sua bra
vura e acLividadc, mas sobretudo a sua llabilidade c pruden
cia, que lhe tem elevado em toda a parte o prestigioso nome 
tão alto, que basta elle para fascinar os discolos, e l"azer-lhes 
cair das mãos as armas. 

Comquanto a capitulação fosse concedida pelo general da 
vanguarda dos aUiados, aliás sem precedencia de batalha cam
pal, é obvio que o inimigo só a impetrou, movido pelo terror 
que lhe inspiravam os exercitas, imperial e confederado, e 
seus presLantes chefes. 

Pouco mais de tres mczes tinham dcc<?rrido entre a pos e 
do commantlo do (ainda então nominal) exercito do Brazil pelo 
sr. conde de Caxias, c o Lermo victorioso da campanha na re
publica oriental do Uruguay. 



L Relações tlo Brazil com Buenos Ayrcs. Declaração de guen·a, por parte 
de I\@sas.-11. Alliança tlo Draúl, Uruguay, Entre Rios c Corrientes. 
Operações do sr. conde üc Caxias, c nomeação do brigadeiro lllauuel 
Marques de Sousa. Partida lias forças. O vice-almirante Greenfell. O 
Passo do Tonelero.-1!1. Caxias c Greenl"ell, sonüando e estudando o 
porto de Buenos Ayrcs. Rosas fixa o seu quartel general nos Sa11tos 
Logares.-:qatalha de Morn·oo, c suas couseqnencias. Fuga de Rosas.
V. Medalhas de honra. Ucgresso elas tropas JJrazilciras. Ultima oruem 
do dia..- VI. Despede-se o c:xcn:ito do seu general , que volta ao !tio 
de Janeiro. Oistincçõcs que lhe ~ão t:onferit.las. 

I 

Confessemol-o; o verdadeiro objectivo era Sebastopóli, e 
só Malako[ estava tomada; com ser esta a chave de oiro da 
grande fortaleza, não era ainda ella. A guerra da Cisplatina 
Linha forçosamente de completar-se nos campos de Buenos 
Ayres. ' 

Já vimos que Oribc não passava de um instrumento de Ro
sas; que este, por sua omnimocla importancia, ~upremacia e 
barbaridade, tinha assumido a primeira posição nas questões 
platinas; que cont.ra a sua pessoa se tinham ido successiva
mentc accumulando odios antigos e mod ernos de nacionaes, 
estrangeiros, vizinhos e longínquos. 

Assim, desde o anno de 1845, se tinha formad? um LI·atado 
de alliança enlrc o governo tl o Paraguay, o de CorricnLes e o 
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general Paz, commandante de um exercito de operações.com
posto de argentinos, para obstar a que Rosas continuasse no 
uso do poder despotico, illegitimo e tyrannico. 

No mesmo anno, os plenipotenciarios de França e Inglaterra, 
cansados de ·tamanhas barbaridades como as que denuncia
ram, dirigiram ao governo ele Buenos Ayres um protesto, em 
que se liam taes phrases como estas: - «A Europa começa a 
conhecer a verdadeira situação do Rio da Prata ... Os abaixo
assignados julgam do seu dever protestar, alto e solemne
mente, contra um decreto, e contra ac tos tão ]larbaros. Assi
gnalam-os á mais seria attenção d'esse governo, porque elle, 
que viola obstinadamente esses grandes princípios de civilisa
ção e ele humanidade, que nem o mais illimitado exercício do 
direito de guerra permitte quebrantar, acaba de lançar sobre 

I 

si mesmo uma perigosa responsabilidade>>. 
Todas estas gentes indisposições se Linham ido aggravando 

até o anno de 1851 , em que occorreram os factos narrados no 
capitulo precedente, e então a cheia trasbordou do alveo, ala

gando tndo. 
Desde o mez de agosto instava o governo de .MonLevidéo 

com o do Rio de Janeiro, para que se celebrassem os tratados 
designados na convenção de 21 de maio; e acquiescendo este, 
nomeou dois plenipotensiarieB, os srs . Carneiro Leão i é Limpo 

• A 3 t de outu1H·o chegava a Montevidéu, em missão cspec i.al , o en
Yiado cxtraord.inario, sr. Carneiro Leão, clcpois marqucz ele Paraná, a 
C[UCm acompanhava como ·ccretario de embaixada o sr . clr. José Maria 
da SilYa Paranbos, hoje visconde ·llo Rio Branco, cujos talentos, depois 
tão brilhantemente .desenvolYidos e experimentados, começavam já desde. 
então a revelar-se em alta escala, tanto n'actuelle cargo, como no sub
sequentc de ministro residente do imperio. 

E cumpre aqui reconlar como o servi ro publico fez a importa1lle 
acquisição do incxcediwl presUmo d'estc cavalheiro. O sr. dr . Para111ws, 
mui joYen, tinl1a-sc ja torJiado ilisliJJCto como escriptor ; c enlbora as 
suas ideas politicas não houvessem aiJ1da tomado a firmeza que só resulta 
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de Abreu t,. que no Rio de Janeiro os concluíram com o pleni
potenciario oriental sr. André Lamas. 

Já a esse tempo o governo argentino declarára á Inglaterra 
ser inevitavel a guerra com o Brazil. A 20 de setembro a sala 
dos representantes da província promulga um decreto furi
bundo contra eco louco, traidor, selvagem unitario J. J. Urqui
za»- eco intitulado governo de Montevidéo>>- «OS selvagens 
asquerosos unitarios, e o perfido anti-americano governo do 
Brazil>J. 

; 
Na mensagem, insuffiada pelo proprio dictador, que os seus 

representantes lbe dirigiram, lêem-se, entre outras, estas ama
bilidades:- ecOs argentinos viram o pavilhão' braZJileiro (este 

pavilhão despido de todo o timbre marcial, e que ali está 
pendurado em nossos templos) passear, com certa desdenhosa 
indifferença, por seus rios. Esta ferida aleivosa está brotando 
sangue; e mais sangue está pedindo; e com sangue será cu-

. rada, porque v. ex. a lhe declarou guerra,>. 

da illustrada cxpericncia, j a revelava altos élotes, <1ue soJn·etudo se ma
nifestaram uas reflexões sobre no~sas questões no Prata. Note-se q uc a 
esse tempo o menibro proeminente do ministerio, o lamentado Euseblo tle 
Queiroz , nem co u.l!ecia o joven cscrlptor pessoalmente; só descobria n'elle 
os sentimentos patrioticos tão valentemente expressos sobre a nossa po
litica no Prata, em tempo em que esse mancebo nada sabia dos segredos 
do governo, de que nem era alliado. Chamado pois tão espontanea c 
homosamente, o sr. Paranhos compre!Jeuclcu logo ser da sua honra não 
recusar a sua coadjuvação, n'uma crise em que o Brazil precisava fazer 
esquecer os revezes que se lhe assacavam, c em que todos os brazilciros 
deviam prestar-se ao que a palrla exigisse cl'elles. E as iJn começou a 
uarrcira diplomatlca do sr. visconde de Rio Branco. 

'A estes plenipotcnciarlos coube a honra de neg·ociarem os tralaclos 
-de limites (depois modificado pelo <.l c l5 ele maio ele J8;'J2) - de alliauça 
entre o Brazil c o Uruguay- de prc tação de soccorros por parte do 
llrazil- ele commercio c ele Havcgação, c para eutrcg·a reciproca ele cri
minosos c d.escrtores, c devolução de escravos ao nrazil; todos com da la 
ele 12 de outuJn·o de 1851. ~ ! ais tarde, uma admini tração ingrata em 
Montevidéo pretendeu anuullar todas essa co rryençues, 'mas viu-se for
çada a embainhar a disposição maleyola. 
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Healisava-se poi::; o caso previsLo em LI·aLado pelos alliados, 
cuja cruzada, como sempre pareceu, não podia limitar-se ao 
norte de Paraná, e passava a deslocar-se o r.ampo das La
talhas. 

Em novembro compunua-se o exerciLo brazileiro de 20:000 
homens, acampados nas margens ele SanLa Lucia; cnLão o 

' sr. conde de Caxias, de conformidade com as no:vas convenien
cias topograpbicas c pessoaes, modificou a organisação do exer
cito, tliminuindo a 12 o numero das brigadas, e pondo à testa 
das 4 clivis'ões o brigadeiro Marques ele Sousa (depois conde elo 
Porto Alegre), Cald\ot·ell, an!os Pereira e coronel CanaY<UTO. 

A 21 d'esse mez celebrava-se outro com·cnio especial de 
alliança entre o Brazil, a Re.publica Oriental e os Eslat1os tle 
Entre nios e Corrientcs, no qual se esLi}mlava uni rem-se sú · 
mente para libertarem o povo argentino da tyrannia de Rosas, 
e habilitar esse povo a organisar-se, e manter com os seus vi
zinhos solidas e amigaveis relaçõe~ , respeitando aliás seus di
reitos soberanos e pe rfeita inclependencia. N'esse convcnio 
se desceu a pormenores sobre os encargos commctlitlos aos 
diversos alliàdos, sua localisação c moLilisação. 

Em consequenda, o general c:n chefe brazil eiro, co ll ser
vando na colonia como reserva mais de IG :OOO homens, des
Lacou a P divisão com 4:020 praças das Lrcs armas, sob o 
commamlo do brigadeiro Marques ele Sousa t, para se in cor-

' Aqui devo rcgislmr um facto que merece ser perpetuado, tanto mais 
quanto elle só esparge l!oma sobre Ires grande Yullos nossos. 

Compunha-se o ministerio, em jun!Jo de 1851, dos prestantes varões, 
visconde de ~lont'alegrc , Panlino, l\fanncl Felizardo, Tosta, Rodrigues Tor
res e l':uscbio. Quando estes conyidaram o nosso biog-raphado para diri-



parar no exercito alliaclo de operações, proclamando-lhes :i 

14 ele dezembro, do seguinte modo ': 
«Soldaclos! Vossa conllucLa até hoje me tem satisfeito! Sou

bestes perfciLament.e cornprehencler vossa missão! Vossos es
forços, privações e sacriflcios nã0 foram inuteis! Sem comba
te!·, éonseguistes o triumpho! e a liberdade, a humanidade, a 
civilisaçâo e a ordem tri umpharam comvosco ! Eis a vossa ver
cl(uleira gloi·ia c de nossos alliaclos; eis a verdadeira missão 
dos úercitos civilisados! Soldados! Muito haveis já consegui
do; mas não Ozestes ainda tudo. Um novo campo de gloria se 
vos apresenLa, em que podeis fazer' brilhar vossas virLudes ele 
soldado c de cidadão. 

gir a guerra no Prata; consnltaram-n 'o' sobre cpwm fosse. o cidadão mais 
ela sua con fi ança, para, como plenipotenciario, ser enyjaclo a i\fonteyjcléo; 
o sr. con&e de Caxias, i.ndlcou o senadot· H. H. Cameiro Leão, por ser o 
homem político com quem vivla mais intimamente lig·ado. Houve, com 
elfeito, por esse tempo, quem censurasse a escollla, dize.ndo-se que so
)Jrava eÍn CarneiL·o Leão talento e mesmo experiencia dos negocias, mas 
que não era talhado para diplomata, por seu caracter expansivo, singelo 
c ás vezes anebatado. Com efl'eito, ao finado consell1eiro Eusebio de Quei-

. roz, ouvi cu rrue, ao despedir-se o sr. Paranhos d'elle, llie dissera: «Vae 
o senhor servir com um· cidadão cruc reune altas qualidades; se porém 
lhe faltarem algumas das 11ccessarlas ao diplomata, essas encontrará no 
senhor". 

E sc)a dito de passagem, que as qualidades que se dizia cscassearem
lhP, soube o grande cstaclistli dominai-as. Seja como for, o governo no
meon plenipol·enciario tlO sr. Honorio Hermeto, CfllC partiu para o sen 
destino. • 

Quande o st·. cmlClc estava em Santa Lucia, foi , a peilido cl'este emiJai
xarlor, conJcrenci.ar com cllc em i\[outcvidéo. Já a esse tempo estava feito 
o tratado com Urrruiza, em que o BraziliJromettia cntregar-lhe. ltma im
portante divisão, das tres armas, c sobre es te pmlto deu-se o seg·uintc 
dialogo: 

- A. missão cl'essa força é ardna c da maior impertancia. 
- Assim o creio. 
-O commando d'e lla é de 'ünporlancia não menor. Já escolheu? 
- Sim,· senhor. · ' 
-A. qurm ? 
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((Bravos da 1. a divisão! CaJJe-vos a gloria de ser os primei
ros a lançar-vos n'e1le! Ides formar parte da vanguarda do 
exercito alliado n'esta nobre empreza; iues combater pela 
mais santa das causas! O disLincto chefe a quem vos entrego, 
ha de guiar-vos ao triumpho e á gloria. Segui-o, obedecei
lhe, continuae a conduzir-vos pelà senda que vos tracei, que 
a posteridade vos cobrirá de bençãos! 

« Eia pois! Marcha e! que no momento do perigo tudo fará 
para achar-se comvosco o vosso general e melhor amigo.= 
Conde ele Ca.xias.» 

No meio de acclamações e enthusiasmoí embarcaram essas 
forças em sete vasos da esquadra brazileira, commanrlada pelo 

- Ao brigadeiro Manuel Marques de Sousa. 
- Que diz! O seu coração domina a sua cabeça. 
Seguiu-se uma conversação muito animada. Cameiro Leão formava, 

sem duvida, elevado conceilo das qualidades elo brigadeiro Marques; mas 
ele modo neuh'um o considerava assás experimentado, e na altura de uma 
empreza, que envolvia os mais altos interesses do Brazil, para cruem tão 
vántajosa seria a derrota de Rosas, quão deploravel uma victoria d'elle. 
O sr. conde expoz os factos de que tinl1a conhecimento, e pelos quaes 
não achava elle no exercito cruem mais confiança lhe merecesse para o 
gTave commettimento, c concluiu declarando que sustentava o seu acto, 
cuja responsabilidade plenamente assumia. Esta divergencia tomou ta
manho corpo, que estremeceu as relações entre es es dois amigos pes
soaes e políticos, enh·e esses dÕis cooperadores da mesma causa. Mar
CJllCS foi nomeado; o sr. conde, como sempre, escolhia bem. 

Apenas ambos se avistaram, depuis da batallia de Monte Cazeros, Flo
norio Hermero, cujo coração era por essencia brando, lauç'tlu-se nos bra
ços do sr. conde enternecidamente, agradecendo-lhe, em seu nome, e no 
do paiz, o ter desattendido as suas instaucias. 

E ha ainda n'estes' factos outra circumstancia, que tambem honra a 
mcmoria do illush·e estadista. O calor que ambos tomaram na designação 
do general a quem fosse confiada a ardua tarefa, provinl1a em ambos ex
clusivamcn te do modo como encaTavam o gTande interesse nacional. Jul
g-ar-se-ía que fosse algum afilhado de Honorio Hermeto o oflicial esco
lhido, se prevalecesse a sua opinião? Pelo contrario, não era seu amigo, 
nem particular, nem político: era o clHO>fe de estado maior Frias de Vas
concello . 
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vice-almirante Greenfell, ruj(l. capitanea foi a fragata Affonso, 
de que era commandante o capitão de mar e guerra sr. J. La
mego (hoje barão da Lagúna). !Ma esquadr:a singrou pelo Pa
raná acima, comdestinoaoDiamante. Chegados ao Passo do To
nelero (Jogar apertado e fortificado com muita artilheria, infan
teria, carabineiros e reserva de cavallaria), subitamente rom
peu de terra um chuveiro de balas de artilheria, balas ardentes 
e fuzilaria, fogo infernal, dirigido pelo general Mancilla, cunhado 
de Rosas, ao qual, durante uma hora, respondeu a esquaMa. 

- Os citados vice-almirante e co.mmandante intrepidamente ar
rostaram os fogos, de pé, sobre o tambor das rodas do vapor. 
O sr. barão ela Laguna offereceu ao vice-almirante fazer-lhe uma 

trincheira com sacos de algodão; mas Greenfell rejeitou todo o 
resguardo. Finalmente desprezados os obices, a esquadra for
çou o Passo, ancorando no dia 19 na ponta elo Diamante, aonde 
ho1·as antes chegára tambem o general Urquiza, com quem o 
vice-almirante Greenfell concordou nas ulteriores_ operações. 

A 8 de janeiro tinha o exercito alliado concluído a sua pas
sagem no Paraná, e desde logo se multiplicaram as adhesões 

. ele olficiaes, e grupos de forças, até ahi addictos ao clictaclor, 
que se conservava na sua quinta de Palermo. · 

III 

No dia 17 de janeiro dirigiu-se o sr. conde de Caxias com o 
chefe Greenfell, a bordo do vapor Atfon~o, para o porto ele Bue
nos Ayres, onde esteve mais de cinco homs fundeado a duas 
milhas de Palermo. Atravessára o vapor por meio ela esqua
drilha argentina, amiudando-se signaes entre o registro do 
porto, e a ensanguentacla quinta; mas tal esquadrilha consi
derou mais pmdente recolher-se a melhor abrigq, para o in
terior elo porto, ao passo que Caxias e Greenfell se pozeram a 
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percorrer toda a costa, ao norte e sul de Ouenos Ayres, son
dando e examinando attcnlamente o que convinha, caso ti
vesse ele realisar-~e um desemlJarque. 

Poucos dias depois, Rosas, com forças ainda avultadas, fi

xava seu quartel general nos Santos Logares, e Mancilla ficava 
commandando na capitall . 

Bis como se exprime o principal historiador d'esLa cam
panha: 

<eÜ grande exercito alliat.lo, em força de 25 :000 homens das 
tres ·armas, reuniu-se em Espinillo, província de Santa Fé, e · 
d'ali fez ponto de partida através da campanha, em direcção 
a oeste da província de Buenos Ayres, e assim abandonou as 
costas dos rios Paraná e Prata, onde contava de mais perto 
com o valioso apoio da nossa marinha, e nosso exercito de re
serva. A confiU;nça que o general em chefe da vanguarda, o 
bravo Urquiza, ainda em tal distancia, depositava na coadju
vação d'aquelles poderosos elementos, e nunca desmentida 
actividade e pericia do· distincto general em chefe brazileiro, 
deu-lhe azo para realisar pensamento tão atrevido, que nunca 
Rosas julgou se elfectuasse, e que reunia incontestaveis van
tagens: porém · que só nas circumstancias sobreditas elle ge
neral poderia levar a efl'eito.» 

'Cumpre aqui consignar um facto característico. De. de muito que o 
dictador temia o cxito da contenda qne loncamrnte provocára. O JJarão 
de Sousa, encarregado uos negocios lle Porl11gal, que em Buenos Ayrcs 
ficára incumbido de proteger os sulJditos do Brazil, a quem prestou de
dicados erviços, fazia saber o que aliás por outras vias se confirma-va, 
isto é, que as ostentações de sobranceria por parte de Rosas eram um 
ardil para cmbaír o povo: festejos, diverlimentos, alegTias, llulo era arti
ficial , e destinado a cobrir com Uorcs o alJysmo que se antevia alJcrto. A 
disposição dos espíritos era diversa, como provam muitas anecdotas, en
tre as quaes esta: Deram ao dictador em Duenos Ayres um grande baile, 
e no portão da en tradu do edificio viam-se em grossas maiusculas as ini
ciaes do seu nome. Ao romper da manbã, mão invisível tinl1a snbslituido 
a inscripção .7. 111. R. por c~t'ontrn: Justo mata.ní Rosns. 
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Foi, po.is, á attHude das fül'ças hrazileiras de terra e mar, 
e de seus babeis chefes, que a vanguarda dos alliados deveu 
ir derrubando os obstaculos antepostos, aprov:eitando o terror 
incutido ~os arrimos adversos, e incorporando quotidianamente 
.novos braços ás suas flleiras. 

IV 

No dia 2 de fevereiro estava o grosso do exercito alliado á 

vista do inimigo, que então ali contava 24:000 homens, e 2 
milbás ao norte da povoação de Mouron, occupou logo posi-
, I . 

çõesexcellentes e dominadons1 estendendo-se a sua linha uma 
legi.1~ . sobre uma coxilha de Gazeros até os Santos Lagares·. 

Commandava o centro da linha dos al1iados o brigadeiro 
Marques .de Sousa, que com a sua beroica divisão\ praticou 
procligios de-valor na. batalha campal 2 do dia. 3, em que só a 
sua força de per si, tomou 34 Mcas de fogo, 2 estativas de 

· congreves, armamentos, munições, carretas, etc., o que tudo 
restituiu á nação argentina, logo que concluida a lu c ta; exprt-_ 

.· 
' Urquiza tin!Ja nominalmente pedido o reg-imento de cavallal'ia com

mandado pelo coronel Osorio (hoje g-eneral marquez ele Hm·val), não só 
pela valentia elo seu commauclante, mas tamJJem porc.rue esses cavalleiros, 
conhecedores do uso do laço e bola, eram altamente proprios para simi
lllante batalha. 

' ·Convem aqui declarar que, por circumstancias especiaes, es ta ]Jatalha 
se antecipou, de vinte c quatro horas, ao pactuado. Concordara-se primeiro 
em que o exercito da vanguarcla empenhasse no dia 4 o combate contra os 
entrinc!Jciramcntos de Rosas, cheg·auclo-se a escolller os corpos destina
elos a cada operação. O sr. conde de Caxias, que tin!Ja ficado á testa ela · 
reserva na colonia, clevia transportar-se pessoalmenee ao thealTO elo com
bate, c com esse inb.úto havia inclig·i.tado, para acompanhai-o, ? comman-, 
elantc ela 3." éli.visão , crue então o era de toda a inJanteria, assim como ele 
toda a cavaliaria o era o gcnenÚ Caldwell. Tendo-se porém os succes
sos precipitado, tomou-se desuecessaria a marc!Ja do dià 4, visto ter o 
sol do dia 3 visto resolvida definitivamente a momentosa (_[Ucstão. 

9 
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mindo-se d'est'arte ácerca do nosso valente o general Urquiza, 
no boletim n.0 26 do grande exercito. alliado:- ecO sr. brigCli
deiro Marques, chefe do centro, e das forças brazileiras, cleu 
um dia ele gloria á sua patria, acrescentando novqs louros á 

sua frente, e grangeando o respeito e gratidão dos seus allia
clos i.>> 

Não Cabe na índole cl'es.te escripto descer a mais pormen0· 
res, bastando declarar que: á uma hora da tarde d' es_s.e gl0ri0so 
dia tinha cessado o fogo dos derrade~ros en~riRGhelramentos , 

e tão geral era a derrota que já não restavaJ .u!Íljnimigo em 
fTente, ficando tudo em ruína, de Monte Cazeros a Santos Lo
gares, sendo o proprio .Rosas~ um dos primeiros profugos, 

' pois não respirou senão quando, em trClijo de marinheiro in-
glez, se viu a bordo elo vapor Centct'IM'o, paraoncle fOra ttans
~ortadb n'um escaler do mesmo na vi o 3• 

' E então era esta a opinião, e a linguag·em de todos os interessados 
no ft:lli~ exito ela guerra. Sarnimito disse a i\fanrues :- «Haveis alcau.çaclo 
dupla victorla contra Rosas, c contra os preconceitos elos meus compa
h'iotas ". Não se omitta a seg'lünle cll'cnmstancla. Urquiza, ao dar snas iJt
slTucções ao coronel Marques, disse-lhe que ía atacar c01u cavaliari a a ala 
esquerda, ao que este respondeu que onlro seria o sen plano, pois ata
Caria ti um tempo as alas e o Celitt'o, Jtias submelteu-sc. Empen.hada a 
acção, teve a divisão brazUeira de t'e ~t'o êecler um pouco, porque ahi linlm 
ella apenas uma bateria ele ar tilllet'ia, a qual era aliás ele menor alcance 
que a inimiga, o que foi intcrprotac1o pelos llosistas como modo, c victo
i:iaclo com musicas c alaridos. Urqulzá, vCII.clo-se mal succediclo nas duas 
eargas que deu na ala esquerda, adoptou o plauo elo coronel Marques, 
fez atacar em toda a linha, e cl'es te mov.lmclito get'al resultou a derrota 
dos contrarias. 

• No mais r eubiclo elo combate, estmiclo llosas a observar com um od1!tlo 
as perlpecias d'elle, acháva-sc a seu lado o g'eneral Maza, crue tambcll1 
seguia anciosarneute os movimentos elo can:ipo ele batalba. Quando estd 
viu avançar a força brazileira, disse a liosas :-"Gelieral , retire- c, e ent 
perda "ele tempo, que está tudo perdido. Não v.ê comb avançâ actuella forÇa 
brazileira ?" Passados poucos instantes iilgia o dictador. · · 

• Cumpre confessar que algumas vozes se erg·ueram por esses tempos 
para censurar a snpposta inactividacle elo no sso exercito, ou a circurnsta;l
cia ele ter sido cedida ao coronel Marques a gloria de Uouron, ou a inia~ 
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O governo oriental, por decreto de 13 de fevereiro de 1852, 
conferiu uma medalha de honra á divisão oriental que com
bateu nos campos de Cazeros. 

V · 

O govemo imperial, por decreto de 14 de março, conferiu 
outra medalha ao exercito de operações sob o commando do 

. sr. conde de Caxias . 
Supprimirei varios incidentes. No momento em que a sorte 

das armas assim se pronunciava, ainda se ~chava pendente a 
questão de limites. Podia pois convir que o nosso exercito se 

I 

situasse sobre o Rio Negro, para cobrir todo o territorio ao N. 
d'esse rio, que) segundo as estipul<wqes do tratado de 1819, 
se ba via cedido, apesar ele poder considerar-se brazileiro. 
Bastou porém a presença das nossas legiões para in1luir no 
resulLado; e mais este problema poliLico foi assim paciGca
menLe resolvido, com vantagem e honra para o imperio. 

Dignamente concluída toda a nossa missão, regressou pois 
ele Santà Lucia o exercito imperial para as fronteh·as elo Brazil, 
e pôde o nobre commandante em ~befe dil'ígir-lbe, já da 
villa de Jagnarão, a L1 de junho ele 1852, a imp01'tanLe ordem 
do dia, que passo a transcrever: 

ecO tenente general conde de Caxias, commancl;:úHe e oi chefE\ 
falLaria a um dever de justiça e gratidão, se, ele voHa ao solo 
querido da paLria, c.ujo terriLorio hoje piza o bravo ex.erciLo 
ele operações, que se ufana ele commanelar, lhe não cless(:) üm 

g;inaria priorilladc pcrmittilla ao governador de Enlrc llios. Todas essas 
itlexaclas apreciações caducam, em presença elos factos verlclicos aciui 
relatados. A grancleza elos serviços prestados pelo sr. conde de Caxias 
t'ealça-SC· ainda com a nobre sohrauccria com que arrostou as accusaçõcs 
dá inveja ou elos epltemeros interesses partidarios da o~caslão: as nu o 

vens clesappareeeram, c o sol ostenta-se railiaute. 
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publico testemunho de reconhecimento e consideração pela 
brilhante conducLa, digna dos maiores elogios, que desenvol
veram seus di tinctos chefes, officiaes, officiaes inferiores e 
soldados, nas campanhas oriental e argentina. 

«Sim, bravos do exercito de operações! A política militar 
que vos Lracei ao pizar no territorio oriental, fo~ por vós re
ligiosamente seguida; pelejastes a par de veteranos amestra
dos nos combates; rivalisasLcs com elles em bravura; sou
bestes grangear sua amisacle e respeito, ma~ter com eiles a 
mais perfeita e fraternal união, sem que apparecesse a pertur
bai-a esse mesquinho e~pirilo de localidade. 

<e Vossa coragem foi a elo verdadeiro soldado; nobre, gene
rosa e respeitadora elos princípios ele humanidade. 

ccA propriedade elo nacional, do estrangeiro, do amigo; como 
a do inimigo, fo i por vós respeitada. 

ccNem um só acto de insubordinação tive ele punir, nem um 
só crime emllm que podesse ainda ele leve manchar a gloria 
e reputação do exercito. 

«Tornou-se atlmiravel Yossa resignação e constancia no 
meio dos maiores trabalhos, pri ya.ções c sacrillcios! 

<e Bravos elo exercito de operações ! Vossa conducta foi a to~ 
elos os respeitos digna dos maiores elogios. 

ccFaz hoje nove 1.11ezcs que pizastes no lcrritorio oriental; 
n'es te qurto período percorJ·estes mais de 3 00 legLJas; conse
guistes uma gloria immortal, desaggravastcs a honra da. YOS~a 
patTia, contribuistes eillcazmenle para a paz ele dois estados, 
para o triumpho da mais santa elas causas - a ela liberdade, 
da humanidade c ela civilisação.-Está pois compleLa anos~a 
missão. Vossos nomes serão por mim levados ante o throno . 
augusto do nosso virLuoso monarcha, cujo magnanimo cora-
ção os acolherá com reconhecida homlacle, e a munincencia 
que o caracterisam. 
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<<A historla levará vossos nobres feitos á posteridade, que, 
fazendo- vos a justiça. de que sois dignos, vos cobrirá de bençãos. 

ccln~repidos e briosos guardas nacionaes r vossos relevan
~es serviços, vosso pa~riotismo foram superiores a todo o elo
gio . As grandes esperanças, que. sempre em vós depositei; a 
elevada confiança e sympathia, que sempre me mereces~es, 
acham-se mais que muito justificadas pela. decidida, leal, e . 
franca coadjuvação, que me prestastes, pelas frequentes pro
vas de dedicação que de vós recebi, e que jamais se riscarão 
de minha lembrança. 

<<Ides agora voltar ao seio de vossas virtuosas famílias; 
contribui igualmente d'ahi eom todas as vossas forças para a 
c_onservação das sabias instituições que. nos regem, ela liber
dade, da ordem e paz, que felizmente gosaes: assim fareis a 
felicidade da vossa fm:til e amena província, e a de vossos 
filhos; e satisfareis os ardentes votos do· vosso general, com
panheiro e amigo. = Conde de Caxias1.>> 

• Bem dig·no se mos,h·ou o exercito brazileiro d'cslas nobres palavras 
de g- ratidão e justiça; e é acpli o log·ar ele remchwrar mn facto honroso. 
Assistia um dia o general Urquir.a, já no :fim ela campan ba, a uma revis
ta, em <rue as nossas tropas se l1aviam apresentado g-alllarcl ameute sob 
todos os aspectos militares. Terminada a revista, cli z o general: - ~<Per

feitamente bem, sr. conde ! l\las como alcançou v. ex.• estes re ultados? 
Com cruantos fur.ilamcntos?u -crNem um, gener~l» , lhe retrocJl.úu o r. 
conde. 

E não ohs tm1te a inver.são da ordem chPonologica, parece-me apro
priado este lagar para dar outra clemonsh·ação do c[Ue seja a disciplina 
do nosso exercito, comparada com a de outros. 

Tinham os alli.ados acampado em Santa Jlé, província limih·ophe de 
lluenos Ayrcs, para anele se dirigiam. Na primeira ou segunda noite, um 
])atalllão ele Ori_be, que Urquir.a commettcra a impruclcncia ele incorporar 
no sen exercito, sem precauções, nem elilrercnças, sublevou-se, degolou 

-o sci1 command ante, coronel Aquin o, o qual cslivera muitos ::mnos emi-
. gTado no Chili , onde cmw ivêra es treitamente com os srs. ·Sarmicnto e 

filitrc, c vi era ali a toda a pressa para coadjuvar na Jibcrtação elo Prata. 
Chegando a n oticia aos ouvidos d'aquellcs amig·os, Sarmien'to d fitre, re
solveram esi·rs COJTer a cer tificar-se do boato. N'esse Lrajecto, passaram 
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VI 

Uma dolorosa enfermidade ele figado perseguia o nosso ge
neral desde algum tempo, mas emquanto seus serviços acti
vos eram indispensaveis, impoz silencio á natureza. Só então, · 
regula risadas todas as causas, entregou ao brigadeiro Marques 
de Sousa, barão de Porto Alegre, o commanclo elo exercito, e 
seguiu para o Rio de Janeiro. Digna de perpetuar-se é a de.s
peclida que então lhe fez o exercito, representado pela 2.a di
visão, visto como a esse tempo já não eram subordinados di
rigindo-se a superior, mas sim m~litares a militar, cidadãos a 
cidadão, camaradas a camarada, ·amigos a amigo J. . 

sem emlntraço todo o acampamento argmltino; mas ao approxünarem-sc 
do aca~mpamcnto hrazilciro, foram detidos pela. cntLn clla de vig·ia, o nem 
pocl.cram seguir sem auctorisação elo general em chore. 

Foi. isto narrado IJOT au1bos, e o sr. fifitrc acrescentava :- .. ]]is-al •i a 
diflerença enlTc mu regular exer cito, c outro sem vcrdaLlrira cch1cação 
mil itar!u 

Ainda outro facto, altamente s igni(ica l.ivo. Q'uanclo uma posiçfto era 
atacada pelos oricntl!cs, hesitavam os argentinos em cnLTcg·arem-sc, rc
cciosos da sorte que ll!cs coulJessc. Quando eram hraziJciros os gnc lhes 
in.ti mavam se r endessem, não mostravam igual rcpugllancia. 

' Ei~ acpli o teor à.a mensagem que á sua presença elevou o mare-
chal ele ca.mpo CnJdwcll. ,.1 

lll.111 0 O CX."'0 sr. : - Apparcccu lJOje n'es l:e calll}JO a ordem do dia n.0 1 
do ex."'" sr. lmrão de Porto Alegre, em cruc declara ler assumido o' com
mando interino elo exercito, c, comcruanto nos scj:J.m ainda closcon hoc i
das as disposições do v. ex.n em suas orclcns do dia sob n."• 6(1, c 65, por 
aqi10lla conhecemos a retirada de v. cx.n elo exercito. 

As oblações prestadas a uma auctoriclaclc, durante o tcm]JO em quo se 
lhe está suiJorclin aclo, não só clesvah·am aos que a~ LTibutam, como :'tqu.cl
lcs a crucm são dirig-idas : mas hoje que v. ox.n r osig-uotl o mando elo 
exercito, quem pódo mover uma justa manifes tação elo alto apreço, com · 
que os olliciacs commanclantos do corpos o ]Jrigaclas por meu inlr rmf'
clio prestam a v. ex.• um tributo elo gTatidilo pela g-lm·ia CJll ü sob o mando 
de tão cgTeg·io general' adquiriram, som pro que tiveram a .homa ele sm· 
seus commanclaclos? Uma causa unica, cx.1110 sr. , a de patentearem a 

----------------------~----------------~' · ----------------------

,, . 
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Já anLes do seu regresso ao imperio, tinha o sr. conde ele 
Caxias sido promovido a tenenLe general i. Finda a campanha, 
e antes mesmo de chegar á curte, foi elevado a marquez elo 
mesmo titulo 2• Exonerado dos cargos de presidente da provin
cia el e S. Pedro 3, e·do commanelo em chefe elo exerciLo'•. Re
cebeu a meclalila de oiro) do. Uruguay, pendente de fita verde 
no pescoço 5• 

Se foram grandes as clistincções outorgadas, maiores foram 
os serviços pres~aclos· pelo invicto soldado . 

v. ex.• que são credores das provas ele ami.sade, que mereceram a v. ex.•, 
ussás demonstradas por v. ex.• no dia 25 de maio proxi.mo passado. 
· Conscios Llc que v. ex.• se éli g-nará de acceitar esta sin cera man iJes ta

ção ele es tima c dedicação, que as praças que compozeram a 2• divisão 
elo exercito imperial consagram a v. ex.•, fazemos votos ao Todo Poderoso 
pa1·a que em plena paz gose em seus lares os louros ele crua ornou a na
ção, o soberano e sua fronte. 

Dons g'llarcle a v. ex~ • Quartel. general do commanclo ela 3.• divisão c 
l'ronl r ira ele Bag·é jmllo ao Arroio Pirah~'; 3 ele julho ele 1852.-lll."'• c 
ex."'" sr. general conde de Caxias.=João Frederico Caldwell, marechal 
de campo. 

• Por decreto ele 3 ele março ele 185'2. 
• Por decreto ele 26 ele junho. 
' ror clccrclo ele 2 L~ cle julho. 
' Por decreto de 22 ele ;julho. · 
" Por dip loma ele 5 de selr mbro. 





CAPITULO IX · 

T. Doença elo sr. marcruez de Caxias. Carta de conselho. É chamado, em 1855, 
a gerir o ministerlo da g-uerra, e em que circum tancias.-ll. Impor
tantíssimos serviços prcstaclos n'cssa pasta, seja de nal1ll'cza g·cral, 
ou ele mais restricta. - lU. 1~ nàmeaclo presidente elo COllselho dr mi
nistros em "1_856. Exonera-se do poder em maio de 1857. 

I 

Assim correu o anno de 1852. Não era ele bronze a·consti
tu.içãa do valente soldado. Emquanto duravam as campanhas 
não se poupava es te ás mais rudes fadigas, e nem escutava os 
con.selhos da natureza, que muitas vezes se rebellava contra 
o imperio de indomita vontade. Concluída. a guerra, foi então 
que reconl1eceu que estava muito doente; foi então que pres
tou ouvidos ás instancias dos facultativos, transportando-se 
para a província de Minas, e indo pedir o restabelecimento ás 
aguas de Baependy . 

.Já por esse tempo se tornára o marquez de Caxias um dos 
primeiros vultos elo paiz. Suas opiniões i)l·eponderavam; seu 
parecer acolhiam-no as mais altas regiões, como o de um ci 

dadão excepcionalmente disLincto. Nas organisações dos minis-
. . 

terias era sempre instado para juntar novo titulo a tantos que 
o recommendavam á gratidão nacional. Foi-lbe conferida a 
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carta de consellio -t, ma continuou a recusar tomar mais cli
recta par~e na alta administração do estado ; indicava, sim , 
quando interrogado, quaes os homens publicas em seu con
ceito mais idoneos para os cargos do poder executivo, espe
cialmente para o ele ministro ela guerra; mas uma ele suas ca
racterísticas qualidades, a moclestia, fazia-lhe crer fl carem suas 
forças áquem ele missão em governos representativos tão es
pinho. a. 

Desnecéssario é recordar aqui, pois não estou escrevend? 
a histeria elos partidos politicos no Brazil , so b que imperio ele 
circumsLancias se alcançou do sr . marquez de Caxias a renun
~ia á sua constante abstenção. Basta consignar o facto. Em 
1855 presidia o ministerio o sr. marquez ele Paraná, e diri
giam as pa tas elos estrangeiros, da guerra e da marinha os 
srs. visconde ele Abaêté, e conselheiros Pedro de A lcanl;ara 
Bellegarde, e Paranbos (hoje visconde de Rio Branco)2• Instan
do os ministros dos estrangeiros e da g·uerra pela suà retirada, 
foi mister substiLuil-os dignamente, e então foram pela pri
meira vez exercer o cargo de conselheiros ela corôa os srs . João 
Mauric!o Wanderley (hoje barão ele Co tegip c) , e marqL1ez de 
Caxias. RcluctOLl este na acceitação do pesado encargo; mas, 

-co. tumaclo a sacrificios, c a submctler-se por todas as fúrmas 
aos reclamos da patria, cedeu ás vivas instancias elo seu par
ticul ar amigo marquez el e' Paraná, e acceiLOLl a pas La ela guer
ra 3 , cmcruanto o sr. de Cote&ipe era investido na da marinha, 
c o sr. de Rio Branco transferido para a de estrangeiros. 

A difficil reparl.ição elos negocios ela guerra fo i pelo sr. mar-

' Por cal'la ]mperial do 1.0 de jmlllO dr I 53. 
• Por drcrelo de 1G dr ;junho de 1855. 
• Prrsidiam ás repartições da ;justiça o . 1·. conselhriro Nabuco, do im

. pcr io o sr . con olheiro Pedreira (hoje viscomlr dr Boin neliro) , r da l'a
zent.la o presidente do conselho. 
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eruez ele Caxias gerida com inexcedivel disLincção, qual devia 
esperar-se ele sua competencia, illustração e imparciali(Jacle. 

Alem das provas publicas que cl'essa admin istração nos fi. 
caram, aqui t-ranscreverei o juizo que um dos seus mais res-

. peitaveis collegas me formulou ácerca da cooperação cl'este 
cavalheiro, como homem de estado : cc Assignalou-se sempre 
o duque de Caxias nos conselhos da corôa corno politico pro
vecto, por seu juizo claro, senso pratico, expressão concisa 
dos negocies que expunha, prudencia, e acerto de opiniões 
nas questões em que tomava parte)). 

Aqui direi, ele passagem, que em todos os sentidos corres
pendeu o novo ministro ás varias exigencias, que possam fa

zer-se a um membro do poder execu tivo, em regimen parla
mentar. Entre as altas qualidades de tão suporior espirito dis
tingue-se aquella verdadeira modestia, que dizem ser apana
gio elas cabeças fOl'tes e elas almas grandes; a moclestia, qlle 
dizem relacionar-se com o meriLo, como as sombras no qua
dro, ao qual imprimem força e r~levo. É esse nobre acanha
mento, essa melindrosa clesconOança ele si mesmo, que só con
strangiclamente o arrasta ás lides ela palavra em pu!)lico. Os 
que o tratam cl~ perto, e nn.s singelas práticas ela intimidade 
reconhecem na facilidade ele sua elocução, no colorido .qa 
phra~e , na firmeza do pensamento, e aL6 na propriedade das 
expressqes, dotes não vulgares, que bem lbe poderiam dar 
fóros de Ol'ador cliserLo e fluente, se tivesse querido culLivar 
a palavra e frequentar a tribuna; a ella porém apenas sobe · 
quando o chama um dever incl eclinayel, e então os seus clis

·cursos primam pela so])rieclacle, pela clareza, pelo meth?clo, 

pela delicadeza, c pelo raro condão elo mrtbltct, in J][tucis . · 

Assim, havendo tomado conta ela pasta em 1 G ele junho, 
teve ele responder, em 20 ele julho, ás rellex('íes que foram 
apreRentadas por varies oradores, no tocanLe ao orçamento 
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· da reparLição da guerra, causando surpreza a segurança com 
que se mostrou in~eirado das miudezas de tão complicada 
administração, que apenas um mez antes assumira. Com igual 
superioridade se exprimiu depois, no dia 12 ele julho ele 1856, 
sustentando as suas propostas sobre a extincção das juntas de 
justiça miliLar .e ela commissãq de promoções, bem como S0-

bre a creação da repartição elo ajudante general e reforma 
do corpo ele saucle; e assim era em ambas as casas do parla

mento. 

II 

É portanto agora outro o aspecto por onde devemos enca
rar o homem publico. Vamos ver n'elle o organisador, o dis
ciplinador, o equitativo, o previdente, o político, desenvol
vendo magnificamente as suas grandes faculdades em diversa 
esphera de acção. 

Achou s. ex. a as denominadas juntas de justiça militar crea

das no Pará, e nas províncias onde havia relações, para jul
garem em segunda instancia os crimes milHares. Proclamou 
essa organisação como infensa á justiça e á disciplina; falta
vam áquei1es tribunaes a força, a coher~ncia, a especialidade, 
que elevem distinguir a peculiar ap.plicação das leis do fôro 
militar; propoz pf).ra isso ao corpo legislativo a extincção ele 
taes juntas, passando suas attribuições para o respectivo con
selho supremo, e assim o resolveu a lei ele 30 de julho e o 
decreto de 5 de outubro de 1856. 

Ao passo que cl'est'arte ampliava as attribuições elo supre-. . 
mo conselho milHar, assegurando mais justiça e disciplina, a 
illustração e as idéas adiantadas elo sr. marquez ele Caxias q 

faziam desejar o natural complemento d'aquella providencia : 
modificação no conselho, e no seu sysbema ele julgamento. Pe
diu q"ue se pozesse termo ao modo ele julgar, assás arbitraria; 
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notou que. o juiw elos homens, por mais provectos e illustra
'dos, não tinha cunho de infallibilidade; e que a força moral 
dos Lrilitmaes provém sobretudo ela justa applicação das pe
nas aos delictos. Assin~, recommendou uma revisão conscien
ciosa elas leis do conselho para harmonisal-as coll1 os princi
pias do systema que nos rege. 

Poi d'esse tempo, e da mesma iniciativa, uma das creações 
mais urgentes, mais organisadoras que o nosso exercüo tem 
tido, instituição que, se não tivesse sido logo depois modifica
da e alLeracla i, teria evitado que o exercito se achasse no 

esta~o em que o vimos, quando se abriu a campanha do Pa
raguay, e talvez no proprio estado em que hoje se acha. 

Refiro-me á repartição elo ,ajudante general elo exercito, 
ponto este que merece attenção. 

Em nossa fórma de governo, e nas praticas ela nossa admi
nistração, nem sempre os ministros são profissionaes; a cada 
mudança operada pela política se está vendo occuparem pas
tas inclivicluos certamente ele elevadas habilitações, mas fre
q uen~emente estranhos á especialidade que lhes cabe clhigir. 
Acresce que a pouca duração de cada ministerio faz· com que 

venha esse funccioaario a sait· elos cqnselhos da corôa exacta
mente quando, acabado emüm o seu tyrocinio administrativo, 
princi,Pia a conhecer os homens, e as coasas, e a bem se ha
bilitar, especialisando· se . 

Em nêlfhum serviço publico será tão prejudicial este sys
tema como no ela guerra, se ao la~lo elo ministro não houvet 

. ~lguma repartição, ele solida e duradoura existencia, que con
stitua, se assim me posso exprimir, a cenLralisação da vercla~ 

' Mais ou menos, a n!parLição então crçacla elo ajudante general sub
siste. A clilrcreliça é que, em vez ele separada ela tlo quartel general elo 
exercito, está ligada com clia, e ambas com a reparlição·cen tral, consti
tuindo outras tantas clirectorias da secretaria ela guerra. 
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deira part-e pratica e technica do serviço, repartição que, por
tanto, estranha aos embates da politica, não flnctue como ella, . 
e antes perteiJ~~a á nação que aos partidos 1• 

Cousa não h a Jillais · seria para um estado que a sua seg:u
rança interna ~ externa; d'estas, p.or melh0r ad.ministrado 
que seja, a ultimq mtio é infeliz~ente a força material; o uto
pista que a descurar, amargará a sua illusão no dia affiictivo 
e inadiavel da desordem ou da guerra com o es trangeiro. 

Em todos os paizes bem consLiLuidos se encara es ta neces
sidade como de primeira ordem social. Desgraçado seria o povo 
cuja honra e interesses tivessem de ser sacrificados, á hora 
do perigo, sob pretexto de incompatibilidade com filigranas 
de convenção. 

t Seja licito resmllir aqui a opillião de um uos~o distincto e coll)pe
leJlte cmJtcrrmlco sOJ)rc.csla :ti:lateria. 

A cerlti'alisação dos serviços, a m1idaclc etc pensamento e de acção são 
verdadeiros axiou:las Jla linguagem militar. Sem cllas uão existe exercito, 
e sim fracr;ões esparsa~ de fol'ças mãl orga~:lisacla , 011 que o são de modo 
rtlie podem ter couscuucntiias btac~ ao exito ela~ opct'açõcs ele uma gncrra. 

A mnclança continua de ministro ela guerra c\ um élos 11.1ales ma;is gra
ves e antigos ele que o nosso cxm•cito se crueixa. l'ara obviar a este in
col:tveoilmlc· é mister a existcncia ele um log·m: permanente ele cllefc de 
estado maior general elo excrC\ito. 

Este cargo, se tido em I fiado a um general, que touba dallo provas ele ca
llaCiclacl.e especial; que baja con:i:p:lamlaélo o exercito d:urante a guerra; co-
11hecocl~r de suas Jtecessiclaclc~·-;· que acoml}anltc os progt'essos que faz 
co nstantemente a at'le da gucrl'a; c que se ache '\par elos mellioramcn
tos ilttrocluzic1os nos cxet'ci.tos estrangeiros; fará com que a organisaçfto 
c pnsi(!ão do nosso exercito mude immedi.atamcnte. , 

Mas pam cllegar-sc a esse rcsll'ltaclo, será preciso retirar elas mfws do 
ministro ela guerra a clirccção ela organisação, da cU.sci;plina e i:nstrucção 
do exercito; dc ixar-lltc apertas a admirüstração snperior, a clel'eza ele seus 
interesses perante o 11arlamenlo, tarefa não menos arclua e ho lll'osa. 

Este sy. tema está aclop taélo na I'russia élcsde W2t; , c a clle se devem 
os hrilLtilUtes resultados colhidos pelas armas d'essa nação em '1866, t870 
e 187 L Na Ing·laterra, o commando supremo elo exercito, sua clirecção,
ÍJls ~rucção, disciplina c promoção, acuam-se confiadas a 1m1 só general; 
o duque ele Cambriclge. 
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Ninguet:n melhor do que o marquez de Caxias conhecia, no 
tempo a que allqdo1 o mau estado, so!J esse aspecto, das nos
sas cousas militares. Em successivas e sanguinolentas guer
ras civis tinha verificado mil vezes a falta de nexo, a cle
.ficiencia ele providencias, a precisão ele imprimir ao ser
viço bellico a harmonia, a disciplina, a · concentração, com 
as quaes pequenas foTças podem operar procligios, e sem 
as quaes podem gTossas phalanges caír victimas de inimigo 
habil. 

Mais porém àincla lhe valia a outra experiencia, que aclqui~ 
riu nos intervallos das campanhas, exercendo o commando elas 
armas ela côrte. . ' 

Julgando pelo nome, clir-~e-la que esta repartição se lirai~ 
tava á clirecção das armas de uma pequena zona; não era as
sim : as necessidades elo ser~iço Linl!am-lhe ido, de facto, in
evitavelmente dila·banclo os encargos, e já desde nmito .não 
era só dos assumpLos militares ela côr~e que o g·overno impe-
1'ial incumbia a repartição do commandan~e das armas: e sim 
elo exe rcito todo . 

O nol;Jl'e minlsLro €la guerra CO]]Siclero u poi::; um elos maio~ 
res serviços supprim ir aquelle denominado commaoclo elas .ar
mas ela côrLe, substiLuinclo esse cargo pelo ele ajudante gene
ral cl q exercito i. 

Já desde esse dia ficava sendo legalmente possível haver 
junto ao minisLerio ela guerra unia auctoriclade profissional, 
responsavel pela uniformidade · da disciplina, aclministl'ação, 
instrucção e movimento de todo o pessoal do exercito, em 
qualquer parte elo imperio que este se achasse disperso, 
visto como a creação de delegados seus, como assistentes, nas 

' Foi esta racUcal mLtdança auctorisada pela lei de 30 de j unllo de l856; 
os decretos de 31 ele janeiro levaram áva11tc o plmio, e r'cgulamcntarani 
a repartição elo ajudante general. 
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provincia · onde falLava commando de armas, completava o 
pensamen to altamente organisador 1. 

Havia pois fmalmente quem, como permanente auxiliar do 
•ministro da guerra, e com a precisa competencia, superinten
desse os mais valiosos serviços: fiscalisar o movimento, clis
ciplina e administração de todos os corpos; estender essa 
acção aos hospitaes dos quarteis, fortalezas e estabelecimen
tos militares; organisar as escalas de promoção por antigui
dade ou merito; propor ao governo modificações ou regula
risações dos systemas de administração, fornecimento . ou 
escripturação dos corpos; fazer a estatística annual das altas 
e baixas do pessoal, sua instrucção, seus crimes, suas penali
dades; propor penas disciplinares; declarar ao .governo cada 
anno qual o numero d.e indivíduos com que no anno imme
clialo se havia de completar o quadro do exercito, etc. 

D'est'arte se creou uma pTimeira auctoridade do exercito 
brazileiro, e como tal o -executor, promotor e fiscal da éxe
cução das orclens do ministro, no tocante á orgariisação, dis
ciplina: e administração das tropas, e o illustrado ministro teve 
a honra ele juntar mais um rubí á sua corOa de a:dministrador. 

Um dos pontos mais delicados na administração elos nego
cios da guena, é a justiça na elevação dos postos. A tropa 
recebe bem os accessos, seja por antiguidade ou seja por me
recimento, quando elles assent~m em normas de justiça; pelo 
contrario, um só exemplo de nepotismo ou patronato basta 
para afrouxar os vínculos de respeito e disciplip.a, e lançar 
nas Hleiras o descontentamento. 

A organisação dada á nova repartição, generalisanclo as 
suas aLLribuições, e concentrando o conhecimento do pessoal 
do exerciLo em todo o imperio, afiançava muiLo mais seguro 

' O aviso éle 14, ele março ele 1857 promulgou as instrucções para o~ 
assistentes do ajutlautc general. 
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processo em tál materia. O nobre ministro promoveu pois a 
abolição da chamada commissão de promoções; dando a estas 
mais firme e equHativa base; se mais tarde houve n' este 
ponLo alteração, é duvidoso que. esta redundasse em proveito 
elo exercito. 

Determinava a lei de 6 ele s3'tembro de 1850 que o preen
chimento das vagas se não demorasse mais de um anno, e era 
nso irem-se as respectivas promoções fazendo logo é pro
porção de taes vagas, d'onde resultaram injustas desigualda
des, e prejuízos ao direito de precedencia de officiaes ele al
guns corpos e arm~s, que não podiam concorrer, ás vezes 
com jg:uaes ou melhores titulas crue os seus mais felizes ca

maradas, estacionados na côrte ou suas proximidades. Foi um 
dos primeiros cuidados do recto administrador, apenas tomou 
conta da sua pasta, decretar i que as promoções em todos os 
corpos e armas se fizessem, não mal. se dessem vagas, mas 
todas conjunctamente na mesma data. 

gm seus relatarias ao poder legislativo insistiu elle na ur
gencia de se construirem quarteis na fronteira do Rio Grande 
do Sul, e de ser esta convenientemente guarnecida pelo 

exerciLo, chegando a mandar levantar barracões em sitias 
apropriados, para serem convertidos em edificações igual

mente apropriadas. 
AdÍava-se•o corpo ele saucle mui desfalcado, em consequen

éia ele causas que foi mister remover. Obteve o ministro das 
camaras auctorisação para reformar o seu regulamento, e 
pelo decreto ele 13 ele março ele 185 7 aproveitou-a, não só 
alterando o systema geral adaptado ele distribuição e em
in·ego elos officiaes do corpo, mas tambem estabelecendo prin
cípios sobre hospHaes em tempos ele paz e de campanha. 

' Por decreto llc 5 de setem.bro ele 1855. 
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Aqu elle notavel regulamenLo que, em 6 Litulos, 1'9 capiLulos, 
, e 2118 artigos, desce das primeiras alLuras aos inümos porme

nores do especial serviço de que se traLa, basLaria, de per 
si, para patentear o zêlo, o methoclo e illustração com que 
taes negocios eram geridos. 

Quanto ás caçadas humanas a que se dava o nome ele re
crutamento, já o nobre rnarquez se insurgia conLra ellas, di
zendo: «É um systema tortuoso, irregular, improucuo o do 
recrutamento forçado , aclmitLido enLre n,ós ... É para mim fóra 
ele toda a questão que, emquanto não tivermos uma lei de 
recrutamento, fundada nos sãos principias lla jusLiça e da 
equidade; uma lei que obrigue todos os cidadãos, de qúalcruer 
condição, em circumstancias bem discriminadas, a presLar 
seu contingente de serviço militar na força armada regular; 
uma lei que acoroçoe, por exempções e favores, a voluntaric
dade para o serviço militar, e os engajcmwntos dos que já 
serviram o tempo ela lei; nunca teremos um exercito com
posto de elementos de moralidade e de ordem , como con
vem a bem do desempenho de sua nobre missão .. . i\'lais urn a 

vez invoeo pois o vosso patriotisn:w, para que doteis o exe r
cito com uma lei sobre tal materia, baseada nos principio:; 
das nossas instituições e nos nossos costumes, a fim de que 
possamos banir, etc.» 

Eis-ahi com que firmeza elle prollig-ava o velho systcma ele 
recruLamento, preparando os animos para a reforma humani
taria com que recentemente se deu um avantajado passo para 
a regularisação d'este serviço 1. 

' Apenas digo um avanla,jado 1Jasso, visto haver juizes competentes 
c1uc, COilSiclerando aliás a lei de 24 ele cfcmbro de 1874 como um pro
gresso para as instituições militares do imperio, entendem que os §§ 7.• 
c s.o do seu 1.0 artig·o, admittindo a substituição por dinheiro ou por in
dividuo idoneo, contrariam o intuito elo mel.horameulo no pessoal do 
cxcrdito, consideram este principio como desigual c ocüm;o entre os cida" 
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Seriam interminaveis os desenvolvimentos se o espaço me 
perrnittisse rememorar as variadíssimas providencias toma
das pelo minister.io ela guerra, nos annos de 1855 a 1857, re
veladoras elo ,incansave l cuidado em promoveF as vantagens 
elo exercito ,em relação á patria, e em relação ao seu pessoal ; 
a organisação, a disciplina, a boa ordem, a economia, que 
dictava quotidianas disposições, seja ele alcance mais geral, 
seja de int:eresse mais restricto 1 . 

clãos ele um estado livre e civilisado, até }JOr muitos dos titulas de exem· 
pção , e crualifjcam a disposição da nova lei de conscripção nominal, exal
tando-a todavia por ser uma transição para o serviço pessoal obrig-atorio, 
c por ter abolido o odioso castigo corpOTal, ainda mantido infelizmente 
nas tropas de uma grande potencia, a Hu ssia. 

' Ac[lú apontarei algumas das determinações do sr. marcruez ele Caxias 
tomadas no miuisterio de crue estou tratando, e cl'es te tTanscripto resul
tarâ a prova da superioridade e da competencia com que o illustrado ge
neral providenciava soJJre o extenso e importante serviço a seu cargo. 

Sobre conselhos ele inquirição (decreto de 18 de agosto de l855) deu 
miuclq rcglLlamento,. introduzindo, en tre outras providencias, a mais recta 
c lmmall itaria illllovação, crua1 foi a determinar crue os accusaà.os fossem 
ouvido ·. Em segillda (decreto ele 24 de novembro) completou a sua orga
nisadora icléa, dando fonnularios para os conselhos de investigação ele 
-actos crimln.osos em geral - de i~;tvestig-ação de deserção dos ol'ficiaes .de 
:rmte11tc - de inquirição de mau comportamento e inbal)i!idade dos officiaes 
iJú'erlores - ele disciplina, para crualiacação da deserção ele praças ele 
pret- dita para auseucias menores de oito dias. 

Sobre inspecções militares (decreto de ~ 1 ele janeiro ele 1857) estaJJe
lcceu-as por armas, fixando o munero elos districtos, e as attribuições dos 
inspectores. 

SolJre regimeu interno dos corpos (decreto ele 6 ele outubro de 1855) 
crcou os conselltos econonú.cos nos corpos atregimentaclos, e expediu re
gulamento para a g-erencia d'elles. 

Sobre penalidade, clefiillu (decreto de 7 ele novemJJro de 1855) quaes 
as armas Ct\ja sulJtracção constitue aggravamento ele crinle ele deserção 
das praças tle prct, c tomon outras proviclcocias. 

Sobre favores aos oJ'.ficia~s, ás praÇas ele pret e a recrutas, promuJgou 
Lll:tl decreto (de 17 de outtibro ele 1855) , mandando pagm' soldo dobrado 
ás praças que, teudo acabado o tempo de serviço, n'elle eoulinuam; ou
tro (de 19 de seten1bro de 1855) fixaudo vantajosamente os etl'eitos ela 
licenças sobre as antiguicla9-es dos ol'ficiaes e praças ; outro (de 1t de ju 

• 
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'fudo isso é apenas pallida imagem dos serviços prestados 
na gestão da pasLa ela guerra. A infatigabiliclade do dedicado 
chefe o levava a apparecer pessoalmenLe em todas as repar

tições da sua clependencia, examinando tudo, Ludo fiscali
sanclo, providenciando sobre os grandes e pequenos ohjectos 
de serviço com o zelo, e a superioridade, que assim em todas 
as occasiões o tornavam alvo do respeito profundo de seus 
suborclinaclos, como já era não menos profunda a gratidão do 
paiz. 

11bo de 1856) estabelecendo o modo de o])[er o l1abito de AYiz, documcll
tanclo a pretensão com a fé de orrlcio completa c informações dos chefes; 
avi o (de 27 de sctcm.bro de 1856), orileua11do C[lLC os recrutas sejam, 'im, 
remctli(lo · com. scguran.ça, embora para isso ·eja preciso augme nlar a es
colta que os acompan ue, mas sem1Jre livres ele ferros. OJJteve a lei (n." 8'21. 

. de 4 tle jull10 de 1855), cujo artigo 7.• tornou extensiva a Lodos os ol'fi
Ciaes a mellloria do soltlo, em rasão da 5.• parle, até para o caso de re
forma. 

Sobre llabilitaçõcs miUtarc ·, ohservamlo que era praxe promovercJIL
sc ao posto de alfcrcs-ahunuos praças sem a il1strucção pratica elemen
tar dos corpo·, ou da escola de applicar;ão, pro\'idcuciou (decreto de 7 de 
maio de 1856) sobre halJilitaçõcs, elas iUcação, liUITLCro p uniforme d'aqucl
les alferes-alumnos. Tambem (por aviso de 29 de d.er.cmJJrO de 1856) deu 
reg-ulamento para os exam.cs das matcrias prat icas da esco la de applica
ção do exercito. 

Sobre fa]Jricas c arseuaes, expediu (tlccrcto tlc 29 de dezemJJro de 1855) 
regtúamcnto pal'a a atlmiJüslração g·cral da fabrica de polvora ela E~;
trcUa; proh iüiu (circular de 7 de janeiro de 1856) se fabricassem farda
mentos nos corpos aquartelados, em log-ares em que h ouves ·c ar ·enac~; 

de g-uerra ; c (aviso de 12 elo mesmo mcz) crue sais c cousu algLLilHl do al'
scnal . ele guerra da cõrte, sem 11revia auctorisação do mini:tro tla 
guerra. 

Sobre organisação dos corpos, estabeleceu (decreto tlc 24 lle dezclll
llro de 1855) uo IJé de igual forra todos o· 7 batalhões de Jüzi.leiro~; do 
exercito. 

SoJJrc obras militares, expediu (aviso de 18 de julho ele 1856) o regu
lamento qas directorias das o]Jras militares, em todas as provinc.;ias do 
impcrio, etc. , 

Custa a comprciLemlcr como, em tão ctu'lo praso, c dis traliida a all:en
ção J?Or tantos assum.ptos iucanclc~;centcs tlc polilica, pódc um só homem 
applicar-SC á reforma de taman[Ia multiplici~adc ele Sel'\' ÍÇOS. 
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' 
E cumpre aL[ui recordar o funesto acon~ecin1ento que n'et;se 

praso deu motivo a uma nova elevação do honrado mi
nistro: 

III 

Tendo uma subiLa enfermidade accommettido o sempre 
chorado marquez de Paraná, viu-se a patria inesperadamente 

privada, em :3 de setembro de 1856, elos valiosos serviços de 

tão prestante cidadão. Continuaram todavia os collegas do 

illustre finado na sua tarefa, assumindo o sr. marquez de Ca

xias a presidencia elo conselho 1, a qu~ por tantos títulos de 

alta consideração tinha indisputavel jus. 

As circumstancias porém diversificavam. Mesmo no seio do 
gabinete acabava por faltar a. indispensavel conformidade ele 

, vistas e solidariedade. Approximava-se uma campanha eleito
ral. O estado dos partidos tornava .a situação pouco segura. 

• Os ministros, por dedicação ao _paiz, annuiram a conservàr as 
pastas, mas só até á nova reunião do parlamento, e cumpri

ram a promessa, 'alcançando o sr. marquez ele Caxias 2, com 

seus companheiros, a desejada exoneração, no proprio dia 

marcado na constituição, para reun_ião do corpo legislativo; 

sendo tçan~fericla ao sr. marquez de Olinda a presiclencia elo 

conselho, que acabava ele ser honrada pelos dois illustrados 

marquetes, seus preclecessores. Concluiu pois o gabinete do 

sr. marquez de Caxias a sua l1onracla missão, retirando-sr. os 

seus membros, cheios de prestig·io, e seguros da gratidão na

cional. 

' Por decreto de 3 de setembro de 1856. 
' Por decreto de 3 de maio de I S57. 





CAPITULO X 

I. Em 1858 e seguinte, conselheiro de guerra, senador, presidente da 
commissão encarregada ele rever a ordenança porlugueza - li. Mn
clança· na politica. Em março ele 1861 , organisa novo ministerio, como 
prcsielenlc elo canse i h.o. - I! f. A polilica d'esse g·abiuel:e. A attii~Jde do 
s1·. marc1nez de Cax:ias perante o parlamento c a nação. As suas qua
lid ades m:atori.as. - IV. Especia.lielacle elo ministeri.o ela guerra. Termo 
cl'cssa adminis tração, em 1862. 

I 

Não podia o paiz prescindir ela cons~ante coadjuvação do 
cidadão eminente, para quem, em tão dilatada carreira, nun:ca 
o serviço publico deixou ferias, nem descanso. Foi pois cha
mado a exercer o importante cargo de conselheiro de gúer
ra 1, de modo que, durante o encerramento elo senado, tem 
sempre esta:clo, quando na côrte, no exercício d'essas supre

mas f'Lmcções. 
Em seguida 2 foi nomeado presidente da commissão en

carregada de rever a Ordenança po?'/!u,gueza. 

II 

Pouco depois, tinham variado as relações políticas no pes
soal da aHa administração. Ao ministerio presidido pelo con-

' Por Llecrelo de 18 de dezembro de 1858. 
• J~m 1859. 
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selheiro Ang·elo Moniz da Silva Ferraz (dépois barão ele Uru
guayana) acabou por faltar a harmonia de vistas, sem a crual, 
em governo constitucional e solidario, se torna impossível a 
duração de um gabinete, a menos que os seus membros, com 
quebra da dignidade individual, e da força moral da auctori
dade, se tornem indifferentes aos males que Laes situações 
acarretam aos governados. Reconhecendo esta falta de concen
to, não eram esses conselheiros homens que se sustentassem 
no poder fóra das condições em que este pócle ser exercido. 
Solicitaram da corôa sua exoneração. 

Urgia pois offere~er as Tedeas do governo a um vulto emi
nente, que em taes circumsLancias só podia ser escolhido nos 
anaiaes do parndo conservador. 

Em boa hora occorreu logo o nome do sr. marquez de Ca
xias, aliás unanimemente indigitaelo tambem pela opinião pu
blica. 

Era o cidadão já experimentado honrosamente nas lides 

parlamentares, e ela administração, a cuja testa já fl 9urava; 
era o modelo da disciplina e ela subordinação; era o compa
nheiro sempre leal ao paiz e ao governo; era a espada que 
nunca se desembainhára senão em defeza ela patria contra o 
estrangeiro, e da ordem publica e das instituições nacionaes, 
nas questões internas; era em tempo de guerra, o domador 
das rebelliões e da anarcbia; em tempo ele paz o íris em que 
todos os bons cidadãos fitavam olhos de esperança e amor. 

Mas a paz que es~e grande varão tem ?empre almejado para 
o seu paiz não se limita a um socego ·illusorio, a uma quieta
ção sepulehral, ao descanso ele Varsovia . . É aquella concorclia 
dos cidadãos, que sabe contentar-se com as instituições, e por 
ellas diligenciar a perfectibilidacle; que sabe com brandura 
reprimir as tendencias ' vertiginosas; qt~e sabe amar a liber
dade sem calcar a lei: sub lege libert;as. 

---
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AcceiLou pois o sr. marquez de Caxiati o penoso encargo, e, 
nomeado presidente do conselho e ministro da guerra i, es
colheu para collegas na administração outros venerandos par
lamentares 2• 

III 

Outra parecia ser agora a missão de s. ex .a A sua anterior 
presidencia do conselho, de curta duração, fôra uma quasi in
terinidade, casual substituição, sob o imperio de circumstan
cias diversas; osr. marquez de Caxias considerou-se n'esse pe
ríodo como especialmente ministro da guerra. Agora dilata
va-se a sua esphera de acção; surgia o homem d'estado, diri

gindo a política elo paiz, e por ella responsavel; n'esta se
gunda phase portanto, ao envéz da primeira, avultava a pre
sidencia do conselho sobre o ministerio da guerra. 

Foi elle mesmo quem, na propria effervescencia d'esta tran
sição, reivindicou para si no senado o titulo de moderado. Foi 
elle quem, apenas tomoLl conta do exercito, provou receiar 
tão pouco a ameaçada desordem, que se apressou em propor 
immediaclarnente ao poder legislativo a reducção da já diminuta 
força armada. Logo no primeiro discurso ela corôa, empregou 
o governo as mais benevolas palavras; e n'essa falla, como 
na $eguinte, o nobre representante do partido conservador 
excitou o parlàmento a reformar varias leis, que haviam ces
sado de ser opportunas, e que mais tarde, sob a direcção do 

' Por decreto de 3 de março de l861. 
' Tendo havido uma peeruena alteração no pessoal elo g·ahínel:c, vein 

c lc a ficar definitivamente assim constituido: 
Presidente elo conselho e ministro da g·uerra, marquez de Caxias - da 

marinha, Joaquim José Ig·nacio (depoi visconde ele Inhauma) - ela jus
liça, Sayão LolJato (depois visconde ele ~itherolü)- elo impcrio, José An
lonio Saraiva {l1ojc senaelor elo impcrio)- da agTlcull:ura, conselheiro Ma
nuel }'elizarclo-cla fazenda, J. ~r. ela Silva Paranhos \ hoje vi. co nde elo 
Rio Branco)- dos c lran g-eiros, An lonio Cor% o de} Sá AlbucrncreflJ P. 
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me::;mo parLiclo, vieram na mór parLe a tie r no ::;enLido iudí
cado reformadas. 

Em ambas essas falias se pinLou a urgencia de melhorar o 
sysLema administrativo das provincias. 

A necessidade ele reformar a lei org·auica das camaras mu
nicipaes, para esLas mclbor preencherem o fim da sua insLi
tuição. 

A precisão de modificar-se a lei eleitoral. 
A conveniencia de aHerar a lei de 3 ele dezembro ele 1811 1, 

aperfeiçoando a organisação e processo judiciario, firmando 
melhor a liberdade e seguyança individual, sem detrimento 
dos interesses da ordem publica. 

Item: alliviar a ·guarda nacional elo serviço ?rclinario, sem 
prejudicar os elevados fins para que foi instituída. 

Hem: melllorar a legislação do exercito e da armada, no 
que se refere á administração da justiça ; e para a armada 
especialmenLe uma lei de promoções, mais conforme ás exi

gencias do serviço naval. 
Hem : lei que remova os graves inconvenientes do systema 

de rccrutamenLo. 
Hem: cr~ação de um monte pio para os officiaes do exe r

cito, que, assegurando ás famíl ias modesta subsistencia, ve
nha a exem1) tar o thesouro dos encargos resultantes das pen
sões de meio soldo, que nem a todos cabem. 

Hem : lei que facilite os meios de communicação, promova 
a acquisição ele braços uteis, bem como a fundação de escola 

praLicas de agriculLura, e tudo quanto possa alimen~ar este 
principal ramo da producção nacional, regulando tambem com 
precisão e eillcacia os direitos e obrigações reciprocas elos 
colonos e dos fazendeiros, do capiLal e do Lrabalho. 

Hem: lei que aLtenda á sorl,e elos funccionarios emprcg·a

dos e pecialmente da distribuição da justiça. 
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~conomia e fiscalü;ação. 
Em tão curto quadro ahi appai"ecem delineadas ' as mais gra

ves e urgentes providencias, que o nosso desenvolvimento 
social estava demandando, parte das quaes, continuando a 
ex'citar a aUenção dos legisladores, já hoje se acha convertida 
em salutares leis. 

Se pois houve quem qualificasse de machinas de guerra, e 
leis de compressão, a de 3 de dezembro, a do recrutame~Lo, 
a da guarda nacional, a ele eleições e outras, aqui temos o 
illus~re marquez membro soliclario, e presidente do ministe
rio, que d'ellas propoz a revogação, ao passo que, com igual 
empenho, se applicava a todos os outros mais graves serviços 
da alta administração. 

Tarnbem no parlamento nunca hesitou em discutir os gran
des assumptos, sempre que a sua intervenção era convenien Le, 
como em 1861 sucoeden na camara dos deputados nas sessões 
de 23 e 31 ele julho e 27 ele agos to, no senado nas ele 16, 
17, 19 e 20 de agosto, etc. 

E por vezes assumiu nos debate~ a attiLude elevada, crue 
bem assenta n'um presidente do con~elho. 

Assim, sendo posta em duvida, na camara dos deputados, 

a sua imparcialidade, porque antes ele ser ministro havia as
signaclo, com seus correligionarios políticos, uma circular so
bre objecto eleitoral, exprimiu -se assim: 

<<Senhores: -Ha n.m lado polilico a que pertenço; d'ene 
me não separo. Fóra elo ministerio tenbo, como qualquer ou
tro cidadão, o direito de trabalhar pela victoria ele minhas opi
niões; mas quando no governo, só tenho em vista o cumpri
mento do meu dever, nada mais . Fiquem pois Lranquillos que 
emquan Lo eu estiver no ministerio não farei injustiça a ninguem 
por causa de suas icl éas. 'Retiraudo-me porém do poder, vol
tarei para as mesmas fileiras em que tenho militado; conti-
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uuarei a esforçar-me peJo ganho de causa da opinião a que me 
acho ligado.)) 

Em outra occasião, alludindo-se no senado a uma phantas
tica oligarchia, que assoberbava no Brazil as leis, os homens 
e as instituições, e asseverando-se ser o presidente elo conse-

' lho instrumento d'essa oligarchia, isto é, de um pequeno nu-
mero ele magnatas, exclamou: 

-c< Não conheço no Brazil cousa alguma que se p.areça com 
isto. Não tenho servido senão ao Senhor D. Pedro e ao seu 
governo, representado pelos seus ministros d'estado. É a isto 
que o nobre senador chama oligarchia? Então confesso que 
tenho servido de instrumento á oligarchia; até mesmo o nobre 
senador, sendo ministro da guerra, serviu-se ele mim como in
strumento para acabar com a rebellião do Rio Grande do Sul •.. 
Desde a infancia, abracei e segui a carreira das armas. Sou 
filho e neto de soldados. De todas as homas que goso no impe
rio,prezo sobremaneira as que tenho alcançado como militar . 

. . . ccDepois que entrei para o parlamento, Lendo de mani
festar uma opinião política, encostei-me sempre áquelles ho
mens que por suas idéas e seu procedimento me pareciam 
offerecer maiores garantias ao meu paiz, e tenho-me conser
vado inabalavelmente fiel a estas idéas. É a isto que o nobre 
senador chama oligarchia? Então é certo que a tenho sempre 
sustentado. Mas se fóra d'isto existe alg·uma o.utm entidade a 
quem eu haja servido de instrumento, o nobre senador não 
só me faria um grande obsequio, como até cumpriria um de
ver, declarando-me francamente qual é ella e onde existe?» 

B continuou n'este teor, com a dignidade do político, a 
franqueza do soldado, e a singeleza de quem não precisa ata
viar a phrase para infundir a convicção. 

Nem passarei ~vante sem ponderar qne, se os bellicos pe
lonros do inimigo o têem sempre respeitado, mãos amigaR o 
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Leriam ,.enchido de cicaLrizes1 se podesse ficar cicatriz onde 
Hunca houve golpe, visto como, por mais certeiro que o sup
pozessem, foi sempre aparado pela tríplice e adamantina cou
raça da honra. 

E pois, que acabo de apontar ligeiros extracLos de discursos 
elo meu nobre biographaelo1 lembrarei que a geral opinião 
ac:erca ele seus meritos como parlamentar, elos quaes no ca
pitulo anterior me abalancei a constituir-me juiz, teve, nos 
debates elo período de que me estou occupando, juizes muito 
mais competentes. Assim, no senado, em sessão ele 17 de 
agosto, acabando o presidente do conselho um cliscnrso1 eles
culpando-se por n~o ter o habito da tribuna, prorornpeu o 
:-;r. visconde de Jequi tinho~ha na exclamação : 

- «Oh se tem!» 
Na camara dos deputados, em 25 ele julho, eis como repclliu 

analoga precaução oraLoria o finado conselheiro Zacharias de , 
Goes e Vasconcellos: 

-ecO honrado presidente elo conselbo, senhores, disse-nos 
lla dias q.11e não tinha habito el e tribuna. Entretanto direi con·, 
a maior sinceridade que os seus ~iscursos proferidos n'esta 
casa me tê em parecido excellentes. ( A2Joíaclos .) Concisos e des
pidos de flores e atavios ele rhetorica, elles têem sido invnl
neraveis. (Apoia-dos.) Quando quiz definir a política do gover
no, e indicar o seu programma, fel-o ·com a maiõr clareza, 
pronunciando alto e bom som a modemçc'lo como parte inte
grante do seu progTéJ.mma . .. E não só nos disse que a mode
ração estava no seu programma; mas ainda declarou que eta 
fiad or da lealdade d'esse programma. (Apoiados.) Na ques tão 
da intervenção do governo em materia ele eleições, a pala
vra do nobre presidente elo conselho teve igualmente o me~ 

ri to da concisão e da verdade . 
. . . «Pelo crue loca a questões propriamente perLencentes 
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ã. sua repartição . . . o nobre ministro ela guerra, presidente elo 
conseH1o, com o seu saber el e experiencias feito, responde n 
cab alm ente. (Apoictclos.) )) 

Voltemos porém novamente aos acLos e ás palavras do go
verno, cuja responsabilidade recáe sobre o presidente do con
selho. 

Então tomou s. ex. a a manifestar-se pela reforma do sys
tema de recrutamento, e sendo instado, na sessão de 26 de 
julho ele 186 1, pelo sr. deputado JoséBonifacio, para declarar 
qual a base em qu_e assentava o que o ministro chamava uma 

·boa lei de recrutamento, respondeu peremptoriamente que a 
conscripção . 

Foi durante este ministerio qLte se realisou o acto solemne 
ela inspiração do p.atriot.ismo despertado pela gratidão nacio
nal, inaugurando-se a estatua de D. Pedro I, monarcha ex
celso a quem o Brazil assim pagou parle da insoluvel divida 
contrabida para tão querida memoria; beroe e philosopho 

cujo nome se acha em paginas ele oiro inscriplo nos annam; 
ele dois povos irmãos ela Europa c ela imerica; monarcha 
duas vezes excelso, porque corno Tmjano,·so ube adqt1irir ami
gos, porque soube ser amigo ! 

IV 

Muitas foram as disposições especialmente relativas ao mi
nisterio da guerra) durante o aliás cu r to praso pe dm·ação 
d'este gabinete, e em todas ellas, como sempre, se reveloü 
a iiJustrada iniciativa do sr. marquez de Caxia~, e o desvelo 
com que elle aproveitava todas as opportuniclacles para me
lhorar a sorle elo exercito 1. 

' Apontarei a lg-u!Ilas elas disposi(!õcs tomadas. 
A lei de 11 ele setembro de t861 exigiu elos recrulaclo::; nove annos ele 
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A opposição no parlame~to ha-:ia crescido em vehemencia 
c numero, sendo insigniücanLe a eliiTerença de votos enLre a 
maioria e a minoria, e não podiam os negocias publicas mar
char desalfrontadamente, desde que os dois altos poderes sere
incompatibilisavam. O g·overno propoz á corôa um dos dois 
meios constitucionaes, e ella op tou pela mudança ele ministerio. 

Foi pois concedida a exoneração ao nobre marquez ele Ca
xias i e a seus illustres companheiros, organisando-se ouLro 
ministeri_o sob a presidencia elo sr. ·conselheiró Zacharias de 

Goes e Vasconcellos. 

serviço, e dos voluntíu·ios apenas seis. A estes, alem ela gratilicaçüo dia
ria igual ao soldo :inteiro, concedeu uma gra:tillcação até 9.00~000 r éis, 
promettcuclo que, quando fossem escu:;os do serviço, teriam úas colou ias 
um praso de 22:500 braças qnad.raclas de terras. O decreto ele ~O de abril 
do mesmo armo concede a comrnenüa de Aviz aos oificiacs g-cneraes com 
35 <~m1os ele serviço cfl'ec~ivo, ca g-ran-cruz aos tenentes gcncracs ou ma-
reclmes do exercito, com q5. ' 

Os aYisos ele 8 e 22 ele março ele 186 L estabelecem varias reg-ras para 
serem observadas pelos con ·el11os econom[cos. · 

A circular do 1.0 de abril (186 1) poz termo a abusos em mataria de li· 
cenças, su]J.primindo os Yencimcntos. 

A ordem do dia de J G ele maio ( l86 l) manda pu r em execução um re
g-ulamento especial pam o serviço das cnrcrmarias militares elo .impcriu. 

A circulau de 17 ele. maio (186 l) acahotl com o abuso da pct'Cepção üa~ 
g·ratiücações de cxercicio ir~hcrentes aos empreg-os, desde crne cessa es ·c 
cxercicio. 

A 'Ordem elo clia ele 2 l de jw1bo ( l8G ll dá iustrucções sobre o modo ele 
&c substiLuirem os conselltos ele cUscipliua extraviados, c de se organi:a
l'em os feitos fól'a de tempo. 

A ci1·cu1ar ele 16 de <tbril ( 1862) manda .iJLspeccionar todos os arscnacs 
ele guerra do intperio, dando para isso miudas instrucçõcs. 

Os avisos ela mesma data, c de ·JG de lliaio tomam severas clisJJO~i\iÕCs 
para realisar importarites econom:ias. 

N'un1 reg-ulamento feito a respeito de rcpl'cssfto disciplinar, a crua!, se
gundo ps estylos, era discricionariamente inllig·icla pelos chefes mi.litarcs, 
restrillg-iu esse pcl'igoso ar!Jilrio, c acoJJJpauuou esta providencia de uma 
instmcçüo muito humana <t esses cltcfl's soln'e o modo de se Jmvcrcm 
n'essa ptrnição ele ütltas clisciplillm·cs. 

' Por decreto ele 4 ele maio ele 1862. 



.. 

J60 

.\ssim la rgo~ , pela segund a vez, honrada c cons tiLucwna l
mente, o Limão elo esLaclo o digno orn amento da paLria, ele cuja 
Liographia me occupo; e assim voltou ao publico serviço na 
esphera ele acção parlamentar, judiciaria e mililar, prose
guindo em sua brilhante carreira i. 

' Fui numeaLlo JJ.I.arec!J al do exurdto g-raüuaclo, por decreto de 2 de de
zembro lle 186?.. Em 1863 c 1864 exerceu as funcçõcs de ~cnadur , c clLL

rante o e11eerramcuto elas c<tmaras, as ele eonsclliciro de g-uerra' . 

•I 



CAPITULO XI 

I. Guerra elo l?araguay. Generalidades. A política t radicional cl:essa repu
llüca. Preparativos cl'ella contra o Braz_il, seu JJemfeitor. -ll. De que 
modo o Parag·uay principiou a guerra. Horrores praticados por Lo-

' pez. -lll. Disposições elo imperio. Dit'ticulclades de tal campanha. -
IV, Pad icularidacles d'esta guerra. Os alliaclos. Os sacriticios elo Bra
zil.-V. O sr. marquez ele Caxias. Hesu:mo elo seu conunanclo em chefe. 
A religião ., 

I 

Pc6u lo may"om canamus.- Começa aqui nova e ainda mais 
. brilhante phase na viela elo immorta~ Eolelado. Nos successos 
que passo a especificar avulta a famosa guerra elo Paraguay, 
e, por isso, comquanto eu tenha de descer, a outras particula
ridades, permitta-se-me começar, condensando em rapido re
trospecto uma idéa geral cl'essa lucta gigántéa e ele suas 

principaes circumstancias. 
Em larga zona, a sudoeste do imperio do Brazil, demora 

uma região inhospita pela natureza, pelos homens inda mais 
inhospita. As formosas e pacificas províncias do Paraná e 
Mato Grosso confinam com essas plagas tristes. 

Desde que o Paraguay se separou da sua metropole7 mais 
de meio seculo decorreu em successi:;as dictaduras de infrene 
despotismo. Mão ele ferro pesava sempre sobre esses povos. 

Poder de quasi hereclitarios regulas ahi se consolidou só pelo 
systema do terror. Ter-se-ía a China americana conservado 

H 
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hermeticamente fechada até para os povos limHrophes, se 
avaros impulsos a não tivessem feito annuir a tornar, com res
tricções cautelosas, tributaveis alguns e raros estrangeü:os. 

Povo sem instrucção, sem iniciativa, sem contacto com a 
civilisação, sem illustrações patrioticas, sem sentimentos bran
dos, sem aspirações; e, todavia, povo onde a obediencia chega 
ao servilismo, o ímpeto á ferocidade, a dedicação ao sacrili
ció, o valor ao heroismo, esse povo, nascido e educado nos 
ferros, longe ele quebrar suas algemas, beijava-as. 

Os clictadores elo Paraguay dispunham d'essas hordas como 
braço que maneja espada. O pm·inde cbc cadave1· era a norma 
êl'essa cegueira. 

Tambem em outro républicano solio dictava leis não me-
· nos sanguinario dictador, que definia as liberdades, pela sum
ma do poder publico fundido em suas proprias, ensanguenta
das mãos. 

O Sylla, autocrata elo Prata, ordenou ao Mario, autocrata 
elo Paraguay, que se ~ubmettesse , e reconhecesse o direito 
exclusivo de Buenos Ayres á navegação do Paraná; teve em 
resposta recusa formal. 

Repulsa audaciosa, sem duvida, por parte do governo da 
Assumpção, que para logo. se lançou nos braços do seu pode
roso vizinho, o Brazil, a quem supplicou lhe valesse em transe 
tão amargurado, e o gigante americano lhe estendeu a mão: 
Su1'ge et ambq,&lcb! 

Não houve bom oillcio que o imper~o deixasse de prestar 
áquclle cliente, e até Deus sabe, a quem é devida a creação 
cl'essa denominada Sebcbstópoli da America do Sul, fadada a 
resurtir contra ac.[llelles que a levantavam J 1 

' Do ingTato l'araguay havia o Braúl sempre sido o mais util c leal 
amigo. Das potm1cias esh·angei.ras, foi es ta a púmei.ra que rccottheceu 
a sua iJidependencia, a 14 ele seternlJro cl 1844; a repul>lica do Uruguay 
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N'esse tempo (menos de um quarto de seculo anLes), ainda 
no Paraguay a guerra era precedida de um manifes Co e uma 
declaração; tinha então por mestra e protectora nação que 
respeita o direito das gentes : cumpria-lhe acatal-o. 

Ai ela nação elos Chacos, se o Brazil ~houvesse desampara
do! Estaria trinta annos mais cedo absorvida pelo potentado 
que a cuJJiçava. Mas esse potentado, o imperio o exterminou; 
e a republica elos esteiras deveu sua existencia politir.ÇJ. ao no
bre imperio que, renunciando a seus direHos, se contentou 
com a esperança de uma gratidão, que devia suppor indele
velmente gravada no peito e na memoria de uma nação liber
tada. 

Mas o reconhecimento para as almas mesquinhas é peso in
comportavel. FOra aspide o reptil que ao seio acolhêramos. 
Aquelle nosso irmão de hontem, ralado ele inveja ela nossa 
grandeza, aspirou a ser o nosso assassino ele hoje ; esquecia 
o anathema f1llminado do Senhor sobre Caim: 

<<Agora serás tu maldito sobre a terra, que abriu a sua bOca, 
e elas tuas mãos recebeu o sangue de teu irmão.)) 
· E desde ahi começaram os ingratos a preparar-se para o 

harcliclo comme L~imento . Apercebendo-se de quantos elemen
tos uma grande guerra podia precisar, foram astuta e cala
clam(:)nte disciplinando tropas, abastecendo m~senaes, engros
sando marinha, armazenando munições, foi'tificanclo castellos, 
amon&oanclo cruantos combustíveis destruidores a arte infernal 
tem escogitado. 

Duran&e annos longos de preparativos, o grande imperio 
americano, descuidado !Jorque era inotfensivo,. trancruillo por-

a t 4 de julho de 1845; a ele Venezuela, a 11 maio ele 1847 ; o imperlo ele 
Au tria, a 11 él.c ju[ho de 1847; c depois ela quéda de B.o15as, é que foi re
conlJCcido pela maior parte dos povos, ou tacHa ou implicitamente, pela 
celcJ)ração Lle trata elos . 
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que era forte, confiado porque era leal, ou não viu ou não 
quiz ver os aprestamentos do ·boliçoso vizinho, e continuou 
indifferente, inerme, só applicado ás artes· ela paz, aos pro
gressos da civilisação, e dormindo sobre o travesseiro brando 
das intenções mais puras. 

II 

Surgiu em.fim dia em que o barbaro se considerou sufiicien
temente armado para entrai· em peleja contra o seu bemfeitor, 
e calculando talvez eventualidades que .lhe falharam, arre
messou a mascara á hora em que su.ppoz inexpugnaveis as 
suas phalanges, e diminutas as forças craquelles a quem es
tultamente provocava. 

Qualquer prete~to n'esse dia lhe era de sobra, e arvoran
do-se em dictador, já não só dos seus Chacos, ·mas de toda a 
Americameridional, decretou um não sei que phantastico equi
líbrio, el!l conchas de balança de que elle fosse o fiel; procla
mou esse equilibrio ameaçado pe1o Brazil, e sonhou, Brenno 
das Pampas, que tudo vergaria ao peso da sua faca de mato. 

E a lucta começou. Lucta, sim, não guerra. 
Essa monstruosidade que então rompeu não foi a guerra 

das nações civilisadas, foi a selvagem assaltada, a irrupção 
barbara, á .moda das tribu~ tartaras que habitam para alem 
elo Caucaso e elo Astrakan. 

Todos os princípios salutares do direito elas gentes, o des
pota para logo os .arrastou de roldão; 

Viu o mundo uma guerra, começada sem manifesto que ex
plicasse as causas que tornassem inevitavel a ultimcb mtio ?"e

g'Lb?n. 

Viram as diversas nações rebentar inopinadamente o novo 
estado, sem seus subditos serem prevenidos, para acautela
rem vielas e interesses. 
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Viu a America meridional atear-se um brandão, confessa
damente destinado a propag-ar por toda ella espantosa con
flagração. 

Viu o BraziJ, em paga ele seus beneficios, praticadas as mais 
violentas e torpes hostilidades, sem o seu gratuito inimigo lhe 
haver previamente declarado tal intenção. 

Viu a pacifica região ele .Mato ·Grosso invadirem-na a ferro 
e fogo, sendo logo após a heroica província elo Rio Grande ta
Jacla por atrozes aventureiros. 

B ele que modo rebentou e progrediu essa lucta? 
Viu-se o pavilhão elas vinte estrellas cuspido e ludi

briado. 

Viu toda a zona ~alteada, os mais horrorosos excessos dos 
canibaes: arrebatada a liberdade elos cidadãos; roubada a 
vida dos homens; inj m·iaela a honra elas virgens; aprisionadas 
as proprias mulheres; bayonetadas as creanças; estropiados 
os inermes habitantes de quem nunca os cleshumanos haviam 
r~cebiclo offensa; enfiadas as orelhas elas victimas em ímpio 
e brutal tropbéu! 

Lenhos que navegavam seguros, á sombra elos tratados, vi

ram-se apresados, não segundo as leis ela honra, mas á moela 
dos piratas; seus inoffensivos passàgeiros cobardemente re
duzidos á ·eseravidão mais dura, até que a almejada morte os 

libertou dq captiveiro terrestre. 
Que scena ! que scena aquella ! 
Profunda parecia a paz. Mato Grosso, a sympathica provin

ci_a, que a sorte destinava para martyr, aguardava o chefe 
que lhe era enviado. Lá vae elle, o cidadão prestante, sulcando 
as aguas do Oceano, elo Pra~a, do Paraguay. Estas ultimas 
banham, sim; terra estrangeira, mas que lhe não é dado ter 
por hostil; porcrue não h a ele confiar-se-lhes quem, como inof
f(.')nsivo e inerme e amigo as atravessa? Justiça ,absoluta, 
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direitos das gentes, normas de civilisação, tudo abona gra
cioso acolbimento ... Ai; illusão l 

Vêdes vós 1:eplil imrnundo, que da cilada aguarda descui
dado viandante? Tal sobre o mes4uinbo se arremessa o mi
notauro que assola aquellas regiões. Entras corno poderoso? 
eis-te prostrado na humilhação. Passas como governante? eis-te 
encarcerado, alvo de improperios, roxeados os pulsos dos gri
lhões, condemnado á mudez das lagrimas, privado de te diri
gires aos teus mais caros, ás fibras da ·tua alma, martyrisado. 
O costumado aos commodos e ás grandezas, ahi jaz reduzido 
ás privações e miserias; mãos all'eitas a derramar bene
ficios, impossibilitadas até ele súpplices se erguerem para o 
ceu! 

Oh! quão aiTlictivas e duras não deYem ter sido essas noiLes 
eternas, e esses dias-noites que o mísero e seus companhei
ros curtiram nos ergastulos de Humaytá! Como não chorariam 
os prisioneiros a perdida liberdade e a patria saudosissima, a 
Sião, a Jerusalem d aquellas novas filhas de Edom, transpor
tadas ás margens do Paraguay, ás aguas d'esta Bahylonia do 
deserto! 

.Mil vezes, n'esses dias angustiosos, sentados no cscabello 
ignominioso, pallidos e emaciados, descurado os cabellos, 
roçando-lhes a barba pelos peHos, clescaindo-lhes os membros 
ao peso dos ferros, cobertos de andrajos, nuas as plantas, não 
terão elles fitado olhos amortecidos, mas inundados de sau
dade e de amor n'esta constellação magica do Cruzeiro, d'onde 
terão haurido forças de esperança fallaz ! Dem podiam excla
mar como Da-yid para Jeremias: 

<e Junto dos rios de Babylonia, ali nos assentámos e pozemos a 
chorar, lembrando-nos de Sião. Como cantaremos o canLico ele 
Sião em terra alheia? Se me esquecer de ti, Jerusalem, a es
quecimento seja condemnacla a minha dextra. Fique pegada 
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a minha língua ás fauces se eu me olvidar ele ti. Lembra-te, 
Senhor, elos filhos de Edom no dia de Jerusalem !n 

B o Senhor se lembrou cl'elles, sim. 
Na terra lhes concedeu a palma elo marLyrio elos marLyrios, 

que é a lousa estrangeira pousada sobre seus caelaveres pela 
mão dos inimigos; mas na paLria celeste foi-lhes de par em 
par aberta a eterna mansão elos justos, el'onde terão visto o 
Supremo arbitro dos destinos liberalisar aos seus a vic~oria, 
e com ella a gloria e a honra. 

Taes foram os procedimentos elo aelversario iníquo. Desde o 
primeiro morriento de seus perfidos ataques, ele suas nef~rias 
depredações, não tem nome ele· guerra o que elle pràHcou; 
mas de latrocínio, selvageria, iniquiclacle e opprolJrio; não tê em 
nome de política esses acLos monstruosos, mas de inveja, de
meneia, odio, oolera e ambição. 

Nem de homem merece fóros quem por guisa tal se com
porta. Perfidia nunca será condição de guerra; cutnpre até ás 
hostilidades serem Jeaes. Nunca o homem póde esqugcer os 
laços moraes que ao seu similbante o prendem. Adversarios 
infelizes não são réus criminosos, sim irmãos, a quem deve
mos soccorros, protecção, sympa:tbia e dó. Nem após a victo
ria é licito exercer os chamados direitos d'ella, senão em corpo 
sobre a nação vencida, e nunca em particular sobre os indi

víduos, membros d'ella. 
Ai do tyranno que, affeHo a reinar pelo terror, pretende 

vencer estranhos com as mesmas parricidas arma"s óom que 
rasga as entranhas da patria! Até elos seus recebe, as mais 
das vezes, o premio da sua ferocidade. Pericles e Pisis~rato, · 
em Athenas; Mario e Sylla, em Roma; Silvestre de Medieis, 
em Florença; Robespierre em França, e tantos outros, são li
ções ele que, nos governos ferozes, .lá surge, uma bota, etn 
que o rnais que todos forte, se converte no mais que todos ftaco. 
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Mas a propria traição tambem conta seus dias de triumpho: 
embora embaídor. O pé maldito do estrangeiro armado pisou 
a terra santa ela nossa patria querida; Coimbra, Porto ele 
Sousa, Taquarussú, Furquilha, Nioac, S. Joaquim, Urucü, 
Cerro Dourado, Taquary, Mangabal, Albuquerque, Corumbá, 
foram manchados pelo halito pestífero elo despoLa do Chaco; 
suas lanças ousaram algumas horas estender-se :.l.l.é S. Horja, 
ltaqui e Uruguayana ! 

III 

Tanto não era mister para accender no coração de Lodos os 
brazileiros uma ira santa, fazendo-os protestar, no alLar da 
patria, que por completo não seria tido u cles.aggravo, emq uanto 
o insultado pavilhão não tremulasse victorioso nos muros ela 

Assumpção, não fosse arrasado o covil de Humaytá, e o Ly

ranno reduzido para sempre á impotencia! 
Exemplar unanimidade ele resolução! uma só voz, sem dis

crepancia, bradou desde o Paraná até o Amazonas: desaggravo 
ou morte! Já em nenhmi]. espírito brazileiro se atLencle, em 
tal situação, aos erros commettidos pelos nossos governos, 
que outra consideração mais alta ~e levanta. 

Ostentou-se desde logo a nação com uma energia e perse
verança que nunca esfriaram o tempo,, as provações, os bor
botões de precioso sangue, o desfallecimento de inclispensa
veis braços validos, os males no presente, os onus sobre o por

vir. 
Nunca brazileiros, dignos do nome, comquanto almejassem 

paz digna, a acceitariam, emquanto um palmo das nossas 
montanhas estivesse occupaclo pelo inimigo, emquanto esle 
no seu proprio coração se não tivesse rendido. ,E que honrosa 
metam·orphose a nossa! 
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Em paiz, que de se não ostentar hellicoso se ufanava, di
rieis q1,1e se realisou a ameaça de Pompeo, fazendo, ao sim
ples bater do pé, surgir poderosas legiões. 

Mares, que só em pacíficos baixeis tinham visto Iluctuar a 
esphera estrellada, gemeram, da noite para o dia, assober
bados de quilhas innumeraveis, vergando ao peso dos ca
nhões. 

Os cidadãos soldados, cuja missão apenas fô~·a a manuten
ção da tranquillidade interna, jubilosos se transportavam :'t 

província invadida, ás J:ronteiras, ao cent.ro do paiz inimigo. 
Uma nova e heroica milícia, sob o titulo de Volunta1·ios ele~ 

patric~, prorompeu ele todas as cidades, villas, povoados e can
tões do imperio. 

E quantas heroiciclades ele patriotismo se não manifestaram 
n'esses febricitantes dias ele delirante enthusiasmo! Comme
moraram os seculos- em Rdma, uma Cornelia, apresentando 
á patri;:t os seus filhos, os seus Gracchos, e exclamando : «Eis
aqui as minhas joias».- Em Portugal, uma Filippa ele Vilhe
na, armando cavalleiros seus filhos D. Jeronymo ele Ataycle e 
D. Francisco Coutinho e ordenando-lhes que salvem a patria 
ou morram por ella. Varias exemplos similbantes nos deparou 
o ardor d'esses brilhantes dias. Tal foi o caso com D. Anna 
Nery,~ a nossa melhor Filippa ou Gornelia, que, não contente 
com offerecer toda a sua querida prole em holocausto á patria, 
completou a sua heroica acção, transportando-se, ella propria, 
ao theatro da guerra, para, acudir a seus filhos, quando a lança 
inimiga os ferisse, e estendendo depois, anjo de caridade, o 
seu maternal desvelo aos proprios estranhos, sem clistincção 
de hierarchias ou posições. 

Mas não individuemos. Abnegação e sacrill.cios foram tão 
communs n'esses dias, que só facil seria a menção elas raras 
excepções. 
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Oh! e quão penosa, arriscada e lugubre não foi esta larga 
peregrinação de val en~es por terras nossas, e sobretudo pelos 
sertões inbospiLos elo Paraguay! 

Marchas audazes em terrenos desconhecidos; matas espes
sas servindo ele abrigo a emboscadas; fortalezas preparadas, 
desde annos largos, com 'Lodos os recursos da natureza e .da 
arte; inimigo cruel, fanatico, astuto, animoso e que se não 
rende; desconfianças e antagoni~mo das proprias nações, a 
que as circumstancias e os ~raLados nos ligaram; indisposições 
seculares entre os que têeminteres.ses communs; regiões des
naturaes para homens nascidos entre o equador e o tropico; 
enorme distancia do centro elos fornecimentos de todas as es
pecies; fl.uctuações de temperatura, alheias á natureza cl'es
tes combaLentes; tudo isto tornava já assás arcluâ esta pro
longada campanha. 

Mas ouLros lances innumeraveis tiveram nossos soldados 
que supportar. Áquelles ermos, ora tão povoados; áquellas 
flores tas, ota derrubadas; áquelles Jogares ele usual silencio, 
ora acordado 'pelo som dos clarins e das caixas, chega cansado 
o exercito . Levanta suas Lendas quem pócle; cl~Ham-se na terra 
ensopada; passam-se as horas ele trevas na insomnia, e . ás 
vezes com a visita de serpentes, onças e feras . . . Alta noite, 
lá cae de improviso um d0s pampeiros d'aquellas paragens ; 
arrebata as tendas, varre munições, arruína armas, arroja 
tudo a centenares de braças. 

Em seguida, sobrevem um diluvio, que as torrentes, dia e 
noite, não cessam ele despenhar-se; engrossam e entume
cem-se Paraná, Paraguay, e to elos os seus ailluentes; os fos
sos extravasand0 mudam em lagôa cada trincheira; conver
tem-se os esteiros em arroios intransiLaveis; alagam-se os 
campos; as lagunas já são mares; interrompem-se as oommu
nicações. Cada batalbão isolado, sobre o comoro que para :re-
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fugia escolhêra, espera a cada instante ver-se invadido pelas 
aguas. 

E depois, as enfermidades, prostrando .mór numero ele ho
mens que as balas: em Mato Grosso, a varíola quasi aniqui
lando os mesquinhos mandados a longínquas e honrosas expe
clições; no Paraguay as febres paludosas, o escorbuto, a hydro
pisia, o cholera, derrubando batalhões inteiros, e atulbàndo 
hospiLar;Js, por vezes collocados em Jogare~, onde, tanto como 
da molestia, havia que receiar ela disposição do a:nimo dos 
habitantes. 

E não mm~os, a obra devastadora do homem! O inimigo ar
mado até aos dentes; fortificado em alcaçovas tidas por insu
peraveis; escolhendo sempre os campos de batalha em terre
nos seus conhecidos e tlesfavoraveis aos contrarias, por todas 
as condições topographicas; os nossos luctanclo quasi sempre 
com summa desigualdade e a peüo descoberto contra inimi
gos abrigados por bastiões, ~ranqueiras e anteparos, e a ca
valleiro das nossas posições. 

E os nossos homens de aço , embora divisem em torno der
rubados os mais .briosos e intrepidos, avançam sempre, sob 
1.1ma abobada de balas, bombas, granadas, congreves e me
tralha; e depois que os canhões e morteiros téem feito a sua 
mortífera obra, eil-os arrostando impavidos as espadas e as 
lanças, e fazendo pagar sempre caro o nobre sangue derra
mado. 

IV 

Nem foi esta campanha similhante ás conhecidas, pois o 
Protheo revestia todas as fórmas imaginaveis, e estratagema 

· não ha que deixasse de explorar. 
Altas pondo as ·miras, e imitando Cesar no tentar impedir 

I 



172 

a Pompeo a salda ele Brundusio, lançou de praia a praia enor
mes correntes ele que os nossos zombaram e que ahi Oguram 
hoje como trophéus nos arsenaes elas tres potencias. 

Reconhecendo que a lucta braço a braço lhe traria sempre 
a derrota, nunca durante o commando Caxias tentou batalha 
senão ele IJOsições, de arti lheria, de fortalezas, ao longe. 

Coalhou as aguas de seus rios com torpedos e machinas in

fernaes· que cobardemente fizessem saltar despedaçadas as 
e mais alterosas naus. 

Collocou, escondidos e immoveis durante muitas horas, ca
çadores de homens, cujos olhos apenas sabresaiam de furnas 
excavadas na t~rra ou ele aLoleiros nos sitias baixos, ou dos 
poços elas esteiras; assim como outros invisíveis, no Qlto ele 
arvores annosas que lhes serviam de mangrulhos, parapeitos 
e ameias. 

Semeou de formidaveis palissaclas, visíveis e occultas, a 
terra e as aguas, por toda a parte multiplicando estorvos e 
riscos. 

Aproveitou a noite para tentar as emprezas mais audacio
sas, tomando por dignos alliaclos trevas, chuvas, .nevoeiros e 
Lemporaes; levou centenas e centenas ele homens a abordar 
nossos galeões, qu antes a tingir com o sangue de todos a veia 
d'aquelle Phlegetonte. 

Na calada elas horas mortas, aproveitando-se ele nma pe
culiaridade d'aquellas regiões para illudir-nos, improvisou 
ilhas fluctua,ntes, camalotes artificiaes, a cujo abrigo deslisa
vam silenciosas, curvas, traiçoeiras, as catervas acLiva e pas
sivamente destinadas a humanas hecatombes. 

Á levada dos rios lançou vapores, navios ele véla, e depois 
chatas, bombarcleiras, chalanas, canoas, balsas, jangadas, 
quanto podia, embora informe, para transportar maLadores, 
instrumentos de destruição. 
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Paz Ludo finalmente por obra, quanto o anjo das trevas, Sa
Lao, o exterminador, lhe ~uggeriu em seu cliabolico orgulho, 
como auctor tio mal, posto já habituado a fugir espavorido 
anLe o vctcle 1·et1·à Satctncts, que estava destinado a ser profe
rido pelo hera e brazileiro, que a patria achou prestes sempre, 
e sempre glorioso e vencedor, á defeza das causas da honra. 

Que paginas luminosas e imperec_edouras não inscreveu a 
fama nos fastos do grande imperio americano! De orgulho es
tremecerão sempre os nossos vindouros, ao escutarem os no
mes de Paisandú, Corrientes, Riachuelo, Cuevas, Yataby, ilha 
ela Victoria, Passo da Patria, Hapirú, Tuyuti, Estero Bellaco, 
Curuzú, Potrero Pires, Para-Cué, Estabelecimiento, Curupaüy, 
'l'imbó, Humaüá, Tebiquary, Villeta, Angustura, Lamas Valeu
tinas e Assumpção. 

Embora deplorassemos raros accidentes, tão vulgares na 
variavel sorte das armas,· nunca sob o com mando do sr. mar
quez de Caxias soffrernos uma derrota; e nossos soldados ovan
tes saíam sempre ela peleja com.,os trophéus ela victqria, pri
sioneiros tomados, artilheria, bandeiras, espadas e ·armas, 
cavallos, munições, carros, bagagens e caixas ele guerra . 
. D'essas glorias cabe tambem parte a nossos denodados au

xiliares ele arnJJas as margens do Prata, que tinham, em com
mum comnosco, sangrentos aggravos do tyranno. 

Uma Jagrima, uma prece 'fervorosa por nossos mavorcios 
combatentes! ~lilheiros ele jovens lá jazem sob a !'ria e pesada 
terra elo estrangeiro, victimas elas balas, das explosões, elos 
espingarcleamentos, das pestes, elas enfermidades, elos frios, 
das intemperies, das privações, e da miseria do viver elos 
campos. 

·outros, em numero parco, mas ainda mais m~squinho, ele· 
llnharam e a&onisaram nas masmorras elo despota. 

Mutilados restos de bravos, por ahi sobrevivem a si mes-
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fuos esses nobres in validos, alquebrados, aleijados, amputa
·dos, e com o corpo coberto elas grau-cruzes ela patria, que são 
as suas cicatrizes. 

Quantos pisaram tão ingratas regiões hem cumpriram o seu 
dever: aguerridos, disciplinados, dedicados e constante.s, esta 
nação se orgulha do · nome ele todos (mortos ou vivos), como 
elos filhos mais queridos, mais illustres, mais estremecidos. 

Eram, sim, impavidas nossas hostes; cidadãos pacíficos con
vertidos em soldados, haptismo de fogo e sangue para logo os 
regenerou, igualando-os ás primeiras milícias do mundo; que 
o patriotismo opera milagres d'estes . Mas pouco valeriam os 
esforços individuaes sem a perícia do commando. 

A marinha brazileira, já immortalisada em Riachuelo c Cue
vas, essa inclomita marinha, guiada pelo mais inLelligente, ar
rojado e activo elos chefes, tem, pelos prodígios ele Humaitá 
e Villeta, gravado seu nome em letras ele oiro, a par das mais 
valorosas marinhas do mundo; e nossos velhos avós, os in
fantes D. Henrique, os Vascos.da Gama, folgaram !'lo paraizo ao 
adminM·em as façanhas de netos dignos cl'elles. 

E o que clit'ei do excelso cabo que, após longa \tida de de
dicação á i)atria, na quadra em que a natureza marca tetmo 
aos sacrificios; na ·posição em qL1e já não ha elevação ou re-. 
compensa a que se as1:iíre, arrisca, por servir desinteressada
mente o seu paiz, a saucle, a vida, o nome, as velhas glorias, 
todos os interesses humanos? É que elle era o braço forte, o 
predestinado vingador do impcrio. Modelam-se-lhe as ali.as 
qualidades pelas elos supremos cabos ele guerra. 

Em que fizeram estes consistir a superioridade elo comman-
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do? Em ·conservar unidas as forças; em eviLm' ponto algum de 
vulnerabilidade; na rapidez do transporte dos exerci Los para 
onde convinha; no assegurar dos d0positos; no conhecer do 
terreno; ·no escolher das localidades; no aproveüar os erros 
do inilp.igo; no mudar a proposito a linha ele operações. As
sim nos pinta a historia: Alexandre na Europa, Asia e Africa; 
A nnibal na J:Iespanha, Italia e Al'rica; Cesar nas Gallias, ante 
Pompeo, e no Egypto; Gustavo Adolfo na Livonia e na Allema
nlla; Turenne na Alie manha e na França; Eugenio de Saboya 
na Turquia, Italia, França e Flandres; Frederico na Silesia, na 
Bohemia, no Elba; Napoleão na Italia, Egypto, Aliemanba, 
Russia, 1-lespanl~a e França; Wellington em Torres Veclras e 
Waterloo. 

São altas partes elo general a coragem, a pruclencia, a ce
lel'iclade no comprehendm·, a instau taneidade no decidir; mas 
a tactica, as evoluções, a accurnulação elas sciencias elo enge
nheiro e do artilheiro, isto ensinam-o bistoria, tradições,, ex
periencia, estudo; o conhecimento cl'essas altas partes da 
guerra, como nos tratados se aprende a geometria, é nos 
campos de batalha que se adquire. 

1'odos estes dotes se reunem no grandioso vulto, que os 
nossos amam corno paternal; que os inimigos temem como 
invencíveL Soldados taes, tal general! Cidadãos devotados, 
harclimenLo nos combates, constante abnegação, resignação 
nos padecimentos, tudo foi connnum. 

AclianLe, submettenclo á analyse toda esta materia, ponde
rarei que, um dia, quando a historia imparcial chegar a esLa 
penultima pagina elos annaes ela nossa guerra, chamará a at
tenção para as derradeiras operações das nossas forças no Pa
raguay, tornando-as objecto de estudo, como ~lgumas das mais 
apregoadas de Cesar ou Napoleão. A prudente audacia com 
que o nosso capitão, alongando olhos pelo presente e pelo fu-
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Luro, chegou a àperlar as feras no seu antro, e a eneurralal-as 

no orgulhoso e inexpugnavel castello, cujo s6 nome valia pha

langes; a opportuniçlade 'e harmonia com que de terra e mar, 

a um tempo, fez sobre o foco inimigo convergir as balas; a 

intrepidez com que, de espada em punho, á testa de uma bri

lhante divisão, acommette e se apodera do Malakoff d'aquella 

Sebastópoli, o forte do Estabelecimiento; a tenacidade com que 

successivamente vae comprimindo o inimigo em ferreo abra

ço, cada vez mais estreito; e aproveitamento do ensejo mais 

opportuno para tentar um reconhecimento em força, mortí

fero embora, mas decisivo, para forçar o inimigo a desampa

rar as muralhas que tinha por baluartes de SU!J. nacionalidade; 

a convicção que assim foi levada ao animo de Lopez, de que 

toda a resistencia era impossível, e de que mais valia a deses

perada tentativa de ir aggregar esses numerosos braços aos 

de seus companheiros de Timbó; a previsão com que todas 

as saídas e avenidas foram tomadas aos profugos, obrigan

do-os a optar entre o rendimento e a morte; a caridade com 

que, adquirida a certeza de que as balas só íam varar a quem 

já não podia prejudicar-nos, se esforçou por salvar, e salvou, 

a vida de muitas centenas de homens, mulheres e creanças; 

bastaria tudo isso para constituir uma epopéa, cingir uma 

fron.te augusta de louros immarcessiveis, fazer voar o nome 

elo marquez de Caxias nas azas da Victoria, e eternisar: a me

moria de um famoso capitão . 

E nem esqueçamos aqui a parte que, no desfecho d'aquelle 

incidente, coube também á religião. Já os esfaimados leões, 

encantoados no Chaco, padeciam todas as privações- as ba

las os haviam rare~do - a esperança da evasão desappare

cêra; não tinham com que do frio intenso libertar os membros 

nús; seu sustento era apenas a caçada de algum passaro, ele 

algum animal carnívoro, de raizes, sapos e serpentes, e, com-
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Ludo, ::~e Hão reudiam ... por não Lerem li cença, e porque, 
~em ordem de chefe seu, um paraguayo não se rende . 

.Acode então um missionario, desprezando os tiros com que 
anteriores parlamentarios haviam ·sido recebidos; leva.na es

IJ L1 8l'cla o crucifixo, na hôca palavras ele affecto, ele compaixão 
para com elles mesmos; chora e triumpha! As armas de per 

si lhes cáem das mãos, abrandam-se olhos que scintillavam, 
já labias .que hlasphema-ram sorriem jubilosos e gratos. 

Assim entendem a religiã~ os verdadeiros ministros elo Al
l.issimo. Outros ba, digâmol-o para confusão nossa, que não 
trepidam ele profanar o nome santo, ele polluir e cleshonrar os 
dogmas da nossa crença em proveito ela tyrannia. Esses, pre
postos para sal ela terra, para pastores ele vastos rebanhos, 
ousam prégar aos fanaticos que se deixem embora trucidar 

em clefeza elo seu SUJH'emo) porque depois ele mortos irão re
.S ll rgir nos lares dnde nasceram ! Fôra só horrível admirar a · 
que grau de abjecção a ignorancia e superstição tem arras-

' Lado homens a quem taes promessas podem seduzir, se não 
fosse tambem tremendo pasmar ante o sacrilegio com que um 
ecclesiastico, um ímpio sacerdote, um prelado rasga dos livros 
sagrados a pagina onde tal resurreição é só reservada para o 
juizo final! l'elizmente para esse, copseHtiu o Bterno que a 

punição Ibe fosse .infligicla na terra, e pe lo propri~ tyranno, 
em cujo proveito a.ss.im blasphemára. 

1\lostrei como é a lealdade paraguaya, como é a nossa; como 
a sua, como a nossa justiça. Elles mercadejam-na como expe
diente para bene fi cio ele um clespota, nós venerâmol-a como 
um laço ele amor á humanidade. Em todos os deveres do culto 
o nosso exercito se distinguiu. É que nem sempre ba antago
nismo entre a espacla e a cruz. Podem legiões distinguir-se 
por muita pieclacle, mu ita. fé, muita religião. Soldados foram 
S. MarLinho, S. ScbaRLião, S. Mauri.eio, S. Cancliclo, Santo l~xu-

12 
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peri.o, os milhares de marLyres da legião 'l' IJ ebana, e LauLos ou
Lros; esses soldados não prometteriám a seus comparrlléiL·os 
resurreições terrestres, mas supplicariam a seus inimigos que, 
para mór gloria 'de Deu , poupassem seu propri-o sangue. 

Arvoi·adas as bandeiras alliaclas en} HumaiLá e 'l'imbó, Li
nh<úh ainda d·e seguir-se gloriosas jornacias. O humano proje
cto do grão ·chefe, de poupar sangue, lbe inspirou successivos 
expedientes, qué forçaralh ainda o inimigo em TcbicLiary, 
como o havia força:do em HumaHá e 'l'imlJ'ó, a ·evacuar f'orLa, 
lezas tão cusLosamente levalÜadas, e a fugir anLe a espada in
vencível. O impr'u'dente, chegado a Angustura, imaginou qu e 
a immEmsa s'Uperioricladé de suas posições, com magniücas 
tl'erezas naLutaes, pocleria obsLat á n'larc'ha do vencedor. A 
admira,vel esLrada ~o Ch~co, as batalhas ele lLororó, A vahy e 
Lomas ValenLinas, mostram que o irnpeto de nossas aguerri
das hastes era i-iTesistivel, que seu genel:al em chefe era o 

genio das batalhas, a qnem estava reservado fazer fluctu ar o 
pavifhão áuri-verdé sobre o palacio desde tão largos annos 
condemnado a covil el e Lyrannos. 

'Eis-ahi flca, a largos Lraços, condensa:damenue resomida a 
historia ela guerra c1'0 Paraguay, na parLe r1 ue prende com a 
sna origem até o termo do commando em chefe elo sr. mar
qnez ele Caxias. Passar.ei em seguida a encarai-a, cl en Lro elos 
mesmos IimiLcs, soJ_j o a::;pcc~o po~i Lieo e miliLar, descendo 
para isso a niuiLo mais minuciosas aprcciarõe~ . 



CAPrrULO . XII 

I. Da polil ica du ;,;·abinclc IJraúlciro nas rtueshics do Prata e elo Para
;,;·nay.-1 1. /lo lratatlo da !ri p/icc allian ça de 1 de maio ele 1865. Sua 
in ~o n s lituc iou~litlad c .- 111. Anal ysc das di~TJOS i çõe · el'esse tratado.
!\' . Prolocolos anncxos.- V. Onlros erro: cl"e ta campanlm c suas OOII 
scque llcias.-VI. O co nun amlo l'S iran n·ciro, e as guerras de llarcerla. 
Yi'i. 111 uonvc11icnuias elo vOHi ll iU II Clo eslrang·ciro, por consiclcragõcs tlc 
urdolll moral c política. O Yicc-roioaélu ~lo Rio 'da Prata. •Os Ot'I'OS ela 
polilica brazilcira no sul. 

I 

IJesçam'e: das gcnerélilidHQics . Ka phase que se' .,egme não é 

j cHo ros w~ü.r os aconLeoimenLos, tão suoointamente ·CO I1'1'0 até 
aqu'i hei feito. Sem olvidar qu e não é meu intuito escrever 
um capitulo dos fastos elo Bra~il, e sim elos elo mel'l. bipgra
P haclo, tmvam-se entretanto aqui Lão intimamente as duas bis
Lo rias, <1JlUe esta fic <llria defectiva sem o c0mplemento d'a:qu~lda, 
em varias pontes graves. 

Como é só minba a responsabilidade de quanL(i) estas pagi
ua::; aventumm; como n'ellas me não arvoro emjn~eTpl;efie ele 
•(l).pilliões alheias, por mais respeitavois que sejam; C0!lJil@ 1 em 
política, a obscmidacle elo meu nome tor!'la inofl'ensivo qna:nto 

' 
labias incompetentes jLJlguem digno de censura; c0m0 emum 
·)!lalavras só mi!Ihas não podem compmmetter a vnlLos mmito 
IH<ris alLa.meutc collocados, nem á escola -po litica em ql!le Le
nho a honra ele militar; fallarei com a liberdade mais ampla, 
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sem que me peie a considemç.ão de que Lalvez esLej·a em erro: 
é innocente o erro quando a bôca é desauctorisada. 

Foi vil, foi iníquo o procedimento ele Lopez; não ha duvi
dai-o: mas tambem na successão dos acontecimentos, que ori
ginaram esta teia de Penelope, estas questões elo Prata, e elo 
Paraguay, houve sempre, por parte do Brazil, a devida pru
dencia e previsão? Não ousaria affirmal-o, porquanto ponde-

' I 

rosas duvidas me assaltam o espírito. De tal natureza e ma-
gnitude são ellas, que se me afigura stigmatisarem o caracter 
político d'essa guerra; pOrem em relevo as insanas difficul
clades que denunciava, e a grandeza das proporções que de'

via attingir, graças sobretudo ás imprudencias e aos euos 
do gabinete ele S. Christovão, ás suas fraquezas sim ui ando 
força, e ás difficuldades inextricaveis em que por inhabilidade 
se emmaranhou. 

Começaram as questões com Montevidéo, onde realmenLe 

muitos cidadãos brazileiros tinham sido malLratados; ·mas , 
ponho em duvida se, em presença das circumstancias, havia 
plena rasão para romper em excessos taes. Quando, após ma
nifestações na camara dos deputados, o gabinete ele S. Cbris
tovão mandou ameaçar a republica oriental com a violeneia, 
se não fosse attendido, afigura-se-me que pelo menos Lres 
faltas se commetteram: -expedir ulti'rnatwns, quando se não 
estava habilitado para fazel-os respeitar ;-;--- ameaçar com 
força, quando ella nem existia ainda, e levou b,astantes mezes 
a organisar-se, e nem bastaria, se não houvessem concorrido 
circumstancias tão favoraveis;- não se terem de antemão 
disposto as causas para a eventualidade hellica. 

Antonio Correia elo CouLo, Herculano lferreira Penna, e ou
Lros, tinbam annos 'anLes hraclaclo que o Paraguay se predis
punha para guerrea~· o Brazil, c que o Brazil dormia perigoso 
somno e deixava inclcf'eza especialmenLe a ameaÇada proviu-
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cia de Mato Grosso. Desprezat·am-se estes avisos, e quando se 
acordou, foi ao estampido do canhão, d'onde resultou perde
rem-se immensas vielas e rios de oiro, que mais cautelosa 
previsão houvera poupado . 

Felix <[Lli potuit r enun cognoscere causas ! 

Qual fosse na origem o 1·eal motivo da indisposição enLre 
os governantes ele S. Christovão e da Assumpção, não ·o sa
berei esmerilhar; mas, regulando pelas apparencias e pelas 
palavras, observo qu e o governo elo Paraguay motivou o seu 

protesto de 3 O ele agosto de 1864, considerando a occupação 
elo terriLorio oriental por fo rças imperiaes como attentatoria 
do equilíbrio dos estados do Prata, como acto que prejudicava 
sua propria segurança, paz e prosperidade. Esta vaga ameaça 
foi depois ~eguida da insidiosa captura do paquete J11cwque::: 

rle Olinclct, e de seus inermes passageiros, da expedição mili
tar á provincia de Mato Grosso, celebre por inauditas atroci
dades e de outros aLLentados. Nenhuma providencia séria se 
havia tomado para obstar tamanhos vandalismos. 

Poi tudo isso fructo da imprevidencia, mórmente em tão 
solemnes conjuncturas. Cumpria que o gabinete de S. Chris
tovão estivesse de sobl'eaviso ; cumpria que elle conhecesse 
e tivesse em conta os pod erosos elementos accump.lados pelo 
Paraguay; cumpria não cooclemnar a irracional desprezo as 
ameaças ou as velleidades d'aqu ella republica contra o im
perio i . 

' Tão longe se levava n'esses tempos a cegueira e a preoccupação, 
que uma voz, alias auclorisada, pelo talento e dedicação pah·iotica ; YOll 

de cidadão conJ:recedor do Estado Orienl al, e que n 'essa paragens rPprr 
sen tou um papel importante, exelamava CJTIC, para g-~erra Lal, bastava um 
?'ebenque na clextra de mn comma1ulante de um batalhão! Qne ligeira 
icl éa se não fol·mava ela lig·cireza de tae victorias ! E que monlanhas dr 
caliayr rE'l< não pag·aram lilo p resnmpc:osa c indisC.J'Pia in fal nação ! 
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Comp,çarla a guerra na repuhlica orienl.al, e após os vanta
josos suocessos obLidos peló nosso exercito, unido ao do pro
prio paiz, comxnanclaclo por um elistincto general oriontal, 

-amigo do Brazil, D. Venancio Flores, que prematuramente 
acabou victima elo punhal fratricid a, o babilissimo cliplomaLa 
brazileiro concluiu o mais sensato e conveniente tratado, 
que, em taes conjuncturas, se poclesse negociar . O gabinete 
ele S. Cllrislovão pagou este relevante serviço çom a mais se
vera e ingrata punição, altamente impolitica, até pelo eles
prestigio que cl enamava, menos sobre a pessoa elo beneme
rito negociador, que sobre si mesmo, quando assim !ornava 
suspeitas ante o estrangeiro interessado as disposições do 
imperio . 

• . . Rel.raiamos a penna : Glrisse::, mo?·t.els, n' r.t1JJ1~bYf:: pns! 

II 

Assignou-se a ·1 ele 1\]aio ele 18G5 o famoso t)'alado ela 
tríplice alliança entre os governos brazi lei r·o, arg·cntino e 
oriental, acto que pareceu (is (ecit cu;i p1·oclest) redigido na 
secretaria cl'estaelo elos negocias estrangeiros ela republira 
de Buenos Ayres i, e incompatível com as nossas instil.uições, 
ou os nossos ü1teresses, principalmenl.e pelos motivos que ra-

' Eis como se exprimia um senador, em sc~são tle 6 ele jnnlio uc 1860: 
"Qual das trcs nações se achava mais amraçacla e linl1 a maiR a perder? 
Basta saber-se qne, por maior qnc l'oRse a forç:a do cl icl·ador do Paragnay, 
ell e não poderia e nem se alrrvcria a ullrn pa~Ra r a I'I >O nl ri ra ele Maio Grosso 
e elo Rio Grande, ao llasso qne em nm momento podia JJloqnear l3nrnos 
Ayres, lançar mn exerci to em snas immrdiaçõcs, leva ntm• a ronl'crlcração, 
c au.\ ili anclo o partido blanro, rlrn·nhar o g-ovcmo rll' Florrs em Monlr
vicl.éo . Eram po is os no:soR alliaclos do Hio da Pn1t·a qne oOJ'I'iam J'iscos 
mais immecl iatM c sc1·ios, 11fio dr simples oll'rnsa ú sna so l)fwan ia, 11111~ 
qe sua propria ex istem*. 
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pidamenle passo a rxpençler, e qu,e 8P,1 rarl.e, já tf e~se Lenwp, 

agi Lei m1- impr('lqsa periorlica de Pemaml.Ju co 1• 

g antes ele tudo cump1·e declarar que quem , como. eu, co
nhece o dístincto talento, a perspicacia e os sel\timentos pa
trioL~co ~ çlo i[\usLre age~~e elo g~_lJinete ele S. Christo,yUq; ima
gi~o os Lranscs por que elle nlio Lerá passé\~O , servindo de 

' Talvez não seja dr'. rahiclo lmn~crrvrr acrni nl~uns lt·cchos de um ar
lig·o pnlJli cndo no JlCrin•licn tlc l'rrnamlmco intitulado f·i?1te chwo dç?7Jqrço 
(de qne eu era J•cclncloJ· em · cbcl'rl. c (JHC YiH i\ lli lí em !laia ele 24 de 
maio ele 1866: 

«Acabàmos de ler, com surprcza e dor profunda, o tratado da trf
?Jlice alliança, segundo cuja. e l'i pulagõcs emprchenelemos a g·uena COl1-

il·a o tli r tador do Paragual'· Na verdade, nenhum coração )JrazUeirq pódr 
vrr sem mágna o 1nodo por q1w se menosprezam os interesse do pai?., e 
RC rl c~ pr.rçliga o nqsso tlinheiro, posterg·a ndo a nossa propl'ia honra. 

,,x·cs c tralarlo sac rificam-se o ]Jrincipios de alia polilica, !'l olJriga-se 
a nar,ão ao di ~ pendi.o ele enorme~ sommas r de prccio q sangue, sem 
qnc se cm·c tla causa publica. 

·~Tão inconvenionle trataclo ncon occuli.o, ~só ag·ora d'elle a nação tem 
noticia, p01'que o governo ing'lcr. o fez puJ:!licar Pl}ra conhecimtJ1J.tO do 
parlamento llritannico . . . A abjecção a que uos q~duz levou certamente o 
mwtor Q.o mal a mantel.-n secreto. e seercto aipcla estaria, se p esLmQ
g'bi.t·o o nãq eli.V11lgasse. 

"Para honra de alg·uns caraclpres probos e nolJres elos nossos homens 
publicas Ollmpre clecl.arar crue consta não ter sido sLmilhante tratado 
snbnÍettldo á approvaoão do c011 elho d'rstaelo nem antes1 nem CleP,qfs 
clr coneluiclo ... 
' "Q ~~ ~· tigR 2.• não fixa as forca~ com que deve cad~ um dps alliados con

COL'I'Cf' para ~ g·~!')l'l'i:l; e a~sün Cf.l4A ~1111 é jui/1 das i'Ol>!)l)S Cle crue pó ele 
di pDJ'. Se pnlt·ar 111} camp[!nha cqm um batalhão, tem sq.p. feito a obriga
ção cnnlrahjrla. O f[llr ro~nltou rl'al!~? A Alletp (! feita f.)Ol' nós, em pro-
' 'r ito alheio. · 

<•De factp o ex.,erpito arg-enlino compõe- e ele 8:QOO a IO:QOO homens. 
"O exercito priental ó i[l~a. i nenlmm, CRn st~)]C~O apen~s de 1:200 ho

lllCns; e porcruo o genera l li! ores lives?C CJlle commandar, preciso· foi. com
JlOr-se um exercito com clivisõe brazi lciras e argentinas! 

«A. força lJraz ileira é el e 45:000 homens, e a ua esquadra tem sido 
for i e peão sobre fl.)lC a g·ucrra tc)ll girado até agora. Se clla houvesse sido 
drsiJaraladl} em lliacln1ello, .ou se nós a não ti.vessegws mandado para ~s 
ag-nas cl.o Pral[), o dietador J,opez l1averj ;,t !)Jltraclo em Duepos Ayres, Slllll 

Pnronlrar clnis bata lh ões pnra Jh P emllarg·arem o passo. 
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instrumen r,o para tão !,ristes condições; se llouv.e ahi imprevi

dencia, temeridade, deve recair sobre a entidade que tal po
liLica insu:fllou, e não sobre o negociaclor a quem só cabia se
gqir instrucções. 

A constiLuição elo império só ao poder legislativo confel'e as 
faculdades ele conceder ou negar a entrada no llrazil de forças 

.. o artig-o 3• fixa a unica oJJrigação rla repulJii ca argr.nlina, cujo presi
delíte obrirJa-se a comma,nclar os nos~o~ so l elaelo~, c nel1 ando i s~ o ·po1wo, 
q11ed a tambem élispor da esquadra. 

uN'esse ar tig·o ha lllll ataque á so berania elo Jlrazil, li ranLlO-SO- IIio a liYl'E' 
escoii.Ja dos generacs e a"Jmi.rantos: os alliaelos designam por seus nomes 
os generaes, erne devem commandar os ex.ercit·os hrnr.il~iros por mar e 
11or terra! 

ul3em patente é o fbn de tão extmvagante e consuraveJ ostipuJaçuo. 
Queria-se arredar a eventualidacl.e de ver o no·bre marquez de Cax:ia~ á 
!'rente dos nossos exercitas. Portaqto, determinou-se Jlositivamcntc que o 
general Osorlo commandarla as nossas forças de terra, e que as de mar 
/i cassem sob a direcção do visconde de Tamanclaré, arredando-se l:amiJem 
a possibilidade de ser cl1amado qualquer outro oJ'ficial da armada Jn·azi~ 

!eira, que não agradasse á polilica prog-ressista. 
uO artigo 4.0 , que declara serem os transportes por cont·a dos governos 

respectivos, é nuUi.ficado pelo artigo 5.0 O Brazi.l tem todos os meios de 
transporte, e fica olJrigad.o a Iornecel.-os; e como Buenos Ayres, e MOJ1-
tevidéo os não• tem, nó: temos dado todo o transporte, ele modo qne a 
obrigação dos nossos alliados tem sido nen.lnm1.a. Assim são a nossas van
tagens elo lTataélo ! 

.. o art;igo 6.0 não passa de mera· illusão para o llrazil; porquanto, dando 
o tratado :im.mensas vantagen · á confederação arg·entina, como se vê do 
art.ig-o l.G.0, a incita a h·alaT secretamente com o di.ctad.or do l'araguay, e 

· por sna parte clar por ünda a guerra, expondo-se ainda o nosso exercito 
ao pcrigG de isolamento no meio éle inimigos, acima e abaixo elos rios 
raraguay e· Paraná. 

uO ar li.go 7.0 entrega a sorte do governo parag·uayo ao general ~lilre : 

porcrue 1 h e dá o commauclo ele uma legião de parag·uayos expal:riaclos ·f' 

descmltcntes, da qual, depois da victoria, hão de infel.ir.mentc saí r os pre
ponderantes e directores. elas clei.ções, e os escolhidos para o novo g·o
verno elo Paraguay . . 

uO artig·o 9.0 apenas assegura a independencia do Parag·uay por cinco 
mmos, isto é, pelo espaço ele temp0 necessario paru o governo arg·enli.no 
preparar a incorpor itção elo Paraguay á confederação arg·entina. rralisan
•io-. r assim a ah~o1·pçãn cl'es~r P~ larlo. 
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es trai:Jgeil:as, e se ao executivo é licito declarar guerra e fazer 
tratados de alliança ofl'ensiva e defensiva, seria um perigoso 
absolutismo, se a obrigação ele levar tudo isso ao conlleci
mento da assembléa geral se interpretasse restrictarnente alem 
de rasoaveis limites. 

É minha hurni~cle opinião que os tratados de que falla a 
constituição, artigo 102.0 § 8. 0

, para serem validos, sem con· 
firmação da assembléa legislativa, é mister que não conte
nham clausulas que a índole das nossas instituições só ao po
der que legisla distribue, e nunca ao que só executa. Qual
quer outra intelligencia acarretaria o absurdo de que uma 
ampliação arbitraria e indefinida calcaria com este artigo os 
muitos princípios funclamentaes, que em letra e espírito clara
mente dispõem de modo contrario. Só no regimen do sitJJ?·orct

tione vol!wntas se pó de tolerar interpretação diversa. Concluo, 
pois, que ao executivo não era licito fazer, ele per si, tal tra
Lado. 

E se isto é assim em materia de attribuições, muito mais 
grave se Lorna o caso com as cautelas ele que se revestiu. 
Esse tratado d·evia ser secreto! Porque? para que? n~o t.eme 
a luz ela publicidade quem é guiado por intenções rectas. Ar
firma-se que essa exigencia foi imposta por Buenos Ayres , por 
pensaT esse governo que o Brazil se insurgiria contra as van
tagens que tal convenção assegurava á republica, em relação 
ao imperio! E acaso se deu ao menos igualdade em L'al res
guardo? Oh não! Ao parlamento argentino foi o tratado par
ticu larmente communicaclo 1, ao braziioiro não foi. Mais Larcle, 

I Releva aqui JlOtar mais uma circumstancia ag-gravantissima d'este 
pacl.o ele alliança. Em prol:ocollo, que foi. con idcraclo parte integ-rant e 
do tratado, RUpJlr itl-sc a Jamma Cf!lC dei:'\ava em pé as' fortincaçõ s el e J,o
pez, ou o direito de Levantar outras, se aqncllas fossem de~tmi.das. O con
g-res. o argentino apprnyrlll o trata1ln, ma~ não o pmtocollo; e,d'c. tr racto 



18G 

q11anrlq uma revelação em connança, uma incl iscrição (0.11 co1110 
melhor no)ue Lenh.a). çle um miniR~ro orienLf11 Cez com que a 
impren,sa de Londres, activamente serv!dél- p.or um enparregarlo 
de p.egocios ingl ~z , çlésse p~blioiqade ao f!:J.n~os.o traLfl.clo, é qu~ 

o Brazil o conheceu el e torn,a-viagem. Nem ~~sim. o, gp,w rnq ~e 
;julgoQ obrigado a dar conhecimento o.ffi cial de qll dopumel!to, 
pul.:Jllca nem reservaclamenLe; interrogq.do, nr.m affirma!lª' 
nem negava. Foi muito depois do ruído e do escanclalo çla, pu
Llicida((e, qq~, a requerimento de -u.m rpefilP.ro. çlq s~ riaqQ, o 
governq de!l copia elo tralaclo e, elas suas iQst.rucções ao. negq
ciaclor, para si!Jlples noticia, e não p,ara cliscuss~q do act.o, por 
secreto. l,arqen temos todas essas &stucias, pouco cljgnas ele 
i !flitação. 

Esse tratado, que auctorisavq. a entra,cla no ~razi1 de fqrças 
estrangeiras, qT!e clispu~1a err ]fl.rgq. esçala elo sa,pgue e qQs 

lHlVeres cl os çid acl ~os ~razHeiros, e Ql!E\ co.n tio 11 a r~ e te.rn].] naçqf)s 
gravíssimas, só veiu a ser francamente entregue pelo governq 
á publicidade em 1872, se te annos depois de es~ar em vigor! 

III 

E vejamos algu mas ele SUC1R clausulaR, tãq prejucliciaes ao 
Brazil; Quirtquid detinmt 1'eg(3s (os governos), ?Jle.ctun/.'1./11' 

Achiv·i (qs povos) . 
O a11 Ligo 2.0 prescreve que qs alliados concorram coÍn todos 

os meios ele guerra de que possam dispor, em terra ou nqs 
rios, como julgctren" neêessario.- Começa o prejuízo doBra- ' 
zil. Quem h a de julgcw necessario? Cada alliaclo a seu proprio 
respeito, ou a maioria a respeito ele ,cada um ? E não deixa de 

o proprio govemo do Bl'azil sô vein a l'er conhecimento depois da termi
nação da g·nena, e crnamlo se lmt.ou dos ajuslr.s drfinitivos da pa~! IÍ in
crível, mas certo. 
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ser curiosa esta claü,;ula, qu ando o Brazil clispugha do sextu
plo elos meios de guena, em relação a ambos o.s alliaclos ~ 

O artigo 3. 0 parece ter sido inconveniente e clesa,stwso para 
as OP.Ei\'ações., desairoso para o imperio. Lê-se. n'elle r <<Ü om;n. 
mando em chefe e cliPEwção dosexeroítos alliªdQs ficam confiados 
ao presidente da repul>1ioa argentina!» E que n1olivo sª q~ 
para isto? Ser cop.tiguo a essa republica o territprio paraguayo 
ond e as operações bellicas deviam começar! Eis-ahi a bella 
ra,são por que o general, que de seus conterraneos tem em ar
mas a oitava parte do exeroito, e um navio nos rios, ha de 
commamlar em chefe os sete oitavos de forças ele terra, e na
turalmente uma possante esquadra, tudo de outras nq.clonali
clades 2! N'este ponto adiante tornarei a, tocar. 

Q mesmo artigo designa nominalmen~e 4 g:eneraes para 
commandarem' as operações, como se tal fi xação, por secun
daria e susceptível ele moclifrcações }JOr mil motivos, não fosse 
impropria el e um tratarlo internacional. 

' .Já em março de 1866 tinha o Brazil na margem elo Paraná um exct·
cil:o de 33:078 homens,' alem de 3:000 que se lh e es tavam incm·poranclo, 
c oul:ro ele q:OOO sobre o Uruguuy. E e. l:es todos jJem proporcinuaclos em 
annas : por exemplo, nos 33:000 pertenciam 3::200 á artillleda, 4:800 á ç,a
vallaria e 25:000 á il1fanteria. i\!ais tarde, sob o commaudo elo marqncr. 
dc'Cax.ias, foram mandados para o Paraguay tanto. combatentes, que no 
I ol.al ultrapassaram 80:000. Á nosRa força naval juntou-se uma nova l]la
rinlia encouraçacla, alll'Opriacla á navegação em rios., e ap ta para clcstrnir 
ns rorlificar.õcs levmllaclas nas marg01r do Paragnay, c que e:[lltaraça
vam a pas ·agem ela uavcgac:ilo partt i\fato Grosso. 

Qnanto as LOl'\.<US ele mar C terra el os alJiaclos, a repu.blica orie11talnão 
linha um só nnvio, e apenas apresentava um contill g·cnte ele 1:000 \1 0 -

mcns; a argentina tinha um v&por, e um exercito ele 8:000 homens, logo 
depois resumiclissimo, quando q general Mit.ve foi obrigado a retirar-se 
para Buenos Ayres com a maior e melhor par te elas suas forças. 

' Quan to melhor não sabiam resg·uarclar o decoro nacional os no~sos 
avós, quando no regimento de 1708, capil11lo 92.•, .preveniam até o caso 
de exislirem no exercito tropas alliadas, e determinando que o servi ço 
d.' rll as l'ossc similhm1le ao das tropas nacimlaPsi 
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Prescreve o artigo 4. 0 que cada um dos alliaclos faça á sua 
custa os · gastos de soldo, subsistencia, munições de guerra, 
armamento, vestuario e meios de mobilisação das suas tropas. 
Foi est'outra disposição, desigualmente onerosissima para o 
Brazil. Os r~sultaclos favoraveis da guerra deviam ser iguaes 
para as tres partes contratantes; mas aqui temos, quanto a 
sacrificios de toda a especie, sextuplicada a obrigação imposta 
ao alliado, que contribu<:1 para o exilo a t0dos proveitoso. 

Pelo ar~igo 6. 0 comp.romettem-se solemnemente os alliados 
a não deporem as armas senão depois de derribada a auctori
dade do actual governo elo Paraguay. Foi mais outro compro
misso que me parece odioso, impoJHico e anti-chrisLão ; abi se 
rebaixou o intuito da guerra a uma questão pessoal; assim se 
contribuiu para a tornar mais barbara; assim se procrastinou 
ella, tornando-a muito mais sangrenta e ruinosa do que pode
ria ter sido i. 

No mesmo artigo se obrigaram a não negociar separada
mente convenção alguma com o Paraguay, dillicullando a&sim 
a conclusão rasoavel da guerra, e hahilil.anclo a opiniào a trans-

' .Já em 1866, por occa ião das observações a que alrits allllClo, me ex
primi desl'arte: - "Ea seu quê de impolilico e até de feroz n'esta pre
caução do Lrataclo . Poi é digno de uma nação podérosa lançar mão lia 
sua herculea clava, para apenas dermbar um homem? E não conlentr 
com este desusado arro:jo, precisa aiucla ser auxi.liacla CO iltra um republi
cano pelas rcpublicas mcridiouaes? E acaso compete ao impcrio regular 
as c.rueslões internas dos outros povos? É-lbe decoroso dar um passo alem 
cl'aquellcs c.rue prendem com os seus proprio · interesses? E não se com
prehende c1ue, quanto maior for a fasciJ1ação exercida 110r um g·overnanlr 
sobre seus sL"lbditos, tanto mais encarniçada será a lucta dirigida por 
homem sem escrupulo, que tudo avassalla em torno de si, que dispõe de 
formidaveis recursos longamente accumulados, e que flcará assim, pel o~ 

seus propl'ios iui.mig·os, O])rigado a sustentar um a g·uerra de ex.temünio, 
visto saber de antemão que para eile não l1averá quartel? Oh! não. Á. hrll 
tali.dadc inhereute a todas as g·uerras, vem esta horrenda clansnlajnnl.al' 
mai~ uma selvageria, que nem mesmo foi lemlmtcla por Scipião límil innn 
no iol.uilo da cleslTuição de Numanch!" 
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VléLt·-se, quando mais Larde o Brazil, cansado de calculadas 
clelongas, LraLasse de per si. 

Nos artigos 8. 0 e 9.0 os alliados afiançam collecLivamenLe a 
soberania e integridade terrüorial do Paraguay. O vago e de
ficiente d'esta estipulação deixou a: porta aberta para que essa 
integridade fosse respeitada pela republica argentina, como 
1lltimamente vimos, com a má ou disfarçada tentativa de in
co rporação da Villa Occiclental \ chave -estrategica elo Para
guay; e pouco em harmonia com a disposição do a~·tigo 16. o 

d'este proprio tratado; alem elas questões pendentes com a 
Bolivia. Acresce que esta independencia é ahi só afiançada 
por cinco annos: quer dizer que, empregado esse praso nas di

ligencias precisas, é o.proprio Brazil que, desfazendo a sua obra, 
prepara o restabelecimento do vice-reinado de Buenos Ayres. 

O artigo 11. o assegura a livre navegação do Paraná e do 
Paraguay; mas tudo hypotheticamente, e cá ficaram atrás os 
Martins Garcias 2, e outros obstaculos para darem a medida do 

' Seis a sete leguas acima da A. sumpção desemboca do lado do Chaco 
o rio Confuso, ao pé de uma collirra C[Ue pertence a cadeia dos Altos, que 
atravessando o rio Paraguay, se clirige para NO., formando através do 
Cl1aco uma colliua hem pronunciada. Acima ela enibocadora do Confuso, 
cujas aguas são salobras, fica a 'Vil! a Occidental, fundada em 1855, sob o 
nome Nova Borclcos, por co iOlJOS francezes, que em seguida se clispersa
mrn, lo mando então o govemo paraguayo providencias para povoar esses 
lerrenos com os seus nacim1acs. Fica a villa na propria ·ribeira do Para
guay, a crual é abi bastante elevada, e tem um porto excellente; é ahri
g-acla de inundações, rodeada de terrenos excellentes para agricultura e 
pastos. Proclnz esse chão e:xcelleutes laranjas, limões, ciclras, fig-os, ]Jarra
nas, manclioca, batata, mLlho, algoclfw, cmma; tem muitos bosques e bor
Las e é um <ibençoado Lorrão,' a 6 leg·uas ela Assumpção, com a qual são 
facillimas as commuoicações lluviaes. 

'Este espantalho persuadiu os hrazilópho])OS do Prata, que, donúnand.o 
com as suas fortificações o canal elo lado opposto da ilba, impediriam a 
JHtndeira crue transpoz o Hnmaitá de sulcàr essas aguas,' cruarr(Lo ao long·o 
da costa oriental corre, .i á halisaclo, o chamado canal do infcl'no, ele maior 
fundo amlla, c cjliP. >(lá livre passagem aos navios. 
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que possa e!Iectivameute considerar-:;e essa liberdade ·ele na

vegação, ou éJ. quem ella verclacl eirameb.te aproveita. 

O àttigo 12.0 estabelece que os alliado~ combinarão eoLre 
si os meios proprios para assegmarem a })az com a republica 

do Parag,uay, dep,o.is cl·e derr~tb'clldlo o governo aeLuaL 'Aqui Le

mo::; o pleonasmo da destruição de Lopes; a repetição de que 

a gueri"a se torn·ava p·essoal ; e finalmente outra clausula elas

tica, que a t'uào se presLa. 
' O ii"t.LigG ~3 .0 ~)areoe pueril: «Üs a.Jiltiados nomeatão OJYpo?·tqb

nttmente os l~q ·e'filipo·L'e®.darios para a ccle®raç,ão de ajustes, que 
S'e tenham ele fazer com o governo gue se estabelecer no Pa
ragu·ay)). PGlis isto é 'Gla'US1L'I!la digna !!le um Lrataclo cl'e tríplice 
<~llii·anç,·a! -Que 1J..a n''essas l.inu1as q ~1 e ·dl·evcsse ficar? Qtle se não 
tra'Lará ·com JJope.z, e sim com 0 governo, seu successor? Já 

está (l~~o duas vezes . Que as nações Lcem direito de nomear 

19IenJÍipoLO'nciarios? Isto não se ·escreve. Que tallilomea:ç,ão será 

feita '0p·porLunanren·te? C l a~·o es ilá. 

Os artigos 14. o c j 5. 0 , rclaLlvos a clespezas e indemnisaçõcs 

. claguerra~ naLla. ad iantam : porque, como principio, não preci

s·ava iss0 ser consagrado ; c0mo facto, deolarava-se ficar o Jile
gocio depenclente ele uma convenção especial. 

No arLigo 16.0 fixam-se 11mas b,ases de limites, mui contro

verti'veis, como o ·facto depois patenteou 1• 

' 1•:111 18G6 havia eu dlto:- nPal'a con1Ili'Chcnclcr-sc cslc arlig·o I G. ", 
illlpol·i.a la11çat· as vistas soln·c o mappa g·cogTaphico. Do exame tlas lo
ealidadc · c fronteira· ve-sc que tudo n'cssc artig-o é iilu wi.u para 11ós. 

O li11'li.tc llo lgTtrcy, e elo Apa é o u.ti possiclclis: o Braz i! •pois Jião 
gtu llia um palmo élc terra crue val l1 a causa alguma. 

As concc ·sõe de Lerritoi'io feltas á confederação m'.gcrlltua por ·:;se 
al'lig·o cxcrdcl11 ·de 740 milhas pola n1argcm él.iTcila elo 1'io Paragua-y, e 
são lcrr('IIOS <t qtlc a cOJifcdcra(!ão arg·cnti1ta nun ca teve dit'cito. c llllliCa 

o fct. ntlOL' ao il1CII0s, c so iJL'e laes Lci 'Fcnos as I'CJJUblicas do •Parag·uay c 
da Boli.ria dlsputm•am cntl'c si. 

Pot' ajustes com c: ta ultima t'eptlbll~a, tinha clla cedido tel'renos nas 
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O artigo t 7. o pare<.:e perigosamente redigido. Diz elle que 
no caso de um dos alliaclos não poder obter do Paraguay o 
curnpriinento do ajustado, os ouLros serão obrigados a concor
rer co'/1~ toclos os seus ???Jeios para forçat áquella republicá. JEis
<Vhi àlma Fonte •me tedamaçõ•es j rtstas o:u iaj ~1s'tâs, seguida de 
graves riscos. 

Desde que os àlliados não tiveram em mii:á conq'uistas 
c!'e território, e só mudança ele governante, a Ôissidencia a que 
ahi se a:llucle provifá de rasões, aclduzidas de uma ou ele ou
tra parte. Em tal caso, para que os dois alliados se pronun
ciem sobre a exigencia do terceiro, c'umpre-lbes examinar a 
eyttest.ão, arvoraren1-se em jui'zes, e ·sentetrceairem, pois, sem 
plena convicção 'da jnstiça ela causa, bão po·diam con~ta o Pa
raguay empregar todos os meios, isL0 é, os proprios meios ela 
força quando os moraes não bastassem 1• 

marg·e11s do rio ~fadcira llo J3razil com a promessa de compeu al-os com 
oulros, crue llte davam a 11aycgaç:ão ela Bahia Negra. Por este artigo 16.• 
§ 2.0 o Brazil fi ca impossibilitaclo de clllllprir sua palavra: fica a Buli vi a 
priva ela elo territorlo na marg·em do Parag·uay, a crue tinilu clirello : Jiea 
com menos interesse na navcg·ação cl'cste rio: fica portanto JlOSSà illi
miga, em vez ele nossa .auxiliar, quando se I ratas. c de cruestões ele nave
gação do l'lo Paraguay." 

' O exame, cmlJora IJCrl'ullcl.orio, cl 'c ·Lo lamcntavcl h·ataclo, lraz-mc á 
memoria c: tas palavras Llc um i llnsiTC se11ador, na sessão ele 3 ele julho 
ele ·1869, agitan'clo- ·c qucslüo nm pouco clivel'sa: 

ul'ara élcmon tral' que O C[ILC IIÓS fizemo . alé 1864 (Cill. polilica cslral! 
g'cira) foram CITO , c erros fillws ([a no~sa ~Hpina ig-nora11 cia,_ hasla rc
t:o l'dar qnc 11ós fi:r.cn10 diversos tnüados co m o Parag·nay. c que cs TE 
Lralados neJÜIUITJ bC11 erici.o no· lrottxcram. '~ sombra ü' c ll e~, ar111ou-sc 
o Pal'agnay até aos clc Jtte~, con1 o proposilo fin1le de nos fazer a ;,;·uctTa, 
c nós dormimos até o dia em qnc fomos hariJm•amcnte provocado ·. 'l'ocla 
a polili.ca que fizemos roi uma polilica de erros daploravcis, que llcixa
t'am o paiz ii1llifl'crcJttc a sua sot'tc, c COJ1Selltiram qnc o Parag-uay se ar
ma ·&e ele Jllall cira Lul , ele." 

.\. isto rcspo ltclcu o lTiilli ti lrl! da mari1il1a: 
uSO liYCS~CillOS JU'O 'LU'ad o lil'ar Ya lli.U "'C II ~ elos l'CCLLl'SOS, t[UC Uti lra[a

clOS ofrcreciam, pani podermo~ fortificat' a JH'OYirtt.ia do i\lato Grosso, c 
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IV 

Pa sando por sobre ouLras considerações, ainda em novos 
ajustes me parecem Ler sido sacrificados os interesses ou a di
gnidade elo Braz i I,, como os seguintes factos induzem a. pensar. 

Por um protocollo reversal n. 0 17.0 , da mesma data elo tra
tado, se estabelece : «Que, sendo uma das medidas necessa
rias para garanLi r-se a paz com o governo que se es tabeleça 
no Paraguay, não deixar armas, nem elementos de guerra, as 
que se encontrarem sejam divididas em partes iguaes pelos 
alliaclos>> . Em primeiro logar, estranho moclo é este de assegu
rar a inclepenclencia e a soberania el e um povo, a quem só se 
exige mudança nos governanLes, confessar se lhe hão ele ar
rebaLar todos os elementos ele clefeza; e visLo esLá a quem isto 
aproveitava. Em segundo logar, clisLribuem-se as armas em 
numero igual, a um terço pelo Brazil, que concorre com seis 
vezes mais recursos; dois terços pelos dois alliados, que mal 
contribuem com a sexta parte. 

Não deixa de ser curioso o objecLo de uma no La (n. o 18) el o 
plenipotcnciario brazileiro, na mesma data, recordando Ler:-se· 
assentado em que se excepl.uavarn do commanclo argentino 
as Lropas bl'azileiras que o governo imperial mandasse .pe
ne Lrar no Le rriLorio paraguayo pela ['tonteira elo Mato Grosso ! 

Co usa noLavcl! O ar Ligo 3. o do LraLado da o commando 
em chefe a Mitre por ser o chão paraguayo el as provaveis 
operações limitrophe ela repnblica argentina, e foi preciso es-

termos ali as necessarias forças para quando o Paraguo.y se levanta ·-e. 
provavelmente e'i tariamos o que succedcu." 

Eis-alli as vozes de doi · arraiacs adversos em polilica, mas acconlc: 
JÚllll ponlo:-em fu[núu.ar a llO iit ica JJrazifcira-cstc attr i iJuinclO todas 
as de graças ao · I ralados com O" vizinhos do sul, aquelle attr iJmindo-as 
a.trr o nrazil drsaprovcil ado as f'ac·i li tlaclr~ qur r ll rs proporcionayam . 
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pecincar-su que ao l:lrazil pertenceria o commanclo de tropas 
brazileiras, que de uma província do Brazil penetrassem em 
chão paraguayo! 

v 

E pois n este capitulo, que constitue urna apreciação geral 
incidente, não tenho que observar ordem chronologica, nem 
que relatar factos, mas só moralisal-os, seja permittido à mi
nha omnimoda incompetencia submeLLer mais algumas duvi
das entre mil outras. 

Afigura-se-me (e suspeito ser esta a opinião do meu bio
graphaclo) que, finda a carnpanila do estado oriental, mui di
verso el evêra ter sido o campo da batalha, que o Brazil esco
lhesse . Em vez de unificar-se com as duas republicas platinas, 
por pactos· contra nós leoninos, deveria limitar-se a concor
dar, se tanto se precisasse, em dupla guerra ao Paraguay, le
vatla ao seu solo pelas republicas limitropbes (coadjuvadas, 
se se quizesse, por uma divisão auxiliar brazileira) e a outra 
paTte elo seu solo pelas fronteiras do Brazil. Para este lim, se 
recolheria o exercito brazileiro ao lHo Grande; organisar-se
lam ahi Lres grande. corpos, que invadissem o Parqguay por 
S. Borja, pela província do Paraná, e pela parte meridional ele 
S. Paulo, concentrando-se Lambem a possível força em Mato 
Grosso. Leio mesmo que o plano primitivo elo sr. marquez el e 
Caxias, apresentado de principio ao governo, aconselhava 
que a invasão do Paraguay se etfectuasse, não pelo Passo ela 
Patria, mas por forças combinada~, que a um tempo conver
gi sem tanto de Mato Grosso como do Ilio Grande . Pensa o 
habil general que a vantagem na guerra consiste prineipal
mente ~m apressar-se a l'er ir u co ra~;ilo do inirnigo . EnLenclia 
portanto que a marcha se devia realisar, penetrando em Ha-

13 



púa1, procurando a retaguarda de Lopez, c torneando o tieu 
prindpal balLranc, lll:imüytá . .Es te plano túndia à salvar a pro
víncia de Mato Grosso, a estreitar o inimigo entre dois fogoti, 
a evitar as principaes fortificações adver~as, visto como a de
feza colossal el e Lopez estava no rio; acrescendo que á nossa 
esquadra ficava ainda a desempenhar brilhante papel, qual o 
de dominar 0.3 rios Paraná e Paraguay; privar o clicLador ele 
recursos fluvíaes, c assegurai-o ao nosso exercito. É aqui oc
ca·sião de noLar que esta pr·oft:mcla convicção do nosso Ct> Lra
tegiL:o cüriterraiieo, em oppo ição ao pensamento do argeu
tino, mo tivou os seus magnífico movimentos apenas lhe l'oi 
dado í)TOceder ein liberdade e alltonomi·camente . 

Se ~l·e qualquer cl 'eslas f0rmas se houvesse obraclà, Ler-se
iam poupadb as forcas caudinas élo tratado secreto, -a in
vasão ela província brazileira do Rio Grande, em Jogar da da 
província argentina de Corri entes, ameaçada desde mezes an
tes,- as du vielas sobre louros ele victoria)- o sacriflt:iu ele 

graves inLeresses)-o dezar tlc ver o nosso grande c brilhante 
exército com mandado por um estrangeiro,- o cmpoiJreci
lllCnLo do imp·erio, transformando em rio ele ouro o Hio ela 

• Tão 11aLural era eslc moYi:mc!lto, CliiC logu, no priuci11ÍO das hoMili
daues, Solano Lopcz, recriando cr atacado pelo Alto Paràna, isto é, por 
aqw: ll a villa da Enca rn ação, povoação paragual'a, a rn ais proxi111a das 
tni~~ücti Lraúlciras, fez a toda a pt'cssa roforçm•-II!C a g·uarnição. 

O de prezo ll'este plano por parle llo J3razil fez que o inimig·o Ulll'Ovci

tassc essas condiçüe. topograpi.Jica de um modo que, c não fos ·em o 
acaso felizes que ahi lhe contrariaram os projcclos, poderia ler-nos sido 
))em flmcsl.o. Com ll 'c il.o, , deixada lt.apúa em liberdade, os parag·uayos 
podcram lng-n, srm nllslacnlo, ai rave:sar para a 111:1rg·r.m l't'011lcira, a es• 
qumlra tlo l'aranó, cstaiJclercnflo immcnso drposito de madeiras, con
struindo inmuneras canoas c carretas, c dispondo-se paran·cstas transpor
tar aqucllas para, pelo rio t;rugtJa~·, inradircm p11r o. llorja a província 
Llo ll io Grande, t:lmn; do i1uperiu, cumu n.:a iJJJcul.c acolli ct:cu, scu1 qul'. 
durante sde 11 u.:zcs SL' pruvidL' ItciastiL' 11ara evitar a VL'rg·u11ha tlu tlia 1l dE! 
junlJO de 18G5. 
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J..lrala,- a procra:;Linação de operações, que :;e Leriam adian-. / 

Lado com mu~ outra ac Li viüaue. Obter-se-ia finalmente muito 
maior facilidade para a marcha ele um exercito numeroso, com 
muiLa artilb.eria, bagagens, ele. , do que aconteceu a.Lravés das 
provindas argentinas,- mais respeito á esphera annidar 
inl'unclido ás republicas pla.Linas e restantes vizinhos,- e 
grarrdcs m lhoramenlos 110 bem eslar ele var ias provindas 
hrazi !eiras, com estradas, LlescorLinamen Los, Yias ferre as, te
lcgrct-phos, c curiquccüncnlo e progresso de povoa~ões, h'o~ c 

ueca~~:let:; e desamparadas. 

VI 

IJe lodus os ctTO:> porém o mais tlesasLros0 jujgo Ler si-cio o 
rc:;ullanle do àrtigo 3. 0 elo tratado de 1 de maio, pois que 
esse orig-illoa, não só uma indevida e clesaiPosa ·segunda 
plana para o imperio do Brazil, mas Lambem mul~ipUcidade 
ele saeriucios ue cabcdaes e úe sangue. 

Não Lêem sido raras, nos tempos modernos, as guerras ele 
parceria, mas Lem sido raro, ainda en tão, consenLirem ilil.a.

çõcs imporLan tes em submeLter-se a um esLraaho com mando 
supremo ;nHitar, á sapremacia ele um não sei que Agamemnon 
J'G i el os rei:; '1• Pócle dar-se momentaneamente rn-ara a untrilade 
do::; movimentos n'uma batalha um ephemero commando; 
mas não se consigna isso em tratados para guerras prol.ra-
hidas. J 

A llranç.a, desde o dia do reg·icidio, vim a guropa toda s~t lJ ~ 

levar-:;c contra ella, mas aiuda quanclo o intuito das potencias 
era idenlico, e até quando comb<üiam a um Lempo con Lra o 

' {'e nom ele 1'&i eles rois et ele clw/' de la Ui ·&oe. ' 
, Clta/ouillctit de mon ca'!l?' t'oJ'(JLWillellSe (aiblesse. 

llAGJIS.!:h 
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inimigo commum, faziam-n'o sem cederem sua: armas a r.s
Lranbo commando. 

Na coallisão de 1813 a 18151 não houve unidade de direcção, 
comquanto a houvesse de intuitos. Eram eparadamente com
mandados os exercitas prusso, austríaco, bavaro, sueco, russo 
e o inglez com os contingentes hespanbol e portuguez. 

Em Waterloo, WeWngton contava certamente com a coadju
vação de Blucber, mas nem um, nem outro commandava ao 
mesmo tempo os exercitas prusso e anglo-hollanclez. Pôde o 
duque de ferro, para o fim do dia, temendo o resultado e não 
vendo chegar os prussianos, que elle esperava, puxar o re
logio, e murmmar sombrio «Blucbei: ou noite» . Mas Blucher 
não era seu subordinado. 

Na guerra, sustentada contra a H.ussia pela França, Ingla
terra, Turquia, Austria e Italia, e que tão longos mezes du
rou, e por tantas peripecias foi entrecortada, não houve gene
ral em chefe dos amados. 

A China, violando o tratado de 1858, viu-se atacada pelas 
armas da Inglaterra e da França, mas o conde de Palikáo pôde 
roubar e fncendiar o rico paço ele verão dà capital elo impe
rio, mas não commandava o exercito inglez. 

O tratado de Londres de 31 de ouL1J.hro de 1861 entre a 
França, Inglatena e Hespanha, contra o governo do Mexico, 
estabeleceu o emprego da força elas Lres nações, mas a ne
nhum general confiou o com mando de todas ellas ; e qual o 
supportaria? Após a convenção de la Soleclacl, cada um elos 
alliados tomou residencia separada. Se o general Prim exer
ceu tal-qual pr.eponderancia, foi por ser mais consideravel o 
corpo expeclicionario be panhol; depois sir Wike negociou de 
per si; a França, ao receber reforço:;, c já solitaria, mudou a 
natureza da gucna, a que ~sLav.a reservado tão Ci eploravel 

desfecho. 
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A guerra á Cochinchina foi feita pela F1·ança e Hespanba ao 
mesmo tempo; mas, comquánto o tratado ele 1862 com os ple
nipotenciarios annamitas fosse mais vantajoso áquella que a 
esta potencia, o commando geral dos corpos expedicionarlos 
foi sempre separado. 

Victor Manuel e Napoleão III entraram juntos na capiLal da 
Lombardia, e no mesmo mez o exercito austríaco era batido 
em Solferino, seguindo-se pouco depois a convenção ele Villa 
Francf!., mas os alllados commandavam independentes os seus 
exercitas. 

Nós mesmos, como atrás se disse, ligámo-nos em 1851 com 
ou tros combatentes para a guerra ele Buenos Ayres, mas ne
nhum general estrangeiro veia governar o grosso das nossas 
armas. 

E assim em dezenas de outros ca.sos, por que as nações t.em 
a resguardar o seu pundonor, e dão prova de incapacidade, 
sempre que se subordinam, mormente quando um exercito 
poderoso vae ser commanclado pelo general estrangeiro de 
outro exercito, seis vezes menos importante, acrescendo que 
allianças em taes termos envolvem sempre em seu seio ger
men ele futuras dissidencias; e actos d'estes lá os ·exprobra o 
meu Ecclesiast. (XLrx, 7): Deden;,nt enim regrvumsuum aliis, 

et gtoriam suam alienigenm genti . 

Para demonstrar praticamepte a desnecessidade de submet
ter nossas forças a commanclo estrangeiro, basta observar o 
que depois occorreu. Quando o general MiLre deixou a presi
cl encia, não houve mais cornmando em chefe de exercitas al
liados, n'eru directo, nem por delegação, e não ob tante a 
campanha continuou, energica e victoriosa. 
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Encaremos ainda este facto por outro aspecto. Demo de 
barato que o general argentino fosse habilíssimo, prudentissi
mo, valentissimo, inLelligentissimo ... nem assim devêra com
mandar O:; nos os exerciLos; porque, embora Lypo de lealdade 
iotemacional, não podia escapar ás suspeitas, certamente não 
motivadas, da grande maioria elos seus commanclaclos, os bra
zileiros, infundadamente receiosos de uma não sei que fé pu
nica. 

gsLes, provavelmente sem rasão, pocleriar'!l Ler pensado: 
--que antigas questões, herdadas de raça, tornavam Laos 

alliados sempre desconfiados um do outro; 
-que os argentinos nutrem geralmente disposiçõe ·pouco 

favoraveis ao Brazil, c que a sua vi11inhança p(Jrle vir a ser 
origem de llesintelligencias e luctas; 

-que essa , mais ou menos remotas, eyentualidacles, não 
é impossível que, n'um dia dado, se convertam em co nflicto; 

- que, dada essa hypotbese, era interesse de Buenos Ayres 
enfraquecer-nos com tres copiosas sangrias; fazendo~ nos des
pender fabulosas sommas, depauperando-nos a povoação mi
litante, arruinando nosso poder naval; 

- que, feita a guerra pelo Passo da Patria, os Lhesouros 
gastos pelo Brazil aproveitariam antes de tudo á províncias 
argentinas-que portanto duas orrlens de icléas podiam dis
suadir um general arge ntino ele activar similhante g.uena, e 
induzil-o a procra. Linal-a indeterminadamente; 

-que a ampla latitude de poder cliscricionario para a di
recção da campanha era incompativel com a obecliencia qu e 
todos os c.om.mandanLes milHares devem prestar aos seus res
pectivos superiores !1ierarc)lico ; 
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- que, por l111l lado o nosso governo n~o po.(lia d.ar onleli\s 
ao prc.slden!.e el o uma republica; por outro, o suhorclinar-se & 

elle era res.pons.abilisar-se p,m; seus actQs, correndo o· perigo 
d'elles; 

·- que d'abi resulLava ~ambª!U a imprat,iop.biliclacle de pu, 
. nir ? gov-erno aos seus proprios generaes p.Qr qualquer !IUtu 

fe i~o na gueJ'ra, visto ser· a um es tl'a.ngei!'O chefe que IQ.es 
cump'ria obedecer; 

- que finalmente os factos se harrnonisaram onm estes te · 
mores, visto como a campanha se d&moPOtl, em consequenoia 
d 'esse triste artigo 3. o.; pois os tres sqooessivos generaes br<J.
zileiros es~iveram sempre coactos por elle, e só o ultimo oon-

\ 
cruistou mais libetclade de acção, e com ella as victorias, de~ 

pois que a alliança teve a fortuna qe o ver oommauda~· em 
chefe as.forças cl'ella. 

El por ultimo, para mim t@nbo que por sobre todas estas 
considerações, paira outra, ainda muito mais alta, mais vital 
para ó Bl'azil, que a troco de umas phantasticas vantagens 
e1)hemeras, assim sacrificou, 1•eaes, peí•manentes e vitaes 
interesses, considerados taes· desde o proprio govern? de 
D. João VI, que repellia a icléa da reconstrucção elo antigo vi
'ce-reinaclo hespanlao~ em Buenos Ayres i. Por isso se sympatlü-

• A 8 de agosto de 1776, reconhecendo el-re'i de Hespanha qu,e o vice
reinado elo Pon't abrang·ia territori.o demasiado vaslio para ser convenien
lemenl c g·ovcmallo, dccrelou a cl i.vi ão, e creou o vice-re'in allo elo llio da 
PL·ai;a, co mpreiLendencl o as pro1·inci.as elo llio ·da Prata, a de Tucmnan, as 
ele Cilili. sitas a leste elos Andes, a do Pal'aguay, e a élo Alto Perú (lloli.
vi.a). Esse vice-reinaclo, que depellclia clirectamentc ela llespa:nlla, conser
vava a 'Audiencla de Charcas, e tinha pol' c~tpital Buenos Ayres. Foi Pedro 
Ceballos o 1.0 vice-rei ele Prata, e Pecl'l'O ele Mello ele Por tug·al, g·overna~ 

dor do Paraguay. Pelo tratado de 12 ele outubro ele 1811, en tl'e Buenos 
Ayres e o Paraguay, foi sauccionacla a segreg·ação. (!'esta parte elo vice
reinado, e reconhecida' a inelependeucia do Parag·uay, que aliás nas suas 
cruestões corn o~ argeni·inos, desde '[810, havia sempre saíclo yenceqor, 
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::>ou com a independencia das rep uhlicas do UI'Uguay e do Pa

raguay, essas Belgica e Suissa americanas, isthmo proprio 
para separar este Egeo d'este Jonio. Por isso, denibámos o 

dictador Rosas, que premeditava a incorporação d'esses esta
do:>. Por isso temos desejado afastar fronteiras, que o tratado 
tendeu a approximar. Senhora a confederação argentina da 
margem direita do Paraguay, e por ultimo da Villa Occiden
tal, fica soberana dominadora da aniquilada republica, traz 
suas fronteiras ao contacto das nossas, e toda a nossa immensa 
superioridade de sacrificlos, de força e (le valor, redundou f'X

clusivamente em conquista de territorio, infiuencia, poder c 
triumpho político para os argentinos. Honny soit qu;i mal y 

·pense. , 

Em resumo : E minha opinião que tem sido altamente er
rada a nossa política no sul; que especialmente o tratado dp 
1. a de maio foi uma calamidade; cru e o peior de seus artigos 

foi o 3.0
, e que ou tra houvera sido a direcção e rapidez da 

campanha, se o invicto Caxias tivesse desde o começo da 

guerra, commandado em chefe,as nos. as forças. 



CAPITULO XIII 

I. Resumo da guerra do Paraguay, desde o :pnnctp10 afé setembro de 
t 866. Os commenl:arios do sr. dr. Paraulws á obra do sr. Sclmeider. 
Disposições d'aquella republica. Começo das J10stilidades. - 11. O inci
dente da Oruguayana.- lU. O sr. marquez de Caxias na· Uruguayana.
IV. Principaes successos do resto de 1865 até setembro de 1866. As ba
talhas de 2 e 24 de maio. Tomada de Curuzú.- V. Preparativos para 
atacar Curupaity. Neg·ociação de paz em Yataiticorá, abortada. Desas
trosa batalha de Curu:paity. Est~do das cousas em setembro de 1866. 

I 

Consagrarei este capitulo a um rapido retrospecto dos acon
tecimentos occorridos no sul, antes que o sr. marquez de Ca

xias tomasse o commando em chefe do exercito brazileiro "· 

' He:petidas vezes digo que ning·uem :procure n'este livro uma llistoria 
da guerra do Paraguay, :pois é só a vida do sr. duque de Caxias que JllC' 

propuz escrever; e :por isso aquella guerra é acpli só tratada incidente
mente, e nos pormenores d'ella, que se ligam directa ou indirectameute 
ao meu assumpto. 

Para alargar o ambito da materia, ainda ba muito que perscrutar e es
crever; mas cumpre confessar que já existem importantes slibsidios, de 
que o futmo llistoriador sacará alto proveito, e de crue· já :poderã tirar 
partido quem desejar ir estudando esta curiosa lucta do Paraguay. 

'em desmerecer em ouh·as obras de merito, direi crue a de mais vullo 
sobre tal objecto, parece-me ser a versão do livro allen}ão do conselheiro 
L. Sclmelder GttmTa da t?'iptice alUança contm o governo ela republica elo 
Paraguay, com as notas e commentarlos do sr. dr. José Maria da Silva 
Paranhos. Muito perde o meu livro, por se não acharem ainda publicados 
senão os dois primeiros, aliás, alentados, volumes de tal obra, crue se oc
cupam dos successos anteriores ao comrnando do sr.l:narquez de Caxias. Os 
dizeres do. conselheiro Schneider são mui dignos de louvor, atten la a dil'!i
culdades com que luctava um eslnngeiro, só con hecedor dos homen e 
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Repelliclo pelo go\erno oriental o ultimat1.1;m apresentado 
pelo sr. conselheiro José Antonio Saraiva, transpu zeram as 
nossas forças as fronteiras do Rio Grande do Sul, e para logo 
formulou o dictador do Paraguay o protesto, que depois inti
tulou declaração e manifesto de guerra ao Brazil, arvoranclo
se em manLenedor de um equilíbrio, que nossos actos procu
rassem romper. 'l'al o pretexto imaginado para levar ao cabo 
o seu antigor preparado, audacioso plano. 

Cnmpre confessar qiJ e alguns indicias haveria para quo a 
situação lhe parecesse madura, e a oocasião asada; e que po
deria não ser para uma utopia que se encommendou a fama a 
corôa de oiro do sonhado imperio platina. Contava Solano Lo
pez com um exercito seu de 80:000 homens; com a educação 
subserviente e fanatica elos seus vassallos; com uma om~i
potencia de republicano, que nunca a de rei algum igualou; 
com importantes arsenaes; com as defezas naturaes e artill
cia.es do seu territorio, desconhecido, enigmatico, cortado de 

banhados e potreiros, fortificado tremendamente com a Gi
llraltar de Hurnaitá, e outros inexpugnaveis baluartes; com 
recursos internos de toda a especie, aliás ignorados do estran
geiro; com um a esquadra de 120 canhões em 19 navios e 
baterias fluctuantes; com um exercito, que era uma nação, e 
uma nação que era um exercito; com o apoio de homens cle
ciclidos, dedicados, fanaLicos, a quem tinha convencido de que 

das causas por informações, muita vez inexaclas. O excepcional Yalor de 
la! obra provém porém das reclificaçüc e dos complcmcalo que eU a dcvll 
ao academico dr. Parar1l10s, que, por ter sido secretario da missão espe
cial do Drazil no Prata, e por se ter notavelmente applicaclo a estas i n.
vestigações,·soube compor um 11·abalho que, honrando-o a ello, pela abun
dancia elos dados e pureza da fórma, vindica nobremente a bonra nacio
nal, sempre que ella é deturpada. Se os mappas e os addilarnentos e 
documentos publicados pelo sr. dr. Paranl1o. , sobredomam o livro, as 
no tas conscienciosas e explicativas ou recti(icaliva torn am o se11 m1clor 
jJcm digno da gratidão do Brazil. 
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era ésta uma guerra sagrada, 711'0 a?'is a/ ('ocis .: com a cel'leza 
de que toda essa va ' La mole, esse se1·vu?n peC'I.bS se moveria 
unanime ao seu aceno ; com a probabilidade da cooperação 
das outras republicas platinas, sympatbicas para com elle, e 

sempre mal dispostas para com o Brazil; ~om a alliança do 
go\ erno, então legal, de Montevidéo; com o auxilio de um nu
meroso e trefego partido em Buenos ~yres; e com mil outras 
sednctoras miragens, que em seus ambiciosos projectos o con
firmavam. Que era esse homem? Um presidente? um clicLa
clor? um cacique? um simples cidadão? Denominae-o como 
quizerdes: Le p?·emim· qui fut 1·oi, fu t un soldat hew·e'l.bX; e 

se bastante já esse so1clado tinha subido, muito mais alto ainda 
se elevavam as suas aspirações. Era como o insaciavel (de que 
nos falla Massillon) que suppunha nada ter, emquanto não ti

vesse tudo; ou como o que Lu cano descreve : Nil act'l.bm reJYu
tctns, si q'l.bid s111pe1·esset agencl~b117t . 

Por outro lado, mais bem informado Lopez do que se pas
sava uo i'mperio, que este se mostrou estar elo que se passava 
11a proxima repuNica, sabia que o exercito e a armada do 
Brazil se reduziam a 14:000 homens, espa1·sos por um terri
torio igual em dimen. ões á Europa inteira, e a uns 20 navios 
em condições pouco proprias para tal guerra. 

É de crer que a sobranceria proveniente d'esta comparação 
induzisse o candidato ao solio platino a considerar-se ele força 
tal que poclesse dispensar a coadjuvação elos seus fuLUl'OS vas-
alios argentinos e uruguayos, visto como a republica argen

tina, seguidamente aggreclicla, só lhe podia antepor uns 1:500 

homen<s de Paunero, e os 500 cavalleiros ele Caceres; quant0 
aos 8:000 entre-rianos, facil lhe fôra prever a debandada ele 
Bazualclo. É portanto desculpavel a illusão apLica elo audacioso 
aventureiro. 

A 2 ele janeiro qe 1865 caía Paysandü em nosso poder. U1n 
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mez depois era notificado o bloqueio de MonLevicléo; e a 20 
ele fevereiro, ao tempo em que ahi dispunhamos de pouco mais 

de 8:000 homens, a cidade capitulou, e o plenipoLenciario 
brazileiro alcançou para a sua patria, sem effusão ele sangue, 
todas as vantagens e a gloria a que era licito aspirar. 

Se não fosse a celeridade d'esta conclusão, teríamos tido 
que vencer gravíssimos obstaculos, entre os quaes o de se 
vei· essa nossa pequena força envolvida entre dois fogos; por

quanto já os paraguayos tinham, com forças respeiLaveis, in
vadido Mato Grosso; logo em seguida Robles talava Cm·rien
tes, occupando esse terriLorío argentino com 27:000 homens 
e 60 bôcas de fo~o; e 12: 000 homens commandados por Es
tigarribia passavam em ltapl'ta, encaminhando-se á provincia 
do Rio Grande. Acresce que os generaes Aparicio é Mu:õ.oz, an-· 
tes da cheaada das nossas forças 1 tinham saído da praça de 
MonteYidéo para inquietar a nossa fronteira e fazer juncção 

com aquella columna paraguaya. 

Seguiu-se a esse triumpbo incruento o tratado da alliança, 

e logo depois d'elle a retomada de Corrientes em 25 de maio, 
a legenclaria batalha fluvial de Riachuelo em 1 1 de junho, e 
a das barrancas de Mercedes, em 18 do mesmo mez. 

TI 

Venhamos porém a um episodio, eJTI que já apparcce o meu 
biographado, posto que altamente deslocado da posição qu e 
lhe competia; fallo do incideJ?.te Estigarribiano .. 

Uma divisão paraguaya de 9:000 homens e 4 bOcas de 
fogo marcbára do acampamen'to de S. Carlos (Corrientes) para 
o Passo àe S. Borja, em duas columnas, sobre o commando de 

Estigarri.bia, como Mato Grosso se achava já invadido pela 
força de Resquin, e Entre-Rios pela de Robles. 
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Uma das ditas columnas (da força de 3:000 homens) com-
manclacla por Pedro Duarte, marchava parallelamente á outra 
capitaneada ·por Estigarribia. Forças nos~as as íam perse-

, I 

guindo 1, fazendo-lhes perder muita gente no combate ele Bu-
Luby; a columna el e Duarte é derrotada em Jatahy a 17 de 
agosto, sendo toda aprisionada ou morta por uma divisão dos 
tres alliados, commandados pelo general Piores, quando já a 
columna de Estigarribia occupava, desde o dia 5 d'esse mez, 
Uruguayana. 

Convergiram os tres exercitas sobre essa cidade, cujo sitio 
apertaram com 16:000 homens brazileiros e 6:000 ·argenti
nos e orien'taes, achando-se ~testá d'essa imponente força Mi: 
tre, Paunero, .Flores e Porto Alegre, auxiliados por uma es
quadrilha de 6 vapores e varias lanchões e chatas. 

Que podia oppor esse punhado de invasores, encurralados 
n'uma, pequena cidade ele territorio inimigo, sendo á ultima 
hora apenas uns 5:000 sold.ados extenuados, contra 22 :000 

bem cli~postos? quando se achavam exbaustos todos os recur
sos, nem elles tinham cl'oncle procurar outros? quando a segun
da columna d'esse exercito se achava aniquilada, nem possibi-

. lidade se lobrigava ele alcançar soccorros? quando os horrores 
commeLticlos pelos paraguayos em Mato Grosso e no Rio GraiJlde 
lhes faziam receiar, como vingança, o total e inutil extermí
nio d'essas forç~s, se continuassem na recusa ela capitulação 
exigida? quando já desde esse dia 30 de agosto desertavam 

1 O mini sl1·o da g·uerra l<'errazpublicou documentos, d'ond.e resulta que 
os tres g·eneracs, commanclantes das forças estavam em varias log-ares, 
long·e de S. Borja, e alem d'jsso em desintelligencia! Os paraguayos, .na 
marcl1a para Urnguayana, foram llostilisados constantemente por guarda 
nacimtal, e pelo primeiro JJatalhão de volp.ntarios, conmmoilaclo pelo va
lente João Mauucl i\Ienna Barreto . Etiforços isolados, ln·jUwutes. Nem se
quer um presidente militar nomeado para a }Jrovincia ' do Rio Grande ! ~nac
ção g·ovcmativa, falta de força material c moral. 
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paraguayos aos ciucoeuLa, dizendo Lerem-se acabado os man.
Limentos, e esLat• proxima a -faltar apropria carne de cavai lo? 
quando nem sequer Linllam podido realisar a projecLada Len
LaLi\.-a de fuga pela escuridão da noite em cento e tantas lan
cha ? quando pacla mais havia que esperar 1? 

A tenclição do dia 18 ele seicmbro, realisatla sem a Lroca 
de um Lito, era pob um successo em Laes alturas ineYitavel, 
certissimo, corrente; uma nece::.sidadc in{]eclinavel; um mo::;
quito esmagado por leão, uns vencidos semlucta, uma vicLo
ri:a sem loiros 2. 

' Em meu poder exi ·te wu volmnusu c Jll'ecio,;o umnu,;eri]Jlo, todo do 
proprio pu11h0 do gelteral ltesquin, seu auctor, cllCl'c de estado maior du 
dictador Sola no Lopez. É uma in lere · ·anlissíma ruemoria sobre o Para
guay, ele ·de a sua Íllltepcntlcncia elll 1810, indo a primeira p;ntc alé a 
guerra tlos alliados, e renditito tle.\ng·usLLLra . . \lealdade me rara recorrer 
mais de mna ycz a c~ ·c nutaYel suiJ~itlio. l~ncarado t.al cscripto a frio, 
deixa cle'l'ada idéa dos dotes de seu anclor. Xão me 11ertence a.-aliar o 
que tenha sido praticamente a carreira ll'c ·te mililar, cujos apregoatlos 
excessos talvez IJl'OVics ·cffi mel tOs üc i.ntlole propria, C[UC da ellucação lo
cal, c üo modo como era entendida n'aquellas reg-iões a virtude da obc
dicucia. Quanto a· esta memoria, faz honra ao seu patrioti mo, á sua il
lustração, a sua modcslia, c, para um dos principae chefes deLopez, até 
à sna justiça rclatiya e imparcialidade. Tem, por vezes, h·cchos que rc
lemhra m os commenlarios de Cesar. lmà vonlade qnc gera lulcJJte revela 
é sobrctuclo contra a república argentina. Do Jlrazilmmca falia com des
respeito, antes ma1üfesta de continuo a conta em que tem esta poteocia, 
c parliCLllarmente o general Caxias, cuja· c ·tralcgia annulla.-am sempre 
os mais lJem calcnlados pro,jecto~ tio dieta dor .. I. linguagem de Uesquin é 
dig·11a c co medid a, seuelo raríssimo exp.ltar-se alem ele cet· tos li n1il.es. 
D'cstes dcsordm1aelos movimentos foi 11m o que empregou, tratando elo 
incidente a que alludc nos seguinte · termos: 

... "La fatal caida de la segunda ilivisiou de la Uruguayana en llU<lcr tle 
olos aliados, por euh·cga que Jlizo su infame I tlesllaim·alizado gefc Au
~<lmlio l~slig-mTLIJia, traidor a su l'alria pot' un ]miiado de oro, con que rue 
•·Scdnsido. como .JndM, por IM poriL'I'l'S r! c la lri plr alianza ... Traicion 
cede su iniligno gel'c Estigarriliia, SÍJl liabcr tirado un tiJ·o de l'llliÍ.l a los 
IICilCilli " 'OS!. ..• 

' Xa sohrcdita mcn1oria, 11c!lquin, da11do noticia da nota dirigida por 
Lopcz a )lilr ·, protcsla11do cuJJ!ra u qrgan i ~ação da legião parag-uaya, 
q uc dcnoJlLÍJw contraria ao Llll'cit0 üas .genle~, exalta o procedimento do 
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III 

E a estas s'cella:s assistia . .. áli, sem acção e sem voz, pas
sivam·eill'L'e co:Ufliüd·ido àa tll.rb-a, arremessaEló r~ara a tel"ceira 
plana, âirreis qll'é mais chama:clo pará espectàculo dos exer
citas elo que para ch~fe d"elles, ele espad:a. em.baí"nhada, se ·é 

qUe Mo vilipcocliadá, o primeito guetreiro da America do Sul! 
Nem seus labias, hem stia attit'ucle revelaram j<lmais a Cr'li· 

oiãn~e dor que sem davicla li1B Lei'á pungiclo o coraç[o, assim 
désconsicli3 ta:do p-elos governaates do seú paiz o mais leal c 

pres timoso de seus servidores. O paéificador de m~itas pro
virrcíàs d·o imi_ilerí'O, o general sob cujo corhmando em chefe 
as m·ais gravt)s ques tões internaci'ooaes do Dt;azil se Linl1am 
concluído com· honrá e gloria, estava colldemnado a presen
ceiar -a H actos, na apparencia eminentemente IJailicos, embora 
inctuen'Dos, prátic·a-ctos pol' paizános; espa;das receüiclas e en
Lrc'gu'8s por pessoas CIL1e I'lão pertenciam ao::; exerci:Los·. 

Br·aúl, éJh relação aos 11risio nciros do Uruguay, usa11clo a :;cgi.Li nlc Liu
g-uagem: 

"La conl.estacion á la nota dcl golJcrn o parag-uayo por el prcsideutc 
no lmsi([o otra que truilcar los sanusprinCÍJlios del clerecho que asiste al 
tlet Jlarlamento como nacion soberana é indcpondiente. Jls pues claro por 
los l.Jechos dcmoslrauos que los elos pouercs aliados (argentino c oriental ) 
~on cnemig-os ele mala ley, )' conw· talcs recm'reu á la g·uen'a Lle conc1uista, 
que traeil cont'i'a el Patag't'iay1 por graucl'es esfucrzos para cm1~eg-uir la 
aliauza del BraziL .. 

"Sucedió nmy al contrario á nueslros pt'isioneros ele g-um'ra ele Ja Uru
g·úayalfa, destinados éil cl ejercito ]Jrasilero, loJS cual c:,; frreron i1uncclia" 
tmncntc conduciclos al imperio, por cuyo g·obierno ~Oll maule1údos à 
suélLlos scg-nndo s11:i g-t'a!lnacin11 rs, s in pcnn i tirl e~ ll :rran ningun servicio 
Cll aqucl es tado, á menos que qurerau particularmente trabajar para sus 
CoiJYelücncias. De cslcmodo su couoce la ciYi li 7.acion de un puehlo, cn l.u
cha abicrla de lJI LC II U It~· . Gl lya 110b lc accion 11 0 clt:IJe o!Yidar el pueJJ io 
paragnayo, panL clisliug-nir los [IOtlercs a liatlo~ por su~ lwcl!os cnlminan~ 

tes en la lti:;loria ele la g-uetTa". 
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H amai::;: vimo · no logar competente (pag. 88) que c ·ta pru
pr-iacidade ele Uruguayana rôra crcação elo barão ele Caxial.i; que 
e li a nem existia antes ele 183 5; que as conveniencias estrategi
ca d'esse tempo fizeram que apropria plantada povoação fo e 
por ordem d elle levantada; que abi acampou elle muitas ve
zes; que todo esse terre.no conhecia a palmoR. E estando pre
sente es·e habilitadi si mo varão, que fizeram? Deliberou-·e 
obre Uruguayana um reconhecimento; para elle convidaram 

outros generaes ; e este, de todos o mais competente, o que 
sabia de cór pedra_por pedra, foi excluído, acintosamente re
pellido. r ão são rara em governantes e tas recompensas, es
ta justiça ! 

É para mim duvidoso se o egregio marquez não commetteu 
um erro, annuindo ao convite para ir, em posição subalterna, 
antaaonica, ao Rio Grande. Devo até uppor ter sido e e um 
dos maiores Si.Crificio da sua vida, embora o neo-ue, qne por 
elle respondeu a natureza: homem que sempre foi visto retem
perar-se e remoçar nas lides da guerra, voltou desfeito, aba
tido, de conhecivel; nem creio que tal tran formação se de
ve se senão ao effeito moral produzido n'aquelle fiel coração 
por Lamanhas injustiças e ingratidões. Assim deprimido, na 
~ ua terra pelo eu o-overno, em presenç-a de ~litre e Flore·, e 
de dua fracçõc dos exerci lo argentino e oriental; recebendo 
signaes de má vontade de ministros de clragonas sobre a toga; 
er'a de mais para não sublevar o pundonor do grande general i. 

')fanda a ju tiça reconhecer crue este meno prezos de personagens 
eram ]Jem compensados por . ignificantes prova. de respeito, da parte das 
povoações, de roemo ria menos c corregadia. Era de ver o all"ecto e a con
:>idcração que ao inclito marquez tributavam os homem: mais importan
te· da pro,·incia. ' lllC a ra1 la in ·tantl'. l' por mui tos wodo,:. cnHttLanto ali 
:<c conservou. lhe patentearam o:; :cntiml:'n los que ellc SO llUC inspirar; <; 
frequentem ente no coração do povo qur rm m<Jis inllrlf'Yris h·a<:>o. se 
grava o HOilrc sen timento da gra tidão. 

-
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I~ a i ~lo chamam poliLit.:a. O vanas ho-rni-n,u,m nwntes, u pe

cto·ra crxca! Por pertencerem a uma, não sei que escola di
versa da triumphante1 era rebaixado honlem o primeiro di

plomata brazileiro, depois elo acrysolaclo serviço em Monte vi 
cléo, hoj e o primeiro soldad0 lJrazileiro ante os muros de Uru
guayana! Deixae, cleixae passar a justiça'das facções! 

E porque obrais vós d'est'arte, injustos, imprevidentes? 
Agora, por julgardes facil a tarefa; por poderdes colber 

victorias sem combates; por imaginardes que uma se ri e de aca
sos felizes co'ntinuará a dispensar-vos de recorrer áquel le que 

a pakia se costumou a: invocarnos dias ele adversidade, votail-o 
ao ostracismo i . Ámanhã, quando as miragens se dissi_parem, 
quando ·vos assoberJmrem as difficulclad es, convertidas em 
riscos imminentes, quando esse oceano bonançoso se sublimar 
em furacão desfeüo, quando reconhecerd es qu e só um piloto 
h a qu e possa levar a porto de salvamento a Jlau da patria , 
succorrer-vos-beis a elle .. . lde; tendes rasão ; não lla risco: 
a patria Jbe achará abertos os braços, e desvanecida na mente 
toda a recordação dos mais pungentes aggravos. Não é para 
almas taes, que se escreveu o vivit sub JJecto1"e v:blnus. 

, 
'Aos olltos elos levianos (e <L rmútos Lle elevaua posição cabe u'es l.e 

punlo o llUalilicativo) a remlição lloti invasores üe Orug-uayana sig-Ilifi
cava o termo da campanlla. Astiim se escreveu de lá, assim se repetiu; 
levou-se a persuasão ao ponto de connuunicar-se crue já se tomava cles
necestiaria a remessa Lle uoYos co ntingentes de voluntari!JS da patria ou 
de forças con1batentes. Dispensaram-se em consec.ruencia novas levas; eiu 
varias províncias desorganisaram-se corpos de voluntarios já promptos. 
Não compartiUwu essa esperança o alto lino núlllar elo meu JJiog-raphado. 
Um ;nuigo commum contou-me que assistira então a um cm:to dialogo em 
t[Ue um personagem tlisscra: ccEsta rendição é a prova ele crue a guerra 
está lwbiiJuetlle acabada", ao crne o sr. marquez reclargtüu: ccNão ; só é 
prova Li e qn.e ell a esta felizmente começadan. 

E to i para Lllll feito de aroutsl cl'es ta i11sig·nüicancia, pelo que respeila 
a g·lorias cl'elle result<mtes, que um decreto (n.• 3:51_5, de 20 de seten1bro 
de 18G5) creou cruasi logo nma pomposa merlall1 a commemora l·iva rle si- · 
m.i. lhante rendição ! Passemos ailim1tr. 
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E importa aqui ponderar que o lJenemerilo cidadão ~' 

a ·hava a Lodo o momento prompLo para acudir aos reclamos 
du paiz empre que i o llle f o: ·e liti lo com clio-Hidad . 
. ·aquelle ~uperior e pirilo e.c:tásempre graYado um axioma do:-; 

deYere do oldado: - :\em offerrcer- e onde não é chamado, 
nem recu ·ar- c quando o hamam . - Aguardando a marcila 
do neaocio' considerou todavia convenienle il-o :emprl' 
ac(lmpanbando com o ·eu ··tudo, meditando na~ conwnien

cias bellica·, notando o estado do exerci lo e dos meios de ac
ção; prcparanclo-~c finalm nte para uma evcntualidacle que 

um pre·enlimento lbe loma,-a proyavel :e é que não a con
·cicncia do' seu:; proprio::- n•cm·' o'. e a approximílção de ne
ccs idad('S sem ces ar crescentes. 

im; em vez ele exporem o general Caxia ao pclourLnllo 
da "Gru!!uayana era a elle que clenam ler inYoca!lo lo!!o 
dc·de o principio da operaçõe , como empre ~uccedeu em 
lotlas as veze que o estado pre i ·ou, desde o dia ela ind ·pen

dcncia, uma e"pada certa da \icloria. Conlleciam n · elle qua

lidade e circum.::lancias excepcionae': ,..jncero nobili;:, im 
amor ela palria, supremo lino militar nome presligioso, todo: 
o· dotes caracleri licos elo rrranclc f:olclaclo. Deviam aproveitar 
a auctoridade moral e real do general pro\'ado feliz e nunca 
vencido; lemurar-· u -eu· feito· na· lucta· interna~ e contra 
o c·Lrano·eiro, e que já o mais periao"os inimigos do Brazil 
Linham arr ado seu· pcndõe ante phalange por elle com
mamlada.s. Tudo i "O lhe era conte lado por não ei que omoi
potencia debifi· ima e me·quinbi ·ima que owam denominar 
polilica, c que em alguo casos se colloca a cavalleiro el o todo::~ 

o· o-rande inl('l'e . rs de uma nação 1• 

• E aqui lniiiN'l'<'\'ITI'i. pPdi!l;~ a c:nmtWIPIIIt' \' C' IIÍa. 11111 nnla\'1'1 ln>t·lut 
111' 11111<1 l'ill'l<l parlil'lllar. qiL!' lin· a :.:ali::f;u-nn dc• (pr: ll'illl:"lT!'\'o-o por

que clla honra por igual a doi· elo~ maiorc · vullo · ll'e:;la lcrm, a doi · 
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IV 

Conti nu emos porém o rapiclo retrospecto dos acontecimen

tos anLeriores ao commando do sr. marquez de Caxias, o qual, 

ern segu id a aos relatados acoutecimentos ela Ti ru guayana, re

gressou para a côrLe. 

O üm elo aono ele 1865 f'oi consumido na evacuação el e 
Corri e11 les pelos paraguayos, no bloqueio elas 'l'res Oucas, e 

em m<trchas penosas. Organisa-se o ::>egunclo corpo em S. Borja, 

sob o commanclo do .barão de Porto Alegre. Os tres alliaclos , 

com m<lis de 35:000 homens, reunem-se na Lag·Oa Brava, e 

eml:l . Cosme, Corrientes. 

No an no de 1866, o fim de janeiro viLl o combate de em
ral es, surpreza que causou muitas perdas aos argentinos . 

. Já a tripli t:e alliança tinha dez mezes de existencia, quando 
o general Mit re pareceu assentar em um plano ele invasão, cf e
lJOis ele um cooselbo de genera~s em 25 de fevereiro . 

Em abril é f;ornaclo heroicamente o !arte de Hapirü, meLr·a

lhacla a posição elo inimigo, e pouco depois a nossa força des

embarca, sf~ndo o general Osorio o primeim que, á testa ele 

dn~ 111 ais compcteJJ tcs, a dois benemcri tos d.e que a palria ~c tLl'alla : aquclle 
q11e u e:0rcveu, aquell.e a C[Ueln l'oi escripla. l~ ra em' (in ~ de 18M; em 
qlla111lo a campanh a 'üo l'aragnay COJllCÇaYa npeLl as, mas se oslcJJlava al
lamelllr ameaçadora, quamlo o Brazil se di ·punha a pr i11cipiar «O ajuste 
ele contas ?JOJ" mm', ?J01" lm"i'et". Já e11 tão o nlente general Osorio, hoje 
111.arr1uez de Herval, escrevia de i\fou.tevicléo ao marquez, hoje duque ele 
Cax ias: <dl·pero a v. ex." como ao Anjo ria Guarda . .'ifto le11ho amJJição; 
não desejo comm<n1dos; sei CJilC não sei nada, porém crue desejo ajudar 
a v. ex .• a sal\~ar a lloura da nossa palria". -~ão são es tas palavrati. em 
ta l .bôca, nobilissimas, sublimes em slla sin g-eleza., :'ião es t~ta c.ll ati reve
lando o ]Jatriotismo, a moclcstia, a grandeza ele quem as 11ro l'eriu? Sem 
duYirl a; mas não menos cs t·ão clcnuncianclo o concei.to em que m11 Oso
rio li11 ha a lllll r:ax i.as; a ~ua convkr;ão rlc f[IIC era;o gra1uleg-encral crue 
a clircc!!ãO da guerra devia, desde a sua origem, ler tiiclo eulrcguc. 



meia cluzia de braYos, pisou terra paraguaya. Após yaria::; e::;
eammuças, Lope~, enLL'incheirado no Passo da Patria eom uns 
25:000 homens, incendeia o seu acampamento,. retirando-se 
para traz do Estero Bellaco, estabelecendo-se os alliados no 
abandonado Passo da Patria. 

No dia 2 de maio, uma columna de 6:000 paraguayos ata
cou impetuosamente a nossa vanguarda, que teria sido bati
da, se os generaes Osorio e Flores não tivessem tão rapida
mente acorrido, rechaçado o inimigo e assegurado a victoria, 
á custa de 1:643 baixas nos alliados, sendo as dos inimigos 
calculadas em 2:300. 

A 24 de maio deliberou ou~ra vez Lopez surprellender-nos, 
eaíndo sobre o acampamento com todas as suas forç~as , ~m 

columnas e de chofre. Foi uma mortífera batalha, que durou 
cinco horas de fogo infernal, em que batalhões inteiros foram 
varridos pela arLilheria, fugindo a final o inimigo desbaratado, 
deixando 6:500 cada veres, 221 prisioneiros e varios Lrophéus, 

e Lendo os alliaclos 3:648 homens fóra ela acção. 
Esta morLifera batalha foi em muitos pontos extraorclinaria. 

Começa pela circumstancia de ter ella oíferecido uma dupla 
e reciproca surpreza. Os paraguayos calcularam surprehencle r 
os alliados, e, apenas empenhada a acção, ficaram surpre
hendidos de os acharem a postos e vigilantes, quando espera
vam o contrario. Acresce que nenhum pensamento eslnte
gico explica os movimentos d'esse cU a; de ambas a _partes se 
bateram como leões, mas foi um puro conlliclo, mortandade , 
carnificina, o que se quizer, menos um combate de vantagens 
calculadas. Faz lembrar na guerra da Criméa a batalha de 
Alma, que os historiadetres denominaram a bcttal/w, dos solda

dos, e em que se desenvolveu immenso valor pessoal , mas 
uma hecatombe humana, que nada aclianLou para os inl.eres· 
ses da catnpanha. 
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~ão se Lil1ha providenciado para dispor da nossa cavalhada, 
havendo 3 divisões ele cavallaria que combateram a pé; e se 
não fosse esta falta talvez a guerra poclesse abi ter acabado, 
perseguindo-se o inimigo em sua vertiginosa fuga, pois se ve
rificou que tres dias levou depois Loper. a reunir as rellquias 
do seu destroçaçlo exercito. 

Em julho, a vanguarda argentina é atacada por paraguayos, 
que são repellidos. 

O general Osorio, mui doente, passa o commauclo ao clis
tincl.o marechal ele campo Polycloro Quintauilha Jorclão. 

Houve mais n'esse mez uma tentativa inallograda e sangui~ 
noJenta de tomar uma trincheira, e o perfido desfiladeiro, cha
mado depois Bocanha de 16 e 18 ele julho, o que, sem utili
dade alguma, nos custou dolorosas perdas. 

Meado ' agosto, resolveu-se atacar Curuzü. 1 , entt;egando-se 
. , 

essa operação ao bravo barão de Porto Alegre. Este , sabendo, 
pelos passados, que Curuzü estava magniticamente fo1·tifieado 
com muitas bOcas de fog0 e optima guarnição, em posições 
sobranceiras e inaccessiveis; que logo adiante ficavam as bar
rancas ele Curupaity, sentinella avançada ele Humaitá, no rio 
Paraguay; entendeu que na~la aproveitaria a tomada ele Cu
ruzü, se immediatamente se não apossasse de Curupaity com 
forças com que ali se pgclesse manter, contra as que o inimigo 
naturalmente para lá dirigiria; por isso pediu mais tropa, sen
do-lhe respondido que, tomada a primeira posição adversa, 
iria o reforço preciso. 

No principio de setembro sobe o vice-almirante eom uma 
esquadra de fmcouraçados, bombarcleiras e baterias flucLuan
tes, metralham a margem do rio, e · O barão desembarca a 
meia legua ele Curuzü. No dia immecliato, após um canhoneio 

' Curu.:::ú, em ·idioma pnrag-hnyo. sig· ni[ica Cl'uz. 
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tremenLlo elo nosso exereilo e esquadra., o ba1·ão faz alraYes 
sar, em poucos minutos, a chuva de ferro que veda a apprcl
ximação do fo~ o inimigo; , seo-undo a phra e de um noticia
dor, precipitam-se w1 sobre os outro , galgam o parapeito e 
luctam arca por arca com os artilheiros e inranl.es parao·uayos, 
matando-os ao lado de seus canhões. E Lava terminaria este 
brilhante feito ele arma . 

·Requisitou o barão reforço , a fim de atacar Cumpaity ·I no 
dia 5 ma ' ó a 1 l e l2 chegaram a Curuzú os aro-enlino~ 

commanclados por Milrr, e a brigada do coronel Paranhos, e 
tudo se dispunha para nov0 comba~e, quando se deu o iifl

guinte importante incidente, em cuja narração a imparciali
élade me induz a preferir guiar-me pela nanativa (lO general 
Resquin, como passo a resumir: 

«Em princípios de setembro, achando-se o exercito para
guayo acampado em Pas opucú, com·ocou o dictador um con
selho ecreLo de generae e chefe , a que Lambem as istiram 
magnatas e o bispo, e propoz que se of:ferecesscm aos alliaclos 
bases para, por meios pacíficos e honrosos, se pôr Lermo á 

lucla, concedendo-se-lhes o que dignamente podes em exigir· 
pen. amento este que foi approYaclo. Em consequencia, no dia 
1 O, realisou-se a peclicla con l'erencia, fóra elas linhas dos exer
citos em YataiLicorá finda a qual Lopez reo-re~sando deu ao. 
membros do conselho as se~oinles informações : 

-Que Milre se negá1·a a qualquer ajuste de paz, senão 
com condições llUmilhanLes para o povo para~mayo e sru 
governo· 

• A dc~incncia ly em idioma g·uarany sig nifica agglomerarii o, g rnndr 
r r.nniãn, cm·npai t; 11111 a nrvorr es pecir dr acaeia, dr modo. que; o te"rnio 
cm·upaity C'Orrrspnndr a IIDI'Psla de acacias. · 

·. 
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-.:Que.o Prcsitlrnl.e havia ele renunciar o gewerno e partir 
para a J~ w~opa ; 

-Que os alliarlos tratariam com o governo, seu succes
sor, nunca porém com o actual; 

-Que era inclissoluvel o pacto secre Lo entre os alliaclos, 
aLé procl uzir l-odos os seus effeitos; 

-Que us alliaclos não aclmittiam outro algum arranJo pro
posto pelo governo paraguayo; 

-Que com um noyo governo paragcmyo as nações allia
clas poderiam, sim, modificar os seus pa:ctos secretos por con
venções especiaes. 

«Entendeu o conselho qqe taes condições eram íncompati
wiis com o decoro dr, uma nação soberana, resolvendo ven
ceJ· ou morrer, antes que se humilharem, de armas na mão, 

I 

aos pés do inimigo.>> 

Deixemos pois este incidente, comprobativo do erro gt·a
vissimo do tratado do 1.0 de maio, que obstava á decorosa 
conclusão ela guerra desde Jogo, com todas as vantagens reaes 
que por ella era licito almejar. 

VoHemos ás operações bellicas, e agora um doloroso espe
ctaculo, cuja memoria confranje o coração: animus memi
nisse ho?·?·et. 

A 17 de setembro achavam-se as causas dispostas para 
um ataque geral, que, por circumstancias, foi adiado para 22. 

Todos os tres alliados e a escruaclra começaram desde a ma
drugada a bombardear Curupaity. Conforme a descripção 
d'esse combate, ás oiLo horas, parece esse morro presa de um 
vasto incenclio: sinistro clarão lhe alumia, de minuto a: mi
nuto, a desesperada guarnição, que trabalha com indescripti
vel furor, á sombra ele negro fumo que a cobre; trava-se o 
supremo duello; varias explosões provam à e:lfeito das nossas 
pombas; sob uma abobada de ba_las, vomitadas por 90 bOcas 

• I 
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de fogo, manda-no. tambem o inimigo a mot·le, em cujo bra
ços cáem brazileiros aos centos. Assim é vencida a 1.a linha 
de defeza do inimigo; ma, eis que surge outra, muito mais 

formidavel, 2." linha, com um grande banhado em frente, e 
que só parece acces~ivel pela esquerda, onde Lopez accumu
lára seus meios de defeza, com uma inexpugnavel linha de 
abalize . Operaram-se, sem duvida, prodígios de nlor, ma~ 
em lucro algum para os alliado , que tiveram de retroceder 

illesa certamente a honra da. bandeira, mas lamentando a 
sorte de 4:000 companheiros fóra ele comlJaLe. E quem !'oi o 
culpado d'esta hecatombe? .\h Varo. Varo! re. titue-mc as mi
nhas legiões! 

Após esta desditosa jornada, regressou a Tuyul.y o exercil.o 
argentino; e o general Flores, deixando ao general Castro o 
mando das força orienlae , retirou-se para ~lonteYid éo, fi

cando desde então, de um e outro lado, e Laanarlas a. opera
ções i . 

Tal a situação dos negocias, ao começar o 4. 0 trime tre de 

1866:- extraordinarias rnanifeslações de valor, acrifica
do;-conclusão honrosa da guerra, repudiada; -!'alta de 
plano intelligente e firme ;- quasi dois annos consumidos em 

• Em sessão do senado de 10 de setembro de 1866, uma das auctori
~mla vozes do partido liheral, ex.probrando ·o governo, exclamava : uAdmii'O 
como homens (!UC di~punham dos mais amplos recursos que já teve go
vemo alo-um entre nó·, falharam completamente á sua mis"ão e illudi
ram !ri temente a opinião publica. Em vez de guerra debellada, acrW
caram em pura perda a viela preciosa de mais de 20:000 homrns, cnjos 
ossos alvrjam os campos de Col'l'ientc" c elo Parag11ay. 

uO res to d'esse hri.lhante c palüolico exercito In está cncuna lado 
n'esse tri ·temente celebre Estrro llellaco, ha qna. i sei. mezes depois dn 
invasão, c no a esquadra, tão custo amente au rrmentada com 10 ou 12 
navio encouraçado , ainda não póde ()perar. Em vez de guerra ao Para
p;uay o ministerio occupou- c mai em dividir o brazilciros, e em gtter
rem· aquelles C[llE' niio applanclinm srn drsgoverno r em rsg·o tar os re
cursos tlo paiz., 
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peior do que inacção;- combates sem metbodo, em que o 
exercito invasor é sempre o atacado ;-uma hecatombe de 
va:lentes n'uma jornada imprudente; -desrp.oralisação_ dos 
nossos,- animação dos contrarios. 

Graças ao Soberano Deus elos exercitos, 'que vae despontar 
novo horisonte. 

.·· 

'· 





CAPITULO XIV 

T. O marechal elo exercito. marqllt'7. de Caxla , é nomeallo, em outubro 
rl f' J866, commanLlantr rlll chcl'e do cxcreilo e armada elo nrazi l em 
opr;rarõcs. Gircumstancia' cruc preccdrram c acompanharam essa no
meação. - 1 r. Parte a 29 de oulubro. l'L"ovidcncias que Yae tomando 
pelo caminho. Chega ao acampamento de Tuyuty, a 18 de noycmbro. 
Posse errccliva.- Enumeração elas más circum !anelas em que s. ex.• 
entrava na efl"cctivjdadc do sen cargo. O visco nde ele Jnl1aíuna. A co
lumna ao sul tla pro\in cia de )falo Grosso. PrcparalivoF do mnrf'chal. 

I 

Acabámos ele ver o ll'iste estado em que e ia arrastando 
a auerra do Paraguay, quando o medonho aspecto da cousa. 
forçou alfim o ministerio a praticar o que muito mais cedo de
vêra Ler feiLo: convidar o marquez ele Caxias a ir commandar 
em chefe as fm·ças brazileiras no estrangeiro. Depois de o ha
verem condecorado com a gran-cmz effectiva da Ro a t, deram-
58 ainda hesiLações entre os governantes, ha1ienelo alguem 
que parecia pospor a vindicação da honra nacional á estupenda 
calamidade ele se incumbir e. a vindicação a um dos mais no
Laveis chefes conservadores! 

No dia 9 de outubro de 1866, o ministro da justiça, em 
nome do gabinete, e logo depois o presidente do conselho, di

rigiram-se ao sr. marquez de Caxias, que acceitou o encargo ; 

' l'or decreto ele;> 2R ele;> ag·osrn dP '1866, por serviços em relação á gner
ra do Paragnay. 
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e achando já então o digno sr. conselheiro Paranaguá á te ta 
· da repartição da g·uerra, foi no dia immediaLo nomeado com

mandante em chefe das forças elo imperio, em operações con
tra o Paraguay, o sr. marquez de Caxias 1, marechal do exer
cito graduado, cargo militar este, a cuja etrectividade foi im-

, mediatamente elevado 2• 

Mas antes de passar avante, importa relatar qual o proce
climento do novo general, em relação a este commando; para 
que se reconheça ~erem sempre sido dictados todos os seus 
passos por aquelle sentimento de dignidade, alliacla ao de pa
triotismo, que distingue tão preclaro varão 3• 

É verdade que o governo, desde o principio da guerra do 
Paraguay, solicitou o conselho e a coadjuvação do Sl' . mar
quez de Caxias. 

A peclido do ministro da guerra, s. ex. a deu-lhe um plano 
qe organisação do exercito, e um plano da campanha, que in
felizmente não foi adaptado. Em 25 de janeiro ele 1865, o sr. 
marquez de Caxias apresentava uma memoria sobre a marcha 
elas forças que entendia deverem seguir por S. Paulo e ,\li
nas, e desenvolveu, em olficio importante, as suas idéas sobre 

·os preparativos bellicos, o exercito e as operações, aconse-
lhando, entre outros alvitres, a creação de corpos provisorio,, 
que elle mesmo denominou Volwntcurios da Pat1'ia. 

Continuou·a auxiliar o ministro em oul.ros trabalhos, e visi
tou arsenaes e casas de armas, coadjuvando a, auctoridade. 

N'um dia em que s. ex. a fôra as isLir ao embarque de um 
dos primeiros contingentes, communicou-lhe o minisl.ro ler o 

' Por decreto de 10 de. outubro de 1866. 
• Por decreto clr 13 de outubro de 1866. 
" Mais de uma vez aqui me apropriarei a narração feita por rslr hon

rado enador, na essão ela camara a que pet·lence, clr 15 de jul110 dr 
1870; notavel discurso qur prima pelo mr.lhndn, pela sobriedade, mor! es
tia e LTiUlllllhantr clareza. 
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;5ovemo at.:abaclo de resolver que elle partisse immediala
mente para o lHo Grande, onde devia organisar o exercito, 
com que seguisse para o Paraguay, ao que respondeu (f'or
maes palaYTas): - ((Se v. ex. a quer que eu siga n'este mesmo 

vapor, conceda-me duas horas para mandar buscar a minha 
casa cl uas canastras com roupa>>-, e teve em resposta ser 
di::;pensavel tanta precipitação, bastando partir em oito dias. 

Não foi expedido o decreto. Semanas depois, em pratica 
entre ambos os generaes, tratando-se elas necessidades para 
o bom exito de uma com missão tão grave, disse o sr. mar
quez: - «Sr. ministro, duas vezes tenho ido á província do 
Rio Grande do Sul desempenhar commissões similbantes, 
sendo outra aliás a minha posição militar e social; fui sem
pre investido da aucLoridade, não só de commandante em chefe 
elo exercito, como de presidente; e assim succedeu em todas 
a::; quatro províncias em que tive de defender a ordem pu
blica, embora em Lodas não houvesse necessidade ele exercer 
as funcções de presidente. A força principal do Rio Grande é 
a guarda nacional, sujeita por lei ao presidente da província; 
e pois, indo eu organisar o exercito ali, Lenho de lançar mão 
cl'ella, e não o posso fazer sem concessão do presidente; d'ahi 
podem surgir embaraços que difficultem, se não impossibili
tem, a organisação de que serei incumbido>>. 

Assim o entendeu tambern o digno cavalheiro, mas este 
apresentou-se-lhe no dia seguinte, dizendo-lhe que já não era 
ministro, ao que redarguiu o sr. marquez de Caxia que n'esse 
caso retirava a sua annuencia. Declarou aquelle que seus 
co !legas eram unanimes na nomeação para o cargo militar, mas 
não para a presidencia ela província cc po1·que tcbl nomeação 

iricb pr-ejudioc/11" cb polit·iccb elo 1JCrJrt-iclo ! »i 

' Terminado este cscri!JI.o, relia-o eu, qualldo 'me veiu ás mãos unL 
importante fo lheio, imprcs O Clll 1868 C i.nlitnlado Q (/OVe7"110 e O povo do 
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Foi eti e general su bstituido uo ministerio da guerra por 
out1·o que acer tava de ser exactamente a unica alLa páLenle 
ela exercito com quem o sr . marquez tle Caxias não entreli
nha relações de ami. acle, e que incontinente começou a pra
ticar actos que accenLuanm es. a indisposição. 

A 1LJ: de fevereiro elo 1865, o presidente do COlJ Selllo de ::i L 
·· ele agosto procurou o sr. marquez couviclanclo-o a acceitar o 

com mando, sob as ord ens do referido ministro. A e te nunca 
o nosso general tinha querido ter como seu subordinado; como 
no ultimo quartel ela vida, e na sua posição, il avia ele collo-

Dra:;il na guerra pw·artcwya. Xãu leu hu direito dr erg-uer a n m~cara de 
1\lcncnjo Ag-rippa: 1nas só direi que esse p:;cudony1no ro i l.olnttrlo ror 11111 
la l.entoso com1Jatri ol:a, di crto c·crir to r c orador, que ll olu·os<ullclllc tc11t 
dcscmpcnhatlo altíssimos ·arg·o . Ei s-aqui algmuas de suas llOndcratõC"s. 

" . .. Lono-c, muito lougc! O goYcrno anlrpoz o· citunr~ r me quinhns 
~uiclados ele parlido. a mcsqu.i.nha c ing;lnria mi~são dr chefe rle l'aq;ãn. 
á obra mag·nanima q110. unica. pod.eria l'ar.Pl-o Yil·er na po:-:Lrridade. U 
Jll at·qucz de Caxias, o li Oil iCill. da cu ufianc.a do cxrrc ilo. 1'11i al'asladu, pnr
qllC era tun ([Os chefes do parlidn atln' r"o ao qrtc COIII[Itistára o podrr . 
. \prcsculaYa-Ô a ur;!encia do perig-o, a honra do BraziL a YOz instante da 
opin ião: rcpclliam-rfo o seu lwnroso passado. o mcrilo de seus scn iros 
militares, o presti g-io de scn non1c. a JIOJ1nlaridmlc de na. g-lori a . . . islo 
ó, rcpell ia-o, na opin ião de nm g-ovrm o parl:id.ario, at[uillo n rc~ 1 11.0 que o 
devia chamar ao commando elo cxrrcito do Brazi.l ! Era rlle, para a CO II
Iiança do soldado. c para a cspcnmra tia nação, a Yictoria. proYaYCl 
qnanlo se pôde esperar do Yalor c tia perícia. completa, glm·iosa: era a 
alnrcjada <l csa fironfa da pai ria. a J1ltniçãn el o despnla sangtlin ario do dc
Sl' rl·o, o llraúl glorificado ... i\ras podia ser tambe111 o pari ido co nserva
dor chann1do da proscripçi'w, o· aliares da Liga pro ·trados pela l'or~:a (in 
trabalho . . . o poder conq tLi ~lado pPla [a~cinação da gloria militar. E o 
uwrquez de Caxias. o veterano das Jnlta lhas. fo i afastado! 

" . .. Erro funesto! O tralaclo de proscrip(:ão !'oi. pon·cnltu·a. a vicio
ria qllc ~c 111allog·rou. a do lorosa Jlro long·avão de oncrosissimos sacrificios, 
o aug'lllcn lo ([o trilmto de din heir o c llr sang-ue; foi Corrie11tes c Vclha c.;o 

- lrantifonnados em immcnso~ crm iterio ·da imrnulcncia, ·cnão da ine11Cia, 
Tn)·llil' desaprowilatlo, ClU·uzú iltutilisado, Curupaily perdido para o exer
ci! o da alli anra, quando ,j ;i o Yenria o iLTr ·istiYel embale elo valor brazi
lci ro .. 1. pro~cr i prão de um non1r, foi la lwz a proscr.i.pção da almejada 
de ·afrronla üo imperio "· 



car-se sob as ordens cl 'elle? Poderia escrever-lhe reservadas? 
Poderia contar com a força moral elas tropas, que sabiam das 
relações entre ambos? 

Á forçada n~cusa, respondeu o .presidente elo conselho, for'
malisanelo-se: - << Ê militar a com missão, e v. ex. a é militar >l

ao que prestes lhe reclarguiu:- rr Mas sou tambem senador ; 
e o governo não pócle dispor de mim sem licença da camara 
a que pertenço >l .- Ningue-m insistiu. 

Passaram-se mezes; deu-se o incidente da Uruguayana, e o 
regresso do sr. marquez de Caxias ao lHo de Janeiro. Chegado 
o dia 9 ele ou~bro ele 1866 (quando já era conhecido o tre
mendo desastre ele Curüpaity), foram feitas as sobreditas di

ligencias junto a elle pelos srs. ministro da justiça e presi- . 
dente do conselho, chegando este a insinuar que se, para a 
llesejacla acceitação, fosse exigida uma mudança no pessoal 
da administração do paiz, esta se effectuaria l . O sr. marquez 

• O pre~illeute do t:o nsellio, de 3 d.e agosto, exprimiu-se assim no senado: 
"E n tranelo vara o LlJ inisterio, CO Jtlicci logo crue a g·uerra precisava nJe

nos rle remessa ele forças do cruc tle uma calJcça, ele um general que re
unisse aos conhecimentos profissionaes a pret:i.sa vantagem. de inspi.rar 
plena conliança a seus camaraüas. N'isto chegou a noticia elo desastre ele 
Cunrpaity, e desde esse momento reconheci que era incli. pensavcl a me
clicla qne ·c adoplou .. . O nobre n1arquer. ele Caxias J·eve o grande meritu 
l~e opitar toclas as intrigas; foi um gmn Le serviço <tue 11rcstou ao pair. . 
Dcpoi ~ elo clesaslrc de Curupaity, o exercito c a esquadra estavam em más 

t:it·t:umstancias, Ttão pelo desastre em si, que era nalla na guerra, mas 
11orquc os cl.tefr~ acltavarn-sc em deslwrmonia, l.tavemlo as intrigas es tado 
sull'ocaclas até que aquelle desastre revelou a cliscordia que entre ellcs 
reinava ... Acccitou o mat'Cli.lev. a nomeação ... c depois eu llisse-lltc <llLC 
o ministcrio se retiraria, se at:aso s. ex.• clcs:;c a en tender que não accei
tava a com111issão, por ter tlc ·ervir com o g·abin.ctc, CJL:xerg-anelo sempre 
Doministcrio um 11erig·o pela retaguarda ... Qnando cu lhe disse: "Se v. ex.• 
manifcsLa o pcnsaLncnlo de 11ão ]JOücr servir com o g·abinetc acl:ual, os · 
nJini sLTos es tão cli s;po:los a rcti.rar-se "• (jll<Lnclo cu disse isso, uão que
ritt ele certo dir.er qnc IIJc (' JJtrcg·ava o poder. En po~so dispor de mim, c. 
rcl·irar-nJe qua!lllo Jll<.' parecer. assilll cou1o o:.; 1nens co'llcgas, mas não 
sei q ucrn me succcclerá. " 



nada. exigiu; e sem hesitação, nem cuudições puz-tie a ditipo
sição do governo, de quem cumpre confessar que não teve 
occasião de queixar-se. Passára píl'ra o ministerio da guerra 
o sr. senador Paranagua, que foi quem, ainda então na interi
nidade, referendou o respectivo decreto 1, que alterava u~a 
das disposições do tratado da triplice alliança, e o pessoal do 
com mando brazileiro 2 • 

O sr. conselheiro Affonso Celso, ministro da marinha, o.ffi.
ciou a 20 de outubro as. ex .a, transmittinclo-lhe as mais cor
deaes e importantes auctorisações. Foi nomeado commandante 
da esquadra o bravo Joaquim José Ig~acio 3• • 

• Por decreto ele 10 ue oullihro ue 1866 fo:i. o marechal elo exercito 
:;racluado marquez de Caxia nomeado commandantc em chefe das forças 
do imperio, .em operações con tra o Paraguay. 

' Com em~ilo, o tratado desiguaya o valente general Osorio para cum
mauclm· em chefe as tropas hrazileiras , ma~ este, em oflicio de 26 ele 
aln-il, havia rccruisitaclo a nomeação de outro o11icial, ao menos para u 
sulJ tituir em seus impcdimep.tos, c por :i.sso a 14 ([c maio foi nomeado 
o marechal de campo Pol ·cloro da Fonseca Quiutanillta Jordão Qwje Yis
condc de Santa Tbercza), não só para esse Iim, ma tamJJem para ·ubsti
tuir, sendo preciso, o visconde de Porto 1Ucgrc no com mando do seg-undo 
corpo. Partiu este marccltal para o tlleatro das operações, com estas e ou
tras incumJJenci.as, c pouco Clcpoi.s de cheg·ar, tendo-se aggravado os in
commodos do jã então ]Jarão de Herral, em consecruencia dos all'anoso · 
traiJalbos de tão ardua campanha, a sum:i.u a 15 de julho o commando in
terino do primeiro corpo, encetando seus trabalho com a .iã dcscripta c 
sanguinolenta jomada do dia inuncdiato. 

' Veja-se a lliog-raphia d'c te awuiravcl maritiruo braúlciro, impressa 
na galeria dos iwmens illust1·es, e bem assim o livt·o crue o respeitaYel 
sr. Antonio José Victorino <!e Barro· consagrou a memoria ele seu digno 
irmão, o visconde de lnhaúma. Em resumo, poucas palavra: aqui direi a 
tal respeito : 

Era abna elevada, coração generoso. O ·ministro da marinha, o vice
almirante e visconde conservara a singeleza de costumes c amenidade do , 
trato que sempre antes o distinguil'a. 

"Xascido em Lisboa, em 1808, Yiera para o ltio n' tun navio de guerra 
LI c rruc seu pae era ufricial c ja acJni era g·uarda-mari nha em 182~ - Em~ 
]Jarcou em 1824 com lonl Cochl'anc, fazendo as catupmtilas de Pernam
bulmco, Crm·ã c ~laranhão. Encnrporou-sc depois ã r."(jltadl'a rm opera-
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Embarcou o general para seu destino no dia 2\J ele outubro, 
a bordo elo vapor Arinos, que chegou a Montevidéo com qua
lro dias de viagem; indo cercado dos respeitos, ela gratidão e 
elas esperanças de todo o paiz . 

Ao entrar no rio da Prata, a primeira cousa que lhe cha
mou a attenção foram 2 hospitaes .no Estado Oriental, outros 
2 em Buenos Ayres, 3 em Corrientes, um no Cerrito, 1 no ILa
pirü, 1 no Paço ela Patria, 1 em Tuyuty; isto mostra que boa 
lerça parte elas forças se achava fóra elas fileiras. 

~ 

çõc. no llio ela Prata, en trando ahi em varios combates. Na Colonia , com
mandando a JJateria Santa Rita, contrilmiu para a· derrota de forças do 
almirante Browu. A pedido do commandautc da praça sitiada, vae n'uma 
lancha desarmada, ah·avessa pela escuridão ela noite, entre 19 cmJJarca
\iÕes ela e ·quadra lJloqucadora, e alcança trazer á praça reforços c mu
I lições. i'ia cxpeclição á costa da Patagmüa tan1bcm procedeu cliguamcnte. 
Em 18:2.9 era primeiro tenente. Em 183 1, commandamlo a escuna Jagua
ribe, c vendo cruc os arli.lheiros de marinha se lJreparavam para desertar 
em cscalcrc , desceu u'mna cánõa, passou por entre clles, c foi, solrreodo 
uma descarga ele mosquetcria dos amotinados, dar parte do occorriclo, e 
pedir providencias, com as cruaes elles se renderam it discrição. Depois 
ele ler commandado varios navios, ele servir o logar ele iJJspector elos ar
senaes elo Hio Grande do Sul, jit em 184/x era capitão de fragata. Em 18lt8 
commandava a fragata Constituição em PernamJJti.co, onde contriliuiu para 
a victoria ela leg·alidade. Ja chefe de divisão em 1852, foi nomeado inspc
ctor elo arsenal d.a marinha, c depois de capitão elo porto. Em 1855 foi 
encarregado do crnartcl general, e até 1858 suJJiu a cherc ele csqmulra c vi
ce-presidente elo conselho naval. Presidiu a commissão de presas, os con
selhos de aclmi11istração c de compras, c serviu em outras cqmmissões 
scicntilicas c administrativas. J)m 1861 , solJ a prcsiclencia do sr. man.ruez 
lle Caxias, occu.pon a pasta da mariniJa, e interinamente a da agricuJtura. 
Ja conselheiro de g·ucrra, 11as ou em 186'2 ao conselho supremo mi
litar. 

Em 1865 apresentou ao governo, sob consulta Ll'cste, um plano para 
regu lar a guerra elo Paragua~' · Segniu no var1or J::;abel, para aUstar c 
contratar praças 110 litoral elo imperio. Passou a commanclar a divisão 
naval do primeiro distt:icto. A 3 de dezemJJro de 1866 recebeu a nomea" 

w 
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O primeiro corpo ele exercito occupava a linb.a de 'ruyuLy; 
o segunclo esLava em Curuzú. Havia apenas uns 3:000 maus 
caval.los (a cavallaria do segundo corpo esLava toda apcacla). 
Faltavam carros para ernprebender qualquer movimento, P

lJois para conducção das carretas. Os dois corpos de exercito 
diversificavam em numero e organisação; pareciam pertencer 
a nações diversas, taes eram as disparidades que n 'eUes se 
notavam ; havia em cada um economia, numeração e promo
ção particular; valores e j)reços diiTerentes para as etapas) 
etc. 

Era mister ir regularisanclo Lu do isLo, e facilitando o mo\"i
menLo elo pessoal e material da guerra, poupando tempo e di-

ção interina do commaudo em cliel'c das for ças navaes, c actLLi tnw ~c rc

Ycrei um episodio relatado pelo sr. l'ictorino tle Barros. 
A. 5 de dczemlJro, pelas sei horas c meia da manhã, um brioso orcnc

ral ouviu ruis a, rtuc de Ye pera pedira fosse celebrada na igTeja da or
dem terceira da lmmaculada Conceição. 

K'csse dia tinha de Jlarlir para o t·healro da guerra, Da · ag·uas do Pa
raguay. 

Entra no templo, para junto ao presbylcrio, desprende a espada do 
bolilrié, c colloca-a n·aquellc logar. Ajoelha-se, c ora, cmquanto o minis-
tro do altar profere o 'Íillroibo, c lc o EvangcllLO. · 

No acto da co nsagração, dcsomiJainlm a espada, .l.Jeija-lltc o~ copos, e 
abraça-se com cita até o levantar a Deu·. 

:\ 'e·· ·a occa ião. segura a espada por meio da Iam i na. c, oflheccndo-a 
ao corpo sacramcntado, beija-a c abraça-a de uoro até o conswmnalmn 
esl. 

Que se passou por <H[Uclla alma ung·ida do balsumo da roli g·ião '! por 
aquclle coração, clLCio do sentimento (lo cl01·cr c do:; desejo · de o úcscm
penllar, em proveito l10nro o elo paiz? ~ingucm o sabe : poucas foram as 
lcslcmunllas do acto tocante c nenhuma o imiUiriu. 

Transportou-se rapidamente ao seu glorio o destino . n·ahi por diante, 
servinllo sob as orde ns do seu am igo, sr. marqucz de Caxias, presitlin a 
todos os· llCro icos feito!:! da armada imperial , tomattdo cn1 muitos pes
soal c conspícua parte, enchendo de gloria a marinha Jn·at.ilcira. c só 
moribllltdo regressando à jJalria para immctlialamclllc ll"clla cxhalar o 
derradeiro alento ... recebendo em paga t:crlas recompensas com que no 
Brazil, em certas circumstand n:, são ás rezes premiados os bcneme
l'itos. 



nheiro. Fundju logo os hospitaes ele Buenos Ayres e ~lonlevi
cléo n'esLa segunda cidade, e Lomou immediatamente outras 
uLei:s providencias, de ordem acl minisLraLiva e militar. 

Cumpre aqui recGrdar que os syus companhei ros ele armas 
viram com alvOL'OÇ,O a chegada ele um homem, que por si só 
valia exerci'tos t . 

Apenas em Montevicléo se demorou tres dias, que empre
gou Lambem no exame elo deposito de artigo:; hellicos; na re
messa ele munições c equipamenlos, e das praças com alta elo 

hospital e em ou Lros seryiços. Cl1egou a Buenos Ayres a 6 de 
novembro, ao Rosario a 9, a 1 !1 á cidade ele CorrienLes, o nele 

logo examinou os hospi_laes e clcposilos, parLicipauclo a sua 
chegada aos generaes Milre, Po lycloro, Porto Alegre, e ao vi
ee-almiranle, e tomando aGtivas providencias. 

A 18 ele novembro, ás quatro horas ela tarde, chegou ao 

acampamento de Tuyuty, e disse urna corresponclencia : <<A · 
lJrigaclas e corpos estavam formados na frente ele seus quar
Leis. Seria necessario estar-se presente para se julgar do pra
zer e do enLhusiasmo que causou no exercito a presença elo 

novo general em che l'c : os ofHciaes antigos viam renovar-se 
as epochas gloriosas ele outras campanbas. O rest.o elo dia e 
da noile Locaram as musicas em signal de regosijo elo exer
cilOJJ, 

III 

No dia immetliato puiJlit:ava a PI'imeira Ol'cl em do dia 2 . Em 
maLeria el e facto, ponhamos aqui Lermo a este capiLulo, com 

' O marecha l rolydorn, :1pr na ,.; :10~ 5 dr novr mht'o t'<'Cf' IJI'u o pt·itHci.ro 
ol'ficio Llo nHtrclncz de Caxias, rcsponLlcu-litc üc 'l'uyuly, enlt·c oulra · 
cou~as : «Sou.bcmo · tla sua honrosa c JJCm acceila mi~:<ão. Eu c Lodo~ os 
que aqui tlle acompauhatn , c ,;cJil duvida lodo o cxcréito, muita alisl'a
t;ão liYCn to · ~:om lal noticia. como v. ex.• JJCill a Teüilarà ... Fi co anci n
so Ilcla sua chcg-acla, pam ig·ualmcHrc salisl'azcr às snas ortlcns, etc. ". 

• !\"essa orllrm do i!ia, <l alada aos !() dr novrmln·o de LSGG, <lo qnar~ 
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a effecLiva posse tomada elo commando em chefe das forçàs 
hrazileiras; mas antes ele proseguir, vejamos ra}Jiclamen te em 
que circumstancias encetava o sr. marquez de Caxias, de fa
cto e de. direito, a plena effectiviclade ela sua missão. 

Achava-se, sim, á testa da maior força elos alliados, mas 
sem verdadeira acção nem iniciativa na guerra, visto como 
lhe cumpria, graças a um tratado, obedecer a um general es
trangeiro. Tinha pois ele pear-se pela politica, ele subordinar-se, 
ele reptimir todos os pensamentos ele iniciativa bellica, ele re
calcar lodas as considerações do patriotismo olfenclielo, ele fa· 
zer o que não quizesse, e ele não fazer o que quizesse . 

Tanto nos exeréiLos alliados, como no proprio exercito bra
zileiro,· foi achar divergencias e frieza na superior clirecç:ão 
das forças. O general ~Iitre volLava a 9 de fevereiro ele 1867 
para Buenos Ayres; o general Flores, a 25 de setembro de 
J 866, para MonLeviaéo; o vice-almirante, visconde de 'J'a
mandaré, para o Rio ele Janeiro; sendo suiJsLiLuirlo a 22 ele 
dezembro pelo chefe ele esquadm Joaquim José Jgnacio; o 
general Osorio, já barão de Berva1, a 15 de julho ele 1866, 
para o Rio Grande; o general ~isconde de .Porto Alegre, em 
novembro, para a mesma província, eLe. 

Para a unidade ele acção era preciso que a mais auclorisacla 
elas espadas occupasse o seu Jogar ele honra, tornando-se o 
centro natmal ele Lodos os commanclos. 

O exercilo brazileiro esLava composLo de elementos b~ le

rogeneo , deflcienles; imporlava organisal-o, unHormisal-o 1• 

lei general, em TLryuty, clizia: «Se já vos uão conhecesse, recommcr1 
dar-vos-ia valor. TarnJJem vos não venho preceituar suJJOrdinação, poi 
sempre testemunhei a conducta do militar Jn·azilciJ:o nas mai arduas 
campanl1a . Conto porém com a vo~ a consta11Cia c dedicação ao paiz, 
para levarmos ao caho '~ gloriosa cmpreza em que estamos empenha
dos, . 

' Cumpre rcllcctir que o decreto que confiou ao meu :UiogTaphado o 
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Os recrutas que íam chegando, na quasi totalidade desco
nhecedores dos primeiros rudimentos militares, sem instmc
ção e sem Lerem visLo fogo, levados ao intêrior de uma terra 
desconhecida, e fa1Los de todas as commoclidacles ela viela, pre
cisavam ensino e preparo. 

Os batalhões, dizimados pelas JJalas, pelo clima e pelas en
fermidades, e por isso sem corresponderem ás necessidades 
numericas do serviço, urgia que se completassem ou augmen
Lassem. 

Havia no segundo corpo demasiada cavallaria, em propor
ção com a infanteria; aquclla só tinha lanças, es ta armas ele 
varios calibres, embora de e~pecie igual. 

Remontas de cavallarias, parques ele artilheria, mmiições e 
tt·ansportes, fardamentos, equipamentos, forragens, viveres, 
tudo ·precisava ser regularisado, tudo o foi. 

commando eni clie[e de todas as forças hrazileiras de terra e mar contra 
o governo da r.cpublica do_ Paraguay, collocou ipso {'acto debaixo de suas 
ordens a columna crue operava no sul da província de Mato Grosso, a O. 
c ao N. do Parag·uay. Essa colunma a Jinal invadiu, em dias de maio de 
1867, a fronteira do Apa, e transpondo aquella remotíssima divisa do im
perio, Joi obrigada, pela Jalta absoluta ele municiamento de hõca, a ope
rar a retirada, hoje celebre, da Laguna, tão llrilhantemente conhecida, 
graças á. primorosa penna do meu talentoso amigo o sr. dr. Alfredo de 
Escmgnolle Tannay, um dos bravos d'essa "phalange, C[Ue sobredouron 
acrnellcs feitos com a elegante narração d'clles, pois em sua hôca tam
bem serão cabidos os versos do poeta: • 

Para servir-te, braço ás armas feito, 
Para cantar-te, menle ;is musas dada. 

Com ctl'eito, o C[Ue padeceram os valentes cxpedicionarios a Mato Gros
so, para Lt·azercm a salvamento suas bandeiras c bOcas de fogo, consli
lne uma cheia c g-Loriosa pagin.a Lla historia da campanha do Pm·aguay. 
't'ildo Lso mereceria, como aliás já obteve, mais vantajosa exposição do 
que ao meu pobre eslylo seria dado tentar , mas não entram esses e 011-

li'OS curioso. cpi sOLlios no amhito que a cslc trabalho tracei, vislo l1·atar 
sómenl:c lla biog·mphia do general Caxias, o qual pelas cli ·tancias e concli
çõr topog-raphicas 11ão Jlódr, com a clcsrjavcl 'crricacia, levar tiio longe 
a ponla da sua espada. 
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Necessitava-se tle promplil1car quanto a lactica moderna 

ex ige para atravessar rios, l agoa~, poLreiros e fossos, e para 

.ornar forlaleílaS tÍe assalto . 
A celeridade foi augmentada com o importante liSO elo tc

legrapho electrico, que prestou o valiosíssimo serviço ele lran -
miLLir instantaneamente as ord ens, sem prevenir o inimigo com 
o som dos clarins c tambores, e o galopcar dos ajudante ·· de 

ordens. 
O emprego dos balões ae rosLaLicos mais de uma vez con

tribuiu para o conhecimento das posições e tlos recursos ad
versos. 

Era necessario clebellar outro inimigo: o chole ra·morlms, 
que, dese~volvendo-se em OorrienLes, no mez de março, cle
vastaria o primejro corpo, se nã"o fossem as prescripções do 
general, e no segundo ainda feíl maior numero de viclimas. 

De Corrientes passava pelo rio Paraná para o Paraguay 

quanto o inimigo precisqva, poi · tão longe não cllegava o 

bloqueio da c quadra, inconveniente a que urgia pôr lermo. 
Eram precisas di posiçõc · llygienica.·, policiaes c di:-;cipli

nares para militarisar aquelle acervo tle paizanos, e apro
priai-os para os tremendos azares de uma grand iosa campa
nha; e para o me mo .Om fortificar as trincheiras, guarne

cendo-as de melhor artilheria, e afastando os acampamentos 
demasiado exposLos aos lJombarclcios paraguayos. 

[mporlava elevar o moral do exerci to, mais ou meno de
primido pelos successos ele 2 c 24 de maio, pela carnificina 
de Curuzú e pelo clesaslrc de Ourupaily; e ao mesmo tempo 

rebater a audacia paraguaya, impedindo-a de recomeçar a of
fensiva, como até ahi geralmente fizera; pojs se dera ·emp re 

a triste circumsLm1cia Lle que u exereilo inva or só r del'en

dia, mas não LraLa\·a de ag·g rctl ir! 

E Lotlo:> c:;Les preparativos Linltam de operat·-se no centro 
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elo paiz ' injmigo, a enorme distancia dos recursos, em meio de 

elementos aclvcrsos ou suspeilos, frente a frente com guerrei

ros destemidos e da mais illimitada obediencia, ouvido álerla 

contra todas as surprezas, escudo prompLo contra todas as ba

las, som tregua ele dia ou noite, com éxposição a Lodos os ris

cos, com íl má vontade ele injustos censo'res, com as exigen

cias i_rracionaes, e por soiH·etudo co m a grave circumsLancia, 

rrsumida n'esta phrase, dirigida ao marqu ez ele Cax ia<;, por 

occasião da sua partida para o sul: ccSer-lhe-ha facil , após Lan~ 

los erros, achar solução?)) 

Oh! Facil nãr:J fo i, não; mas achou -a. 





CAPITULO XV 

r. Principias de tS67. Deve encarar-se o commando sob dois aspeclos 
sncce si vos: o das forças alliadas; o das hrazi leiras.-11. Das !'orça 
alliadas, sob o commando argcnlino.-111. Do commando das forças 
brazileiras n·cs e período pelo sr. marrf11Cz de Caxias.-IV. O qt1e e 
passou até l'cvr reiro dc. ISG7, rm q11c o r. marqnez tomou o commando 
interino dos cxcrci.tos alliados. 

I 

Temos o sr. marquez de Caxias no th eaLro da guena, c com 
a posse effectiva do commando das forças brazileiras ele terra 
e mar. Antes porém de passar avante, importa, n'esle ca o, dis
criminar os dois aspectos por onde os seus acLos elevem ser 
encarados. O decreto ua i>Ua nomeação constituía-o comman
elanLe em chefe das forças do irnperio em operações contra o 
Paraguay; o tratado elo 1. o de maio, e as suas instrucções su
bordinavam-o ao commando geral elo presidente da repui.Jiica 
argentina. Portanto cumpre distinguir n'esLa primeira phase 
os actos do nosso general: são seus, os referentes á direcção 
particular e organisação elas forças brazileiras; são alheias as 
responsabiUclades (ou glorias) no tocante á dit·ecção geral ela 
guerra, na qual o seu dever o a discipliua lhe prescreviam 
obediencia, até nos casos em que planos ou ordens lhe pare
cessem inconvenientes. É Gssencial esta clisLincção, qnc agora · 
me força a encarar este primeiro período sob os dois c!Lados 
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aspectos:- o Lia campanha em geral- o elas forças brazilei

ras, e do seu commandante em parLicular. 

II 

Occupemo-nos ela posição elos alliado:o;, até que ao nosso 
general coube inlerinamen Lo o com mando de todas as força:>. 

O triste anno ele 18GG Linha presenceauo oil.o S:J.nguino. 
lentos combates no Paraguay; e á custa d'elles, um bem 

a!Jastccido exercito de 40:000 homens apenas tinha adian
tado duas leguas (das margens do Paraná ás trincheiras do 
1'uyuLy); quer dizer que os rios ele sangue derramado mal 
serviam para esses guerreiros e conservarem na uefensiva, 
apesar de serem elles os invasores; esperando-se. sempre no

vos ataques, e perd endo-se todas as vantagens que de cada 
victoria podessem resu I Lar. 

Havia pois cerca de doi:; anno ' que o alliados languesciam 
em frente ele uma posição rortiflcaela, 'l'uyuLy, som que alguem 
se lembrasse ele excavar minas ou ele desmoronar o J)aluarte, 
hoje que é faeil fazer voar as mais solic~as muralhas, e que 
até debaixo de rio se sabe romper caminho. Diríeis uma 
Ll'aquoJlas campanhas priluiLivas7 em que os assedias só pela 
fome se resolviam; e n'esta hypothese nem isso poderia dar
se, desde que a fortificação não podia conLomear-se . . 

Em 'I uyuty estava o acampamento elos aUiaclos, quando o 
sr. marquez chegou, havia Lres mezes, sem que o mais leve 
symptoma revelasse um plano de campanl1a·, uma intenção 
qualquer; esterilidade desesperadora, estacionamenl.o incri
v 1, petrificação 1• Todo cs le espaço de tempo foi aprovei-

• Qnal fosse, a esse lompo, o vonlauoiro cslallo ua campan ha, mos
\r&m-n'o trechos de ol'licios do illuslrc general Pol)'uaro, os CJUacs. se as-
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tatlo ·pelo mtmigo em construir colo'sae obra ele defeza 

para o dia em que fosse atacado; tomando cada vez mais for
midayeL a ua fot·Uficaçõe . . Augmentaram muito a sua ar
Lilberia; deram muito maior altura à trincheiras; alargaram 
os ca miolws para as operações Lla iofanleria; c Labeleceram 

ca.·amata s-, e excavaram avenida cobel'las para, antes elo 
assallo, aiJrigarem ela at·Lillwria; dispozeram grande mobili
dade uos canhõc entre Uumaitá e Cut·upaily; fundiram os si
nds das egrcjas, convertendo-os em peças c espingardas; al.lri
rnm picadas e levantaram entrincheiramentos para hosLilisar 
com arlillleria pelo flanco os alliado:;, que inve li sem a 
praça; creat'am acampam~ntos para impedir outros pos iveis 
movimentos; profundaram fossos ; elevaram a agua. com re· 

pre as; ergueram nova lJalerias; conslr·uiram fortes estraLe· 
gicos; organisaram llo pilacs c e o fermarias; generali:;aram o 
recruLallJOllLO; centrali. aram as reserva ; chamaram a guat·· 

sim me pos o exprimir são mais po ilivo · pelo CfUO ÜJ'inuam do que 
pelo que affirmam. ão elles datados do mez anterior. Por exemplo: 

• O excrrüo argentino c Lá deficiente de fot·ças c de mrios dr mobili
lladr, c ó muito difficil ao g·ovet·no de Buenos Ayt·es remed iar cssr mal. .. 
O exercito do meu conm1ando, ainda mesmo reunido á· lrop_a aeg·cn ti 
ua o á muito diminuta força do estado oriental. não cslá l10jr em cir
cum lancia de abrir operações oflcn i\·as em territorio inimigo ... Pa
raly:adas a· ·im a~ opcmções, !cremo· de e:;perar crenlualidades futuras 
C[ltr nos JlOssam h·azce o proscguimenlo d'cll as. EnlTelanlo, sct·á possi
vrl q11r, r~p;olados os rrcur ·os que clcvrmos ter como meio. de mobili
dadP. c augmcntcm as dll1iculdade~ a vencer na }lrcscntc guerra ... 
Estp mru juizo a respeito do futuro das no~~as operações não importa a 
rrPtH"a de qur clla· não pos ·am ser feita · com gloria; podemos sem dn
Vida it· poe diant e, mas is o nos custará muito sangue c dinheiro, r 
quanlo ao lr rmo da guerra, len ho por a criado SHPllOr q11c não c ·ta prn
ximn ... ·c o no ·sos movimentos ·c retardarem, como me parece q11e 
ar·ontrC'C•rit. em vHa do ultimo uccesso de Curupaity e das medida~ qur 
o gl'neral ]litrc julga nccc- aria para SI' t·rrazer da haixas que lrrc. r 
11am rrorg-anisar o seu exercito qnc sotrt·cu gTaves prt·da · dr o!Ticiar~. 
lllllilo t'CC'I' io ([IIC' r nrraq ur.r:am os nossns lllf' ins de moiJilidail(', I' tc-niln· 
UlO::; por is ·o llOYI\S uirtic;uldadCS a suprrar,•• • 
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nições dispensaveis; trouxeram do interior e amansaram to
dos os cavallos novos; uLilisaram em g-rande parLc o serviço 
das rnnlberes ; desenvolveram toda as inclusLrias que de 
modo directo ou indirecto, podiam prender-se á guerra. , 

Imputam á anterior direcção da guerra erros palmares, 
não sei se com ou sem rasão, e aqui reprocluzo algumas d'es
sas graves accusações. 

O acampamento. no Passo da Patria, de 20 de dezembro ele 
1865 a meado ele abril el e 18G6, fez desgraçadamente per
der, alem ele milhares ele bravos ceifados pelas febres e epi
demias, toda a cavalhada, com a falta de forragens. 

A marcha dos a1liados, em 1 G de outubro de. 1866, para o 
terrilorio paraguayo, não em üt·clem unida e com as necessa
rias cautelas mas por columnas isoladas, proporcionava a 
Lopez, e ao seu concentrado exercito, excellenLe occasião, 
felizmente quasi desaproveitada, ele os destruir completa
mente. 

A escolha do Estero Bell aco para acampamento, ficando 
um rio caudaloso na retaguarda, sem ponte para a outra 
margem, era um perigo imminente, por impossibiliLar a reLi-

' rada, após um revez e consecutiva perseguição . 
A imprevidencia de se não mandar abrir em TuyuLy urna 

linha ele circumvallação, que diminuísse o risco elas surpre
zas, e1·a indesculpavel e facilitou a de 24 ele maii.J; GITO este 
que foi centuplicado pelo, ainda mais desas1.1·oso, de se não 
mandar no fim cl'esse dia perseguir o inimigo em sua de or
denada ruga. 

A resolução, Lão caro execuLacl a, de ordenar ao visconde 
tle PorLo Alegre, conLra su a op inião, que Lomasse Curuzú, em 
pessimas condições, sendo aliás essa uma posição inutil, iso
lada de TuyuLy, e !lomin::ttla pelas bateri as contrarias, é in
comp rehensivel. 
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.\ coinciclencia do desastre de Curupaity com a noticia elo 
protes to de todas as republicas elo PacHlco contra a alliança, 
c principalmente contra o Brazil, era propria para centupli
car a dificuldades do alliados, e exallar o moral elos para
guayos. 

Em Mcndoza, . Luiz, '. Juan, c outras partes rebentaram 
di .., Lurbio~, reveladorcs da intenção de paralysarcm as opera
çõe · dos alliados. 

III 

Pa ernos agora a estudar os aclos elo no o O'eneral n'e~ tc 

período, em que nenhuma pa.rle compulsi a lhe caJJia na cli
recção geral da guerra, mas sim na disposição e clireq~ão do 
o-randc conLingcntebrazileiro, ubordinado a um chefe csLrah
CJ'eiro. 

Apenas chegou o marechal, principiou a completar a orga
nisação do exercito hrazilciro, c a dispor Lodos os elementos 
para urna grandio a campanha, no termos mencionados no 
final do capitulo precedente; c pois que a esquadra ficava 
Lambem ás suas ordens, aproveitou habilmente o concurso 
d'e sa força fluvial, da qual por isso lambem aqui darei noti
cia, comquanto aos cus excellenle auxiliares no seniço da 
marinha deva redundar parte da respectiva gloria. 

Mandou logo subir uma divisão de canhoneiras para o Pa
raná, impedindo as. im os fornecimento· que o inimigo rece
bia por Corrienle . 

. \pplicou-sc a crear outros meios de mobilidade. Os trans
portes eram alé então puxados por bois na margem opposLa 
do Paraná · luclanclo com immen as clil.ficuldades, oJJLivcram· 
se cavalhada 1 muladas, boiada c forragen . 

Fez recuar a fortificação ele Curuzü, para melhor collocar a 
lropa e evitar o resullatlo elos diarios bombardeio . 
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- Na ordem do clia ele 25 ele novembro, probiiJiu aos offici.aes 
usarem seus clistinclivos nos comlJa.tes, Ocando só cliversiüea
clos elas praças pela espada; conservando-se a pé dnranLe a 
peleja, e formando-se em quatro fileiras, nos quadrados con
Lra a cavallaria, seguindo n'esta parl:e a ord enança porLugue
za u!LimamenLe adaptada. 

Diz um ob ervador : o· acampa1pento de Tuyuty pouco a . 
pouco converteu-se n'um povoado, onde se levantaram quar-
teirões inteiros ele commercio, igrejas, salas ele JJaile, th ea
Lro, billlarcs: etc. O Passo ela Patria contava immensos ele[ o
sitos e hosplLaes. No Cerrito organisaram-se hospiLaes e arse
nacs grand es c uLeis. Em toda a parte act.ividacle e constancia. 
O enLhnsiasmo elos nossos soldados1 alguns dias abalado, rcap
pareceu em Lodo o vigor. O general Argollo, que já l1avia. 
construido a celebre Linha regra, no terreno por nó, conquis
tado em 16 e ·18 ele julho, occopou-se, tle dezembro de 1866 

a fevereiro el e 1807,. em levantar novas e fo rmitlaveis trül
cbeiros em Curozú, alargando ao mesmo tempo esse acampa
meu lo, para maior cornmodiclade ela tropa. Tal foi a tran. ror
mação operada geralmente, logo em seguicla á chegacla do 
novo general. 

O cl!olera invatliu com tal violencia o exe1·cit.o alliado, que 
no dia 1.2 de fevereiro, cxcluiclos doentes e empregados, ape
nas exis tia prompLa a força el e 3 1: l 75 brazileiros (Caxi as), 
4:000 argentinos (Gelly y Obe,), 800 oricnt.aes (Henrique Ca:J- · 
tro) . Em 3 u ele rn arço o almirante escrevia ao mini Lro ela ma
rinlla : «Temos apenas l ():000 infantes c G:OOO praças tl c ca
vallaria; tl'esLas, sú 4: O 00 montadas. O que falla pa ra quarenta 
e tantos m.ill10mcns está nos bospitaesn . 

As novas forças, que iam chegando, para suilst.ituir aqucl 
las, c engrossar o cxercilo, compunham-se ele homens que 
totalmente ignoravam os azares e os rudimentos ela guerra, 
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aproveitados, o que tudo exigia tempo. 

IV 

Vejamos pois o qu e se passou n 'es te inlervallo. Segund o 
diz um cscriplor, voltando Mitrc com o:> arg:enLinos de Curu
paily para Tuyuty, ficaram os alliados occupüntlo suas posi

ções anteriores: no flanco esquerdo ele Tuyu Ly os JJrazileiros; 
no centro os brazileiros e os poucos orientaes; no tlanco di

reito os argentinos. Toda a posição diante ela linha ele Rojas, 
elo Passo Gomez e do Potrero Sauce foi fortiOcacla por um du

plo entrincheiramento. Todo o acampamento do Passo da Pa
tria foi entrinchcü-ado. As linhas de defeza foram guarnecidas 
com calibre trinta e dois, preparando-se em todos os lagares 
plataformas para rechaçar qualquer subita aggressão . Os pon
tos avançados na Lagoa Pires, no Passo G01nez, e em Yataity
corá foram ligados por fios telegrapbicos ao quartel general 
elo sr. marquez, que procurava sobrctuclo inform ações ácerca. 
das condições elo terreno por Lraz da linhas inimigas, e em 
Lo mo ele H11maitá. Depois que os argentinos deixaram Curuz ll, 
a..esquadrahrazil eira bombardeou constantemente Cm·upaiLy. 

1-IOU\Ie outros bombardeios e reconhecimentos, enLre os quaes 
o de 2 ele fevereiro, que privou a patria de um dos sr.ns mais 
valentes servidores, Vital ele Oli~ei ra. 

Foi n'esLa situação que as sublevações das provincias ar
genLin as occidenLaes e interiores, instigaclas pela Bollvia, 
Pen1 e Chili, serviram el e rasão, não direi prelexlo, para em 
fins de 1866 se reLirar elo LheaLro ela guer ra o general PaLmc
ro com os 1:000 argentinos escolhidos, c a~ ele fevereiro el e 
1867 o general Milre, com os oito batalhões ele infanteria, um 
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regimento de cavallaria e uma bateria ele seis canhões, de l'ór
ma que desde enLão ficou o con tingcn le argentino reduzido a 
umas 4:000 praças. 

Abi temos pois nova e felizmente golpeado o tratado famo
so ! De nada serviu a imprudente previsão, no LocanLe ao pes
soal n'elle estipulado para o serviço ela guerra. São quatro os 
nomes que ahi se lêem: Flores, 'l'amanclaré, Osorio e MiLre; 
já em fevereiro de 1867 nenhum cl'elles pisava chão para
guayo; uns por motivo ele molestia, outros ele urgencias dos 
seus paizes, estavam ausentes . 

E cls-abi como, em1Jora interinamente, o sr. marquez ele 
Caxias se achou, desde fevereiro de 1867, no commando ge
ral das Lropas alliadas. 



CAPITULO XVI 

I. Em l'cvcn:iru de 1867 toma o ;;r. marquez de Caxia o commando em 
clicl'c inlcrinu dos cxer<.;itos alliadus. Dil'ficuldadcs e cirwmstancias da 
situação. l'rovi:Ienvia ·. -11. Começam verdadeiramente as operações 
oll'cnsi v as . .Principio da 111arclta de ilallcO. - 111. Reassume o general 
.\litre, t: lll .iLLllto, o commandu g-eral. Cullfl'OIIlação e11tre o estado em 
11ue o sr. marquez recebeu os exercitas, c o em que os e1llregou. 

I 

'!'ornava o sr. marquez ele Caxias posse do commanclo em 
cbel'e elas tropas, em pessima posição. Tratava-se de uma sim
ples interinidade, que a cada momento podia cessar. Nenhum 
plano de operações lhe fôra deixado pelo commandante efl'e
ctivo, e nem sequer o modo como a guerra havia até ahi sido 
conduzida inculcava ter havido plano algum. Que fazer? Con
Limlar na anterior inacção? Seria assumir tremenda respon
sabilidade, multiplicar as clifficulclades e riscos, deprimir o 
moral que ,a chegada elo novo general havia exaltado, pur em 

perigo o termo ela guerr~. Conceber e executar um plano de 
operações ? 'l'ambern era ousado, por exposto á cl esapprova
ção do general Mitrc, o qual bem podia regressar ele subiLo 
ao exercito e prejudicar a campanha, · não proseguinclo nas 
iniciad.as operações. NinguernJ em interinfdacle, se ~venLura 
a introduzir innovações repentinas e raclicaes, com probabi-

{u 
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liclacle ele serem consideradas como censuras praLit;a::; a ll uem 
Linha sido immecliaLo preelecessor, e podia ser logo in'lmecliato 
:mccessor, levando o amor proprio empenhado em provar a 
iuconveniencia elas .opera~ões concebidas }JOr terceiro 1. 

De março a juiho el e 18671lzeram.-se obras ele clel'eza, qu e 
pozeram termo ás surpre'zas parciaes anteriores ; ensinaram
se e preclispozeram-se os conLingenLes que iam chegando, 
suÍJ§liLuir;tdo as baixas causadas pelas moles Lias, e prepanm
do-se o exercito para grandes commetLirnenLos. 

Com elfeito o cholera, que em fim ele março appareccu em 
CorrienLes, invadiu logo o primeiro corpo de exerciLo, occa
sionando enormes estragos nos acampamentos, e particular
mente no segondo corpo em Curuzú, onde 10:000 .:;olclados e 
numeroso commercio jazi.am em apertado espaço, collocados 
solJre Lerrenos pantanosos, siLos entre rios e lagôas, respiran-· 
do as puLriclas exhalações ele ínuumeros cada veres; · e assim 
se perclirun por dia para cima ele cen Lo c cincoenta vielas, e no 
Hm mais de quaLr.o mil; desgraça .esLa que se houvera evi ta
do, qut11nto ao segundo corpo, se erte tivesse entrado no Pa-

' pevla este receio alar a~ n1ão~ do gcn ral dos alliatlos, tanto mais 
quanlo ll1e sobravam rasões ele :pensar que sem cletcnça seria St1.1Jstilui
du. J'or exemplo, cis-o.çp1i o teor üc u ni a carla, clirig-illa ao sr. JlHH'fJuc:.~ 
pdo g·r itcral ~ l ilrc, de Buenos Ayre~ , a G llc JlHHTO ele l8G7: «llrscle o ltu
~al'i o hav ia CIL pc lt~aclo em· escrcYcr a v. ex."; poré111 a Iu·gc ll llÍa COill que 
a miulia preseii(i<L cra .rraiJJtCitl.c rcclalliaÜa Jt· e:::la Cilpilal , c a promptirlão 
com que Livc de rca li ~m· a JniJ IIJU jornada, impcd.iram-mc de llrccm:hcr 
ar1ucllc desejo. Hoje o fa!;o, transmillinüo ao SCit coJihcci i)lCnlo que me é 
inditipc nsavcl reassumir o excrciclu elo poder cxcculiYo da L'cpuiJliea, por 
ser 'as:im mais COJ tvc ni.cnl e llai'n, a SilO. pacificaoão, ao mes mo temvo que 
paTa imprimir maior vigor á g uerra em que estamos cmpeu l~ado ·. Oc
cupo-mc em reu1ti.r os p lm1os c o maic que devo remcltcr a v. ex.•, se
gtmclo lhe olrcrcci, o que espero poder cmnprü· em lJrcYc." 

Jt vordaclc crua 1mnca tacs planos ol1cgaram; mas ·n[to o é menos que 
es tas rcticcncias c duvid as solJrc as operações, e soJ)rc quem as devia üi
rig·ir, coarctavo.m uma acgão, ([LLC prcci:;ava set· l ivre c tlcscmharaga(la, e 
não pco.da por simllhmüc Jórma. 

I ' 



raguay pot; JLapLia. Sú em maio cle.(;resccu on se ex.lingniu o 
J lagello ·•. 

No citado iutervallo repetiram-se os bombanleios, entre os 
quaes se disuinguin o ele 29 de maio, dirigido e presenceado 
pelos st·s. marquez de Caxias e Joaquim José Ignacio, elo qual 
resultou um importante reoonhecimento, provando- que, 
apesar da extraorclinaria corrente elo rio (pois havia sessenta . ' 

au,nos que o Paraguay não subira a tamanha altura), as baLe
rias ele Curupaity estavam em perfeito estado- que a sua 
.guai'ni1:iio era pequena, mas se augmentava a Hlill sigmü 
dado - que a lJarrauca era cortada a pique, não otferecenclo 
m<lis que um ditncil loga-r ele desembarque-que se havia 
torpedos, estavam mui lo por dentro ela estac<tda - que com 
grave r.isco e a todo o transe podia a esquadra transpor aque ll·e 
ponLo em uma hora ou dnas - que se o exercito e a esq uad m 
passas~em. siuwltaneamente Curupaity, esLava vencido o pr.i
fn eiro ltercuieo empecilho. 

' Eis-aqui co1no -c exprime o rclatorio de 25 de maio de 1867, do no
.bl'c mi:nlstro da g'llC!'l'a il a OLUJJ'léa geral legislativa. 

NoH 11rlmeiros cli.as éle alJril appar9ceu o mal nos hospitaes elo Oerrito, 
Corrüm tes e Jtapirú. Redobraram-se os esforços : novãs meilillas foram 
tonJ mlaK, porcptc ü'alli. ao exercito pequena é a clistao.cia, pois o_ Jlagello 
q,uc <L IÜIIg'Lii'lll p011,pa, não ~o llll cec oüstauulos, tn·oslnt c <~lJa lc de rcpt!n
lc aiucla o~ mais J'urlcs. 

De todas as n1 ediüas hOI IIIJun u ol1 olera . Dos II OSJlil <t~s JII'OJ.I agou-sc ao 
c:crcito, c em JU CI! Dti de Ll ·z d.ia:; su 11 0 segundo uo1110 prostrou ntai · da 
terça twrlc da l'or~ a. 

Furam [Jostas CIIJ prali ua as III Cd i.das auo n scJiiad a~ lJCia 50Íüll eia. Du
JJrou-sc a ração d.c café e aguardente á tropa, a ·Jim ele ser dislrilmida 
ele manhft antes elo alarma, c ã 110 ile antes elo rcool lwt·. C011struiram-se 
galpones nas proximidades elos acampamentos, cm log-ares o nele se presu
mia mais puro o ar ; e n'clles foram tratados os oliol ericos, ev itam! o-se 
cl'es t.e modo n Sl'U transvortc para ·li osLlitac.· distantes, ]ilO is qnasi 111ctade 
a este;; t: hcgaYa em Lcrr110s de unorrer. Deve-se seguramente a es ta 111c· 
LUda a salv:ação de 1u uil0 · atacados. 

Fez-se em rim lmlo flllanto era lllllll anarncnte poss iYcl. 
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No mez de junl10 l.enrünaram-se as nova~ JJaLerias con::; l.nú
mas na frente elo novo campo, e a circumvaliação posterior do 
acam.pamento de TuyuLy. ~ssim se levantou um re_clucLo, que 
elo Potreiro Pires subia ao quartel general, · descia ao Estero 
Bellaco, servindo para conservar intacta a base ele operaçõe::; 
que se apoiava no Passo ela Patria, e para, em caso de revez, 
poder o exerciLo entrincheirar-se n'outra linha de fortifica
ções, evitando ser-lhe cortada a retirada. Da mesma fórma se 
construíram obras de defeza de pontos importantes, taes como 
os deposiLos ele munições, os de viveres, os hospitaes, apoi.an-. . 
elo-se uns nos outros como linha de reductos. 

Em principio ele julho a guarnição do resto do nosso seguu
do ·corpo de exercito evacuou Curuzü, transportando-se para 
TuyuLy, dispondo-se essa força a coadjuvar as ulLeriOTes ope
rações, que Lambem deviam ser auxiliadas pelo terceiro corpo 
de exercito, que n'esse mez chegou ao Passo ela Patria . i\ es
quadra foi incumbida ele evitar que os paraguayos fossem oc
cupar o desamparado e já inuLil posto. 

Por dias de junho tinham-se verificado ascensões aerosLa
Lic:as, por meio elas quaes os respectivos engenheiros lev<m
taram plantas do campo e elas fortificações inimigas; conta
ram-se-!hes os canhões; clescobriram-se-l!Jes os caminhos, 
banhados, lagoas e esteir9s até Curupaity, e o rio Paraguay 
até ao riac:ho do Oit:o, assim como Lodo o terreno até grande 
distancia. 

li 

Aqui começa a famosa operação da marcha ele flanco, pre
meditada pelo nosso general, e que verdadeiramente iniciou 
a grande 'gue rra o[1'ensiva, posteriormente á entracla.rio Passo 
ela Patria e 'fuyuty. 
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A 21 de julho de 18G7 ficava o segundo corpo dr exercito , 

commanclado pelo visconue de Porl.o Alegre em 'l'uyuty, sus
tentando a base el e operações e ameaçanclo o flanco direito do 
inimigo . Dispozerám-se, para se moverem7 m~a vang·uarda 
Lrazileira e oriental, comi:nandada pelo barão ele H erval, e o 
grosso elo exercito brazileiro e argentino, tudo representando 

cerca de 25:000 homens. 
A 26 recommendou nov~mente o sr. marqnez ele Caxias va

rias disposições da policia do campo, e addicionou outras, taes 
como sobre o serviço elo recolhimento e conclucção elos feridos; 
do inspector ela policia do ~ampo,· elo emprego das mulheres 
nos hospiLaes de sangue, soh pena el e expul são elas que se re

cusassem; da sepultura llos cada veres ; da es~ati stica elos mor
Los e feridos; ela correspondencia official, activa e minucio
sa, etc. 

Assim, clesc1e o uia 22 ele julho marchava o sr. marquez á 

Frente_ dos exerci tos alliados, contorneando o llanco esquerdo 
do inimigo, margeanclo o Paraná e passando o Este1:0 Bel

Jaco 1• 

' Desde aq:ni irei acompanhando il descripção com a C[lle d'estes suc
cessos rer. o g·eneral Hescp1in na j:i citada memoria, cleL\:and.o ao leilm o · 
cniclaclo d.c ir temprí·ando as cxagr.raçõcs n11 inrxar-tidür.s cln g;cneral. pa
ragnayo. Di r. rlle: nA. 25 rlc ;jnlho de 1867 o general em chel'e elos exer
r.itns all!aclos, depois Llc ltavr.r proceclicln a r coonhemmentos, com o mJXi
li o rlc nm balão r1uc se elevava a 100 braças, sn ·teu lado por um as cordas, 
para in rormar-se ela escruet·cla elas nossas posições ele Passo Rojas, Pas
so-poeít e J~spinilh o, que e UJ+elll 9om ·a fortaleza ele Humaita, poz-se 
em movimento de Tuynl:y, com mais de 36:000 homens das bi·es armas 
(já rlisse que eram uns 25:000), marchando pela estraÇla Cflle vai a capella 
de Pedro Gonzalez, pela esquerda elo Estero Bellaco, -a travessando estr 
antes !la sna cheg·alla :j. rlita ca]!ella, c contmmarchanrlo pela direita dos 
rsl8iros llnjas, ar.amparam na cRpclla de Tn)~l-cné". 

Niio deixa rlc ser curiosa ns t·a simplihitl arle rm\1 (lll fl se Falia dr. tal 
ar.ampamrn tn . nm il'liniln-sn o qnr r.11slnn n nmbos ns·ht> lli g·r rmll'rs, rnmo 
passo a rx.prntl rr pn11rn nrlinn lr. 
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III 

Achavam-se as causas n'~str pé, quando se deu o seguin

te : A imprensa porLenha, ao ver as disposições rlo general 

brazileiro, que auguravam Lamunba c1 i fferença na cli recção da 

guerra, começou a clam<u co nl.ra o pape l qne parecia reser

vado á republica, e con Lra a gloria que reclunclaria ao Brazil 

de acl.ivar o levar ao ca bo uma campan ha, que snb o com-
I 

mando arge nLino se clislingu ira pela impre\·idencia e inacção . 

lnsLava ella com o general Mitre para que, sem delença, reas

sumisse o commanclo pac tuado no tratado da Lriplice allia11ça. 
·Ou fosse por es tas insLancias ou por impul so proprio, ou 

fosse mesmo porque os louros do Milciacles não deixassem a 

TilemisLocles clormir, o certo é que a 27 ele julho, quando já o 
exercito tinha cinco dias tl e marcba para a frente, chegava o 

general MiLre ao acan~.pam enLo el e 'l'Ltyu ty, com o se u rstado 

maior, e 200 homens de arLilheria i. 

Participou a sua chegada, não clireclamenle a C] lle m o ncá.ra 

subsLiluinclo, mas ao general Ge lly y Obes, para qu r a annun

ciasse ao general em chefe inLer ino 2• 'l'oclavia, em orcle111 do 

1 Apresentava-se pois lllll chefe rlc .4:200 hnnwn. da stw nnc innalidaJe -
a cnmmanclar nm cxmcil.n ele mai s de 20:000 cslran p:ci t·ns! (llrl lrr.as do 
I ralado.) 

'1il aqlli imporia cnnlTapot· n linguag-em r os prncrrl imr nl ns tlos d.ois 
milil are .. O hr·a?.ilrit·o, srm fazrr ~l'nl ir o qnr ltaYia élc irrl'guJar u·cs:;n 
l'órma ela rs lranha rnmmm1irar.ãn, rlirigiu lng·n, a 28, 11111 orficin ao ar
g·rn li nn , Ónrlr se Jeom pltra sr~, mntlcln élr. enrlrr.ia, ·por rxcmj1 ln : 

«An rx. "'" !' t' . g-cnrral D . .!não A. G0lly y Ollcs cluvn o favnr ele harrr
lllf' conmmn icaclo a fclir. chcg·acla de Y. ex.• ao acam]lamen lo clr Tuyul~- , 

prlo CfltC cu c os cxcrcilos alliaélo;; nns co ng-rahll:imos, espcrallCln a. or
tl r n. qnr Y. rx.• qneir·a !Tansmi llit·-mc como g-rncra l em d wl'c pari\ r:x0-
r.n.l.al-as, r-o mo mr. cnmprru . (l'rosrg-nr rlcscrcvcnclo- lh c ps moYimcHios 
do ltllimn. rliaR, c n posir:ãn d.n rxrreiln , r cnnlinúa). "~l a nl rm-~r por
tanJo ninda li vre a commttllirac:iio rom a nMsa ba.r de opPr·açõt'S. Q11í'r 
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clia, do 1.0 de agosto de 1867, no acampamento ele Tuyu-cué, 
sempt•c se t· rso lveLl a reconhecer qu e o co mmundante geral 
interino (( I in lia .i us á estima dos exercitas;_ que iniciára com 
perícia as operações; erfectuara movimentos acertados; e di
ctara disposições conveni entes)) . 

Esta tomada ele Tuyu-cué, entretanto, custára um combate 
de alguma importancia, em que a nossa força da vanguarda 
caira com Lal ímpeto sobre o inimigo, que este pouco uso pôde 
fazer da sua bateria ele foguetes à congreve, pondo-se em fu ga, 
perseguido até ás suas trincheiras, deixando 9 O mortos, alem 
de prisioneiros, armas, foguetes, cavallos, etc. 

Aqui Lemos pois novamente o general Mitre á tes ta elas tro
pas alliadas ·1. 1'inha-as el le entregado ao general Caxias em 

i. lo dizrr, qne se v. ex•, satisfazendo os de ejo dos exerci los alliados, 
rrsnlvet· vir l!Oili'UI' esle aemnpamrnlo com a sna pt·cscnça, o poderá fa
zrt· rom a maiot· srg11ranra. Mni gTal.a me scrft, rx.'"• . enltOI", a 110licia 
llr CfTle, . apesar dos incommorlos que de onlinario acomt1anl1am as via
g-ens, nenhnma allerat;ão so n·rcu v. rx.• na sua preciosa saudc••. 

A 30 o g·eneral Milre escrm;cu ao vice-presidente, Marcos Paz: uAma
llliã, fts cpmli'O horas da nwdrng·acla, parto para lomar o contmando do 
exrrcito cxpccl icionario . Jun to envio traduzida a nota pela C[l ial o mar
qurz de Caxias se põe á minha orclcus '" 

' Qnal fosse a importancia que o inimig-o desLlc logo li g-ou a rs la ope-
ração mostra-o o scg1lin te trecho ela mcmoria dr R r cpli n : . 

«Apenas os alliarlos occ.nparam as po ~ i rõr dr Tnyn-cué, immcdiala
mcnlc abri.ram trittchci.ras, c col.locaram baterias ele oil:o ou nove canhõr 
raiados ele 32, com as qnars molestavam mui.lo as nossas linlt nB dr l'asso 
Es]Jinilllo c l'asso-pocú. dia c Jloil r. 

uO marrehal Lorrz drstlc Iog·o conheceu cruanto eram prrig-osas cBias 
amragas. com a occnpação elas po~ i çõcs de Tnyu-cué por forças consiciP
l'avr is, de Jmm crosas cavall arias hem lliOntaclas; llO t·ém era-lhe ünpos~ i 

' 'cl roulraslar aq uella ofl'c n~iva uos alli ado~ por Jalta de molJilidaLlcs Jlara 
o cxrrcilo naciOJial; c por isso não teve rcmedio cnão conformar-se com 
a drl'rn siva em snas po~ições ele Passo llojas, Pas. o-pocú c Hnmailá , com 
o que deixou <lO inimigo tempo ha lanle para e labcleccr a sua linha dr 
· it·in ror S. So lano, corian1lo o arroio :Fun do, para'occnpar o importanl r 
PD lll n dP Tay i, :o l1l 'P o rin i'aragnay. enlrr a ciclacle elo Pilar c as posições 
do rxr rcilo nacionit l de llu ma il á, l'asso-pocú e !'asso Hajas: cnrlo assim 
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'l'uyuLy e Curuzú; enLregava-lh 'as o gen,eral Caxias em 1'uyu~ 

Cué, isto é, para ávante, em marcha de flan co para o interior 
do Paraguay, á vi ta de Humaitá, chegando a vanguarda até 
perto de S. Solano, e ficando a nossa cavallaria dominando a 
,campanha. 

que o marechal Caxias em pouco tempo estabeleceu u sen sitio, e !l'est'ar
te cortou as communicaçõe. do exercito paragna)'O por mar r terra com 
o interior da repulJ iica, não nos deix:mdo on lro T<'enrso srnão o prnoso 
camin ho qu P. sP mandon abrir pr lo Charo ai(• Mi1111r Lin do, ilel'ron lc dn 
f'oz do Trbicnary. por ondr ~P lrm ido rrrrhr1Hio a: I'Pmrssns dr g·ados. u 

.. 



CAPITULO XVII 

f. Nal'l'açüo do general Rescjlün , no tocante áos ractos de CJllC:' este cap i
l.nlo se occn11a. Novo commando em chefe do gr.ncral Mi!Tr, desclr nn~ 

üc julho de 1867. Alg·umàs operações ordenadas 11clo s1·. marquez.
H. 01üras operações em agosto. O nossos encourarados transrõem n 
passo ele Gnmpail:y. Plano de operações elo sr. marcrm~z. O secretario 
Gould, da leg-ação ingleza. O Jmrão da Penha. Plano do general i\l iiTr.
liL 'J:omacla elo Pi lar. Ontro. movimentos em seJ·embro c mü11brn. Acl.m: 
lmmanos rlo sr. de Caxias.- lV. Novas opcr<!çõcs por rlle concehiclas r 
dirigidas. Reconhecimento c tomada de Tayi. - V. Coml1atc ele R ele no
vembro em Tnyllly. O concl r. t'l c Por to Alegre. - Vf. Monotonia até ;ja
neiro de J 868. Disposições n'essr inl ervallo tomadas prlo sr. marqnc:1.. 
em relação ás tropas brazil e iras.-V I l.l~s lado tia g-ncrra por rssc tem
po. Snblevação na ConJeclcração Argen tina. Morl.c do sen vicc-prrsi
denl:e. Hetira-se o general i\'lil:rc em :janeiro ele I. SGS. <leixanclo seg·nnrl:l 

• .vrz ao s1·. r! P Cnxias o commanrlo clos nllinclos. Cnnfrnnl-riçãn. 

I 

Comquanto. o general Miti·e houvesse voltado ao l.heaLJ'O. 
da guerra (a liás sem o general Paunero, nem os. seus 4:000 

homens que anteriormente levára), e reassumido omcialment.e 
o commando elas fmps alliaclas,, é obvio qu e a operação já 

encetada Linha forçosam ente el e ser llman l,e algum J.empf) 
proseguída por quem a havia planeado 1• 

' Jt nalni'al qnr as opiniõe~ elo genrml ll rsq11i11 rosscm a~ qnr gTas
_sassAm mai~ geralmrn l.r. r. n!,r·r. o. parag·nayoR. Nok:'-~r q1w rllr, 11n. Memo
ri a importa nte r inrdil:a a qnc l.rn li n allmlirlo, raras vrzr~ l'a ll n do com
lllan!ln <I r ~li l rr , r 11111iln mrnn~ nn ln;anlr a opP!'aQiirs. 1\s la~. rp1amln 



250 

Com effeito, desde o dia 1. o ele agosto, conferenciou o 
sr. marquez cln r.axiaR ·com ·os ge nerars ~ litre, f-ferva! A 

outros. 
Constando-lhe achar-se alem ele S. Solano um a força inimi

ga ele infanteria e cavallaria, mandou o marquez el e Caxias 

hahilmcnl c comhinaclas c prcjn(liciacs ú sua cau a, ão por r ll c scmprf' 
altr ibu idas ao g·encral 'brar.i leiro, ainda mesmo qua11do de racto, como 
clcsdc esl·c momento, J'o ·c o argcnlino quem fi g-n1·asHc no grral eo nmta n
rlo; rnlt·ctanto 11a sua '' an ação <las occOITefl cia~, de jnlho dr 1867 aja
ncii'O de 'ISG8, Hão allnclc nu nca ao g-cnePal ~ l itro, c só ao marqncr. dr 
Cax.iail . Vejamos em seg-uida como Ues<tllill se exprime, ao clcscre1·er rslr 
prrio, Lo, para que lambem c 110~sa imparciallllcnlc ::tYaliar a vrrtladr 
hislm·ica, sendo os factos por amlJas as parlrs 11arratlos: 

"A 3 de ag·oslo ele 1867, lendo os exercitas co nclni.do os seus cnlrin 
clu;iramcnlos em TuyLl-cu6, apressou-se o g·cneral em cbel'c marqnez de 
Caxias a dar l1l'incipio ao ilcsenvolv.imento da uas opcraçüc~, pma ~ i

liar as posiçõe do cx.eL·cllo parag-nayo, desde o Passo !loja· até l:lumai
la. Com este intuito, l'ez exp lorar a marg-em cliL·eita do arro io Funrlo, ]Jela 
sna cavall aria, a cp1al tleslJal'aton as nossas parli das tlr 350 cavallciros, 
cplf', commancla<los pe lo ca pitão !lojas; c 4 ol'ficiaos, l:ralava111 de csco ll a1· . 
ns ronírssas ele g·aclos para oo nSillllO do exercito, qne o commanil alllC da 
cidade 1lo Pilar faxia conduzir pela marg-em do rio l'arag-uay, ao dr pm;il o 
do Polrciro Ovelha. O capitão llojas, IÍ rri'Oiaclo, deixou en1 poder do illí
mig-o 11111as 600 caiJeças de gado. 

"A 15 de ag-oslo mandou o marqucz ele CaxJas forca r o passo de Cu
r npai ty pelos cncouracaclos da esquadra, que c lacionavam aiJa ix.o de. 
Tlnmaitá. Forçaram esse pa so a lotla a l'orça do va.por ; al guns· fjcaram 
avariados, c clclitlos alguns min utos pe los l'og·os das nossas halerias dr 

· Guru pail.y; porém a final do co ntas passaram todo , sem se lh 'o poder im
pr.cl ir, apesar dos csror\iOS elos nos os artilheiros. 

"A '20 de ag·os to, o general em chcl'e elos alli aclos, l1Hlt'C[HCz ele Cax ias, 
com fortes destacamentos aclianlou os seus rcconhccimonlos par·a a di 
rc>ita elo arroi.o Fundo alé ao Pilar, ponl.o importantiB~imo para os sr11 ~ 

fi11: ... c a nos:a forca ahi fo i toda clispcr a 1a, ficando a citladr r 000 ra
IJcças ele g-ado em mãos do inimigo. 

"Desde a occ11pação éle Tnyu-cué, mandon o marechal Lopez a nossa 
vang-narcla ela esquerda do Pas:;o Uojas, entre Tn 'Uty c Tur u-eu t:, JICI'S!'
g-u ir com fortes emboscadas os comboios que o ininúgo d.iariamcnlc ra
r.ia lran portar em carros, á' cosla: de mulas; mas estas operaç~õrs 

Jlllnca C1 ram em resnll ado anão' dim in uir as tropas do nns~a vangnarcla. 
"A 3 dr onllthro,_ achando -. c aca111parlo rx.lra-mm·os o lrncnlc eorn

nct Brrnard ino Cfl.ba ll r ro, cnm sc· i ~ rr::dmr nl n~ llr cnvallaria, para di spu-
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no ·dia 2 uma divisão de 2:600 brazileiros, qu e, com 400 ar
gent.inos, Lurlo eommandado pelo general Castro, segu iu para 
fazer um reconbecimenLo soiJre a GlireiLa das nos'as posições. 
Encontraram-. e no dia 3, c apús consicleravel mortandade, 
fomm perseguidos até perlo do Pi lar, e cl es troçaclos. 

tat· a posição entre a ]Jonte do anoio Fundo c llumaitá, no cam inho ela 
cidade, r lendo-se appt·ox.i.mado pam o lado <la eslancia ele S. Solano. 
ntú it pas ·ag·cm ela ilha Ta~· i , l'oi rcpcnti.namcntc atacado por forras Sli

JlPI'iOI' s. Acceiloll uma noção tão de ig·ual , faze nd o a Sita I'Cti1·acla para a 
pnRição q11c guanlaYa, woxi111o á Tra~tquc i ra Llc llnmail it, d'onde foi j)l'n
lrg·ill o Jlelos fng-oR das nos ·a baterias, retrocedendo o inimigo para S. So
l ano, CO iil perda de mais de 200 homc11s, c sall•a11do-se Cahallcro, com 
]Jrl'da de uns 300 morto c !'cridos. O marechal Lopcz premiOil lndoR 
aqnrllc regimentos, por lerem na sua retirada !notado braço a br<tf!O rom 
l'o r~·as snperiorcs. Crco ll uma n1etla lha d'c. Ir eomba lc etc Tayi, com Ol' ltt 
roxa r ce ntro amarello. 

"A '?. I tlr rmtulJrb o mesmo Gahallcro, com o me mos sei.· rcg-imen
·loR, em Talayibã, cnlrr S. Solano c Ilumailà, lt'aYou combat e co;n mais 
dr 8:000 homens das l.l'cs arm as. das l'ol'ças de '['u~~1-cné; c co mrruanlo 
lirrs~rmos tl c lamentar a pcrtla de mai s ele 500 mol'los c prisioneiros, 
r:aba llero retirou- c pclrjando, alé .cr protegido pelos fo,Q·o de Ifnmail~ , 

matando c ferindo nus 300 inimig-os. Por es ta acção foi promoYido o com
mandante CalJallcl'O a coronel de cayallaria, e os regimentos tln ;:;cn con l
mn nrlo !'oram premiados com aR meclallias de TalayLb:i. 

"No dia 2. de novembro de 1867, o g-eneral em chefe marqu z de Ca
xias proseg-ne rap idament e na execução do sitio, c para esse fim maneia 
atacar o noRso destacamento de GOO infantes c 2 vapores de gnerra, q11e 
dr l'rnd iam o pas·o de 'fayi, no rio Paraguay, l'nlrc o Pilar c i111maitá, c 
q11r era dcrendido pelo sargento mó r \'illamayol'. 'OJulo de G: 000 l1 nmr·n ~ 

n divisão rlas tres armas elos alli.aclos, rrue acabaYam de Yoncor a. noss as 
g·nard as do PotTeiro Ovelha, foi a nova força derrotada, morto em aeç:üo 
n rlirrr VlllamaYor. meU ido a pique um do. ' apares, deixado á clispo~i
r:iío do inimigo. o .pa. so de Tayi; o com clle o domínio do rio Parag-uar. 
n llrspr ilo de toLlos os rsl'orço. do marcchalLO[lCz. 

" lis tas operações do i.ni.mi g·o co rtaram intriram cnto as conllllllni r·a 
!: lirs ri o exercito paragnayo COliJ a Assumpção por mar c por terra. ViH
sr assim o marechal oiJri o·ado a occupnr a posição elo Timbó, 110 Charn 
a nmas cinco lcguas acim a elo Htunail it. cromlc immcel iatamcntc 11111n dm; 
abr ir uma rs tracla para ~lontc J,inclo, em frente da dc"cmbocaclnra do rio 
'l'r hi r nary no Parag-uay, atTavcssando-sc o arroio.Fiulcl o, a um as cinco lr
g"lla~ ria ~n a ro nllurnr ia 110 Par:tp:na:•. nprraç·ão qnr ~c· co nsrg uin á l'n r
r;; a rir' ~ar ri fi ei o: . 



II 

No ili a 7 ele agosLo,.foi r ecebido um l.elegramma elo gene

ral MiLrc ao SI'. marquez de Caxias, parLicipant1o que o inimi
go já Linha disparado tres Liros el e canhão para o lado elo seu 

' 
"Não h a duvida Cflle ainda estava livre o transito elo C li a co; mas o 

mm·echal Lopez 11ão se fiava n'essa nova via ele comnumicação vi -
to achar-se em 'flOder elo inimigo o imporl:mtc passo de 'l'a)' i Iorliri
cado com poderosos rccluctos c 4 encouraçaclos; ele modo cruc em qnal
qn'er momento o novo canli.nl10 podia ncar emharaçaclo, OLl pelo rio Vr r
mrlho com h'Oll~S ile clcsen11JtH'C[llC no campo ele ·Ti mbó, ou lJelas nlmlr
msas cava llarias elas costas elo arroio do Ow·o, no Cbaco~ ahaixo de Hn
maitá. Considerou pois CJllC o uni.co meio de embaraçar as opcraçürs ll n 
marqncz de Caxias, era tomar por assalto as li 'incl1 r ira~ dr Tnynly (ha~r 

elos rcc.m·~oR tlos alliail os) , tlc Tllyu-cné, S. So lano e o passo de Tayi , a 
lim de rm1 ~trangrr o inimigo a invrrlcr os sons planos,.c a cxcculat·lllll 
mov inwnlo re trograclo, caso se lhe tomasse a posi()ão. 

"i\lanclon pois prepm·ar uma divisão ele 9:000 homrn . . tlas nwrlwrrs · 
ll·opas de infanl.r t·i:.t c çavallaria, com mandados 'pelo gcnr ral Vicr nl c ]lar
ms, co m orilcm el e marchar ela no sa linha tl.o Passo Ito,jas, a acampar 
em Yatailicorá. na noite de 2 de novcmJn·o, para antes da maclrug·ada 
caírem sobre a cxiTcma direita da Jinha ele TnyLÜ')', executarem os assal
tos, e guarnecerem os recl uclo. á. proporção que os tossem tomando, a 
lim el e se op porem aos reforços que r.heg-as em de Tu)•u-cué, e PslemlPn
rlo-se a operação até á extrema esquerda ela lil1J1a ele Tuyuty. 

"Assim se lrr., a~ rle novemhro , c com cll'e il o o principio tlo a s~a llo 

l'o i um brilhm1lr l'eito rl c armas, porque se tomaram dr surpreza V:ll'i O!" 
rrrlnclos, ficando em nosso poder J 1 can hõr~ raiado!". I commanclanl r. 
I G ol'ficiar;~ c ~00 so ld ados prisioqeiros de gu rra. 

D'e. !:'arte ia a tl ivisão marchamlo triumphante por rlcnl.ro das lrin
r.heiras inimig·as de Tnyuty ; mas chcg·anclo ao ponto do comm ercio, ag-
g- l omcrou-~c ali a maior Jlarlr das nossas lrona ele i111'anteria, c por.-sr 
a saquear viveres c g-cncros, na maior ôesordmn ; d'omlc rc nl.lou qnr o 
,inimigo ali deu caho !l'r lles á von ladc, c leve tcmpb, com os reJ'OJTO~ 
qne l11 c vieram ele Tuyu-cué, de rccohrar suas po. i(;ões; e cl'essa fó1·ma 
o· gencml Dan·os e a sua divis[LO i'oram , ~m co mpleta conl'n sfw, an·crnr~ 

sados para l'óra d~ campo de Tuyul')'. Alli percÍemos 3:500 h omcn~; cal- ' 
rnla-se a baixa do inimi g·o em mai: de 2:000. 

"Drsdr r~;;;c lcmpo, comrron o rxcrci lo parag-nayo a al.razar-. r no: 
rPrnrsos mais prec isos, d'ondc rr.nllamm r nl'crmicl adrs r ron. id ri·aw1s 
baixa. rm n.ossn~ l'nrc:.n>:. pm1ro r mal alimrnln !lns. snll n ri g·nr dr lllll 
silio ... 



ctcampamuuLo, pa::;sarrclo o::; projeclis por cima ela inl'anLeria 
acampada p-ara a esquerda. Pedia por· isso duas companhias 
do baLalhã0 de argenliuos; com ferramentas, para trabalhar 
á noite em um espalclão, a fjm ele collocar peças na !'rente do 

se u ac.ampamento. Foi immecliatamente satisfeibo. 
No dia J 1.urn comboio, saicl~ de TuyuLy, escoltado por urn 

esquadrão, que la na vanguarda, foi acommettido por uma 
força inimiga emboscada tJ.'um palmar, crue, deixando passar a 
cavallaria, caiu sobre o centro elo comboio, pondo-o em deso.r
dem, afugentando os carroceiros e cargueiros; mas, sendo 
logo cortada a retü·ada aos paraguayos, foram destroçados, 
deixando mais de 100 cada veres, e retomando-se as canetas 

ane.bataclas. No mesmo clia ~e Jez um importante reconheci
mento. 

. A 15, um~ divisão de cl ez · encouraçados branspoz o perigo
so passo de Curupaity; fundeando á vista ela pcml~ el e Hnmai
tá, e os navios el e madeira, occupanclo as anLeriores posições 
d'aquelles, bGmbarclearam a fortaleza algmnas horas, e nos 
dias seguintes continuou o bombardeio e~tre a esquad ra e 
·Curupaity e HmnaiLá. · 

ALé o fim do mez, occupou-se o inimigo em bombardear o 

nosso acampamento ela vanguarda. 
O sr. marqu e~, a 24 ele agos to, remettêra ao .general MiLre 

uma exposição escripta ácerca das operações, e na qual in
sLava para esLas se activarem, apresentando um plano seu, 
que era exacLamente o que, um poucp mais tarde, púcle por 
si só levar a efl'eito; mas no dia 9 de setembro reeebeu do. ge
neral em chefe dos alliados uma resposta, na qual, longe el e 
ferir os· pontos essenciaes d'aquel!J.a exposição, só LraLou ele 
apresenLar longas dissertações que em nada adiantavam ou 
esclareciam .o proposto assumpto. 

No dia ·JJ de setembro aprescnLou-sc um parlamentario, e 



após elle o sGJcreLario Gould, da lega~~ão ingleza em Buenos 
Ay'res, regressando cl @ Paraguay, e declarou achar-se encar
regado pelo presitl enLe Lopez, de apresentar aos alliados pro
postas concernentes á p<"Lz . Na manhã elo dia immecl ialo par
tiu para o Rio el e Janeiro o coronel João de Sousa da Fonseca 
CosLa, cbefe cl'es Lado maior\ enviado pelo nosso.general em 
chef!3, em commissão junLo ao govemo imperiaL Essas pro
postas foram remeLLidas ao general MiLre, como commandanLe 
geral, e no clia 18, após uma conferencia oom es te, regressou 
o dito secreLario. para o acampamen:to inimigo . 

Logo Glepois descia o sr. Go ulcl para Bu enos Ayres na ca
nhoneira ingl e~a Dooboq··elt) e antes ele partir, disse que d'aq el e l
la vez não fôra bem recebido pe~o presidente Lopez, que, el es-

' Uoje geueml, barão da .l:'cnlia , que jit 110 dia l4 de outtLbro se aclla
Y<t de volta no 'qnarlel general. l~ti le cavalheiro, distiii L:lo por toclati as 
qu<tliüades, iulelligettci.a, activiilmlc, dctli caçáo, li Llclilladc c eHicacia no 
cnmprime11to das orllclls, era o chefe de estado maior, o lllcauçavcl c 
co nstante companheiro de armas, C!llC sempre se ac lton ao lado do lllare
cbal , e a c.ruem este fal!: o maior elogio qLle a um valente se possa dirig-ir, 
qmtlilicando-o ele seu lJrago tli rei to. 

Este clig11i ssimo cavalh eiro , a: quem o prcsen.lc livro ücve os mais v a- · 
llosos snbsidios, 11 iio sú se I.CIIJ co nstmJtomeJJ te di :; li.Jl g'Jti do 110 exercito , 
mas .por outras fGrm::~.s tem prestado va liosos serviços á, oollre classe g. 
que pertence. Já com clata do passaclo anno, Lle 1877, <ipre~cn toll ell.c it 

· CO il iiJi issiio de lêg·islaç;iio ·milii'<H' , lle que L: ormulwnto, um IJ ~I.avcl lralm
lllo q1 1e Cll u, lhc illl)lllllhÍr<t, C ~O II ti i ti le II 'Ulll llliJIU~iOSU rcgulaJJICIIlU nar~ 
us prisões Jll.il.i.larcs. 

l'ropõe o II u.llrc Jmrão que, apL·nas pl'ol'critla a CUIII Il'lllllaf:ãu, sejam os 
]Jl'Csos deslig-ados dos corpus, c \'Cll lt'l liil oo pal'a lll' i ~üell II U!'II Iaes, em que 
se ·cparent os scatenecad.us a prisüo i:i iJlip.lüs, a vri ~ãu GO Ji l lrabaiiJ o c tL 

· igual prisão com rcinci.tlcncia ; com cell.ulas ]Jara os cast·ig·os discip lill a
res, e I orlas a · precisas accmlrlllüd il!:lícs de l:aes ediilcios. Eslahclece em 
seg-uida a éliscipli.na ela· alasses, o traball'to e o proclucto cl'c llc, a eco uo
mia interna dos presos, as penas disciplinares, os aclos reli gio~os, a es

·crip turação c COlll.aiJilillaLlc, a adlll iJJi ~lração , c GO itGluc por dis(lo tiiçõcs 
geraes, vm•ias tabol las c lliTI <llll plo rcg·ulam.cn Lo tiuhro ta l mtllerja. 

De ,wn rcl<utcear úc olli os se rccon·licce po is a esco la a qttc IJCrlL'IlCC 
este rcspcitavel so lduclo. · 



esperado por ver os seus clesej0s frustrados, a elle mesmo 
negára que 0 tivesse encarregado de entrar em negociações 

dl ~ paz.! 

No dia i 2 compareceu o general Mitre, e apresentou o seu 
plano de operações; mas este não foi acceito pelo geneml 

· brazi.l eiro) especialmenLe porque, pail'a ser levado a ef!'eito, 
seriam precisos 45:000 comiJaLentes 1.. 

Aq-ui importa observar que a nossa posição ele 'l'uyu-cüé 

inl'rentava a linha parag·uaya na prolongação reconcentracla 
ela. sua esquadra, e então se 0onfirmou occularmentc a sus
peiLa ele que as clefezas el e Lopez cons tituíam um verdadeiro 

quadrilatero, o qual é assim clescripto: da sua direita, que ti

nha Curupaity por extremo apoio, corria a linha ao rumo ele 
S-E. N-0. até um grande recluc to; dobrava ahi para N.S., e 
inclinanclO'-Se para E. ia ligar-se a Humaitá por uma iinha de 
trincheiras, menos altas e artilhaclas que as ele Hojas, em 
frente a Tuynty. Occupanclo pois o exercito alliaclo 'l'uyu-cué, 

' O, em todos os scnticlos, competente sr. cal)il:áo éle estaélÕ maior uc 
1."- classe, A. ele Sc:na Madureira, na sua resposta ao sr. Jorg-e Thompsoll, 
ex prime-se a es te respeito elo seg-uinte mo elo: 

"Quanto ao novo plano traçaclo pelo sr. i\:litre, plauo que &ivemos oc
casiüo (I e analysar, poi.s o tivemos á vista ... não foi . seg-uido pelo ultar
\[uez ele C:ax i a~ , ]JO is ~lc~errrrinava uma seric de ponto~ for i.fi.caüos, ele 
'1\ryu-cué a 'l'ctl'i, condiçào qlLC n1.1.1 LCa üJi. pu$ta eu.1 pm&imL. Esse pla uo . . . 
era tào extenso, qtw daria LULL g-rande vo lwnc em 8.«, se fosse iJtÚn·esso. 
Para urn plaJIO de campanlm Ct'a., permi.Lta-nos o ill'ustrc auctor, cuna 
co usa l'óm d.e proposito, e sómcnte um campo vasto Olttle demonstrou o 
auctor to,da a sua erudição, sem ciog-ir-se ás circumslattcias tla g·uerra, 
~1ue prctenélia tliri g·ir. Foi rejcitacl.o ·in limine pelo veUw e experimenta
do g-cnm·allJL'av.il ciro, qnc, por si só, sem apoio cstranlw j toclos o sa])eJIJ, 
foi lnanobl'an.d.o c dispondo suas forças como JJe:n_ en.tenélia, obtendo 
sempre rl.o g-eneral em cl1ofe o assentimento que so licitava. Es ·iveram 
sempre eitl harmmtia, é verllallc, mas este facto Lleve-se principalmente 
ao bom seuso e aoer t0 elas operações propostas c_.executaélas pelo maL'
quez de Caxias, üe .maneira sempre satisl'actoria, c á apllrovação crue es
tas sempre mereceram elo g-eneral argentino." 
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clava a frente á racu N-S., a disLaucia de ::lO quadras, ficando
lhe HumaiLá a pouco mais de uma legua á clüeiLa, e avistan
t.lo-se pprtanLo até para dcnLro da famo~a forLaleza. 

III 

No dia 20 foi tomada a cidade do Pilar. Tendo-se a caval
hria argentina elo general Hornos antecipado na marcha, che
gou primeiro que a nossa á vista do Pilar; e tendo recebido 
alguns Liras de artilheria, retirava-se para fóra elo seu alcau: 
ce, desistindo de dar combate, na hypothesc de lhe s~rem 
snperioms as forças ali posLadas; mas dando cl'isLo conheCi
mento ao brigadeiro Andrade Neves, esLe, não obsLanLe, cleu 
o assalto, obtendo feliz resuJtaclo 1 • 

Nouve no correr do mez varias tentativas paraguayas de 

aLaques a comboios nossos, sempre frustradas, mas custando 
sangue. 

Nos primeiros dias de ouLubru uesconfiou o nosso general 
de algum projecto hostil conLra o nosso flanco direito, porque 
de Hnmaitá saia maior força de cavallaria, e os movimento: 
parecia'm approximal-a de '. Solano. ExP.edi~l ordem para 

· que Lres divisões ele cavaila"ria, e as forças de infanteria esti
vessem vigilantes. Na madrugada tie 3 de outubro deu-se en
tt·e duas pequenas forças uma escaramuça, logo seguida por 
um nutrido fogo entre m<tis numerosas tropas, e o nosso ge-

' A cidade elo Pilar, outr'ora chamada Nomlmcú, ocl ificacla ~OJ)rc a mar
g·em orle11lal, foi o porto elo Paraguay que o clr. Fra11Cia deixou a'berlo 
ao commcrcio, 110s primeiros aunos da sua clictadma. Fica 1úmm para
gem pittoresca, c solJre tlllla co llina, rle 4 a 5 meh·os de elevação . l~ des
rle alJi que se come(;a a ver a pallllcira, conhecida no paj~ pelo ILOJUe ele 
palma JW(f'IYt (canmclatJ em g·uar<ury), que, por suas dimensões, !'orça c 
c!cvaçác, se emprega largame nte em telhados c cercas. 
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· neral em choro clirigiu··se para o logàr ela acção, d'onde ord e
nou os movimentos. Já se consid erava findo o combate, quan
do o inimigo, com muita càvallaria~ atacou ele flanco a nossa 
ti .a divisão, que se retirava, e travou-se entre as cavallarias 
um rapido c renhicl'o combate, em que tomámos 200 prisio
neiros e 8 es tandartes , e juncámos o campo onde se cleu, de 
meia legua, com mais el e 500 caclaveres. 

G cumpre aqui, iJara não inverter a orclem chronologica, 
dar conhecimento ele clois factos, que muiLo honram o nosso 
general, e comprovam a brandura com que elle suavisa os 
horrores ela guerra, praticauclo os actos mais humanit<Írios, 
na l1I'Opria campanha externa, como sempre que pôde procc
Li eLl. nas guerras civis. 

Na madrugada do dia 5 cl.e outubro, clirigiu-se o sr. mar
qnez ele Caxias para o miradouro ela clireita, e observando rrue 
a Jürç.a. inimiga se conservct v a nas irnmecliaçõ~s cl 'a.qucll e cam
po de lJaLalba, se!!ll clar scpl'IHura. aos mortos, volLou para 
S. So!ano, cl 'ondc, depois ele examinar a cnfermnria elos feri
dos, ordenou a um elos seus ajudantes de campo que, com o 
signal el e parlamento, se appro:dmasse elo piquete avançado 
~lo inimigo, e lbe declarasse que riocleria 1~ ro ceder ao en·ter
ramento dos cadaveres dos seus, porquante se lhe facultaria 
para isso toda a liberclaué e franqueza; e no caso de não que
rer elle pres tar -se~ os brazileiros o fariam, ainda mesmo sem 
treguas d~ parte cl 'elles. O pa~'lamenLario não lJt,dc fallar ao 
inimigo, que P. a~·ecia rcceioso àe o mandar reconhecer e re-
ceber. 

No dia 7, apresentando-se o consul francez para subir á As~ 

sumpção na canhoneira DJsi?·éa, s. ex .a lhe entregou uma re
lação nominal de oill.ciaes JJmzilciros, que se suppunh a. es ta
rem prisioneiros, pcclinclo-lhe que olrtivcssc no !.icia ela sua 
sorlc. Alguns paraguayos prisioneiros nossos, com permissão 

~i 7 
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do nosso general escreveram ás soas família:;, pedindo ao con
sol que ·.fizesse chegar es:;as cartas aos clest.inatarios ; e que, 
quando se offerecesse occasiào, houvesse de declarar ao pre
sidente Lopez que, Lendo elle (marquez de Caxias) permiLLido 
e até instado, com estes prisioneiros para que regressa.ssem 
ao seu paiz, e para o seio ele soas famí lias, ou mesmo para as 
fileiras do exercito a qu e per tenciam, elles se haviam l'orm al
menLe recusado, de<.:larauclo acharem-se muito bem entre nós; 
facto es te que muito::; dos }Jroprio::; prisioneiros repeLiram em 

I 

seus iuterrogalorios. 

IV 

Continuemos a resumir os successos . Olfic.iou o sr. marquez 
ele Caxias ao general Mitro, consultando-o ácerca ele um pro
jecto de movimento elas nossas cavallarias sobre as do inimi
go, que diariamente clava pasto á sua cavalhada, f"óra elo in
trincbeíramen to ele Humaitá; a 19 de outubro respondeu o 
general dos alliados que concorc1ava muito com es te plano, 
que Lambem já tinha concebido, e se es tava preparando para 

. mandar communical-o, quando recebeu o citado olficio . 
Portanto o nosso general tomou logo as mais acertadas 

providencias para um ataque simultaneo, a um signal dado. 
No dia 21 collocou varias divisões em posições fóra elas vistas 
elo inimigo, e postou , no ponto mais approximaclo ele llmnaitá, 
uma força occulta atrás de um parapeito ; para completa
mente mascarar es te movimenLo, havia previamente mandado 
levantar uma floresta artificial, com galhos ele arvores· ergui
dos á altura cl'esse parapeito. Bem podia este peior í\lacbe Lh 
encher-se ele tenor, ao ver css 'ouLra inopinada flor es ta ele 
Birnam avançar contra a sua fortal c~a . . 

Gomo ele costume, saíam elo recinto de llumaitá uns mil 
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homens ele cavallaria qu~, avançando para o lado ele S. Sola
no, tomavam posição juuLo á maLa, e desencilhavam os ca
vallos. S. eX. ." oiJscrvava isLo elo miradomo situado no ponto 
em que se acbrava emboseada a brigada mais proxirna de Hu
maitá. 

N'isLo LelegraÓhou para cruc as ou.l.ras tres divisões emp e
nhassem um tiroteio com as avançadas paraguayas ; ca índo es
tas no laço, e um quarto ele hora depois, ao sq m do signal 
convencionado {tres tiros de canhão, seguidos ele foguetes), 
avançou a brigâcla occulLa, jLmtamen te com o piquete da 
guarda de s. ex. a na testa ela columna; transpoz o banhado 

em frente ela posição que Óccupava, e tomou a clirecção de 
Humaitá. Travou-se imweclia:tamenle um morLifero comlJate. 
Tendo-se as :aossas forças approximaclo muito do flanco direito 
tle Hum ai lá, essa:Sl lia terias romperam grande fogo de artillle
ria; mas ao ca~o de uma hora Jrem poucos tinham .l0graclu 
evadir-se, favorecidos pelos accidentes elo terreno, e pela pro
Lecção dos canhões ela fortaleíla, dei..xanclo s~iscentos cada v e-

- res, cento e. cincoenta prisioneiros, estanclartes, carre fias , ar
mamen~os, cavall0s e munições. 

Contando que a unica estrada por onde o i11imigo ainda se 
abastecia de recursos passava pelo Potreiro Ovelha, onde elle 
ti·nha nma força , rrue tratava de e11Lrincheirar-se para defe.za 
elas suas reservas lle cavalhadas e boiaclas, resolveu o nosso 
general mandar oceupar essa posição, e Tayi, na margem do 
Paraguay, a fim de fechar completamente ~ si l:io, cortando as 
vias de communicação terres tre e auvial, que aiocla resta
vam para o inGerior elo pol yg·ouo fortificado. Projectou pois 
essa operação, e procedeu a novo re'ConhecimenLo elos ter
renos <ucljacenles à margem esqu erclct ;:tl.6 Pilar, com forças 
unicamente braúleira::;; e :::; niJmetLenclu es te i)rujc.c,lo <10 ge,rw
ral Mit!·e, este o approvou, mas só quanbo ao recoB becimcnLo. 
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Com efl'eito, no dia 29 ele outubro a força expedicionarla, 
chegand~ ao Potreiro Ovelha, e encontrando ahi o inirl.ligo for
temente en Lrincheirado, cleu um combate, que nos cuslou sen
síveis perdas, mas do qual resullot1 assenl1orearmo-nos da 
fortifi cação inimiga, perclenclo os paraguayos cenlo e trinL~t e 
seis homens, e nós ainda maior numero. 

No dia 31 cumpriu-se a m·clem de se ir fazer o reconheci
mento ele Tayi 1., e apenas regressou a nossa força, desembar
caram ali dois batalhões de infanteria) idos em tres vapores, 
elos quaes se haviam reliraclo dois. S. ex.a ordenou ao nosso 
commandante cl'aquella força que impreterivelmente tomasse 
aquella posição logo, a fim ele não dar ao inimigo tempo de 
fortificar-se; devendo porém o abaque ser feito á bayoneta, 
para se n~o repeLir o faclo elo ataque elo PoLreiro, em que li
vemos grande prej uizo, por se Ler clemoraclo este expediente, 
sempre infallivel na derrota ela infauteria inimiga. 

De feito, na madrugada do dia 2 de novembro a nossa for

ça, apenas cqegou ao alcance da artilheria inimiga, carregou 
á bayoneta; e pouco depois, com insignificante perda, levava 
o inimigo ele rojo sobre o barranco elo rio, transpondo as suas 
já· encelaelas fortifi cações; a nossa· infanteria matou-lbe tre
zentos homens em terra, e depois mais ele quinhentos que se 
precipitaram no rio, em busca dos vapores; e tomou sessenta 
prisioneiros. Findo o combate, fe íi-SC fogo ele ar'Lilheria contra 
os tres vapores que se haviam retirado para a ou Lra margem, 
indo um a pique, ·incenclianclo-se outro, c fugindo o terceiro 

com uma roda i nu Lilisacla. 
N'essa tarde veio o genêral Mitre á JJarraca do general Ca· 

xias congratulai-o pelo triumpho que acabava de alcançar, 
declarando que estava agora convencido das vantagens q11e 

·' 'l'ayi é o nome de uma al'vore, J.apacl10 . 
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resultavam ela octupação ele 'l'ayj, pelo que ha muito opinava 
S. ex.a 

Em verdade, era iní;nenso o alcance ela posse d'essa posi
ção, nas margens elo Paraguay, e acima de Hum ai Lá, pois sem , 
e lia houvera sido não só improficua, mas perigosa a passagem 

pela esquadra diante da GibralLar paraguaya, sendo por isso 
só d'esde então que podia levar-se a effeito o grandioso proje

cto pouco depois realisado. 

v 

No dia 3 de novembro de 1867 cl eu-Re um grave successo 

em Tuyuty, entre o segunllo corpGJ el e exercito, e o inimigo 
qu e, encurralado em suas tríncbei.ras, com os recl;lrsos corta

dos, os combatentes desmoralisados, tentou invadir, e apode~ 
rar-se cl 'aquella importante posição, base da·s nossas opera
ções, tanto mais esperançado quan~o nos suppunha disLrahi
dos com as operações e as víctorias alcançacla,s em nossa di

reita. 
Na madrugada, um piquete da legião paraguaya (encorpo

rada aos argentinos) retit;ou-se de um laranjal em debandada, 

sem ·dar um tiro, fugindo de um grande troço de infanteria,· 

que avançava, e que successivamente se apoderou dos dois 

reductos occupados por forças argentinas, dirigindo-se para o 
nosso grande reclucto central, trazendo tudo diante ele si. Ao 
mesmo tempo duas outras columnas inimigas conLorneavam a 

nossa linha pela direita, e se apoderavam elo reducLo arg.en
bino no extremo cl'essa linha, e de outro á direita armado 
com um Witlnvor~b, de' trinta e dois, sem .qu e fosse possível 
obstar ao ímpeto c!' essas cinco colttmnas, com mais de oito mil 

homens. Senhores cl'essas posições, correl·am pois os para
gua)•os para o grand e retlu cto central, pal'a. ond e acucliu o vis-
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conde ele Porto Al egre, com uns doi:> mil homens, e all sus
tentou admiravelmente o impetuoso aLaque, conseguindo to
davia o inimigo incendiar c saqyeiar grande parle uo com
mercio, cujo abarracamento demorava extra-muros. Depois 
ele ter disputado valorosamente o terreno palmo a palmo, or
denou Porto Alegro a concentração das poucas forças disponí
veis no reducto, c retirou-se para o mesmo, a pé, tendo já 

perdido dois cavallos no combate, c praticado actos el o inex
ceclivel. valentia. Generalisa-se a acção. Porto Alegre, Macha
do e outros e.nthusiasmam os nossos; formam-se pelotões 
commanclados por oillciaes, qu e retomam a offensiva. A nossa 
arLilberia e cavallaria carrega sobre o inimigo, que é derro
l.ado, juncanclo o chão elo caclaveres, retom ando-se-lhe os re
cluctos argentinos, e fugindo os paraguayos elo campo ela ba
talha, onde deixaram dpis mil duzentos e vinte e se l.e cada
veres, e cento e trinta e nove prisioneiros, victoria que nos 
coslou duzentas e vinte e oito vielas, mil e nove feridoR e 

contusos, e trezen Los noventa c quatro extraviados ·1• 

\ TI 

Até meado janeiro do 1868 nenhum, acontecimento grave 
veio alLerar o estaclo .das cousas 2. Alguns ataques a comboios 
nossos, algumas emboscadas e tentativas sem exiLo cortaram a 

• Por este fcilo, foi o g·encrall'orl.o Alcg-l'c rlcvaclo ao lil11lo de conde. 
' Para isso ron fribnio, por 11111 lado , a ponra n1ohilitladc do inü11ig-o, 

C[llr .i á. não di ~pnnha. clr caya llos: por onl 1·o, a JICI'elme vig·ilancia tio 
11 0. so habil n·cneral. 

l'or esse tCill]lO, rccclanclo este algum aclo ele audacia e dc~rspero , 

destin ado a fru trar a vanlageu · da no sa posição, pro]Íoz ao g·encral 
i\'lilre cm·Las disposições, e leve a seguinte re po~ta, datada do qnartel 
general aos 24 ele novembro :- «Estou inlC'iramrnl:c conforme com as 
metli da. que v. ex.• inrl ica, c qne co n. idero muito acertadas, tan to para 
o caso de uma sortida do inimigo, como para vigiar e gmanLir melh or 

, a nova linha de commnnicanõrs com Ta-yi» . 
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moriolonia do campo, clamlo-se apenas um combate secundario 
em 26 el e dezembro, ~sLagnanrl o porLan l.o a.· operações e re
gressando-sP á atonia, que havia precccliclo á posse anterior elo 
commanclante em chefe dos alliaclos pelo sr. marquez ele Caxias. 

A esLe, em tal intervallo, só compeLia providenciar sobre a 
boa ordem do parLicu lar exercito elo seu commanclo 1 • 

VII 

Occupavam pojs os alliaclos tres pontos principaes : 'ruj uty, 
base das opera!;lões ;_ Tuyu-cué, posição conquistada pelo 

' Não dcíxa111 cic merr.crr utl.r.nr..ão va1·ias clrl:rJ'm i nar,õrs elo nosso p:r
nrral , clnrantr c. se pcriorln, por exemplo a. srp:ninl c~: 

- Prohilliçãn a qnal crur r ol'flcial on prar.a monla<la dr. lran. i lar a ga
·Jnpc pelo acampamento rlo cxrrrito, mrsmo em cayalgadm as clcproprie
daclc parlicular, salvo os casos de serviço urg·cnte. 

- Or tlom de recolherem aos corpos a praças . erv indo de camaradas 
on hagagci r os ele cru em a elJas não linha jus. 

-Prohibição de receberem os corpos mantimento para mais de um 
dia excepto tendo de sair em diligencia; e ainda assim , devendo a dis
IJ'ilmição dos mantimentos fazer-se diariamente ás companhias. 

- Rc ponsa])ili.dade dos commandantes de companhias, corpos, briga
das, e clivisões pela nscalisação cl'csse recebimento, e participação elas rrg
prctivas faltas . 

-Crcação de um corpo de Volunlarios elo comrnercio, composto elos 
commerciantes estabelecidos nos acampamentos, dividido em tantas c. 
cruadr<!S quantos os quarteirões, para em occasiãÕ ele ataque defenderem 
a sua propriedade. Organisação, armamenl·u, equipamento e muni rão 
d'r. se corpo, dependente do coronel inspector ela policia. 

- Execução das manobra~ r evoluções n os corpos de infantaria de 
linl1a, na cadencia. do passo accc lCl'ado, como na infanteria ligeira. 

- Formação cl 'c.sses corpo , por occasião ele alarma, ou de rebate, em 
columna el e atacple, de gr~ nrlrs divisões, formadas so])re a duas compa
n lrias do centro. 

-D.isposiçõc solJrc nomeação ele assistente e escriplurarios dos de
putados do ajudante, c quartel mestre general das divisões e brigadas ; 
r bem a. sim sobre requi ~ i tos para attcsl·aclo ele .servi r,os, comporlamcn
lo, etc. 

- Prrmi~são (em consccrueneia el e casos ele apoplexia fulminante, :pro-
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sr. marqucz de Caxias, antes el o regTesso do ge neral MiLre; c 
'rayi Lambem por elle rr;tandacla Lomar, e que interceptava as 
communicações pelo rio Paniguay entre HumaiLá c Assum
pção. 

Lopez, assim impedido ele rec~ber recursos pela via fluvial, 
bo.mbardeado diariamente pe.Ia esquadra desde 15 de agosto, 
achando-se pois dominado pelos alliaclos aLé o Pilar, viu-.se 
obrigado a abrir pelo Chaco, passantlo pelo TimlJó, qu ~ então 

cresceu de importancia, uma estrada penosí-ssima, que atra
vessava o rio Vermelho, e seguia até em frente ele Tebiquary, . 
por anele poelesse, acima elo Pilar, atravessar para a m;mmm 

. I • 

Ycni cntcs de l:ra))::tli)OS sdh intenso calor) á· praças emprega das em ser
v iços expos tos ao r igor do sol , d.e andarem em g ravala, com fardas des
abotoada , e os movimentos llvres, até qnc abrandasse a estação caü~osa . 

- Providencias par(l aperfeiçoar a posição, firmeza c precisão no ma
n(\jo da arma nos cxcrci.cios ele inJanl cria , owlcnando a apresenl.ação no 
quar tel gen eral, IJOr parte ele todos os balal'llõcs c corpos d' aq11clla arma, 
dns subalternos, c in fer iores mais_ habilitados 11ara inslTucçao de r oem
Las, a nm ele se ames trarem n a pralica <lo mcslll o rn~ino , c no jog-o 
da llayone ta, etc. 

Comqnanto não seja c~ lc o Jog·a1· mais aprO]Jr iado, repelirei a ll nlT:l 

çào ele outra provi.!lcncia reve ladora tl os mciiinr:mwnl.m; dev idos aof. srn
Limenlos bi'anllos c ao rsp iril:o rlc onlrm fio nos;;;o grncral. Q11an dn r llc 
chegou ao exerci lo não hav ia ahrigo a lgum clcs i gn~ clo para pril-iiio: os 
presos fi cavam uo meio elo cam;po, cercados Llc sentin ellas, ao ri.g-o r elo 
tcm)JO, sem licença para .armar JJarracas; nem acccn,lcr fogo . Todas as 
n oi.tes de tempestade fng:i.am aos dez c doze; c a]Jesar d' i so não climi
m;tia o numero elos presos, porque os polJres soldados C[llO os g na1·r1:wam 
eram punidos, ficando no logar dOS Íllg" ilivos; C COlllillllOll is l.o ]101' la[ 
modo que já não havia olliciaes que se cruizcsscm Cilcari·cg·ar de tal srr
v iço, preferindo ir para os p0111os mais arriscados ela va11g·uaecla. 

O sr. marqnez ele Caxias, em vista el e tão pai pavois inconvcn ir nl.cs, 
cnc11rrcgon o c.II efe ele esl·aéJ.o maior Lla escp1aclra, de procur::n· nm navio 
com as accommoclações necessarias pam r eceber os presos solJ a v ig ilan-

- cia Lle um ol'!icial superior; mandou para ali. medico, l.loti.ca, qua nl o sr 
jilig:ou preciso ; poz a fi scalisação a cargo ele um' dos gcuc!'acs que r~l·a
vam mai s proxim nf; :i csrruadra. Ficaram desde log-o os prrso!; n~a i s f;C
g-nros, c g-osanrlo mai i'\ cmnm ncl irl adrs. l!:slr mr i1I oramr111 o con sr ,·vrnt-~e 
larg·o l.r mpo. 
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esquerda do P.araguay. Principiou este grand e Lral:)alho , acom
panhado el e uma linha telegrapbica, depo is do combate de 3 
de novembro; e por essa estrada mais tarde recebeu provi
sões e retirou tropas. 

Logo no começo elo anno ele 1868 constou no exercito que 
os revoltosos da confederação .argen tina haviam triuniphado 
em Santa Fé e no Rosario, Lendo em cada uma çl'essas cida
des forças superiores a 1:000 homens, e achando-se sitiado 
na praça o respec tivo governador. 

No dia 9 ele janeiro dirigiu o general ~litre uma nota ao ge
neral Caxias, expondo-lhe que tendo fallecido o vice-presi
dente da republica argenLin~1 em exercic~o elo poder execu
ti vo, e não existindo pela const.ituição funccionarip algum que 
tal fa!La podesse supprir, se via elle forçado a ausentar-se do 
exercito, a fim de assumir novamente o mando supremo ela 
republica. Pedia pois uma conferencia, a crua! se effecLnou no 
dia 1 O. 

N'essa conferencia o general Mitre nada disse relativamente 
ás ope rações da guerra, pendentes e futuras, conLenLa.nclo-se 
áccrca ll'este assnmpto, com pedir ao seu succcssor que, para 
saLisfazer aos desejos elos argentinos, não se esquecesse clr 

empregar tambem as forças cl'essa nacionalidade, quanclo Li-

vcsse ele emprehencler algum movimento importante. 
I 

ConseguinLemente o general MiLre no dia 'I 2, _escreveu ·a 
ord em elo dia fazendo saber aos cxerciLos alliados que se re
Lirava, e quB durante a sua ausencia o subsLi Lula o sr. mar
q uez de Caxias, com as faculcl aLl es que pelos LraLaclos da al
li íl.nça a ell e competiam ; e parl.iu para Buenos Ayres. 

E, sem.que n'is to haja allusão de especie alguma, e só por 
amenisar, direi que Homero (Ilic~d . 6) conta que Glauco, ·nel.o 
de BellerophonLe, Lendo-se achado n'mua batalha com Dia
medes, e~ l e a!Jaixou a lança (Ji an lP rl'rl le, e o~ cloi!'; guerrei-
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ros trocaram as armas, sendo as ele Glauco ele oiro, e as ele 
Diotnedes el e cobre. Deixo mos porrm a fabula, e Yen h amos á 
hístoria. 

Eis-aqui como o sr. marquez ele Caxias se achou, pela se
gunda vez, á testa elos exerci Los alliaclos, embora com a fórma 
ele inLériniclacle, que felizmente Linha de converter-se na cffe
ctiviclacle, a que se deveu, desde en tão, o brilhante anda
mento elas bellicas operações. 

Sob o supremo commando argentino, os exercitas foram 
sempre entregues ao general brazileiro no mesmo Jogar onde 
este os acbára, sob o supremo commanclo brazileiro os mes
mos exercitas foram sempre levados para diante á vicl;oria e 
á conquista. 

O general :Mitre da. primeira vez achando tropas em Tu~ u
ty, entregou-as ao general Caxias em TuyuLy; ela seg·unda, 
achando-as em Tu yu-cué, cntregou-lb 'as em 'l'uyu-cué. 

' O general Caxias da primeira vez, recebendo-as em 'l'uyu-
ty, entregou-as em Tuyu-cué; da segunda recebendo-as em 
'l'uyu-cué acabou por concl uzil-as a Humaitá, a Lamas Valen
Linas, á Assumpção. 

Ambos se terão talvez abonado em grandiosos exemplos : 
tomariam por modelo, o brazileiro ao tac.tico Turenne, o ar-

·' genLino ao grão contemporisador Quinto Fabio, o Verrugoso. 
De como estes memorandos factos se SIIccecleram, será 

o ol.JjecLo elos immecliaLos capiLulos. 



CAPITULO XVIII 

I. Narração do g·cncral nrsquin ácrrca elos acon lccimcntos dçsdc janeiro 
a/é fins de mm·ço de 1868. O sr. marqnrz dr Caxia. novamenlc á testa 
dos excrc.ilos alliados. Occorrcnc ias até meiado fevereiro. - n. Des
CJ'ipção da forlaleza de llumailá, c ele toda a zona proxima. - l!T. Dil'
fi enlcl acl rs gTavissimas qlH' oiT'crecia o al'acp1c a flnm ail<i. Plano do p;e
neral i\litrr , r seus dcl'ei los. - TV. Prrpamlivns rlrsrle o 1.• dr l'twcrciro. 
nrconhrcimcnlos fe itos prlos cng·cnhciros. Di~põrm-~c as cnusas para. 
a projeclada operaçfto. - V. Acnnlecimrnlos do dia 18 c 19 de fevereiro. 
l'assag·em de Humaitá pela esquadrilha brazileira. Tomada ela fortaleza 
do Eslabclccimento, em ataque cUrig'iclo pelo sr . marquez ele ClL\.ias. A 
lll' igoada com mandada. pelo sr. Pinheiro Guimal'ães.-VI. Successos pos
trriores. Sobem navios brazilciros até it Assumpção. Reco nhecimento 
sobre Laureies. Bombardeio do Novo Estabelecimento.-Vll. Nova cheia. 
do rio. Difficulelade das communic~ções. Reconhecimento elo Sauces. 
Tomada d'e sa linha. Refug·ia-se o i:nimig·o em Humaitit. -VTII. Estado 
das cansas em fins ele março. Enumeração elas vanlagens co lhi das pelo 
sr. marqurz em fevereiro c março, durante este seu . eg·unclo commanclo 
em chci'P elo ul li ados. 

I 

Se já al.é aqui temos tido que admirar os grandiosos servi
ços prestados pelei sr. marquez de Caxias ao pendão nacional, 
ag-o ra começam as scenas mais brilhantes da memoravel epo
pêa. 'l'emos finalmente o grande general á testa dos exercitas 
alliados, livre ele operar como em seu alto juizo considerasse 
acertado; com a pessoal responsabilidade. dos ulteriores ter

mos da campanha, mas Lambem com a gloria d'ella. É pois 
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r.l 'aqui por diante que mais detido es tudo merecem es tas bel
fi cas operações 1• 

Do meio de janeiro ao meio ele fevereiro de 1868, apenas 
houve algumas tentativas de ataques a comboios nossos, corno 
sempre fru strados; e ele ambas as parLes se ácLivaram então 
os apres tos para rnais graves successos. E porque o primeiro 
d'esLes representa a mais gloriosa pagina da historia da mari
nha brazileíra, e uma das mais gloriosas das primeiras mari
nhas elo mundo, impm;ta aqui narrar o que occorreu em rela
ção á passagem do Humaitá. 

' Vcjàmos como na memoria incdita do n·eneral Resquin apparece drs
criplo, a grandes traços, c sem alto relevo , o pcrioclo, que esf·e capilulo 
vai abranger: 

.. Assim se· foi passando o tempo até 19 ele fevereiro ele 1868, q1mndo 
o general em chefe dos exercites alliados, marcfUez ele Caxia , aprovei 
tando uma cheia clp Paraguay, resolveu levar por diante as suas OllCra

çõcs, fazendo forçar com a esquadra o passo de !Iumaitá, ás trcs horas 
ela manhã, precedendo um J'ortc JJonibanicio sobre todas as nossas linhas 
de defeza. Apesar elos fogos das nossas llaterias ele Humaitá, e de com 
clles . e terem avariado alguns navios, não foi possivel emban çar o passo 
aos vapores, e transpozeram Humaitá. 

,./.._ mesma hora, eram atacados o nosso campo de Tuyu-cué, e o nosso 
r eclucto do Estabelecimento , extra-muros de Flumaitá, n 'um caminho que 
tla fortaleza sai para o Poh·cro-OveLha, sendo o r ccl acto tomado pelo in i
mig·o; c ahi perdemos 300 homens, commandados pelo sargento mót· Ola
varricta, que saiu livre, tendo feito com as suas tropas a clefeza pos
sivrl. 

erA 24, de fevereiro ele 1868, surgiram perto elo porto ela Assumpção 3 
c rtcouraçaclos, com tropas de desemllarq~e, que o almiran te ela esquadra 
inimiga, estacionada no passo Tayi, enh·e Hrtmai.tá c Pi lar, tinha feito ar
ribar, çom escalas em todos os povoados do tt·ansito, onde ía dei.xando 
proclamaç:ões, uizmulo eruc se não inquietassem com os seus lares, pois 
os exerci tos não traziam· g·uerra ao ])OVO paraguayo, c só ao g-overno elo 
marechal Solano Lopez, o tyranno. 

"Apenas apparccoram os mencionados vapores, derramaram na cidade 
a de. consolação e o terror nas famLiias, <tue se trm1sportaram para a ci
dade proy:isoria do Luque; terror que era augmentado pelo estampido dos 
canhões das nossas baterias tlc Jtapif.apunta, c pela prompta co ntestação 
por pal'tc elos gTossos ca li hrr~ elos rnconraçac1os, alil'npclo homhas sohm 
a c.irladr rla Assnmpção. 
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II 

Era esse cas lello o antro ela fera, o centro elas suas opera
ções, o baluarte da .sua clef'eza. l''ôra sempre considerado o 
Adamastor ela America meridional, a alcaçova inexpugnavel 
,por suas condições de natureza e de arte; e já que não posso 
aqui fallar aos olhos com as competentes plantas d'essas loca ' 
liclades, acho acertado clescrevel-as, para que se aprecie o 

nFelizmente, depois ele terem arrojado algumas, crue nenlnun mal cau
saram as pessoas da povoação, regl'essaram os encouraçados, deL\:ando 
todavia a suspeita ele crue, dentro em poucos ·clias, tomaria a escrua(lra 
toda, pal'a desembarcar no porto da cidade, visto crue a passagem de Hu-

' maitá tornava o inimigo senhor elo rio. 
nA 10 de março ele 1868, poz-se o marechal Lopez em marcha ele Pas

so-pocú para o Chaco, pela via elo acampamento de Timhó, com 11eqner1a 
escala em Monte Undo, levando comsig-o as escoltas de governo, e parte 
üo exercito nacional, com o intuito de estabelecer nova base de opera
ções sóbre a direita do Tebicuary, pouco acima ela sua desembocadura no 
Paragtmy, em S. llernanclo, deixando o commauclo de todas as nossas li
nhas ele Passo Uojas, Cbichi, Curupaity, Espinillro, e Passo-pocú ao gene
ral Barros, e como segundos aos generacs nesquin e Bruguez, com 10:000 
homens , e 5 peças, cobrirHlo todas as ditas linhas, tendo-se opportuna
mente concentrado no campo de Rumaitá a mó r parte da nossa artiU1eria 

- pesada, e as tropas crue pelo Clraco cleyiam marchar para Tebicuary. 
«Tirllta o general Barros iostrucções do marechal para evacuar todas 

as posições do seu commallClo, apenas conllecesse que o inimigo teu
tasse ataque seria S@bre qualquer linha, concentrando n'esse caso as h·o
pas em Humaitá, para cl'ali, pelo Chaco, se encorporar n@ acampamento 

' de S. Fernando. 
«A clcfeza da fortaleza de HlUnaitá estava pelo marechal !50Dfiacla ao 

coronel ele infaulcria Paulino Alen , c como segundos aos coroneis Fran
cis!5o Martb1cz, Hermosa c CaJJral, com 4:000 homcn · es!5ol1Jido~ , a maior 
11artc i nfantcs c artlllreiros, 180 canhões em' lmterias, c petre(;hos c pro
visões para seis mezes . .l'reveuiu o marechal ao cororLCl Alen que Jizesse 
log'O passar para o alJarracamento elo Timbó mais ele 500 enfermos, ClllC 

enchiam os hospitaes ele Ilumaita. 
nNo dia 21 ele março ele 1868, ele Tuyu-Cllé o_irrimig·o atacou a nossa 

linha do Espinilho, ao mesmo tempo que forças co nsiclcravei ele Tn~'uty 

acommctteram a extrema direita ela nossa li n.lra ele Passo Hojas em Sau-
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que significavam a cli fficulclade e o alcance cl'estas opera
ções . 

Comquanto o rio Paraguay, a passar do Cerrito (logar do 
famoso desembarque do general Osorio em t 7 ele abri l de 
1866) apresen te suas curvas, não são ellas mui to prpnuncia
das. De ambos os lados do rio fica terreno, todo entrecor tado 
ele lagoas e esLeiros, onde a agua, de modo, ora pe rm_anen~e, 

ora intermiltente, ora subito , torna essa região traiçoeira e só 
vadiavel por experimen tados vaqueanos . Do lado esquerd o tl_o 

ces. O g-eneral Barros ordenou aos cbcfes dos destacamentos das nossas 
posições que se apromptassem ]Jara uma retirada so]Jre Humaitá, apenas 
recebessem aviso telegraphico. 

«Ás cluas ela tarde cl'csse élia atacaram os i11lmigos com uDs 10:000 I to
meus a nossa posição ele Sauces, conseg·uindo immedi.atamentc (LislJCr~ar 
as nossas tropas, que, em numero de @0 homens, com 2 can hõc ·, ubpu

taram aquelias h·incbeiras, c depois se transportaram para a nossa linlta 
de l'asso-pocú . 

. «Sen1J.or de Sauccs, aca1upou o i ni.migo até o l'asso Rojas, Ll <tll (lu 
tempo para o general Jlarros n'aqucll a mesma noite e[ectuar a sua reti
rada de todas as posições de Passo-pocú para o campo de Htm1aitá, onde, 
antes de amanhecer, tinha as· suas tropas e ·t5 canhões. 

uSem cletença, fez o g·eneral Danos passar as suas tropa tle Httmailá 
para o Ti.o1bó, no dia 2:1, a llorclo de 2 vapores nacionaes. A 23 , quaJJ UO 
uio.cla continuava esse transporte, appareceram 2 encouraçados üo passo 
de Tayi, perseguindo os nossos, que alcançaram o riacho Guaycmú, c só 
foram metticlos a pique pelas balas dos encouraçados, quando já tin liam 
éleseml)arcado todas as tropas, que comlur.iam. 

ccDesdc o clia 23, a saícla de Humaitá praticava-se em balsas e canoas 
'para o Chaco, em frente Lla fortaleza, por entre as lJomJJas elos eucurLra· 
gaclos estacionaclos entre l:Inmaitá e Timlló. 

ccO general Barros, teuclo terminado completamenlc a ]lassagcm das 
suas .tr'o]laS e cavalhadas de lluma·itá ]Jura o Cliaco, conduziu-as ao ahat'
tacamcn.to de S. Ferna11do, acomp:nwado do general Drugttcz, deixando 
Ho passo do rio \ crmeHJO o general Hesqni 11 , para abreviar u pa~:;agem 
da artillicl'la pesada, de TimM para Te])icnary, e eJ ICorporal-a 110 exerci
to , como aconteceu, pois uo clia 30 Lle mar!JO o general H.esquiu apresen
tou-se em S. llcrJhllldO ao marct:haJ., 

N"cstas poucas palaYt'as, c com csla :tlpt'Ulllll s iil gc l c>~a, desercvc o ge
HCL'ai pat'ag·uayo ú~mt das mais acciücnlalla~ pag·l JJ us cl'csla ctuupaulta, 
como este capitulo moslnrá. 
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rio, ·proximo d'elle e desaguando na sua corrente,llistínguem~ 
~e as lagoas Serena, Pires, Juncal, Cbichi. Ahí começavam as 
linhas inimigas, que do Chicbi se estendiam ele Ulfl lado até 
Curupaity, prolongando-se do outro por Sauces e Estero Rojas 
aLé o recltJ.cto do Angulo, .Espinilho, Passos 'l'anymbü e Jássy 
alé Hurnaitá. Do lado OJ)posto do rio fica o Gran Chaco. 

Pelo rio acima encontra-se a ilha ele Palmares (junto ela 
qual desembarcou o 2. 0 corpo em 2 de se tembro ele 1866), e ' 
pouco adiante a ilha de Curuzú, fronteira ao forte do mesmo 
nome, assaltado e tomado no dia immerJiato ao desembarque. 
Segue-se do mesmo lado sobre uma ligeü~a convexiclade ela 
margem do rio, a importante fortaleza ele Curupaity, infeliz
mente assall.ada em 22 de setembro de 1866, e o mais afas
tado ponto a que subira a nossa esquadra, até que em 15 de 
agosto de 1867, já sob o co mmand(! de Caxias, Joaquim José 
Ignacio Lranspoz essa passagem. Encontrá-se depois o porto 
Elcziario e deixando-se á direita o riacho de Oiro, e á es
querda Lagoa Concha, o rio Paraguay auxilia a arte do modo 
mais noLaveJ. Chega a um logar, onde se muHiplicam os ban
cos; o rio na que'brada revessa, luctando contra o ímpeto da 
agua faz abruptamente um seio violento, para logo depois reas

sumir a direcção primitiva. 
É na concavidade d'esta curva, denominada Voltct de Nu

maitâ, que se construíra a fortaleza d'esse nome, sobre a 
margem esquerda do rio, a 27°,30' d~ latitude e 61°112' de 
longitude do meridiano de París. N'este ponto o lei-Lo do rio é 
muito apertado, pois não tem mais ele 200 metros; do lado 
da margem direita as aguas têem pouca altura, de modo que 
só elo lado esquerdo permiLte a profundidade cl '·eUas qu e 
naveguem embarcações ele ca:lado grande. 

Essa margem é uma barranca alta. e íngreme, quasi cor
tada a prumo e a abl'igo das mais altas enchentes. PortanLo 
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os navios que â !'orça qu izcssem Lran :;por toda a. exten:;ão 
d'essa volta, que tem perto de 1 :500 metros, não poderiam 
evitar a convergencia elos fogos, á queima-roupa, emquanto 
fossem costeando o semi-circulo dominado pela fortaleza. No 
Le-se mais que na retaguarda tia fortal eza ficavam as lagoas 

Concha eAmboro-Cué, a laguna ~l o primeiro regimento, e outros 
terrenos invacliaveis, o que tudo tornava esle sitio admiravel
mente apropriado pela natureza para uma inexpugnavcl for
tificação. 

Passemos agora a ver o trabalho do homem, pois trinta 
annos levou essa construcção a completar-se, exhaurindo-se 
n'ella grande parte dos rendimentos do Paraguay. 

No ponto mais central da curva ficava perto ela maTgem ele 
Humaitá uma possante chata, á. qual fUra fixada a extremiclacle 
de uma grossissima COITcnte de ferro, composta de sete, que 

depois de entrarem no rio, se prendiam a Lres correntes to r
cidas, e que por sobre tlez pontões se dirigia á. margem op

posta, onde se prendia fortemente a outra extremidade . Col
l~caram esta corrente em tal altura (por meio ele grancl es 
caixões de ferro cheios de ar, a fim de se susterem em meia 
Jluctuaçâo) que n'~lla afocinhassem os navios ele menos ti
rante de agua ·e os nossos cala' am 1 O 1/2 pés. 

Apenas fôra deixaéla uma pequena passagem elo la.do da 
barranca. 

Estava alem cl'isso o rio coalhado de torpedos c na propria 
corrente havia um rosario cl'elles. 

SoLre o rio, 9 baterias, umas casamaladas, uulras el e bar
beta, uoiclas entre si por paliçadas, gablonadas e guarneci
das de canhoeiras, vomitavam balas, a saber : a famosa ba
teria d0 Londres casa matada; com 16 bocas de fogo ·J. 

' Comqul\Jlto seja esta al'amacla, aosevcram que linha um gran üe de
cito, por ser enorme a abertura das canlw,ciras voltadas para o inimi-
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A s.a LarbeLa com 11 canhões; a Commandancia com 5; 
a Coimbra com 3 ; a Taquary com 6 ; a Mestraoça com 11 ; a 
Humaitá com 2; a Cadeia com 11 ; finalmente sobre a bar
ranca, a Carbone com 12. Eis-abi como cada. navio que Len
Lasse tal passagem, se arriscava a ser, por largo tempo, alvo 
dos tiros disparados sobre elle por 84 canlÍões. 

Mas ainda não ficava aqui . Fóra tlo recinto e logo á entrada 
da cmva, flcava a bateria Concha, fortificação para 14 peças, 
que clesp0java os fogos para o rio e pàra a terra, seguindo-se
lhe uma linha de aLatizes tl e I: 05 O metros de extensão, defen
dida pelo acampamento n.0 9 de Taquarü, apoz a qual ficava 
á margem ela lagoa Amburü a fortificação d'esse nome, com 
1 O peças. Com esta linha e do lado opposto ao rio, prolonga
va-se a divisão elo sul, fortificação com 3 6 peças, . á qual se 
seguia a bateria ele le~te com 4.4, e finalmente a ele Umb.ú 
com 11, ía no rio fechar o circuito. O Lotai d'esLas bôcas de 
fogo e1·a, pois, ele 19 9. 

Junte-se a islo a vastidão da fo rtaleza, que permittia con
ter á larga o quartel general ele Lopez, o seu estado maior, 
quarteis de muita infanteria, cavallaria, arLílheria, refleiros e 
de mulheres, officinas el e toda a especie, commissariaclo, ar
mazens, hospitaes, cemiterios, igrejas t, ele.; e proximamente 
os grandes depositas elo EsLabelecimento; e já deixará de pa
recer illusoria a esperança com que Lopez se afiusava na pos
sança da sua de'feza, ou anl.es na confiança da sua invulnera

bilidade. 

go, e portanto verdadeiros rcceptaculos de ])aias, muito perigosas para 
a g·uarnição. JMa grande largura era destinada a facilitar o moyimento 
rotalorio elas peças seg·onclo as convenieneias do combnte. 

' A uotavel igreja de S. Carlos Borromeu, n'csta guerra destmida, l'ura 
consagTaclo pelo bispo da Assumpç[LO no 1.• de ;janeiro ele 186 1, com g-ran
des festas e revistas de 1 '?:000 homens de tres armas, passadas pelo pre
:idente da I'epnhlica. 

18 
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Dei alg·um desenvolvimento a esta descripç.ão, para que 
lJem se possa apreciar o que era e em que circumstancias se 
achava a poderosa posição que os conquistadores de gabinete 
desprezavam e supprimiam. 

I li 

15stas concliçõe~ excel)ciunaes impunham circumspccta cau
tela. Era evidente qua a conquista ela principal fortaleza ini
miga se tornava.inclispensavel, mas que essa tentativa seria 
arriscaclissima, se se não dispozessem as causas para mino
rar os perigos e decuplar as proiJalJiliclacles de bom exiLo. 

Estava etlceLado com felicidade o plano do sr. marqlLez de 
Caxias e acliantada a marcha es trategica elos exercitas allia
clos pelo flanco esquerdo elas forLiücações parag:uayas. Se
gundo se affirma, o seu fim, deixando em Tuyuty a sua es
querda (2. 0 corpo) ele •guarda á sva linha ele operações e aos 
seus depositas era, depois de fazer juncção no arroio Fundo 
com a sua tlireiLa (3 .0 corpo), marchar cl'ali, por um movi
menbo circular, até. ao passo denominado Tio Domingos, e va
deando n'aquelle ponto o esLeiro H.ojas, seguir com todas as 
suas columnas e aLaçar as forças paraguayas em suas linhas, 
que, al>range11clo um extenso quadrilaLero, podiam ser com 
facilldacle acommetticlas por um exercito que manobrava na 
ordem profunda. O regresso elo general Mitre ao commando 
geral elos exercitas impediu a activa realisação cl'este plano, 
que verclacleirament:e teve de llcar adiado. 

Estavamos ele posse de Tayi, e portanto havíamos chegado 
por terra alem ela colossal fortaleza; mas esta continuava a 
assegurar ao inimigo o · domínio dQ rio , o caminho el e seus 
abastecimentos, o deposito elas suas forças, o fundamento das 
:suas esperanças. 
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Portanto, como o romano, com o se~ rtetenâc~ Ccwthâ(;o. 

devia ser icléa fixa do brazileiro-o delencla llumcàtci. 

E aqui importa Locar um ponto assás delicado. 
Não ha duvida qu e o geneml Mitre, n'essa exigencia echo 

~la imprensa e do povo argentino (e infelizrnenLe de mais al
guem), desde largo Lempo tinha instado por que a nossa es
quadra transpozesse, a Lodo o cnsLo, a formiclavel passagem; 
mas os generaes brazileiros tinham thlo o bom senso ele não 
Lenbar urna operação, em Laes circumstancia.s, inulil, perigosa 
ou funesta. 

Fugirei ele dar corpo ás suspeHas que então grassavam en
Lre alguns elos nossos, e que não considero plausíveis. Dizia-se 
que a clirecção dada pelos argentinos á guerra parecia enca
minhar-se totalm ente a enfraquecer a força elo Brazil; que 
este enfraquecimento formava uma clausula elo plano el e um 
ulterior ajuste de conLas, já então in mente; que dada alguma 
dissensão entre os dois estados, o elemenLo marinha era o que 
mais podia prejuclicaT a republica argentina; que portanto 
era de bom conselho, a despeito ele algum inconveniente ~em
porario, arriscar a exisLencia das nossas possantes maehinas 
mariLimas. Que estas idéas explicavam a indisposição elo ge
neral MiLrc contra a esquadra, as suas invectivas contra· a de
nominada inercia Cl'ella, ·e a sua insLancia para que se expo
zesse aÇ> mais innLil elos suit.:iclios1

• 

' Affirma-se que, quando a nossa esquadra tra n~poz Curupaity, o geue
ral i\litre emilliu a ~eguinle arrojada opülião: «Passe metade dos encou
raçados. Vão os OlLtros. a pique. ras~e um só. E a g·uerra es tá acabada em 
poucos dias, . 

É licito pensar crue u'esta occasii.ío o illnstre general argentino fosse 
tií.o ponco seguro em suas previ ·ües, como quanüo proferira em .IJueuos 
Ayrcs ar1uella procl;w1aç.iio,·q1tc la;nto aprovcilou aos entlmsiasutos elo mo-
rum~: · 

«Em 15 dias nos quarteis. Em :30 no Paraguay. l~m 3 mc3es na Assuiil~ 
p~ãO.» 
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Nada cl 'isso acrediLo; repugna-me penetrar em fUro intimo 
ele consciencia, qt1e devo crer innocente; mas, que essas in

, stancias eram um erro, parece-me ele primeira intuição. 
Querer que uma esquadrilha ousasse abalançar-se a receber 

á queima-roupa ·milheiros ele balas ele todos os calibres, asses
tadas n'uma longa curva de um rio estreito e completamente 
dominado por obras de arte e artillleiros invisíveis, sem possi
bilidade de lhes corresponder com um bombardeio emcaz; 
certa ele que os vasos, que não fossem a pique, iriam em mísero 
estado, sem esperança ele reparações e concertos em qualquer 
arsenal ou logar apropriado; ficando, depois de transposto 
HumaiLá em aguas inimigas, de ambas as margens domina~ 

· das; sem ter ele onde esperar carvão, mantimentos e recur
sos; sem tropa de desembarque e portanto sem missão que 
adiantasse um passo; deixando-se realmente sitiar, visto fi

car-lhe o inimigo na retaguarda, como na frente, como nos 
flancos; impossibilitada ele prestar aos exercitos o auxilio qu~ 
tão vantajosamente lhe tinha seínpre dado, em quanto na proxi
midade d'e'tle; islo seria a nosqo ver o mais deploravel dos erros. 

Eis-ahi por que -rasão, n'esta phase dos negocias, tornou o 
sr. marquez ele Caxias a declarar que a passagem de Humaitá 
era um passo indispensavel, mas só quando as causas estives
sem dispostas para tal commettimento, com probabilidades de 
bom exito, e sendo essa tentativa acompanhada de todas as 
concomitantes providencias, recommenclaclas pela arte . Ap
plicou-se pois o sr. marquez ele Caxias a preparar essa atre-
vida acção, apenas lomou conta do commando. 

IV 

' No dia 31 ele janeiro ele 1868, tendo chegado o ullirno dos 
monitores e os reforços esperados, prnjecLou ir con!'erenciar 

11 
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col11 o vice-almirante barão ele lnhaünia sobre o plano ele pro
ximas operações, ttproveiLantlo o ensejo ela viagem para exa-

- minar ás linhas fortificadas ele 'l'uyuLy, passar revista aos re
forços, observar as posições do Chaco e o es~ado das forças 
de terra ahi destacadas, no intuito ele reconhecer até que ponto 
seria exequivel um ataque por esse lado, quer ela nossa parte, 
quer. da do inimigo. 

Com effeito, no 1. o de fevereiro, de !Jordo do encouraçado 
Bahia (o mais avançado ela esquadra) esteve observando as 
baterias casamatadas ela forbal eza, e as correntes de ferro que 
feçhavam a passagem elo rio. Após cleLicla conferencia com o 
vice-almirante, ficou assentado o plano de operações, fixado 
o começo ela acÇão para o dia 23 ás tres horas ela madmgada. 

Em 'fuyuty, no dia 2, reconhecendo que o desenvolvimento 
da lihha ele fortificação era .excessivo para a força em La! oc
casião, deu ordem ao general Argola para o restringir. 

Copiosas chuvas fizeram em seguida ei?-cher consideravel
mente o rio, e já no dia 7 se achavam mergulhadas as cor
rentes que trancavam o passo de Humaitá, pqt· terem ido a 
pique, com os Liras ela esquadra, a chata e varias pontões que 
ao lume ele agua a sustentavam. 

Leva.ram-se os seguintes dias em reconhecimentos, exames 
dos reductos, revistas em ordem ele marcha e conferencias 
com os generaes. 

No dia 9 os ~ngenheiros nomeados pelo general em chefe 
apresent.aram-l'he uma memoria sobre a posição do-Estabele
cimento, á esqum·cla ele Humaitá. Em consequencia do orde
nado reconhecimento, opinaram elles - qu e, pela situação em 
que se achava collocaclo sobre o barranco elo rio, e fóra do al
cance da artilheria el e HumaiLá, a sua occupação se podei·ia 
prolongar sem inconveni en te;- que forças brazileiras n'esse 
ponlo fechariam a com municação fluvial de Humaitá com o 



278 

norte do paiz, e cortariam as elo porlo de Laureles;- que as
sim se poderia climinuir a força, trocando a posição tle Tayi 
por esta, tres leguas mais perto;- que se tiraria ao ]nimigo 
a defeza ele um po'rto de dese tr.barque importante; - que era 
possível investir a posição por ambos os nancos, e assesLar · 
canhões n'uma em1ncncia que a dominava. 

O gene ral mandou inspeccionar os hospitaes, hamar para 
o campo quantos comh-a!.Êmtes }Joclcssem ter alta, e fazer con
verg!r para Tuyu-cu6 as forças disponíveis. No dia 13 reuni
ram-se os novos monitore.:; á esquadra enoo m·aÇiada, e Ludo 
se foi preparanuo para o audacioso eommel.l.imen t.o. 

EsLava este projectaclo para o Clfa 23; mas como se reconhe
cesse haver parado a enchen te elo rio ; cujas agüas clescle J 7 
começavam a baixar uma po'llegacla, ameaçando cl ecre·scer ra
pidamente, resolveu o sr. marquez de Caxias procipHar a 
grande operação, ele que deu conhecimento na manhã ele 18 
no seu quartel general aos ge.neraes barões ele Herval e liO 

1'riumpho, Gelly y Obes e Castro, achando-se igualment e pre-
' venido o valente. barão de Tnhaüma. 

v 

No intuito de clistrahir de Humail:á a alLenção elo inimigo, e 
de fazel-o per!)uadir que ía ser atacado nas suas linhas forLifi
caclas do qnadrilatero, ord enou o sr . marquez que, apenas se 
ouvissem os tiros ela esquadra, indicando o movimento da pas
sagem, duas canhoneiras mandadas estacionar na lagôa Pires 
acompanl)assem o bombardeio que devia fazer a 2 .a divisão, 
pro~uranclo fazer convergir seus fogos para o Passo-pocú t. O 

' pocú, r m g-narany, é largo. 
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2.0 ·rorpo ~m 'ruyú"t.y devia simular um ataque geral sobre as 
trincheiras inimigas, c as rcst.antes forças IiJanol>rar sobre ou
Iras fortiOcações. Para robustecer no inimigo aquella crença, 
o clia 18 foi empregado, em Lodos os corpos elo exercito, n'um 
constante e ostensivo movimento de carre.tas e vebiculos, ma
nobrando muito a arli lheria, vindo muita cavall aria de S. So
lano para o nosso Oanco direito, c passando o general uma 
esplenclicla revista, bem visível pelo inimigo, aos corpos elas 
Lres armas. 

Havia na ex trema esquerda ela linha paraguaya, sobre o 
rio, e algum tanto acima de Humail.á, uma importante fortifi
cação, cuja retaguarda era ·bordada por uma funda lagoa, que 
facilitava as communicações com o Chaco e o transporte elo 
gado do inl erior. Defencliam-ua Lrcs largos fossos, duas altas 
rimralbas, quinze peças e uma guarnição assn numerosa. Ahi 
existiam Yastos armazens com munições, armamento, arrea
mento e excelleutes olarias. l? e,nomina-se este sitio Cierva ou 
Estabelecimento. 

O assalto pois cl'csse forte e suas cl ependencias constituía 
parte essencial do plano ele manobras que o com mandante em 
chefe havia concebido; e cl'essa parte se incumbiu elle em 
pessoa:, organi ando e dirigindo a colnmna ele ataque, e com
mandando a acção. 

Depois do pôr elo sol ele ·J 8, fez contramarchar para a direita 
as forças de cavallaria, ,e ás onze horas ela noite saiu do acam
pamento ele 1'uyu-cLl é, ponclo-se á testa elas forças que se lhe · 
engro!'lsaram em S. Solano, e depois el e fazer cobrir a re,ta
guarda oom cavallaria, fr.z alto n'um laranjal proximo ao llls
LabelecimenLo. 

Vejamos o qu e no emLanto se passava em outros Jogares. 
Segundo o accOÍ'clo enLTfl o general e 9 vice-almirante, fo

rqrll esco]hiclos l.re:s 0ncouraçaclos1 Ball.ict, Bcm·oso e 'f'éma·n~ 
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clcwé (çommandados por Santos, Silveira da MoLa c Pires de 
Miranda), e tres monitores, Alagoc~s, Paní. e Rio Gmnde (Mau
rity, Mello e Antonio Joaquim), sob o commando elo sr. Delfim 
Carlo_s ele Carvalho, para forçarem o inforçavel passo. 

Ás tres horas ela madrugada rompi,am os canhões ela esqua-
• dra sobre Humaitá, e n'um fechar de olhos generalisava-se o 

fogo. O horisonte, em toda a sua vasta extensão, occupacla 

pela nossa linha, permaneceu desde então como illuminado ' 
sinistramente pelas chammas de enorme i'ncendi0. [lombas, 
balas rasas, granadas, foguetes de .congreve, tiros de fuzil, 
alternavam-se e succediam-se vertiginosamente, sem um n~o
mento de intervallo: era uma tromba de projectis. Os para ·• 
guayos, para melhor poderem acertar, accemlermn grandes 
fogueiras, que alumiavam o Cbac?, em frente do canal. 

Ao mesmo tempo ia singrando a heroica esquadrilha, aguas 
elo Paraguay acima; iam esses heroes ari·ostando durante mais 
de quarenta minutos o infemal fogo, clespejaclo, á distancia ele 

tiro ele pisLolÇJ., por centos ele canhões ele todos os calibres 1, 

havendo-os até de 140. Não cabiam no peito os corar.ões tlos 
que anciosos aguardavam o signal conyencionado, e que já 

parecia tardar uma eternidade. Ouviam-se l'ormidavcis e con
tinuas descargas da lone ele Londres, mas nã.o fendia o ar o 
fogu ete que devia annunciar que um navio havia alcançado 
·transpor o tremendo passo. A final, e com pouco in~ervallo, 
ouviu-se o primeiro, o segundo, o Lerceiro foguete, e cada um 
d'elles causava,n'aquelles bravos ouvintes elo exercito, o da 
parte ela nossa esquadra que não avançára, o mais ineffavel 
jubilo, pois o signal era deitar um foguete ao passar cada gru-

' Disse um correspondente : nOs canbões da fortaleza faziam fogo com 
rapidez incessante, e os efl'citos terríveis d'esta descarga mcdonlJa de ar
tilharia pesada eram taes, que a terra tremia em Itapirú, dislan te 7 on 8 
milhas ele Humailú, e çrnc a ap;na rlo rio an·f'b<'lli'avn em (\llCias nas suas 
Jnarp:Pns. 
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po de um encouraçado e de um monitor. Mas um monitor des
ceu. Era o Alagoas,· era MauriLy. Desgovemava o seu navio, 

• por lhe terem as balas cortado os cabos cl~ reboque; d escêra 
aguas abaixo duas vezes, e tres vezes o valente investira, aca
brundo por atravessar -o passo á luz elo dia, sob uma abobada 
de aço, todo, de cem hôcasl convergindo sobre aquelle alvo • 
unico. Poucos minutos flepois, quarenta canoas carregadas de 
homens armados ele arcos e .flechas assaltam o Alagocts: :Mau
rity meHe umas a pique, destroça outras, e segue seu cami
nho . 

.Já pois a esquadra brazileira deixava á sua retaguarda a • 
temerosa fortaleza. Correntes de ferro, balas, correnteza e re
vessas de agua, estacadas, torpedos, toda a especie dt;1 ma
cl-linas de~truidoras, inexpugnaiJilidade elas muralhas, tudo 
fizera crer ao dictador, o mesmo que a maiol· parte dos com
petentes na America e Europa julgavam: que nenhuma mari
nha poclcr·ia transpor tal passo. O passo estava transposto. 

A columna directamentc commamlada pelo sr. marcruez de 
Caxias, repassada elo maior enthusiasmo, clemonstravà por 
mil fórmas significativas o impe~uoso ardor que a tlominava; 
galgar o espaço curto que restava, era quanto vivam ent;e 
desejavam generaes, omciaes superiores, suba!Lernos e sol

dados. 
Mal se· desenhavam no horisont.e os primeiros raios da au

rora, quando o nosso general expedia as suas u!Limas instruc
ções e orclens, e logo a 1. a brigada avançou, ao passo de carga 
e á bayoneta, sobre o reducto do Estabeleciment.o, e tal fo'( o 
ímpeto do ataque, e tão varonil a coragem da tropa, que trans
poz logo os profundos e largos fossos, e tentou penetrar inconti
nenti no recinto. Duas estativas e doze canhões despejavam seus 
project.is sobre os nossos; dois vapores inimigos, atracados á 

barranca ela lagoa elas Hervas, resguardavam o reducto, e com 
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as granada. de grossos canbões impediam o ataque pela re-- . 
taguarda. Devia pois esse ataque dirigir-se conLra a frente e 
nanao esquerdo; a ex tensa linha de trincheira, tomada Lão 
galhardamente, ora separada por uma ponte levacli~a que, 
erguida, fechava a alJertura praticada no parapeito da segun
da tr.i ncheira; mas essa ponte 'BSLctva por grossas cadeias presa 
aos portões, e as clilficu ldacl es elo terreno tinham rlernoraclo o 
corpo ele sapaclorqs, fallanclo por isso ferramentas, machados 
e as carretas de junco preciso para entulhar os atolei ros e os 
rossos. Assim muitos elos nossos foram espin gardeaclos. 

Mandou então o general avançar a Pf\SSO accelerado a 5. 3 

brigada, commandacla pelo coronel dr. I<' . Pinh eiro Gu im a
rães1.,·e seg·uiram as escadas de assaHo, c os salc.hichõos que 
acabavam ele chegar. Essa brigada, c o G. 0 corpo ele cavall aria, 
apeada, galgaram os entrincheiramentos, já por escadas, já 

trepando GS sold ados uns sobre os hombros dos outros. O pro
pl'io piquete do commandantc "em chore entrou na aoção pm 

ordem elo general. Após tres horas ele com baLe, afrou .. xou o 
inimígo, vendo-se cercad? pelos nossos, que penetravam no 
reducto com inrloll!avel furor. O sr. marqnez ele Caxias em pes
soa clispoz a ordem em que deviam manobrar os batalhões ela 
brigada provisoria; e Lendo clil'igido al guns tl'clles, segu iu 
para o rccl ucto, em cuja cntratla, atulhada ele caclavcres, foi 
enLhusiasLicamen l.e applaucliclo e victoriaclo pelos nossos offi
ciaes o soldados. Caía em pedaços a bancleit·a parag·uaya, em 
cujo logar, sobre a sentinella avançacla elo famigerado Humai
tá, .o pavilhão brazileiro triumphante tremulava. Montões de 

' Este ciiiauão é dig·no da mais honrosa menção nos rastos da g uerra 
do Parag·uay. Homem de cicncia c n'ella distincto ; laurcauo üramalttr
g-o c littcratp, medico pres tantc, sacrificou posiçlw, saúde o vida aos im
pulsos de no])re ]JalriolisillO. A patria chora hoje a sua perda: as mol es
tias adqui ridas n 'essa g·ior iosa campanh a .r.nrl:aram-lh e o fio i\:1 O:'i isl.enc.\(1 
no di a ~ rlP. Ollillht·o rlr '1877. 
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caclaveres paraguayos juncavam os parapeitos e o recinto, e 
cl'essa nacionalidade os ex-combatentes, que pocleram, fu gi
ram, assim como dois vapores . Ti\'eram mais de 1:000 mor
Los,. e deixaram poucos prisioneiros, as 15 peças de artilll e
ria, e infinito armamento e munições bellicas. 

\TI 

Proclamalla a vicLoria e resl.abeleciclo o socego, outros de
veres al.l rah iram a atLenção; era então a humanidade quere
clamava os se us direitos. O primeiro cuid ado do general em 
chefe foi ir visitar o hospihal de sangue, c providenciar para 
qu e nada faltasse, e hem ::tssim qu e, com ::t maior presteza e 
sem distincção de nacionalidacle, se concluísse a conducção 
dos fl)riclos que ainda jaziam no campo, e se tratasse ele pro
cctler ao enterramento elos mol'tos, os quaes foram lançados 
no fosso, seguidamente entulhado pelos sapadorcs com as ter-
1'<!-S do parapeito arrazado. 

Completou suas ord ens, fazep.do queimar arn1a~ens, casas, 
fabricas> canoas c dcpenlle,ncias do Estabelecimento, e man
dando ajutlan~es de campo a Tayi e Tuyu-cué noticiar o que 
se passára. 

Após este esplencliclo feito, galopou o sr. marquez de Ca
xias para Tayí, e por tal fórma devorou essas 5 leguas, que 
ás quatro e meia horas da tarde a1li se acha v a,· podendo logo 
em seguida saudar os impaviclos marítimos, que Lão nobre
mente haviam realisaclo as suas esperanças 1• 

' l~ curioso o seg-uinte trecho de uma COITOsponllcncia de então: 
«Á pericia com que planejou as operações o guncral idoso, junlon o 

denodo c aclividaclc que· o illuRtramm om sua juventude, c seus biogra
pliOs l"•cm lllllll ]Jcll a pag·ina pa ra eo n ~ i g'lllll" , c a que não rallou mesmo 
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Na seguinte manhã, ordenou ao itJtrepiclo chefe Delflm 1 

que, corn 2 encouraçados, e 1 monitor singrasse Paraguay 
acima, reconhecesse os rios Vermelho e Tebic.uary, bomlJar
deando, se fosse possive1, q uaesquer gu.amições, meltendo a 
pique vapores; · e chegando até á Assumpção, bombardeasse 
não menos essa cidade, se a submissão de seus habitantes não 
fizesse dispensavel tal rigor. 

N'esse mesmo dia 20, depois de haver dado suas ordens, . 
regressou por S. Solano, expedindo do caminho ajudantes de 
campo com instrucções, que todas foram observadas, e voltou 
ao seu quartel general,. onde no dia immediato foi felicitado 
pelos generaes alliaclos Gelly y Obes, E. Mitre e H. Castro 2• 

um singular episoclio; tão sing-ular, que podia ter ·custaclo a vida ao nosso 
cal)O de guerra. 

nDcpois de trinta c sei.s horas, em cruc os cuidados e onlcns qnc tinha 
de dar sobre as importantíssimas operações cl'csse tüa, 11ão haviam dei
xado an marque% um instante ele d. canso, c depoi s de ter csl·arJo oito on 
dez horas a cavallo, s. ex." tenclo, com seus ajudantes, tomado uma li
geira rcl'eição, deitou-se na rede de um pecrueno rancho, dentro do forte, 
que acabava de ser tomado ao inimigo. Por cima da rede havia, preso·ao 
tccto , um como estendido (o que no paiz se chama noque, 110 lHo Gran
de g1:rcío), CJ11C servia para guardar viveres e tudo o mai.s. O marquez Li 
nha tlormido uma a duas horas, cruando, resolvendo ir a Lameles, man
dou arrasar as t!·incheiras ~lo Estabelecimento e queimar os ran chos. 
N'cssc momento deixou-se cair do gi?'áo um soldado paraguayo ferido , 
que alli se tinlla COllScrvado occulto, vendo o marciucz dormir, como in
g·enuan~entc confessou. 

"Se acruelle homem não e tives e ferido, e sobretudo desarmado, c sa
bido o fanati smo com que os olclados parag·uayos, ainda depois ele ren
didos, procnrammatar, 'embora morram logo, crua seria da yitla do g·c
ncral em chefe, cruando tão preciosa ella era? Com ra ·ão dizem as folha f; 
arg-entinas, que só a feliz cstretla elo marqu.ez o poclia livrar de nm llC
rigo tão immediato e terrivcL Pruc1ente será todavia não repetir a prova 
duas vezes." 

' Este capitão ele mar e guerra foi pelo menci011ado feito promovido 
a chefe de divisão, agmciaclo com o titulo de barão da Passagem, c re
munerado com uma pensão c1c 1 :200~000 réis. 

' t•i'cstc tlia ,mandou o marqucz subsLil11ir as OSil'ingardas de ag·n lh a, 
de Cf!H' usava o rorpo provisorio ll r at-iradores. por carabinas á Mini(·. 
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O fallaclo polygono Linha ao sul as trincheiras el e Sauces, 
Passo-Gomes, em Tuyuty, até o Angulo; - a leste, Espinilho, 
Passo-pocü, em Tu~u-cué, aLé Humaitá; -'- ao norte, Humai

. l.á. ; - a oeste, o rio Paraguay. 
·Importava portanto occupar a península do Chaco, em frente 

cle'Humaita, para ir estreitando o e~ercito inimigo. 
ReconheceuLopez a impossibilidade ele sustentar-se no qua- . 

clrilatern; limitou-se a occupar Humaitá, e a deixar poucas 
forças em Curupaity, Sauces, no espaço entre o Angulo e o 
Humaitá, e no Espinilho. 

O sr. marquez ele Caxias orelenou um reconhecimento sobre 
Laurelles, ultima posição occupada pelos paraguayos entre 
Humaitá e Jacaré, o qual se effecLuou no dia 2 7, sendo em 
seguida tomado esse forte cujas trincheiras.foram arrasadas. 

Em frente ao 'fimbó havia o !nimigo fort.ificaelo outra posi
ção, ·denominada Novo Estabelecimento, protector elo abaste
cimento ele Humaitá pelo Chaco. 

No 1. o dé março, ás duas horas da macl.rugaela, deu-se o ar
rojado ataque elos nossos encouráçados por 8 canoas, carre
gadas ele 7 00 combatentes, escolhidos, occultos em montes ele 
hervas, para imitarem os camalotes ~ que frecruentemente se 
desprendiam, des€enclo á mercê ela correnteza. Centenares ele 
.homens nüs, armados ele espada e facão, ainda alcançaram 
trepar a alguns dos nossos navios de madeira, mas após graves 

por SC ter achado ClUC aqucllas, ·log·o depois da 4.• OU 5.• descarga SC in• 
Utilisavam, por se crucbrarcm as cspiraes a que se prendem as ag-ulhas. 

'Em toda esta parte da republica do Parag-uay, o terreno , como disse, 
é m1ú baixo, e entrecortado de rios, riachos, lagóas, potreiros, c estei
l'os, ou · braços estreitos do rio, que as. im retalham as terras. Estas, 
CLUaudo cns01)adas, c por isso sem consistencia, muitas vezes depois de 
miJ1adas pelas ag-uas, cle~tacam-sc, c assim entregues a corrcn'teza elo rio, 
descem como ilhas Jluctuantcs, c não raro cobertas ele vcg·ctaes, c até de 
m·vorcs em pó. Chcg·am a aliravm1car os rio:, de modo qne Jhc desv iam o 
curso. Chamam-lhes camalotes. 
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incidentes, que seria descabido relaLar aqui, quasi Lodos esses 
insensatos pagaram com a vida a sua auclacia. 

Os seguint~s dias foram empregados no bomlJarcleio elo Novo 
Estabelecimento, e em preparalivos, pois se reconhecia que o 
inimigo opera v a um movimenlo ele concenlração solJre li u
maiLá, e que a maior parte das forças paraguayas passavam 
peJo Chaco para uma nova base ele operações, na margem di
reita elo Tebicuary. 

VII 

O rio enchera ele novo fortemen~e, o que difficultava muiLo 
a comrnunicação por terra enLre as duas grandes cllvisõcs da 
esqu<:tdra, fundcaclas entre Curupaity e IlurnaiLá, e em frenLe 
a Curuzú. Os viveres e munições, que para a l.a cl'ellas oram 
aLé enlão transportados pelo. Cbaco, proLegidos os coml.Joios 
pelas nossas forças ele Lcrra abi acampadas, passaram a ser 
conduzidos em cbalanas, que navegavam sobre os cx··acam
pamentos d'aquellas forças , ora alagados . Com o abaixam ento 
das aguas, difficultar-se-ía ainda mais aquella conducção, 
e talvf?Z se chegasse a ponLo de se tornar impraLicavel o 
transporte por agua otl lerra. 

Então o sr. marquez de Caxias, projectanLlo cxpell ir o ini
migo de parLe das posições que occupava em seu vasLo pol y· 
gono, resolveu que se fizesse nm reconhecimento, e ver se 
11m ataque de Jlanco sobre CurupaiLy, por meio elo !Jl11 dese m
barque enLre essa posição e Jlumaitá> melhor auxiliaria o seu 
plano. Calculava assim dar á esquadra communicação ft·an·ca, 
mudar a base el e operações, mover o 2. 0 corpo do exerciLo , 
aproveiLar as ca-valhaLlas, alé cnLãà empregadas qlloLiLliana.
mente em serviços ele comboios. Para isso, no dia 20 ele mar
ço, foi à 2.a divisão da esquadra, omle conferenciou com o 
vicc-almiranLe, e deu ordem ao 2. 0 corpo de exercito parare-
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conhecer o :::>au ces, a clireita ela frente sul do polygono, tendo 
por olJjecLivo CurupaiLy. Para distrahir a attenção do inimigo . 
determinou que as forças argen~inas e orientaes, e o 3. o corpo 
elo exercito brazileiro simulassem um ataque sobre as posições 
l'rOJlteiras ao acampamenLo, e que se estendia. elo passo Espi
niiho ao angulo mais salienLe do polygono. Es'tas ordens fo
ram perfeitamente cumpridas, e coroadas cle re:;ulLado aincla 
superior ao que cl'ellas se esperava i, , 

Tínhamo-nos assenhoreado do Sauces, após renhido com
baLe, quando os inimigos que sem de tença abandonaram Pas
so-poeú, e Angulo·, e Espinilho, e o proprio Curupaity ':\entre

gando ás chammas os varias acampamentos, se refugiara.m 
em Humaiti;l. 

· 'Aqui se deu um cpisodio tri.plcmcntc honroso - pm·a os JJravos (lclill 
qucnte::; - para ClUCm IH'Opo~ o premio á culpa - .Para quem o concedeu. 
Foi Argola, o cgrcg-io c l1croico marec'l1 al de campo (pouco depois visco11.Lle 
ele ltaparical quem r ccclJcu elo sr. marquez ele Caxias o encargo ele rcco
JÜJeccr o Sauccs, á vlva força, com o 2. 0 corpo , estacionado em Tuyuty; 
operação clirigida C COUJJ)letada com inexceclive[ gall!ardia. Pal'ticipou o 
general Argola a s. ex." que durante essa acção se tinham dado nu
merosas l'[\gas e deserções . . . de nova cspccie. Doentes, que jaziam nos lei
tos do hospital, presos cruc por suas culpas es tavam rcspondemlo em car
ceres, ti1lliam e ·pontaueame·ntc praticado o acto d9 in~sci:plina, de sai
rem elos leitos ou elas prisões, para tomarem parte no comJJatc, findo o 
qual não foi precisa a minima oh ervação para se recolherem aos laga
res d'onde liaviàm indevidamente saülo. 

l!erguntou nobremente Argola, que pena mereciam taes homens ? 
llcsponclcu-llle Caxias : 
- Que desculpa elo acto presente, c perdão uo anterior. 
' Estava vin gado o d.csaslre de Cmnpaity. Essa posição, que taltto e 

tão generoso sa ngnc lJald.adamcnlc· cu tára em 2.2 de scteUIJJro éle 18GG, 
era, sob o COJTtmanllo de clivcrso general. em chefe, collcluistada dentro 
de uma lwra, em 2.2 de março de I SGG. (Qnantlo o sr. marqucz de Caxim; 
Úttrou na fortaleza, teve occasi.ão d.c exprimir o scn assmnlJro, pelo modo 
como l'óra cmpcu iJ ado aquellc ·desastroso atacp1c de l86G, fatalmente le
vaclo, não aos pontos mais fracos, mas cxactttmcntc ao mais forte c in
vulncravcl da fortalcr.a! j Invulncravel, ta!vex, pelo tempo que se dera ao 
illl:migo clescle a tomada ele Cnruzú 
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VIII 

Restringia-se, sim, o sitio, mas ainda não estava completo 

o abraço de feno, visto restar ainda ao inimigo a saída pelo 

fronteiro Chacb; e elle entrincheirou-se no campo de Tibicuary ,, 

assentando o seu quartel general em S. Fernando i . 

o nosso general porém prudentemente entendia que lhe 

não convinha ava,nçar, deixando á sua retaguarda, e collo

éaclas a g·rancle distancia en~re o seu exercito e a sua base 

de operações, as fortificações ele Humaitá· e do 'l'imbó, elas 

quaes antes pelo contrario precisava, para cada vez mais se

gurar as conquistas já effectuadas, e que de moclG nenhum 

devia arriscar. 

Assim se encerrou o mez ele março, e vejamos resumida

mente que progresso coube á. cam~anha, durante esse mez 

e meio que o noss~ general clesassombra~lamente, e por si só; 

commanclou as ferças alliadas. 

- l!:ncetou-se com felicidade o plano da marcha esLrategica 

elos exercitos alliaclos pelo flanco esquerdo das fortificações 

paraguayas. 

- A esquadra b~:azíleira transpoz admiravelmente o, consi

derado intransitavel, Humaitá. 

- Foi tomada a formiclavel senLinella avançada el e Humai

tá, a fortificação elo Estabelecimento. 

- Singrou o pavilhão auri-verde em frente da capital da 

republica paraguaya. 

-Foi castigada a ousada tentativa ela abordagem elos nos

sos navios. 

- Foi o inimigo foryado a desamparar as fortificações ele 

' Não se realisou portanto a prophecia de que, graças ao sitio, licaria 
Lopez eng·a iolaclo em I-Iumaitá. 
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~auees, Glmhi , Chichi, Cumpaity, Passo-pocú, Angulo, Passo 
Espinilho, Tànymbu, Laureies; já lhr. não res~ando ele tantas 
fortalezas e posições senão Humaitá, Chaco e 'l'imbó. 

-Perdendo ellc todas as fagu eiras esperanças na sua base 
c NOS seus plan0s de operações, foi constrangido a mudar ele 
Lactica, a preparar-~~e para abamlonar Lodo o Lerritorio já per

coniclo pelas nossas armas, e a continuar a guerra em muito 

mais desastrosas condições. 
Em Lão cur~0 lapso de tempo, e em presença _de tamanhas 

contrariedades, nunca !'oram colhidas mais virentes palmas. 
B por que rasão 11ão o Lioham ellas sido mais cedo? Já h a dois 

mil annos o sabia Ovidio, quando escrevia: Non omnia pos

sttnuL&s u1nnes. 

lU 
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CAPITULO XIX 

1. Narra~;iiu Llo ;,rcncral ltc:qui11 sobre as 0(;(;0rrcn(;ia · de ·ele abril até 5 
rle a íl·o~[o de IR6 . Di~poti içüe~ p<tra tolltar llmnaitá. ~~~caramuças e 
cumlmle · at ·· lO de junho - li. Que moli vos l10u.yc rar~ demorar o 
itlaque de Hllttl aitá. lltjuslas awu:;al{Õc:;. l<'oi cl cvld.a ao ~r . marqnez d@ 
Caxia:; a iniciativa c a clire(;ção llo ataque aquclla fortaleza. - 111. fie
(;O tLh e(;illlcnLo sobre llmnaita e suas con ·equencias. Outro uo Chaco. 
A co nspiração paragmrya. -lV. Sublevação em Corriente:;, e retirada 
<k furça:; <irg·entiuas. Desde 25 de~ jnl.l.to come!;OU a guarnição de Hu
:maita a rel.it ·ar-se. A wai.or parte Ll'essas forças Jl~o lugm o seu intento; 
a pó~ ad111iravcl consta11cia , acabarn por He renderem. No dia á de agosto 
pa~sa o sr. mat·ttuez ilc Caxias uma g-r<utüc revista dentro do (;<llllpo 
de Hllltt altú. 

l 

Achava-se pois stlbsLiLnida a antiga inaq;ão por insoliLa 
activicl acl e; convertera-se a precedente defensiva n'uma i l
lustrada ulfensiva, coroada ,já ele JJrilhanLes resultados, que o 

resto elo anno el e 1868 devia completar. Cumpre agora reJa
Lar a sum.ma do que se passou ele abril a 5 ele agosLó cl'esse 

I 

JOemoravel anno :!. 

' Continuando, para proceder com imparcialidade, a cl<tl' noticia do 
modo como o g·eneral I\esqui.u descreve os acontecimentos, na parte em 
que se li gam com as operações cliri girlas pelo nosso general em chefe,. 
[Jasso a trmln.út· afj!li o lrf'cho c.o tTP~ponllr nl c no qu P lenho rlc narrar no 
presente capitulo ; mas antes lle conlilmm·, clirci que n'cste lagar co
llJ.C!;a o cs0ri ptor por descrever a 0onspiração elos proprlo~ sectarlos de 
Lupc~ , e a li l•eatonilm que este fez d" c.llcs, a~tiuntplo de que to r narei a 
fa llar, qtt asi 11 u Jitt al tl 'cste ca pil.ulo. llxpOc l\eslJLLill a fôrma c as circum
:>tanclas el o prut:csso, c clir. que send o clle então' CUJil.lll anda nlc elo exer
cito , clava pes ·oalme!lte co nl a ao goYern o do marccltal Lopez das scn
"tenças proferi das pelo cousclli o de gtlCt'ra co ntra os réos sediciosos; e 
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Vimos que era ainda m.isLer aperLar o ~iLiu, para expulsar · 
u inimigo das poucas e ultimas posições fortificadas, que elle 

occupava entre Curupaity e Tayi. 

que, t·ecehidas as ordens elo marechal, as ditas ~eu tenças se cxecttltt·vam 
na f'ó1''1'1Ut miuilm·. ror flm, exprime-se d'este curioso modo: 

.. se acaso alguma io:iustiça se deu na 'formação d'estas causas, para · 
com mais de 140 ·réos, entre nacionaes c estrangeiros, implicados no projeclo 
da conspiração, recáia ella so]Jre os juizes, que deviam comprebemler se 
lhes era li.cito ultrapassar os limites ele ,suas attrihuições, ou se só preell
cberam os seus deveres, consoante as ordens do governo do marechal 
Lopez., 

DeL'.:o fJOrém já este incidente, e fJasso a reproduzir a exposição Í.los 
ulteriores actos hellicos, feita pelo mesmo general Ilesquin: 

«No me:r. ele abril de 1868, occuparam as forças alliadas o espaço entre 
Laureies e Humaitá, defronte da illia da Arara; e assim cortaram as oom
municaçiJes d'es tc ultimo ponto com o TimlJó, pela esquerda elo rio, do 
mesmo modo l[LlC pela cU1·eita do rio ao Chaco, onde levantaram um re
üucto forte na po::;ição de Anday, camiul.to mlico transitavel por aquella. 
costa para os gados de con ~umo , elo campo de Timbó para o de Humaitá. 
o qual ficou desde então iso lado do interior da republica . 

.. ·soube o marechal crue o dito reducto de Anday, apesar ele ser Jorl.e 
pela natmeza do terreno, e quantidade de artilheria, tinha as trincheiras 
alJertas pelo lado do rio, aliás g·uardaclo por ~ encouraçados no porto. 

«A ~ ele alJrilmandou o marechal preparar, no campo de Timbó, 3:000 
homens, a maior parte armados de espadas, ás ordens do teu!')nte coro
ne] Mo:ntiel, para tomar por surpreza o reclucto de Andtt)', do lado do riu. 
Foi mao o exi.to d'es ta opera!;ão, porque a g·uarnição e~lava vigila·nte, as
sim como os cncouragad.os, cujos Jogos confumliam as nossas tropas, que 
Hão podiam entrar ; isto, forçou o comnuuulante Munliel a retirar-se, per
dendo a terça parte dos seus. 

"A 18 ele jull10, depois de terem estado trcs dias emlJoscaclos nos mon
tes proximos ao dito reducto, n'um sibio clJamaclo Acayuaza, o coronel de 
cavallaria Bernardino Cahallero, e 400 JJOmells armados de espadas e lan
ças, escollúdos no campo de Timbó, alcançaram surpreli ellder c derrotar 
11m batall1ão arg·entino, que saíra do reducto de Anda-y para praticar os 
recoulte'cimentos do costume; e a despeito elos reforços solJreviudos do 
reclucto, o seu cl1 el'e, coronel Martinez ele Hoz, foi morto, com mais' de 500 
homens. , 

«NO dia '12 de julho, o coronel commandante do Humaitá, l'auliuo A.len, 
suicidou-se com um rewolver , inlligindo-sc uma fet:lda mortal na mais 
nolJre parte do corpo, sendo por isso transportado pelo Cbaco para o .bos
pltal üa Assumpção, e sllbstittúdo pelo segundo com:mamlantc, Francisco 
i\!artinez. 
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EsLava mudada a base rl as operações, elo Passo ela Pabria 
para CurupaiLy. Desamparando o seu quacl rilatero, concen

trára-se a força inimiga em Humaüá, cl 'onde já desajava sair,· 

""- 16 de juJlw, o g-eneral em chefe dos exei'citos aliimlos, marcruez dn 
Caxias, mandou atacar as trincheiras de Humaitá pelo N., com mais ele 
15:000 homens, qnc foram rechaçados, tendo nó1; perdido 300 homens, r 
o irlimigo 2:000. 

"Verdade seja que a guanlição de Humaita se achava com escassas pro
visões, fortemente sitiatla, c sem esperança de protecção, o crue .induzira 
o coronel Alen, pouco antes da sua desgraça, a representar ao marccha'l 
a arrllctlva situação das tt'opas do seu cornmando, e a pedir-lhe que se 
dig nasse dar-lhe a ordem de evacuar aquelle ponto, saínclo pelo N. para 
ililig·enciar' a sua incorporação ao Tebicuary, sendo protegido pelo cxm·
r.ito, se o inimigo lhe embaraçasse a marcha. 

"O marechal clesapprovou a proposta, e Aleu suicidou-se. 
<•l\'lartinez, recebeu ordem do marechal para evacuar Humaitá, innljli

sanclo a artilheria, e fazer passar em cmwas, de noite, toda a gnarnir;ão 
para o Chaco, marchando , no ilia imme<'liato, sem olhar ás diffi cnldarle~ . 

pelos esteiras Vera, deixando á clircita o rcducLo ele Anday, e i'IJ COrJ10l'a11-
do as forças á. do campo do Timbó. 

«Martinez, depois do escurecer elo 24 de :julho, conduziu ela fortaleza 
para o Chaco a guarnição ele 4:000 homens; com mais de l :000 unillJe
res, deixando 180 canhões nas })aterias de Humailá, sem que os sitianJ·es 
(lessem pqr este movimento. 

«A 25 de juU10, achava-se UQ. Cbaco toda a guarnição de Humaitá, e n 
coronel Martinez mandou pTepamt· o caminho para os es teiras Vera, cu
.ias ag-nas a cheia elo rio engTossára. A. 26 recebeu ordem elo marechal 
pela teleg-raphia elo 'l'imbó, para abreviar a passagem, antes que o hümi
g·o' o sitiasse novamente em tão es t~eita posição. Em obecliencia, fez Mar
J,inez passar os estei.ros de V era a 700 homens, a mór parte adoentados, 
c mulheres, a cargo do coronel de artilheria Hermosa, o C[Ual immedia
mcnte seg11iu para s: Fernanclo, a ent.ender-se com o marechal. 

aA. 28 mandou o marechal um ]n·oprio ao coronel Martinez, para crue 
as tropas dcstrnissem as esplug·ardas c os petrechos, e pelos esteiras dP 
Vem passassem rapidamente para o Timbó, pois seriam protegidos pelo 
g·cneral Caballero . Martinez, sem responder ao marecll al, rasgou em pe
daços a ordem, e permaneceu desde então em silencio . . 

"No dia 6 de agosto de 1868, o g-eneral CalJallero deu csuta ao mare
chal de c[ue o coronel Martinez se t inha rendido com suas tropas, as 
(Jllacs todas, com o cl ito coronel a fren.te, l1aviam marchado com o inimigo. 

nEm consequencia; foi chamado para S. Fernàndo o general Calmllero 
com a sua forc.a, ileixando al\andonarlo o acalllJ)amcnJ·o do Tim bó ao Chá
co. O g-eneral Cal)a JJ.ero com o~ seus clteg-ou a Tnbi cuary, a 12 de agosto .» 
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se lh'o permitLisse o e:>Lrci Lo e vexaLorio ~sseclio , que a op
primia. N'este s Lermos, projecL:iva o s1·. marq uez de. Caxias 
apossar-se da forLalr.za, ainda que fosse por as:;all.n, e para 
mais uma vez paLPnl.ear a nobreza do seu animo, cscreyeu ao 
mi,nislro da guerra o segnint.e: 

<<Tenho porém em vi~La não alacar suas 111uralh'as, sem que 
haja prec.eclido uma intimação á força inimiga, clando-llle al
gumas horas para se ren cl er ~L discrição, ga ranlindo-lh rs Pu a 
vida e seguran ça. Penso assim , porqu e a gucna que os al
liados susLenLam é conlr~t o govemo do Paraguay, pcrso nali
sado no diclador Lopcz, e não ao povo que e !I r. Lyrannisa. '!'c· o
do elle fugido , parnce- mr. que a civili sarào e a humanidade 
me prescreve m essn modo de procedt:r.,, 

Come!(ou, para aquell c üm, a opera r pela 'esqucnJa; esLa
beleceu novas li nlms; explorou lotlo n Lr rr r no ria direi La; IP
vanl.ou vari as baterias; co !loco u convenientemente as !'or~)as ; 

abriu novas Lrincbeiras, Lão proxima. elas con trarias, que II JCs 
pod iam destruir as obras ex ternas; assim aperloll ainda mais 
o siLio, e mais concenl.ro;J o effeiLo desejado; abriu pelo E'
tabe lecimen Lo uma estrada, co mmunicanuo o exercilo el e Pa
r6-cué com a esquacll'a; fez repeLir parciaes hombarrl eio:>; e 
n'esLas disposições se passou o mez de abri l, o qual nnalisou 
por combates assás imporLanLes no C!Jaco, por onde o inimigo 
ainda recc llia algum gado, conv indo por isso arran r:a r-IIJ e r.s
SA oerrau r,iro recurso. 

Comr.çou o mez ele maio, llom inanclo os alli auos uma zona 
ela miJJrgem direi La elo Paragnay , que co rl.ava a penín sul a l'ron
Leira a Humailá. Nos dia:; 4 e 8 1louvc al.aqu es dos puraguayos 
á nossa posição Llo Chaco, sendo ellcs repellidos depois de dri
xarcm 400 cadavercs jn11Lo á:> Lrincbeiras . A esquadrà conLi . 
nuou !'orLe .bombardeio; o r esL0 cl'esse mez foi consagrado 
pPIO:'i nos.' o:-: a prrpa rar a lomacl a ria forl.aleza1 a navegar o 
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rio alé. Assumpçao, a dispor a:; cuusas para o projecl.aclo com
meLI.im enLo ; 1)01' parLe de ·Lopez a LntnsporLar para Lu que !.o
do;; os habil.autes ela margem do rio, incJusive da capiLal, o· 
l)laLerial dos arsenaes para Villa Rica, e o seu acamp.amenLo 

para a margem do Tebicuary, l}OUCO acima ela sua fof, con
struindo na emboc:aduru do rio rortins, que embaraçassem o 
traj ec to elos nossos navios. 

Os principaes successos ele junl10 foram os seguintes: 
No dia 1. 0 mandou o sr. marquez ·que, a 4, saísse uma ex

pedição de cavallaria e artilheria a fa~er um reconhecimento '1 •. 

No dia 5, por ordem do mesmo st·. marquez, subiu urna es
quadrilha do ano~:~ radouro de 'l'ayi rio acima) a observar as 

ma1•gens e barra.ncos elo rio, anele o inimigo poclesse Ler ba- · 
,l.er·ias e forças . Fumlearam som novidacl e pouco abaixo da 

foz do Te!Jicuary, Lendo á visla novas e importantes forLifica
ç~ues da margem esquerda dó Paraguay, desde uma península 
alé S. Fernando; após um reciproco bombardeio; voltou a di
visão a dar conta do seu reconh ecimento, que .ao mesmo tem
po foi tambem feito por uma força de tAna em direcção ao 
passo de PosL'1,; no rio Jacaré, onde se examinavam as provi
dencias precisas pal'a effectuar a passagem elo rio, havendo di
ver·sos com.bates com for·ças inimigas das tre::> at·mas, e assim 
se fi cou reconhecendo o estado d'essa região. 

Na noite el e 9 para 10 de junho, repetil·am a a'Q,claciosa 
lnucura.clo ~Laque a tloi:o; enco uraçados nossos, fundead os no 

' "As instrnc.çties então dadas pelo sr. marcruez , depois de estnbeleco
rcm as mais pmdentes cant.ctns, determinam entre ontrus cousas o i'C

g·nintc: 
«Não oons.eutil'á v. ex.• que se queime ou destrua nenhuma proprie

dade qnr. ·pertenc.er a pal'ticnlares; mas fará qneimar todos os ranchos, 
onde conste que se abriga o inimigo, ou tenha elle oS' sons depositas.' 

"· .. Exhortará as nossas tropas, CJlle tan to vigor lhes cnmpr,e ter com 
o inimig:o rmc1nanl.o r.o mjmler, oo mo ll111llaJl idarle co01 os vencidos." 
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Tayi, dand@ em resultado ficarem em n_osso poder muitos pri
sioneiros, doze canoas (alem de muitas-mel.tidas a pique), e 
morrendo quasi todos os temerarios. 

li 

E antes de passar alem, é esta a occatüão d.e tratar de um 
assumpto que em tempo cleu Jogar a tão violentas come> injus
tas exprobraç0es: a demora no ataque a Huma"i,tá, e o modp 
como este se verificou. 

Começarei repetin<ilo as palavras elo iiJus lire ~·eneral no seu 
·discurso no senado, em sessão ele 15 .de julho de 1810, como 
se vai ver: 

•.. ccAssim correram as cousas durante os primeiros-qua
torze mezes . Pl'lncipiaram depois a apparecer accusaç0e::; 

contra a direêção da guerra. Perguntava-se incessantemenl.e : 
ccPorque não se ataca Humaitá i pm:que se não avança? para 
que tantas delongas?» 

ecO exet·cito achava-se n.o estado já referido. Era necessa
rio organisaJ,o, clisciplina.l-o, procurar meios de mo!Jiliclade, 
que eram deficientes . Não obstante, pruseguiam as aecus!J.-

.r·• 
ções mais injustas na imF>rensa, e até na 1ribuna algumas vo-
zes se erguiam oontra o general em chefe. Ora coincidiam 
essas accusações com êlllgumas ordens que d'aqui foram, e me 

, pareceram não significar a mesma consideração com que até 
ahi tinha siuo tratado. Mirnha boa fé int;utiu-me então o receio 
de que o ministerio já não tivesse em mim a mesma eonflan-: 
ça, e que algum motivo houvesse para suppm.' fundadas as 
accusações, embora in~ustissimas, que me eram dirigidas. 

((Julguei que o minislerio, tendo-me confiado o commando 
das nossas forças no Paraguay, exigincl.o el e mim com inst,an-
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cia o acceitar essa commissão, sentia vexame em exonerar
me d'ella; mas que entretanto desejaria descartar-se Cl e mim , 
por motivos que eu ignorava, más que podia:m exisLir. N'esta 
persuasão dirigi uma carta particular (note-se que ja estava 
doente) ao sr. ministro ela guerra, queixando-me cl 'estas pe
quenas causas, e pedindo a exoneração. Commigo mesmo cli
?.ia eu: <<Se o miuisterio está desc.ontente, clemiLte-me; se o 
não está, . recusa a demissão, e eu continuo a cumprir o meu 
dever, quanto as forças me permiLtirem. 

«Tal era a minba boa fé que, quando aqui talvez se resol
vesse a minha demissão, estava eu atacando em pessoa as 
obras exteriores de Humaitá; determinando a saída ua esqua
ura, tlando assim novo impulso as operações da guerra ... O 
ministerio recusou a demissão pedida, recebi explicações que 
me satisfizeram completamente, e co~Linuei a cumprir o meu 
dever com a mesma cleclicapão e lealdade.)) 

Houve com ell'eito, até no parlamento IJrazileiro, vozes in
gratas que, talvez por ignorancia dos factos, pagaram com 
injustiças os relevantes serviços n'csse pel'ioclo prestados pelo 
nosso gmnde general~ essas mesmas, se el e boa fé, como de
sejo orer, reconsiderarão as suas exprobrações, hoje qu e a 
ft·io poderão inteirar-se ela verdade dos successos. 

E antes de tudo, a quem é devida a iniciativa e a clirecção 
do ataque de Humaitá? Fal1em por mim documentos eloquen
Hssimos e snperiores a toda a excepção. O nobre visconde de 
ltaparica, então Alexandre Gom es de Argolo Fenão, n'uma 
carta, que tenbo presente, cliJigida ao sr. marquez de Caxias 
(que me permittiu lel-a), datada ele. CmupaiLy, aos 14 de junho 
ele 1868 t, põe isto em toda a luz. 

' Eis-aqui trechos ela dlta carta: ... "Acrescenta v. ex..", como .i á pes
soalmente me d.i ~sc, crne, torlClO inl:erw ão clP. atacar o Humait:í , traia rlr 
para isso j)i'eparar-sr . ma. rtnr , parrccndo-llrr CJllP . lnnlo o v i~condP dr. 

• 
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Outra voz , não menos illust.re, e digna. é a elo sr. marquez 

de Herva'l, lle quem Live a hom a tl o ignalme.nl.r lor clu as c.ar 

tas datadas a 21 e 23 tle junho el e 1808 1• 

Jferval co mo cn prdcriamos a rcncliçào d.a. l'ort:a l za, mll:es por c ll'<~ il.o ria 
J'omc que J.I UI: a~~;a llu , c\ Cti la11d o ella hoje per l'eila 111 cntc ~itia ila , rlP!'rja 
qnc 011 com toda a franqueza nul niJcti l:c .nt inl! a op i11i.<ÍO n talrf:spr.il.o , r1e1'IO 
clr: crnc, conlCfilan Lo COJltc cont o certa a victor·i a, não ó v. ex.' tão dr,.:;a i'l'a
F:narl o qne ]JOÜcn cl o-"c ohl rw ::;rm mai:< R:mg•no, a 'rpwii'U r nsangur nl ndn, 
sc'1 pc:ln amor de g loria. 

«Faz-me ain da v. ex.• a hom·a ele noficiar· qnn sal1C', JlOr 11 111 ol'flr ial 
pa rag·nayo, Jca dois tlias passado de Hnmail ó, r,sta1· o coronel Alcn mm~

clanrlo rli sl:rib1úr ração il olwaila !Í g-nal'lliç:ão, a CJIH' Ill disl1 ·ihníru t.a mlmm 
Ind o o l'ard amr ni.C'l C[llP. Ln pf' z 'havia c'lr ixarlo. r m snns rkposil.n s: fJl lf' isln 
lhr raz Cl'er lenl.ar aqnellc algn111 a sa ída llrevementn, de aceónlo co m o 
cxrreil o ll r. Te!Jicnary, e nn alme nt:c qnr o [1 Ussado cliz mais <'s l.al:cm os 
opr1·a ri oR oornpn<1ns f'lll l'nxcr canoa·. 

•·Passo a.r,·nm prir a orclcm <l c v. r:x.a, urclaranllo srr rxnclo o qn r, v. rx.• 
p1·rs11nw prnsn r c' ll ácerca tln 'ilwn nvc ni Pill"r cl r 11111 assa.ll o prrr.ip il.ailn (ala
que ln'11squ.ée) co nl ra Hnmnilá. Lcm'lc ro- rn r ri o prin r.ipi o: «Nnnra, mrsmo 
(Jili'alll·c a 'III ::I LOI' ]li'OS"jJCI'i !lalJe, tl i!Ve 1'1111 g·r·11 cr al C'Sfjll€CCI'- SC' rl C CJUP. niio 
convem l.evar a efl"eito cmpreza que, mallograda, possa ser-ll cc mais nociva, 
cl o que va ntajoso .lli e J.'osse o srH Icliz CXJiJo .. . A meu ver, l.am1J011l tem esse 
principio applicação C[Ua clclo, em vrz de mall og-ro, se dê a COll sccução elo fi 111 

pnrém clcspenclen cl lil , sem :jusbin cacla precisfto, mu ito mais elo que poderi a; 
mos . Que nos l'aria gmll.cat· o assa.lto precipitado? Alg·uns cJias do aclianta
nll!nto. E 'ele cruanlos necess i ta ri amos depois cl'cl.)e para proseg-uirmos? l'or
qur: wrr.'o alcançari amos esse adi an tamento'/ Compe11saria clle os rrcnrsos 
gastos para consegniJ-o? Não me parece; e mais ai nel a assim penso, á vi"! a · 
elo q'11o di z o oi:Ocial passa•l0. O flnm ai.l à é l1 oje objcclivo socnndario ; crr il!l 
pois qne o devemos comprar o mais ha:rato que for possivcl, e termos prom
pl.n: !orlo: ns 11 ossos recursos para a accrui ~ ição do principal. Se, para a 
ro n1 pra, ror 11ece" ·ario o assalto, este, a meu ver, só co nvi.rà BOI.' Ll ado depois 
<I n emprego cloH meios qur aco n sc ll t t~ a arte, para lonml-o menos <ii R
vr. ndioso , e nnnca an te:, do emprego cl'esses mci.os. Expli r.a r o 11orqnr · 
assim ]JCnso, seri a nimia.menle Jong·o, alem cl' isso Stlperl1no CJ!land o mr 
dir ijo a v. ex.", ;jncli.cioso, sr.msa,to, conl1ececl or llns SC'llli.m r,n tm; qnn m r 
an imam, r, qnr: 11 iin póclr porl'anl o deixar ür crer firmcmeccl:c CJH P lh r rlig-n 
r,om l'ranque:r.a o 111en pentiar. l~ n t retanl:o, serão sempre po r mim cx rr. n ~ 

l:tdas as ordens dr, v. rx.", como 'll ra~Úeiro , :oldaélo, c srn UJll ig·o .» 
' Siio ell as elo l.eo r scg·ui.nl.c, e, oMida a dev i.da ve11ia, acpü as Ll'an

sr. rrvo, ]lOis J·mll'o hntll':rm r.ll as o, cidadão :t qnrm siín rlir ip;icl as, como o 
CJ;Hn as s11 lc. crcwr : 

• 
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D'es Las ·duas carLas tl eu u sr. marquez ele Caxi as conheci

menl.o ao sr. prcsiden i.C' tlo eonr;E'lho, n quallh(Úesponcleu de 

«'l l ilr j11 nh o de' ! 868: Li a cal'la clr v. cx.n, c vo u ler· o jornal, c ·r·rs
l1n nc.l crei a v. ex." rom a lPa lcl aclc dcv id.a. En não failei, 11emcscrev i 11a r·a 
]mr-te algnr n;t so bre alaqur. cl l!l! mail.á, ata q11 c q11c v. ex.• prcrnecl iton, e 
lr rn v. rx .• n minha rnr· la solll'c o 'plano rio Polaco. aliás o mrs rnn ilc 
Y. nx .n 

«,\campa monto junto ele ll umailá. 23 de junho de 1868 :- Com a Nrrln 
clc v. rx.• cl r hoje, r~oeb i o Jornal elo L/ommero io, de 6 elo corrrnl c,. em 
qnc vrm lransr.rip lo o disr 11rso dn sr. prcsicl cnle ci o co nsellro na canuu·n 
elos cl rp1rlnc los. rr lalivo no a~sallo de Hmuaitá. A v i ~la do qnr clissr o 
sr· . Jli'P~idPrrle cio rorrsel ho, rn poclia julg-ar-nrc clispcnsaclo ele rr~ponclr r· 

a v. ex .•; pon'm como o corrrl'pondcntc de Bnr110s A.yrrs não(· o sr. mi
Jlislm, vo11 rcpr lir o que v. ex.• sahe, podr rr do v. rx." l'azcr da minha r·r;;
]lOR ia O l iSO CJII C' li H' a]I I'OllVCI' . 

;, ll r lirnnd tr-mr do commarHlo el o pri11 rrir·o co r·po de rxrrr il o por r n
frrmo. vollri ao rxrrrilo por ronviiP de Y. rx.". r orllrns 1lo govrrno, não 
ronvPnri cl o dr Jlf'~;;oa l nrenlr prr~lar nm gmmlr sr1·viço . n r a~ por· l ra:"1' ~· 

ao :nn ig-o nrn rri'O I'I!O de 4-:GOO home ns, r. clisposir;ão dr r,nmprir as Ol'dr'nR 
dr. v. rx.", porq ue as nossas relaç;õcs ele am isa1l e a i ~so nr c levam. Fif'a 
porl anlo enl cncl iclo qur. não vim cü para conrmanclar, nem eslorvar· a 
marcha do serviço c ela g·ncrra, por v. ex.• dirigi ri a. 

«lsto ]Joslo, direi mais . obre o allud i.do. Não fa llei. ainda com ncnl nun 
grncral d' sle exercito, que man il'rstasse a conveniencia ou desejo de ata
cnr· já o Hwmtil.a. Foi v. ex.• o primeiro a manifestar-me essa irl éa, dP
poi s qnc o inimigo alacou os nossos cncoura .. acloR, r rccorilo-me qnr 1'1'7. 
v. r.x.• vo ll ar· um prisioneiro já-em caminho par·a a córlc, a nm el e srr·v ir· 
tlr p;r1ia a lll11a da: colrunna . (Por·Lanlo, fo i v. rx• que opi nou C'nr pr·r 
11r!o alaqnc, r clisse-me que o pretendia fazrr por tres pontos). 

«1;: tamiJr m vcr:rlade cptc aclhcri á icléa clr v. ex•, com o receio por(•m 
clr o não poderm os [ar.cr· sem todas as regras da arl.r (porque do al<l<Jll r 
l'l·nnr:o, receiava qnc os nossos recrutas não passassem dos rosRos, ]Jara 
assim pcn:arl. 'l'i nh a cn em mcmoria O Curu pa il y. o 18 de jnllr o no l'o
lr·Piro Saucrs. a vir.loria clP 3 de novembro que nos fo i dada por 11111 nnico 
mno r·r clnr.lo que (J co u em nosso poder: o alaquc do Pol reiro Ovr ll m rm 
fJ IIr> prrc'lcn rns GOO homens co nl nt 150; o do ERiahelccimcnl o qnr v. ex ." 
cl ir· ig-ir1 em JlCssoa, e u ltimame nte a nossa victoria do Clraco, dcYida a in
romplcl·as lrirrclieiras, e qLle tão cara fo i ao i11imig-o. 

«Mais tarrl r I ivc occt:sião !I c ver que aJn·nns 110\' iços n'a guerra, c CJII C' 

I'allavam em a~sa llar as trinc·hciras, IJcmdi scram 'as manolJl'as rle v. ex.•, 
cprando vi ram que o in imi g-o nos crrl reg-ou o qualiril atero, r,om prf'jrr iw 
dt' r nni~ d1• G:ll!lO lr onwn~. p r·nm rrmilo pnr rra prrrl a cla nMsn pnrlr 1' 111 
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maneira para ambos honrosa 1. Vê-se pois quam mal informado 
anelava quem censurava o :-;r. marquez ele Cax ias por não que-

clifl'erentes comJ)alcs JH!t'Ciaes, c Yit•am com espanto a l'órma da. lrinclJCi
ras que ;já nos não resistiam. 

ccVoltando ao atacp1c de Humai.tá, lemlll'o mais a v. ex." que Lerá em 
sen poder a minha carta em c.ruc COnlJlarci o platlO do eno·enheiro polaco 
com o que v. ex.• havia antes projectaclo, c commnnicando-mc, como 
preliminar, a occupar,ão elo Chaco . 

. . . «Quanto UO entregar-me O COmmanclo elo CXCL'cito, dadaf< cerlaf< 
cit·ctunstancias, declaro a v. ex." que cu não receberia tal commando, 
ainda que tivesse saude ; a causa tambem v. ex.• sabe. 

«Concluo declarando mais que me sinto um homet'l:t sem amhjções, r 
por isso sem esforço me desembaraço das intrigas, c não posso permittir qnr 
r,om o meu 11ome se prejudique a bem assentada reputação elo mon amigo . 

.. Q .sr. presidente cl.o conselho disse muitas verdades no seu cliscm·sn, 
c nma d'cllas foi c.ruc bavlamo clehad? a politi.ca na nossa terra. 

«Por fim , sr. marquez, como sempre, estou vronrpto pat·a atacat· c não 
atacar - para marchar ou estar parado - como v. ex.• ordenar ; al'fit;
Íllanclo mais rtue não tenho corresponclencia para IJoenos Ayrc. , nem r~~ 
cnwo aos meus amigos do llrazi[., 

' Eis-aqui algm1s trechos ele uma carta do st·. senador Zacharias dr 
r.ocs e Vasconcellos datada aos G de julho ele 1868: 

uAprecíei muito a certeza de haver agraclaclo a v. ex.• o que eu cliRsc . .. , 
e espero que v. ex.• ache em tnclo cruanto tenho dito na camara c no ~r
nado, com relação aos generae~ e á gucrm, o cnnho ela vci'Cladc c dn 
I caldacle. 

uCumprc dar. de. conto ás cxtravagancias do espir.ito de partido, e acre
elite v. ex.• que as camaras em sua maioria, e o pair. confiam, com o go
verno, na pessoa c no p·atriotismo ele v. ex." 

uQ flm da g·uena todos clesejam ; mas 11118 por Ít1experiencia, OllfTO S 

por despeito, C[llercm-na já acabada, custe O C[llC CUStar. 
uO govcmo pm1sa que v. ex.• sa'JJc o que l'az. c far. o qur maiR ron

vrm ao nosso paiz. 
uAcrcditc v. ex." CJue as minhas intenções, c as de meus co ll cga~ ~ão 

(JIII'aS . 
.. sempre procuro inspirar-me na verdade, c a vcrclaclc obriga-me a 

defender a v. ex.• , e aos nossos generaes, do botes elos homens sem I'P. 
nu sem pah·iotismo. 

uDevo dizer a v. ex.• q11e o governo tem achado nos pt·incipaes ami
gos de v. ex.• val ente. anxi liat·cs, c sohrc tnrlo n r.onRellmiro Pm·anhos 
não prrdc occa~iã·o ele rc~tahrl ccrr o~ l'acl o~ que cr.rlo ~ inclivitlno: prorn
ram ail·rrar ,» 
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rer dar a HumaiLá o a8salLo, qye tliz;iam aconselhado pelos dois 
valen~es· generaes, seus compa·nheiros de armas; sendo a ver
dade diametralmente opposta a similhante asserção. Embora 
todos duvidassem do exilo, não duvidava elle: etütm si Mnnes, 

ego no•n. 

III 

Passemos, porém, a ver o que, segundo as communicaçõ~s 
officiaes, se foi. seguindo, e omittirei a narração de vúios sue 
cessas, por serem de ordem mais secundaria. 

Na madrugada de 15 de julho, um esquadrão nosso prati
cou um pequeno mas brilhante feito de armas a tomada: e 
arrasamento ele um reductG exterior ás trincheiras ele Hu
JHaitá. 

Na madrugada de 16 roi o ·general informado de que eslava 
passando de Humaitá para o Cbaco grandê nuinero de canôas 
carregadas de gente. ImmediatamenLe deu as precisas ordens 
e transmi.ttiu instrucções para que, de todas as nossas bate
rias e da esqúadra, rompesse simultaneamente um bombar

cleamerüo geral até segunda ordem. 
As 5 e meia horas ela manhã marchou o St\ marquez; ele 

Caxias pal'a. a vanguarda, onde se poz a. frente de 5 batalhões 
ele infanLeria. e uma divisão de cavallaria, como reserva. Dis
poz; igualmente as forças argentinas, e as elo 2. o corpo do 
exercito para movimentos auxiliares. 

Ao sr . visconde ele Herval ordenou que avançasse com o 
seu exercito, ele cêrca de 8:000 homens das tres armas, até -
o mais perto possível das trincheiras inimigas, deixando ao 
seu arbítrio, seg-undo as circumstancias, ou penetrar n'ellas, 
ou contentar-se com reconhecei-as. 

Avançou com effeito o sr. visconde de Herval com ilúmte-
' 



ria, t.:aval lari a, artilheria o engenheiro::; ; o inimigo deixou :si

lencioso appi·oximar essa força até q nasi Liro de pi ::;Lo la; ma::; 
apenas a nossa nnguarda chegou perto elos parapeitos, l'oi 
:sobre ella despejada, de toda a linha acl versa, descarga sobre 
descarga de fogo ele artilheria com toda a classe ele projectis; 
e não obstante isso e os acciclentes elo terreno, transpor. a 1.a 

linha ele fossos antepostos ás muralhas, logrou tomar uma ba
teria de 4 bocas, e mandou carregar sobre as trincheiras por 
inl'anteria1 qu e affrontamlo o Lemporal ele meLralbas, grall a
das, balas i·a::;as e fuzilaria, e superando mil clilliculclacles el o 
terreno, ouriçado de abaLizes e ou Lros accessorios de dcfeza, 
chegou até á contra escarpa do fosso principal. Então, porém, 
ol~se rvaJl(lO o sr . visconde que a resisLencia tenaz do inimigo, 
cncoiJerto por extensos e alLerosos parapeitos, tornava mui 
duvidosa a escalada, mandou parte ao sr. marquez ele Caxias 
do que esLava occorrenclo. S. ex.'lrespondcu immediatameuLe 

• 
que reiterava a rccommcnclação que tl escle o principio lhe 
fizera; que deixava ao seu juizo e criterio proceder comojnl
ga. se acertado; posto que, depois de chegadas as tropas ao 
fosso, talvez mais se perdesse retjrauclo do qõe avançando; 
finalmente que, se assen~asse clever eontinu ar na ope ração, e 
se precisava mais !'orça, elle iria em seu soccotTO com are
serva de que dispunha. O sr. vi. couue de IIerval, porém, ou 
porque estas palavras lhe 1ião fossem flelmentc repeLidas, ou 
porque entendesse que o intuito elo reconllecimenlo estava 
preenchidt)1 e que só com enorme e rlispensaYc l perda se po
deria então ir mais long ', usou tlo arhil rio que lhe havia sitio 
concedido e orclenou a retirada das forças, evo lu ção praticada 
mt melhor ordem, marchando o .. batalhões com as bandeiras 
desfraldada: e som aiLora~:ão no animado aspecto. 

gm Lodo o caso, esse movim ento rlcu as :;egninLcs consc
quencias : '1 .'\ manifestat-se com qLlc l'e:'tciliclaclc se reuniram 
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em meia hora, el e noHe, sem relJate, ouJoq ue ele wrneta, ela· 
rim ou tambor, todas as forças alliaclas, marchando para oncle 
convinha; 2.'\ verificar-se que a guarnição ainda se conser
vava dentro ela fortaleza; 3.", mostrar ao inimigo que·os seus 
l'ossos, abaLizes, muralhas e canhões não arrefeciam o valor 
dos alliaclos. 

Com effeito os parag·uayos tinbam começado a sair ela for
taleza, mas achando já álerta os alliaclos em todos os pontos, 
foram forçados a retroceder para dentro das suas trincheiras. 

Praticou-se no clia 18 outro reconhecimeJ?,Lo no Chaco sobre 
uma fortificação levantada ao norte elo nosso acampamento 
para o lado do 'l'imbó. 

Por esse Lempo, se deu o incidente elos avisos remetticlos 

elo quartel general ele Lopez relativos á descoberta conspira
ção i, 

' No dia 22 á 11 uile Iui J!Uticada, jn11 lu ao a<.:au1pamcntu tla divis~LO cx
pedi<.:iouaria , uma garral'a lacrada tlllC vinlta hoimlllo no rio. Ucnlro d'ell a 
se aelwu uma carta reservada, c1uc o coronel.Caballet·o, commandaute do 
Novo l~stahclecimeuto, clir ig·ia ao coronel tHat·L-üwz, segundo comm<tndan
te em Humaitá. Eis aqui alguns trechos d'ella : 

n1lmanltã á 110ite ·c! legarão alg·uns encouraÇados mais para r eunir-se 
aos que estão fazendo o nosso cortejo. Vem clesti:JÍados a cmbítrcar gente, 
e apoiar a conspiração d.o infames traidores. Que venham! Cairão em 
nosso poder em Lambaré. Não sabe Caxias que lodos os seus traidores 

' :iá em S. Femamlo expiarani o seu horroroso crime. Cinco eram os ,Prin
cipaes, e o duas vezes 'J;raid.or Caneras, que se suplJUnha seguro na casa 
ele ministro, lambem, com o seu secretario noch·igues, veiu expiar sua 
culpa no Tebicnary. 

" Diz-se que elles aBseveraram tlue os negros (os JJrazileiros) hão de 
vir, porque e:tes u ltimas c o canallm llerg·es haviam instado com·Caxias 
para vir soccorrcl-os, pois es lava111 d.c ·cobertos, e lJara c1ue não faltasse 
no prasu ajustado, visto que ludo e ·tava preparado .', 

Acto co11ti nuo, chegon de Tayi oult'a proclamação impressa, acuada 
em um elos passos élu Nltembocú, na qual LOlJCr. cxllortava os seus sol-
dados, c entre outras co usas, dizia o segui ntc : · 

ecOs harharos inimigos da patr·ia, ClllC mtnca a'nte vú · lcm manifestado 
corag·em, se não para tornar mais real e tremendo o seu castigo, funda
vam sua,~ esperanças na lcnebt'osa co n:piração infame, perversa e iuiqua 
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IV 

A 27 de junho apresentou-se o general Gelly y Obe::; ao ::;r. 
marquez de Caxias, a quem declarou ter recebido ordem elo 
general Milre para fazer seguir para Corrientes, como emissa
rio do governo, o general D. Emilio Mitl'e com alguns corpos 
ele infanteria, a fim de bater os revoltosos d'aquella provinda, 
prevenindo a s. ex. a que os negocias iam tomando tal vulto 
em vista do procedimento dos ditos revoltosus em obstar á 

saída de gados para fornecimento das forças alliadas, que tal
vez houvesse necessidade de remetter para ali o resto elas 
forças argentinas que se achavam no theatro das operações . 
. \ isto respondeu o sr. marquez ·que sentia ver-se privado de 
tão valioso concurso, mas que, a dar-se tal successo, conti-

que se tramava ao nosso lado, e cujos ca])ecilllas c proselytos vistes que 
·expiaram seu infame crime, entre os C[llacs conhecestes o malvado e 
sempre corrompido Carreras, que até os ultimas momentos de sua indi
g·na, desleal e traidora residencia n'csta hospitaleira terra, Cflle lhe deu 
pão, mel c leite para sustento, escreveu não obstante ao bar])aro iuimi
i:l·o, fJILC t;aísse soJ)rc nós sem falta uo di.a 24, (em cujas vesperas estamos), 
pois t;Orriam ri:co de ser descobertos, c esse era o dia ajustado para es
talar a con ·pi.ração, qTLc nos trouxc1õsc iTli.migo na vm1 g·uarda e reta
gua~·da . Á ler ta camarad~ · ! A infame conspinção esta desfeita e soirrendo 
seu castigo.» 

Existiu reabuentc essa conspiração? Teve cll<t a importancia que o fe
roz caciq~c paraguayo lhe attri.lme 'I Significou ella mais que o pll antas
tico delirio de urna irnag·inação jã enlouquecida pelo terror'/ Seria este· 
desespero, com suas homicida · con ·cquencias, mais outro indirccto re
sultado ele uma impolitie<t disposição do tratado da aiJiança 'I Não sei. Só 
me persuado muito convictamente que o sr. manruez de Caxias, emJ)Qra 
estimando Cflle se reallsasse o Levantamento do povo parag·uayo, com 
cruem o ]razil não cRtava em guerra, contra o seu pro:prio algoz, em 
nada contribuiu para similhante con piraçiio, se acaso, repilo, clla exi -
tiu. 

E por es ta occasião observarei cruc, seg·undo o manuscripto do gene
ral Uesquin, descobriu-se a conspinção em juUw de 1867, em quanto a~ 
execuções, d'ella resultantes, parece lerem sido de 11m anno posterior. 
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mmria entretanto nas opera~~ões, do mesmo modo por .que as 
havia iniciado. 

Desde 25 de julho percebeu-se que o inimigo se retirava 
ü·e Humaitá, esperando transportar-se pelo Chaco para Tebicua
ry. Começou pois nova caçada humana. As canOas carregadas 
de paraguayos principiaram a ser metralhadas pela nossa es
quadra; e a guarnição de Humaitá, que pensou surprehender
nos, foi completamente surprehendida, ficando sitiada p~la 
nossa tropa no Chaco, e pelos navios fundeados em toda a ex
tensão d'essa parte do rio, assim como por escaleres guarne-

' ciclos, que se postaram na lagOa. N'esta mesma se deram lu-
ctas, porquanto os paraguayos em numerosas ~anuas tirotea
ram com os nossos escaleres. 

De feito, a guarnição saída de Humaitá havia-se concentra- · 
do n'um redt1cto em espessa malta; e, apesar ele cercada, per
sistiu tenazmente, não obstante o fogo vivíssimo de artilheria 
e fuzilaria que, durante o espaço de nove dias e outras tantas 
noites, recebeu. Baldadas foram suas reiteradas tentativas no
cturnas, porque as nossas tropas sempre vigilantes as fizeram 
abortar, comquanto tivessem de combater dentro de canOas 
e chalanas ern uma lagOa toda crivada de camalotes. 

Metade elos encurralados eram mulheres e creanças) mas 
todos empregados nos mesmos misteres. Nos ultimas dias, já 
não tinham que comer, alimentava~-se de raizes, ele cadave
res de animaes mortos de molestias, de rara caça, e até de 
immundicies e de serpentes. 

Duas vezes-o sr. marquez ele Caxias, obedecendo aos precei-
' , tos da religião, da humanidade e ela civilisação, mandou par-

lamentarias, pedindo-lhes que poupassem o seu proprio san
gue -e se rendessem; a bandeira· branca era recebida a tiros 
de metralha e espingarda. 

No clia 4 ele agosl o, porém , após um c.omhal.e em que· as 
~o 
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nossas forças desbarataram todas as que em canuas chegavam 
· llO Timbú em auxilio elos sitiados, e depois tl e uma pathelica 
allocução de um ccclesiastico, rendeu-se aquella gente, cuja 
coragem tão (ligna era de melhor cansa l. 

Era nus::;a a legendaria fortaleza. N'e::;sc mesmo dia 4 de 

agosto passava o sr. marquez el e Caxias revista no campo de 
llnmaitá a 5:000 homens da nossa cavallaria, bem moutaclos 
e f'arclados; mandava inventariar (para a repartição das pre
sas) tmlo quanto fura achado 2, ·e dispunha as comias para tor
nar base elas ulteriores operações U.os alliaclos a fortaleza ele
nominada invencivel1 que fUra base · elas operações inimigas 
cl escle o começü da guerra. 

De então em diante já esse pllanLasma ficava esvaecido, e 
principiava a campanha a mudar de natureza. 

' Os rendidos !'oram t coronel, 3 o!Iiciaes superiores, !l5 suhaltcnws, 
l :200 praças. Ã força salda ele Humai lá constava de 2:500 homens, dos quaes 
200, quan.clo muito, con ~cguiram cscapat· para Timbó, perecendo perto 
tlc I :000 uas Lcn.taliva · de fug-a c na mesma península, onde se encontra
ram muitos corpos, ou lllal sepul tados, ou entre as plantas aquaticas, ou 
nas marg·c11 s das Jag·úas, etc. 

' o material enco ntrado foi 177 cauliõcs, 3 estativas calibre G; immen
sa quantidade de polvora, armamentos, munições, 90 carros, bandeiras, 
ele.; c lliz o sr. Joul'Clan que lançando-se um oUwr retrospectivo, se viu 
que LOllCZ tinba percliclo até então cerca de 80:000 homens em combates, 
prisioneiros e moles~i as, 271 bócas de fo g·o, 8 navios, 13 baterias fluctuan
tcs , 7 cstativas de foguetes, 5l ]Jandeiras, c enorme quantidade de peh·e
chos bcllicos. l'ios acrescentaremos ao numero d'essas vlctimas os mui.
tos milllarcs, que não eram dos excrcitos c prreceram fóra dos acam pa
mentos, de fome, peste, violcncias c fadlg·as. A população paraguaya, es
timada antrs da g·uerra em 600:000 a 800:000 almas, depois da guerra 
achou-se reduzida a 200:000, se a cstalistica oJflcial do novo g·overno pa
parag·uayo não augmcntou es te ultimo aJg·arismo. 
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CAPITULO XX 

. Nanação elo g·eneral Jtescruin, quanto aos aconl.ecimenlos enh·e agosto 
e outubro de 1868. Occorrencias em agosto. Novo plano, approvado' 
pelos generaes. Os arg·entinos declaram depois não IJ.oderem av~oçar, 
por causa do es tado elas causas em Corrlentes. llesolve o sr. de Caxias 
proseg-uir sem elles.- II. Os encouraçados, forçando o Novo Estabele
cimento, fundeiam em Ta~· i. As LTopas avançam de Paré-cué, a Nbem
hucú. Ahanclono e tomada do Novo EstalJelecimcnto. Proseg-ue-sc até 
Taquaras. ComJJate no .Tacaré.-HL Novos planos ele Lopez contraria
rios. Trag-ico desfecllO ela denominada COll Sp.iração paraguaya. llelirarla 
precipita(la de Lopez, em presença dos movimentos do T. marqnc7.. 
Assalto c tomada do reducto ele Tehicuar)!.- lV. Em seternlJro occupa 
o sr. marquez o quartel general de J,opcz, no .Jacaré. Voltam. os ar
gentinos ao serviço ela guerra. Actos de Lopez. Combate de Snrubi-by. 
A]Jproxlmam-se as nossas Jorr,as do AngusLTtra.-V. Reconher.imcnl os 
sobre Angustura, e proximidade de Prquiciri. i\eccss icl aclo de ataque 
pelo fl anco direito. O Chaco. Aberllll'a de uma aclmiravel estrada es
trategica. ·Estado elas operações i>m fin s d'e outubro . 

I 

Já Humaitá, ct>mo Curupaity, era nosso; em nenhum ponto 
fortiücado á retaguarda elos a'lliaoos se hasteava a bandeira 
cl0 dictaclar; já era portanto sú para a freme que desde então . 
importava caminhar 1. 

' Eis como proseg·ue o general l1 csquin em sua exposição : 
.. o general Caballero foi chmnaLlo para S. Fernando com as snas tro

pas, logo depois da rendição da guarnição do Hmuaitá, deixando aban-· 
danado o acampamento ele Timbó ao Chaco. Chegm:am ao Tebicuary a 12 
ele agosto. 

,Já por es te tempo o marechal linha mandado preparar nm rcduclo 
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Durante os ultimas acontecimentos não Linha o inimigo fei
to fogo elo reducto que levantára perto elo arroio Guaycurú; 
mandou por isso o nosso general, no dia 7 de agosto de 1868, 
fazer um reconhecimento, do qual resultou a certeza de que 
tambem essa posição se achav.a evacuada. 

Das baterias, porém, do Novo Estabelecimento, haviam par· 
tido muitos tiros, e vist.o constar haver ali 4:000 homens das 
tres armas, com o fim de difficultar-nos a linha de communi
caçiio fluvial, e obrigar-nos a conservar forças de ohseryação 
no Cluco, resolveu o sr. marquez de Caxias ir de encontro a 

no Passo de Angustura, jurisdicção de Villeta, com 18 canhões, ás ordens 
do tenente coronel Jorge Thompson, inglez. Este individuo apparcccu no 
quartel general de Passo-pocú, sob o paLTocinio de mudamo Lincb, de cu
jo rancho comia; e desde então foi occupado pelo marechal em levantar 
alguns bosquejos elas posições entre Tuyu-cué e llwnaitá, e sendo consi
deraclo liomem honrado, posto não militar, foi -se acreditando n'aquelles 
serviços, c de tm1e1Lte honorario, grmt que o marechal lhe conferiu em 
Passo-pocú, foi subindo até o de tenente coronel. 

"A 21 de agosto retirou-se o marechal com o exercito de S. Fernan
do do· Til)icuary para nova linlta sobre a direita do arroio de Pec1uiciri, 
alturas da Villeta, deL~audo os reductos do passo da esquerda do Telli
cuary com 300 bomens commandaclos pelo sargento mór Rojas, c o ela 
direita ela mesma conlluencia ao rio Paraguay :i.s ordens do coronel ele 
artilheiros i\loreno, com tres canhões, para n'acruelle passo entreter os 
encouraçados. 

"A 29 de agosto acampou o exercito na Villeta, apoiando a direita ao 
reducto de Angus'tura, em obras, e a esc.ruerda aos esteiras de ltaibaté, 
continuando-se logo os tral)alhos militares. 

ccN'esse clia o inimigo tomou por assalto o reducto da escruerda do 
11asso do rlo Tebicuary, aprisionando o major Rojas com a ·maior par
te das suas tropas; e em consecruencia d'isso, teve o coronel Moreno 
crue abandonar o seu reclucto da direita elo Tebiquary, retirando-se sobre 
a nova liu.ha de Picruiciri com o coronel Montlel, que mandava a van
guarda do exercito nacional. 

"A 22 ele setembro alcançaram os alliados a ponte de Surubi, e ao 
passar parte da sua vanguarda foram atacados por dois regimentos ele 
cavallaria, c'um bataU1ão ele renciros, ás ordens elo tenente coronel nooz 
e co ronel l\lonlici , travando-se renhido combate, mas o ·inimig-o, prrden
clo mais rlc '?00 homens, con ·C'g-niu pa. sar a j1ontc. 



309 

lal plano. Foi pessoalrnente explorar qual seria o ponto mais 
conveniente para um desembarque no Chaco; e no clia t 3 re
uniu os generaes alliaclos no seu quartel general ele Paré-cué, 
e expoz-lbes o seu plano de operações sobre 'rebicuary, o qual 
approvaram sem eliscrepancia; porém o general Gelly y Obes, 
qu e aliás concordára no dito plano, e mosLrára com um rnap
pa argentino pod er-se contar para a sua execução com 6:000 
homens, sendo 1 :000 ele cavallaria, apresentou se no dia 15 
ao general em chefe, participando-lhe ter recebido 'instruc
ções elo seu governo para nãci clistrahir as forças argen tinas 

«Passada a ponte, acamparam os alliados em Palmas, sobre o rio Pa
raguay, abaixo de Angustura, estacionando no porto de Palmas toda a 
esquadra alliada. 

«:Xo 1.0 de outubro de 18G8, o general em chefe das forças alliadas, 
marqucz de Caxias, fez praticar um reconhecimento JlOr forças de caval
ria so]Jre a nossa linha de Piquiciri, sendo inutil o canhoneio cruc fize
mos contra, o inimig·o. 

nA 5 de outubro fez o marquez forçar o passo i.le Angusllll'a por qua
tra encouraçados, que chegaram a es tacionar entre Yilleta c Santo Anto
nio, cortando-nos as commuuicaçõcs Jluviaes com a Assumpção, com gra
ve prejuízo nosso, pois nos faltava mobilidade para os transportes ter
restres. Não foi c~m o rcducto de Angustura presenceasse silencioso a 
chcg·ada dos cncomaçados; mas, como em outras occasiões, uão podc
ram os seus fog·os impeclir a passag·em. 

«No dia 25, o general marquez de Caxias, lendo feito oppor tunamente 
reconh ecer o Cli aco, desde a frente de seu acampamento em Palmas, man
dou por aqnclla parl.c aln·ir Wll caminho até á alltLL'a de Santo Antonio 
para l'azcr dc·fi [ar os seus exercitas, llalHiUCando o nos o rcducto de An. 
g·usl1u·a, q envolvendo complclamcnlc toda a posição de Piquiciri, como 
wm etreito vciu a conseguir o marquez pelos esforços que empregou nos 
trabalhos cl'cssc . caminho, com o exercito brazilciro, a quem nunca as 
cUJficnldaclcs fizeram retroceder." 

Tal é a materia c.ruc occupará o presente capitulo. E aalc de conti
nuar, chamarei a attcnção para as ultimas palavras supra t:ran criptas. Em 
hóca tão avara de clog·ios, até para os seus, c para . i mr'. mo,- em hôca 
de um dos primeiros, c dos mais illuslrados cabos-de guerra do dieta
dor, c que acompanhou a lula, do berço ao tumnlo, - este j11izo áccrca 
do exercito brazileiro é do mais alto valor, c bem merecem da patria 
so ldados assim .iulp;aclos :pelo seu mai lig-ada! inimig-o. 
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.em operações n'esta guena; pot· quànto, em vista elo melin
droso estado em que se achava a confederação, podiam de 
um momento para outro ser precisas p~ra restabelecer a or
dem alteracla1 principalmente na província de Corrientes . 

. Esta occorrencia, tão inesper.a~éj. quanto intempestiva, bem 
podia transtornar o plano; entretanto o sr. marquez de Ca
xias não recuou cl'elle, e decidiu executai-o com o exercito 
brazileiro, e as poucas forças orientaes, no dia designado, 
deixando em Humaitá os argentinos e o segundo corp0 de 
e:xercito brazileiro, sendo nomeado o marechal de campo Ar
gola l?errão commandanle ela praça ele Humaila. De res&o, ur
gia confundir o inimigo com movimentos rapidos, e oustar a 
que se fortifi casse c9m segurança em qualquer ponto interme
diaria el o li Loral. 

II 

A 16 ele agosto varias encouraçados, com os tra~sportes elo 

exerCito, forçando as baterias elo Novo EstalJelecimento, na 
fórma elos ordens dadas, fundearam em 'l'ayi, depois de terem 
recebido bas tantes tiros da bateria elo Timbó ~. A 19 poze
ram-se em marcha as forças acampadas em Paré-cué, e n'es
ses dias chegaram ao arroio Nbembucú, sobre o qual se as
sentaram pontes, ja sobre bateis para vehiculos de transpor
te, já sobre pontões de borracha, para transporte de infanteria; 
mas os simples preparativos para o immecliato ataque basta
ram, e o inimigo apressou-se em abandonar o Novo Estabe
lecimento, elo qual as nossas forças tomaram posse, cessando 

.assim o principal emlJaraço para o proseguimento ela marcha 
do exercito. 

No dia 24 se paz este em movimento, bivoacando nas im-

' Esta situação tira o 11ome de .11ma "arvor\!, af:~im chamarla 
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mediações do arroio ~1 ont u oso, até que a 26 lranspoz o Passo 
Partilho, onde funccionou uma balsa sobre tubos tle borracha, 
com cabos de vai-vem de uma a outra margem, dirigida pela 
companhia ele pontoneiros, que para esse fim havia deves
pera sido mandada. Assim chegou perto do porto de Ta
quaras. 

N'esse mesmo dia, tendo alguns homens nossos atravessa
do o arroio Jacaré, com o fim de explorarem o terreno entre 
este e o Tebicuary, travou-se uma escaramuça com igual força 
contraria: mas apparecendo um considerave~ reforço ao ini
migo, dirigiu-se o sr. marquez de Caxias para o acampamento 
ela vanguarda, e taes disposições ordenou que, após rapid0 
combate, a força hostil de mais âe 400 homens ele cavallaria 
foi destroçada. 

III 

Cons tava en tão pelos prisioneiros que Lopez, continuando 
em sua fuga, retirava desde dois dias as forças que tinha so
bre a margem direita de Tehicnary; e como esta circumstan
cia dispensava o movimento que o sr. marquez de Caxias ti
nha em mente realisar pelo Chaco, no inluilo de cm·Lar ~ re
tirada de taes tropas, resolveu espreitar o novo plano adver
so, para o contraminari . 

• • Foram estrs pris.ionciros !]He in formaram comcçm· p exercito pal·a
g·uayo a reti.rar-se para Vi llela (sete leguas abaixo de Assnmpção), levan
do os canhões de grosso calibre, c collocando em log·ar d'elles peças vo
lantes; que entretanto existia ai nela força em S. Femando, acampamento 
ú 111arg·em direita do Tebicuary, tendo-se as tropas do ·ovo Estabelcci
II H1llto rclirarlo pnr ~lonlc Lin do, atravessando o Par\lgnay em Villeta . 

. \cre:cenlaram que J,opcz, antes rlc rclil'm·-sc de S. Fernando, havia 
mandado csr.Jing-ardcar a todos aqueiJc que suppunha envo lvidos no pla
no de revolu ção co n'tra o seu g-overn o, orç11nclo talvez por 500 n numero 
da~ vi.cti ma~ exer.utada~ , c i?:IJirc ellas o miniRi ro José J'lerg-es, Satnrnin n 
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Não durou porém mais que um momento esta hesitação, 
porque as disposições de Lopez immecliatamente se tornaram 
transparente8, e por isso as operações proseguiam com inex
cedivel rapidez. 

Finda uma operaç.ão importante, já o exercito alliado esta
va prompto para emprehender outra. O sr. marquez, que du
rante o assedio de Hurnaitá não descuidava a conservação dos 
elementos de mol.Jilidade, pôde logo em seguida fazer avan
çar o exercito brazileíro para o Pilar, para as Taquaras, para 
perto elo Tehicuary. L0pez, que anteriormente vir~ os al[iaclos 
gastarem cinco mezes em preparativos para tran porem o 
Paraná, estacionando depois um mez em ILapirú , quatorze em 
TiyuLy, e seis em Tuyu-cué, mal poclia.presum ir que Lão cedo 
o fossem incommodar no 'l'elJicnar~r , e a approximação rap icl a 

Jlccloya (cunhado de Lopcz), g·c ncral llurgues, coronel Gonzalcz, comman
ôartte Gomes, major Fernando·, capitão Argolo, etc. 

Com efi'eito, pouco depo is, a 4 de ·etembro, c1uerendo o sr. marquez 
de Caxias veriliear este ponto, foi em })essoa com o seu estado maior, c 
vaqneanos paraguayos a um sitio pouco acima do !'asso de Tcbicuary. l!lm 
caminho, foram-llie logo atlTalrinclo a atteução diiTerentes trilhos forma
t[os sobre a relva do, campo, nos quaes de espaço em espaço se notavam 
ainda manchas de sangue negro e pedaços de vestimenta. Declararam os 
prisioneiros, que tarnllem acompanharam, lerem por ali sido arrastados 
os cadaveres dos suppliciados. 

Seguindo sempre a direcção d'csses trilhos foi s. ex.•_ter a um rincão, 
l'onnado por mato espesso a les te, c pelas aguas do Tebicuary ao norte, 
onde observort tre · Íila · de terreno limpas ·de verdura, indicando ter si
do a terra recentemente revolvida. Para logo desappareceram todas as 
duvidas sobre a sua serventia, porque se começaram a ver braços, per
nas, cabeças ou troncos de cada veres mal enterrados, podendo-se até per
ceber di slinctamente, cn; alg·uns dos l'ur.i lados, furos produzidos pelas balas. 

Uma braça distante cl'estas va lias, e como para assignalar a hierarchia 
de outras viclima~. divisava-se quarta, pouco profunda, onde e. taYam · 
alraYessados quinze cadavercs, completamente nús, em estado avançado 
de putrefacção, patenteando porém cada um o gencro de supplicio. En
tre estes, in digitaram os vaqueanos o do velho vice-presidente da repuhlica 
D. Sanche4, e o do rrenera'l Burguez, que aincl!l tinha o: olhos vend.ados 
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do nosso exercito surprehendeu-o e aterrou-o. Por isso, de 26 

a 28 de agosto poz-sc em retirada precipite. 
No dia 28, ordenou o nosso general em chefe o assalto -do 

reducLo do Tcbicuary, o qual foi eiTectuado brilhantemente, 
sendo tomado com muiLa mortandade adversa, fugindo parte 
da guarnição a nado pelo Tehicuary, para a margem opposta. 
Esse ponto, em que se dizia Ler Lopez construido trincheiras 
colossaes; essa magn!fica linha nova ele defeza; a estrategia 
elo marechal paraguayo transportando seu exercito, de uma 
fortaleza escalavracla c assediada, para a margem opposta de 
um rio invad iavel, caudaloso, e que reparte ao meio o terri
Lorio da repnblica; Lodos esses sonhos dissiparam-se; Tebi
CLlary sentia-se silencioso e humilde· vergar ao peso elas le
giões brazileiras. 

com uma J.'axa bmnca, e so]Jrc o peito os sig-oaes de cinco balas. lndigi
tara;m tamhcm, porém com incerta precisão, os cadavet·es de Carreras, do 
seu secretar io Hoclrigues, e de outros ol"fit;iacs paraguayos, notando-se 
que uns haviam sido mortos por golpes profundos na garganta, outros 
elccapitaclos, dr.scansando suas cabeças ao lado elos corpos. 

Junto cl'estas vallas, toscamente feita, existia uma cruz de madei~a, 
com a inscripção - -353 - em um dos braços, commemorativa d(l quant i
dade das vi ctimas. 

Antes de retirar-se, o general em chefe mandou soterrar aquelles ca
daveres, jã encommendados JlOr dois capuchinhos nossos. 

Faz este Jacto lembrar outro não menos honoroso de que poucos dias 
depoi s liouve prova. Quan~lo a 17 ele setemlJro o quartel g·eneral (lo com
mando ,cm chefe se transferiu para a estm1cia Gill, a duas leguas de Aga
lape, ah i se encontraram algun · cadavei-es insepultos, c já comp.letamente 
resecluidos, os quaes, segundo infonnaram os prisioneiros, eram ele sol
dados que, por não poderem pelo cansaço acompanhar a marcha do exer-· 
cito in imigo, Lo"[le;.: fazia matar! No ·acampamento da vanguarda tambem 
se tomaram caclaveres irnilbantes, c depois em outros muitos lagares·. A 
crueldade, mais rp1r neroniana, ele f,npez, mórmcnte depois que as ope
raçües rio sr. mnr(jllr:'7. rlc Caxias o convcuccram de q11c eslava perdido, 
sem prc me rcz persuadi r que os a c tos cl'csse monstro eram o resultado 
de terror panico, de delírio do medo, de monomaníaco furor de um pos
sante barhat'o, pnnela sttpercilio moventis. 



O sr. marquez ele Caxias deu ordem para que as nossas 
forças ac~mpassem logo n'essa posição, fóra elo alcance de 
alguma artilheria, que ainda o inimigo conservava na opposta 
margem. No dia 31, n'uma occasião em que s. ex. a se acha v a 
em frente d'ess'outra bateria, a examinal-a e a observar se o 
inimigo presentia u,rn pequeno reconhecimento que ordenára, 
dispárou o inimigo um tiro de artilheria com certeza tal, que 
o projeclil foi caír no centro do grupo que acompanhava o 
nosso general, sem entretanto offender pessoa alguma. N'e;:;sa 
noite porém esses 600 homens, reconbecendo pelos prepara
tivos que o rio ia ser immediatamente atravessado, evadiram
se em clirecção á. Villeta, ateando fogo ao seu acampamento 
de S. Fernando. 

IV 

Rompia o mez ele se lembro, embarcando o general em chefe 
no monitor Alagoas do Passo de Tebicuary para S. Fernando, 
isto é, acampando novamente em outro quartel general, na 
estancia ele Jacaré, recem-occupaclo pelo inimigo expulso, c 
transportando para esse ponto de S. Fernando o exercito em 
poucos· dias. Fez incontinente éxplorar as matas circumvizi
nhas, e sair uma di\isão de enceuraçados até o porto de Vil
lcta, com o fim de conservar-se ali bloqueando-o, e impedindo 
a construcç.ão ele mais obras de def~za. 

-No dia 6 participou o general Gelly y Obes ler recebido or
dem do seu governo para se encorporar no exercito em mar
cha, ao que o sr. marquez de Caxias respondeu que o seu . . . 
pon~o ohjectivo era Villela. Com· effeito, embarcando-se o 
exercito argentino em Humaítá, occupava Villa Franca no di a 
17 de setembro 1• 

·• Não deixa de ser curioso uJJsei'Yill' o que n'etilejú Llesesperado perioLlo 
Lopez praticava. 
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Ap esar elo pessimo tempo, e de se Lerem convertido em 
atoleiros os passos ele alguns esteiras, poz-se a 1 O de seLem
bro em movimento o exerci Lo, que se apoderou ele Villa Fran
ca, aliás já abandonada, c em cujo porto a esquadra se achava 
funcleacla. 

Esse. homem já então, no seu delirio, rompêra com todas as conside
rações, e mostrava-se djsposto a fazer guerra a todo o genero humano. 
Não havia 11acionaes, esh·angei:ros, fracos, poderosos, marinhas, exerci
tos, nações, inin:úg·os, amig·os, que a sua colera não nivelasse. Por esse 
tempo ó crue o ministt·o dos Estados Unidos, Washburó, que tanto aliits 
o aux.iLilira, es tGve em risco de ser cspingardeado, c que representantes 
de França, Inglaterra, Portugal c ltalia foram vilmente tratados. 

Antes d'isso, é notavcl como o general llesquin narra o tal anterior 
denominado projecto de revolução. Diz clle: 

uO ministro dos negocias estrangeiros da repu])liea do Parag·uay, José • 
.Berges, associado a Berug·no Lopez, a seu irmão Venancio Lopez (com- . 
mandante geral das armas), Saturnino Bedoya, collector geral, pactuaram 
illlla revolução conh·a o governo do marechal Lopez, destinada a derro
cal-o do poder, ,e a f'azer nomear pelo povo um novo governo de entre 
elles, que solicitasse as nações alliadas lll)l ajuste de paz ; contando com 
a ami~adc c coaüjnvaçiio do mini stro norte-americano Wasuburn , por 
cujo intermed io entrariam em communicação com o geucral cm chefe das 
forças alJiadas, marcruez de Caxias, a quem in!'ormarlam do seus planos 
revolucionaria , c pccllriam a sua protecção, ca·o fosse indi ~pcnsavcl, na 
occasião de rC:bentar a ÜJSlUTCição . .O .ministro americano, esquecido de 
sua elevada posição ante um governo de nação amiga, -qão trepidou em 
tomar parte nos planos revolucionarias dos seus ami g·os, ele quem recc
Jmn eonsidcravcis sommas roubada ao lhe ouro naci.onal, para serem 
applicadas aos fin s dos seus trabalho secretos., 

Attribuc em segui.da varios actos analogos a Washbul'll , depois ao 
])ispo diocesano. Manuel Antonio Palaci.os, c acrescenta: 

rdmmcdiatamente foi o bi J10 seguido do ministro da guerra, general 
de divisão, Vicente de Barros, cuubaüo do marechal J,opez; do brigadeiro 
general José Maria Bruguez ; do cleão Boyado, conselheiro, do vice-presi
dente da rcpuhlica, SancltCs; do major da praça da capital , Gome ; c da 
maior parte da corpoL·ação civil da A~;. umpção , com varios cheles milita
res ernJlregado · fóra do ex.ercilo." 

~lai s digna de att encão, porém, C[Ue tudo isso, é a ·eg·uintc carta, di
rigida de Villa Franca pelo honrado visconde de inbaúma,· por este tem-
po, isto é, aos 13 de setemJJro de 1868. • 

«Acaba de estar comigo o sr. Gould, que me commnnica o seguinte : 
- Lope~ trm Rprna~ .".:000 ~ol rlarlos validos. Com crranças dr oito 
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No dia 23 ele setembro, ao continuar o exercito a sua mar
cha, encontrou forças adversas, perto elo arroio Smubihi f, 

destinadas a defender uma ponte proxima a um bosque, e ahi 
se deu um forte recontro, em que os paraguayos tiveram 400 . 
homens fóra de combat~, e nós 3 O mortos e' 13 6 feridos 2• 

annos e velhos doentés póde apresentar sete mil. A.imla não está com
pletamente fortiflcado em ViÍleta; n'isso trabalha com toua a aclihdarlc; 
e se se precipitar um ataque sobre elle, não poderá resistir. 

«Para enganar, o commaudante americano fin g·iu uma revista, em que 
fez passar a mesma gente duas c trcs vezes, depois de occultal-a alnis 
de uma eleYação. 

«Convidou o commanclantc a um jautar, em cruc estavam sós os dois 
c' Mistress Lincl1. Ko meio do mesmo levantou-se furioso, prorompendo 
n'cstas e:qJressõcs - Hão de pag-ar-me todos: Jl f"àttl finir 7Jom· commen
cm·.- Wasl1.burn es tava para ser preso, e fuzilado, por não ter querido 
abandonar Assumpção, como Lopcz ordcnára. O pobre lwmem ainda cslá 
assombrado. O commandante m_esmo diz que nunca em di~s de sua vida 
teve tanto medo. O secretario, c um adilido americano ficaram presos. 
Washburn di rigiu (já de bordo) uma nota furibunda em que declara ser 
Lopez inimig-o do genero hmnar10, e merecer que Urc façam guerra to
das as nações do velho c novo m~ndo . 

«Estão presos o residente franccz, o vice-con ul portugucz; o constú 
d'csta nação foi fuzilado . Todos os italianos e tão prc os. Diz- c que to
dos os homens que podem prestar tcstcmun!Jo das barbariçlallcs de Lo
pc~ serão immediatamente presos. Não cmJsCIILlu C!llC Wasl.rb\:irn trou
xesse todo o dinlreiro, seu ou alheio, CJUC tinlra ; c iiJYcntou que o lhe
souro tinha sido roubado pelos c lraugeiros para poder confi car-ll1es o· 
bens. Ninguem se atre>c a fallar em lingna estrangeira , c só fallam pe
rante tcstemunl1as. O terror tem chegado ao seu auge.- Diz mais LÇJpez 
que se se não poclér suste11tar, irá para as Corclif.lwiras (por cerlo 11 ão são 
as dos A_11tlr ), c sustentar-se-lia mais um a11no, daudu que fu zcr aos al
Jiados. 

uD i;r, o SI'. Could que espera a can!Joncira[ralll:cza, c que pcllsa, 'depoi. 
de ouvir a opiuião de v. cx .a, em declararem Lopcz inimigo commum, e 
oJrerccerem a concorrencia do sen serviço, tomando parte acliva nas DlJC
raçõcs de campanha da esquadra. Não me lembro ele mais nada. I~ por
tador desta meu neto, etc." 

' Surubi é o nome de um peixe. 
' Como o "llisloriaclor clcyc ser Ycridico, aqui recordarei, em que me 

pezc, um facto, c1ue alg·umas raras vezes teve' de repetir-se, compro])ativo 
do modo como o sr. marc[uez de Caxias en tende a disciplina c a justiça·. 
Sendo s. ex. • informado de crue alguns lJatalhões rlc Lnfanteria, na occa-



317 

Finalisou o mez, approximadas as forças alliadas da fortifi
cação ele Angustura, nova base de operações de Lopez, pro
cedendo-se a pequenos reconhecimentos e effectuando-se li
geiros tiroteios. 

v 
, Somos chegados a um dos successos mais admiraveis d'esta 

guerra, e ein que mais virentes louros cabem ao Brazil. Não 
se trata sómente de marcial valor, de nobres abnegações, de 
movimentos habeis; trata-se da mais arrojada das concepções, 
coroada pela mais estupenda execução. 

· Ê mister, para jus la apreciação, entrar em pormenores, 

que clarão a medida ela famosa operação estrategica, que bas
taria para immortalisar um general. 

No dia 1.1) de outubro ordenou ·o general em chefe outro 
r~conhecimentq para se certificar da natureza das obras de 
clefeza, e da importancia das baterias de Angustura. Effe
ctuou-se esse reconhecimento com pouco prejuízo, e foi to
mada uma trincheira avançada aquem do Pequicirí, a qual 
se achava encoberta na matta, e muito embaraçava o perfeito 
reconhecimento. Outro similhante se effectuava pelo rio. 

Reconheceu-se, por terra, que a· defeza consistia n'uma 
extensa linha de trincheiras, com o arroio Pequiciri na ~ren
te, correndo entre banhados e tremedaes; que a direita se 
apoiava nas baterias de Angustura, e a esquerda em lagoas 

sião de receberem a carga, se haviam desorg-anisado , e retirado em de
sordem, principalmente mn d'eUes, ordenou .crue este fosse in continenti, 
dissolvido, até que o seu commaudante, qne foi mandado recolher á pri
são, se justificasse perante um consell10 de guerra. Assim se fer.: ia esse 
batalhão no dia seguinte niarchando na van guarda, cruando foi mandado 
parar, c dis trilmin-sc o seu pessoal pelos outr:os corpos da mesma arma; 
pr·ovado aquelle mao comportamento por· inquerito, uma ordem do dia 
deu esse bn.tnl hão por cxtincto. 
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invadiaveis; q11e os fogos rlr 17 canhões se cruzavam comple
tamente, com especialidadfl sobre a unica estrada que ía de 
Palmas a Villeta; por agua não appareceram inimigos até em 
frente de Santo Antonio, e ter sido Villeta abandonada pelos 
paraguayos. 

Tornava-se evidente, após os successivos exames, que as 
linhas de Pequiciri não podiam ou não deviam ser atacadas 
de frente, em rasão da lagOa de 4 k.ilometros de largura, nem 
tão pouco ser contornadas pelo flanco esquerdo. Restava um 
meio, sobre-humanamente audacioso, mas não absolutamente 
impratica vel, 'O ataque pelo flanco clireiLo, para o qual se tor
nava indispensavel a abertura, pelo Chaco, de uma estrada, 
que fosse desembocar na unica parte vulneravel da fortifica
ção; tanto mais quanto não havia embarcações para transportar 
20:000 homens elas Lres ·armas, com todo o material necessario, 
c eslava fortificada pelos paraguayos a margem esquerda do rio, 
por onde só encouraçados podiam passar; acrescendo que o 

desembarque era impossível, visto ser o barranco do rio alto, 
o mato que o borda appropriaclo para emboscadas inimigas. 
Mas como? t Havia alguem, excepto raros indios, qne po

desse descrever o que era essa região? I~ havcnclo·o, não era 
todo esse terreno exclusivamente composto de panLanos, e 

' O I'. Guevarn, na Rlla llislO?'id elo Pamgtta?J, exp li ca d'esta maneira 
a origem do nome elo Ch.aco: Os inclios ele entre o l'ilcomayo c o Verme
lho chamavam Cl1acú ao congres o e junta ele vicunãs e guanacos, que 
pelos caçadores Jeyantados dos desfiladeiros para o cen tt·o, concorriam 
ao sitio destinado para a caça. Dos anlmac lnsladaram os hespanhoes 
o nome para o paiz, alterando a ultima letra c chamando-o Chaco, com 
significação tão limitada que só se cstcnclia á península formada pelo 
Pilcoma)'O e Vermelho. Pelo andar do tempos, ampliou-se o signHicaclo, 
applicando-o a uma dilatadissima província, entre o Salado c o Paraná, 
desde a jurisdicção de Santa Fé, e abarcando as planícies de i'llauso, di
Jala"se pela co ta occiclcntal do l'araguay, occupando por muitas legna , 
a norte c poente, os paizc: i.ntcrmeclios. 

., 
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matagaes virgens? Não ha ahi immensas J::~ goas, ~;ios profun
dos, grandes macegaes e juncaes, e matas dP carandaes, não 
poucos atberdões, que formam ilhas cobertas de matos no 
meio dos pautanos? Não se prolongava tão iuhospito solo por 
espaço de :3 inturminaveis leguas? Desde que se afasta da lin
gua de terra, que margeia o rio, não fica esse chão geralmente 
mais JJa:ixo que a media do rio Paraguay? Não o constitue 
uma camada ue 4 a fi palmos apenas de terra.secca, mas que 
qualquer agua de chuva ou cheia transforma instantaneamente 
n'um oceano? Não teria de prolongar-se tal caminho sob os 
fogos mergulhantes das baterias de Angustura? Não era obra 
esta como as mais atrevidas e monumentaes de Cesar? 

E não obstante, coube ao sr. marquez de Caxias a gloria de 
a conceber, e a fortuna de achar um Argolo, a quem foi dada 
igual gloria, a de a execuL~u·! A resposta cl'este, aliás meio 
fatalista, faz lembrar a de um ministro francez, confesso que 
em situação bem diversa:- (<Se é possível, está feito; se 
impossível, ba de fazer-sen . 

E o impossível se fez. 'l'udo cedeu ao mando imperioso, ao 
genio militar, 9 Lambem á es Lrella. Praticaram-se innumeros. 
reconhccimenLos

3 
e sondagens nos banhados. Subjugaram-se 

as selvas, transpozcram-se os pantanaes do Chaco. Nos pri
meiros dias de novembro, isto é, em 23 dias, 3:000 homens, 
dirigidos por Argola, executaram a espantosa obra, ordenada 
pelo ínclito marquez. Pontes e es tivas inlerminaveis ·succe
diam a interminaveis estivas e pontes; e assim se concluía 
uma estrada franca, que habilitava a pôr em contacto com a 
divisão de encouraçados, isolada acima de Angustura, e a 
contornar com superioridade a posição, e penetrar no coração 
do systema ele defeza elo inimigo. Abria-se tambem a navega
ção pelo Rio Negro, limpando-se 2 legu-as de vegeLações que 
lhe ohstruiam o curso. 
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É sabido qué os paraguayos consideravam absolutamente 
impossível a aberLma de tal estrada !. • Afirma-se que essa 
mulher, tristemente celebre, Mistress Lynch, á noticia de que 
o general brazileiro projectava atravessar o Chaco, responclêra 
sorrindo: ((Annibal, só um» 2. Enganava-se; não foi unico. 

Eis-ahi o estado em que o mez de novembro ·ia achar a 
guerra. Os alliados avançando sempre; sempre victoriosos; o 
plano primordial vigorosamente observado; as operações va
riando porém segundo as conveniencias; os nossos riunca sur
prehendidos; minas do' inimigo constantemente contramina-

. das; suas fortificações successi vamen te des trnidas; seus recur
sos restr~ngídos; seu desanimo patente. É n'estas circumstan
cias que a ultima esLrategia accelerava o anLevisto desfecho. 

• Esse Thompson, de c1uem o general Rescruin falia com lumariha descon
sideração, e que escreveu em Íl1 gle1. um parcialissimo livro in~itulado 
G.tte?'ra elo Pm·aguay, que em Buenos Ayrcs foi vertido em hc!:ipanltoJ, d.iz, 
faltando d'esta estrada: 

"A estrada era cruasi na lolalidade ele madeira de palmeiras. O solo era 
realmente pantanoso e sujeito a inundações; completamehtc chato. Pre

cisaram construir varias pontes. O caminho íple os braztlciros conslrui
ram seguia o costado oriental do arr~ i o Araguay, c ao pa ·so que o rom
piam, íam collocando uma lioJ1a telegrapllica. ]<'oram pela cslmcla adianle 
estabelecendo quatro acampamentos on guardas, de duas batet·ias cada uma, 
e levantaram nm reducto n'um monte na ex:lrcmidade norte. Por nos a par
te, tinbamos no Cl1aco uma força variavel, de 100 a 800 soldados ; 7Jorém 
o ter1·eno era tão ent1·ecortado p@r esteiros, que se to1·nava quasi impos
sível clirigirem-se, sob1·e qualquer ponto que {'asse, 2 ott 3 homens a pa1'. 
A principio Lopez nem acreditou que os brazileiros tivessem realmente 
idéa de marchar pelo Chaco, e suppoz que tal tentativa não fosse mais 
que nma diversão, etc.» 

' Cornelio Nepote, descrevendo a passagem dos Alpes, diz crue então 
AnniJJal rompeu logures desconhecidos, abriu caminhos novos, o fez que 
elephantes carregados podessem transitar por onde nem um homem eles
armado e só podia antes d'isso pas ar de rastos ; foi por ahi Cjlle elle 
transportou os seus exercitos, e se emlJrenhon na Italia .. . Loca 7Jale{e
cit, üinera nmniit, efTecitque, 1tl ea elephant11s ornatus i?'e 7Josset, qua 
antea u1ws homo 'inermis via; 1Joterat ?'cpere; hoc copias úradwcil, 'i?t lla
liamque 7Jervenit. 



CAPITULO XXI 

I. Ultima transcripÇiio da memoria do generalllesquin. Oe dezembro ele 1868 
a fevere iro ele lSG9. Outra vez a estrada elo Chaco. - 11. Transportam
se as tropas por at1ucllacstrada c tlcsembarcam em Saulo Antonio, em 
5 de dezembro. Vantagens cl'csta operação. - li I. Procedimento de Lo
pez após aq uellc desembarque. Combate ele ltoróró. · Admiravel proce
dimento do general em CIIefe.-IV. Continúa a marcha do exercito. 
llri lhantc batalha de Avahy. - V. As forças occupam 'illeta. Di~posições 
c operações nos dias imrnediatos. Vinte e um de dezembro de 1868. 
Proclamação do sr. marquez e aprceiação d'éila: Linha de Piquiciri. 
Batalha de Lomas Valentinas, em CJUC ta~en1 tomam distincta parte 
argentinos c orientaes. - VI. lntimacão no dia 24 a Lopez para render
se c resposta negativa cl'cste . - VIL- Continúa a batalha' do dia 25 a 27 
ele tler.cmiJro. Completa derrota elo exercito paraguayo. -- VII I. Jrng-a ele 
Lopez, c prova de que era impossível apprehcndel-o. -IX. Intimação á 
g·uarnição de Angustura. Circumstanc i a~ que precederam a rendição 
d'clla.- X. Segue o sr- marquez com parte do exercito para Assum
pção. Suas ultimas disposições- Aproveita por eufern:io r a licença do 
governo_ Publica a dc!'l'adeira ordem do dia e reg-re ·sa para o Rio de 
Janciro. - XL De como se retirou por doença e por ~uppor cmicluida 
a grande guerra. Auctorisaclas OJ1Ín·iõcs que do mesmo modo se ma
nire:taram. Indicação de vari.o~ dos valentes que occuraram a primeira 
plana n·e~ la g·ucrra, assim como dos oiiiciaes cl'cslado maior. - XII. As 
accusaçõcs de não ter pri1wipiado a guerra e a -não ter acabado. 
XIII. JlCSLLliatlos g·erac. cl'csla campanh a. Nota de Lodos os rrincigaes 
combates c aco ntecimcnLos, so]J a clirecção d'este gc·ncral. Chega ao 
Hio tle Janeiro a 15 ele janeiro ele 18G!J. llecepção que lhe foi l"eita pelo 

goYcrno c pelo povo. 

I 

C~ncluirei com esLc cap itulo ·a narração elos principaes fei" 

Los do exercito alliado so!J o commando do meu egregio bio

graphaclo 1. 

• !'asso a trallsCrcvcr us la pari e rla mcmoi·ia llo l:l·cncral Ilcsquin: 
.. ;;n 1." de drr.cmhro ri C' 186S, o marqurr. rlP Cax.ias deixando no seu 

2:1. 
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Na a!Lura em que se achavam as nossas forças ele Lerra, Li

nham ellas, como já ponderei, impossibilidade el e dirigir-se 

acampamento ele Pab:nas pequena parte dos exercito· alliado , marchou, 
aproveitando-se do novo camin ho do Chaco, até defronte de Santo Allto
nio, d'onde transportou em vapore.s, para aquelle porto de Santo Anlo
n i o, todas as suas forças. 

uAo saber do desemJlarque, o marechal topez duvidou ele que fosse o 
gTosso do inimigo, e mandou preparar uma. ilivi ão de 5:000 ltome11 das 
trcs armas, das melllorcs h·opas, ás orden do g-eneral Cahallcro, orde
nando-lhe que atacasse em Santo Antonio o inimigo. 

uCom cltcito, a 6 de dezemllro, essa divisão de 5:000 homens c qnalro 
canhões travou, ás alto lwras da manhã, na ponte de rtoróró, pcrlo de 
Santo Antonio, m:n renhido combate, que clurou cerca de tres horas. Ca
hallero, favorecido da estreiteza da ponte, matou e fcrin mais de 2:000 
co nlTari os, sendo de 1:600 as nossas baixas, entre mortos c prisio neiros. 

uilctirou-se a divisão de Caln!illero, ela ponte de ltoróró para a CSC[U.er
lla do arroio de Avaby, perto de Villcta, para rcm·gani ar as suas tro pas. 

uNo dia 11 foi alli o general Caballcro atacado, c não podendo a di
visão salvar-se, apesar da resistencia que empreg·ou, foi toda derrotada, 
escapando apenas o general Caballero com um ajudanle, e ficando a maior 
par te prisioneira. 

uA 21 o exercito nacional, já reüuzido a 13:000 homcn ·, depois das 
perdas de mais de 5:000 cotnJ)atcntes em ltoróró e Avally, achava-se em 
seus eutl'inclteiramenlos de llaihaté, disseminadas as suas forças para 
cobrÚ: a extensa linha de Piquiciri e reducto de Angnstura. N'cs. c dia, á:; 
tres horas da tarde, o marquez de Caxias mandou atacar as nossas lin.has 
de Itaibaté e Plcruiciri. Esta foi tomada pelo inimig·o sem llte custar per
da alguma, porque o marc1ucz ctwolvcu a dita linha de maneira cruc não 
poderam os nossos fazer uso das arti.lberias coll ocaclas n'aerucllas trin
cheiras, por causa dos ataques pela retaguarda, e ass im foram as guar
nições forçadas a dispersar-se, ficando, pela maior parte, 11risionclras. 

uA nossa linha de ltaibaté, que o marechal Lopcz comman clava em 
pessoa, foi atacada pelo centro c extrema csc1uerda, sendo o itlimigo rc
chaçaclo ao pór elo sol com perdas considcraveis, gTaças á artiLharia c ás 
fortes cargas da nossa cavallaria. 

«Pela nossa parte perdemos 8:000 homens, inelniuclo os da Jinlta toda 
ele Piqoiciri, na maior parte feridos. 

nVollou o inimigo a agglomm•ar-sc coult'a o centro da nos ·a linha ele 
ltaillalé, collocando-sc a meio tiro ele c pingnrda; co nlinuaYmn dia c noi
te os fogos de fuzilaria e os tiros ele callhão. 

uNo dia 23 os gencracs em chefe dos cxcrcilos da lripJicc alliau(;a, di
d g i.t'am-sc oiiicialmcntc ao mareclial1opez, inti111ando-o a rctldcr- ·c clcti
tro de alg·umas horas, para cvilm o clrJTamamonlo de mais Rangnc. O 
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pelo rio para o seu nalural oJJjecLivo, a cidade da Assumpção, 
capilal da republica . Do porto de Palmas o Paraguay segue 

governo elo marechal ,Lopez respomleu negando-se a similhantcs lmmi
llwções. 

«A 24, chegaram ao exercito reforços ele Caapucú, Cet~ro-leão c passo 
da Lagoa ele lpoa, em muncro ele UlOO inJántes e cavalleiros, com os 
quaes se rcorg-anisaram alguns corpos do exercito nacional, cuja força 
subia a 4:000 comlmtentes saclios, fóra a guarnição do r edupto de An
gustura. 

"Ao ministro ela guerra, Luiz Cau;li nos, esperado de Assumpção com 
um. reforço de 2:500 homens das tres armas, faltaram meios de moJJili
claclc, c só pócle chegar ao cerro ele Arualú a 27 ele dezembro, quando o 
exercito paraguayo já se achava na ultima batalha de Ita'Lbaté. 

«Com cfl"ci.to, a 25, desde as sete horas ela manhã até ás ·seis da tarde, 
levaram os alliados a bombardear com toda a sua artillieria o nosso acam
pamento ele ltai.baté, tcntallClo alguns assaltos sohrc o centro ela notisa 
li 11lta, que foram repellidos·. 

«Assim o gTosso do exercito parag;na~'O, achando-se destroçado no seu 
pessoa.l, material e mobiliclaclc, contando apenas 4:000 homens, sem uma 
peça ele ,Célllhão, pois ' todas tinham ficado inutllisaclas e desmontadas, após 
ti.LIIlos fogos, cstaYa claro cruc não poclia resistir ao chocrne ele illnume
ras forças, bem armadas cf mo]Jilisaclas. 

«A 27 o general em chefe elos aliiados, marC[llCz de Caxias, mandou 
atacar a direita ela nossa linha ele Itaibató por forças cónsi.deraveis elas 
tres armas, começanclo o combate entre as sete c oito horas da manl1ã. 
De nmi porto preseuceava o marechal Lopez os movimentos ; c as nossas 
.tropas, não podendo mais resistir, ainda a pt~incipio se pozeram em reti
raéla, J'azemlo fo g-o; mas poucos momentos depois entraram em confusão 
c completa denota. 

«lle tiron-se o marechal, c entrancl.o 'por uma picada elos montes dopo
treiro Marmoró, com sessenta homens (entre g-cneraes, chefes e omciacs), 
seguiu para o passo elo mToio Juc[llÍti; e, pouco antes ele alcançar esse 
passo, sttrgiram á nossa retaguarda alg·uns corpos ele cavallaria inimi g·a 
em. perseg-uição, disparando sobre os disperso ; mas não passaram o ar
roio, talvez por saberem cru e a colnmna elo mi11istro Cam i nos se achava 
ao pé elo ccHo de Arualü ; a esta se aggrcgou o marechal e stta comiti
va, scg'lliilclo para o acampamento ele Cerro-leão o 'ac1nelle mesmo clia 27 
ele elczemlJro. 

«O reclucto ele ATigns tW"a teve lle rer[üer-se Jlo clia .36 elo referido mez 
ele dezembro clc. 1868, em co nsccrucnci.a da derrota do exercito nacional. " 

E aqui finda a primeira parte, tal qual a cOJ11icço , ela mcmoría do gc
i1cral ilcsqni1 t. Sei que exis to seguacla parte, quo proscguc cl'cslc ponto 
para diante ; mas o l:eor cl'ossa ·nunca me foi pos. ivel vel-o, 
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estreito e sinuoso, e logo adiante fica a possante fortificação 
de Angustura (excellentemente localisada); poucas hlilhas ele
pois, a de Villeta; a igual distancia para cima, a ilha e Passo 
de Santo Antonio; e depois de affluirem ao rio Paraguay va
rias bôcas do Pilcomayo, é que pompeia a cidade da Assum
pção. · 

: Ora as baterias de Angustura estavam arLilbadas 'com bas
tantes peças ele calibre 150, 68 e 3 O raiadas, e o rio coalhado 
ele torpedos . Sem duvida alguns encouraçados Linbam passa
elo, mas im'men~amente avariados pelo inimigo que os metra
lhava; alem d'isso taes navios de nenhum prestimo eram para 
transporte ele similbante exercito. 
· Foi assim que a habilíssima estrategia da abertura da es
trada pelo Chaco permittia levar o exercito para as proximi
dades da Assumpção, evitando obsLaculos quasi insuperaveis, 

ou pelo menos tão mortíferos, que á te~tativa ele transpol-os 
significaria, aliás com resultado mais do que incerto, tingir as 
ondas elo rio em precioso sangue. E aqui direi que não só essa 
concepção arrojada foi mirifica; mas tambem que ainda a:hi se 
manifestou, por nova prova, · a estupenda felicidade que pre
side sempre aos acLos do nosso. hero.e: a operação foi tão op
pol'tunamenLe dirigida, q1te se se ' ho·~lV(}sse ·demorado quasi 
nada mais, Lodo o insano esforÇo honvei-a sido improf:icuo. As 
copiosas chuvas, que se segúiram, por tal modo inundaram 
aquella região, assim convertida n'um oceano, que a via cles
appareceu; mas ·com tamanhá ventura, que já a esse tempo 
. . 
estava realisaclo o fim para que fôra rasgada, como passâmos 
a' ver. 

II 
} l 

Já clescle o dia lt de novembro s. ex .a, percorrendo a nova 
~s Lrada, seguiu até ~ sua extremidade,.'jmito ·fi .f~~- do ·ar~oio. . . ' 
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Villela, em frente á povoaç,ão cl'esle nome; d'alí subiu o rio , 

examinando a barranca ela margem direita até Santo Antonio, 

· e ach'ou que o ~orLo de Villeta era o mais proprio para o des

embarque ele forças. Continuando os preparativos, e após se

cundarias incidentes, começaram as ti·opas a transferi r-s~ para 

o Chaco, quando o rio Paraguay começou a crescer 'espantôsa

mente, e a enchente a invaclit· o proprio acampaiuento; mas 

emflm, ·graças ao mell10ramen1.o elo tempo, e ás infatigaveis 

providencias tomadas, esLava a principal força do exerciLo no 

dia 5 de dezembro clesembarcacla em Santo Antonio, sendo 

assim coroada elo mais feliz exito a inspiração do sr. marquez 

Lle Caxias. 

Inspiração, nem posso dar- lhe oul,ro nom e. E aqui recorda

rei as circumstancias em crue esse privilegiado espírito conce
beu _tal_ operação. Chegara o exei•cito ao porto ele Palmas; para 
cima ficava, Angustura (cuja posição topographica o proprio 
.nome. está ,revelanc1o) e Villeta, em espaço es treito, c muito 
fortificadas; comquanLo t.ivessemos marinha acima e abaixo, 

não podia ella aproveitar para o transporte de muitos m~l com

batentes e dos inclispensaveis accessorios; porque encouraça

dos não o!fereciam espaço para os rr;ceber, e navios el e ma

deira iriam a pique, atravessados pelas balas de cento e cin

coenta, e OLüi'os projectis. Em frente ficava um ba~hado de 

legua e meia, onde clava agaa até ao pescoço . Depois havia 

o arroio Piqniciri, que Úasborclava alagando tudo. No flan
co direito ficava a lagoa Ibm·á, propl'ia para grande navega

ção. As fortificações in.imigas achavam-se n' uma alta collina, 

dispondo ele terriyeis fogos mergulbantes e resguardadas por 

fossos. 

l<'o·i n'esta delicada posição que o sr: marquez de Caxias 

imaginou 0 plano ela passagem pelo Chaco. Reuniu os gene

raes; expo.z-lh'o; Locl0~ elles eram babeis, clestemiclos, illus-
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traclos ; mas nenhum compar tiu a opinião do nosso general 
em chefe, chegando alguns dm; mais resolutos a exclamar, na 
eiTusão el a discussão amigavcl : «Está louco, marqucz? Tsso é 

impraLicaveJ !» Opinava-se geralmente que convinha esperar 
que o rio baixasse muito, e fJU C o Chaco se tornasse menos in
transi tavel. 

Mas na mente elo general em chefe tinha-se tornado fixa a 
irléa que varias circumslancias l.inham ainda robuslccirl o 1 . Tn
cmnb iu novo reconh ecimento ao valrnLo Argolo, IJ llC rm rr
:ml!.arlo cl 'elle cl eclaroD qne sem duvida o plano era perigosn, 
mas não inexequivel. E a Lenlaliva foi ordenada, e o resull arlo 
a justiflcou; c o exercito atravessou todo por essa estrada ; e 
não perdeu um soldado, nem um cavarlo, e as noflsa.s Lrópas 
surgiram inopinadamente em Santo Antonio, á retaguarcla ela 
posição do inimigo 2• 

' Sem duvida que os trabalhos no C l ~aco alg·nma incf11i r l·aç1ío r<mRaram 
a Lopcz, tanlo cp1c h·rs rrcon hecimr11los onlrnon sobrr ellrs; ao IPI'CPi1·o 
prc, idin P!', a mu lher, Linch, a qurm aPompan haram rng-cn hPiros, P todos 
voltaram a assrYcrar a Lopcz guc por laes logarr Pra impossiYPI o lrans
porlc de nm p;randc Pxcrcito , send o cnlij,o qne cll a invocou a c il ad a rr
minisccncia de Amlibal, c acre ·crr1lon qne se o marcptr 7. ele Cax ias 011sas. e 
ten tar es a pa~sag-em nem tLm li ra ::<Pria prec iso. pois Indo morrrr ia aro
gado. 'J'rcs horas depois r ecebia Lopez rommnnicação ue cp1r o sr. mar
qurz de Caxia linha passado o Chaco! 

' Rsse jnovimcn l:o foi tamhcm apressado, em collScqn r.ncia ll os inrxa 
elos 1l izeres el e um in formante. Mandára o sr. marq11Pz que o grncra l 
J\rgolo procedes c a mais um reconhrcimen lo, c cp1r a csqnn<lra Sllbissc, 
para lomar par! e nas operaçõrs. Om cngenl1riro polaro a ~e1·r iço dos ar
p;en li nos, porém, in form ou fa lsamen te ao mrsmo SI'. marcp1cz qnr a r -
qnadra se achava nmilo long·e da Vill l' la. Por isso resolveu o general não 
esperar, o crnc Joi inallll ita l'eliciuarlc ; po is, por cur ta qne fosse a demora, 
leria sobrevindo a inunUação, c a famosa operação houvera de ixado de 
r ealisar-se. Com cll'c ilo, só Ires dias depois de Jlassar o exer cito, passa
ram os encouraçados. 
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III 

Lopez, considerando impralicavel o commelLimento ela aber
tura da estrada Llo Chaco, persuadiu-se, como já disse, q_ue os 
Lrabalbos pàra romper essa picada eram um esLra'lagema para 
illuclil-o 1 clesvianclo -lbe a p.Ltenção de outros Jogares : ao rece
ber porém esta nova, tão contraria a toda a sua espectação, 
capacitou-se qu e ~empre teriam passaclo poucos soldados; 
que as forças chegadas a Santo Antonio seriam diminutas, e 
que hasLariam poucos mil homens para as derrotar. Exultou 
pensando que assim poderia, aos poucos, ir hatepdo os inimi
gos . Não tinha pois n'aquelle logar mais do qu e uma pequena 
partida, que foi rechaçaclà, deixando alguns prisioneiros, e 
foi depois d'isso que manclou a sua força disponível para'fa.
zet· face ao inimigo triumphante. 

O .exercito, que no dia 5 de dezembro atravessou o rio Pa
raguay, elo Chaco para a Guarda de Santo Antonio, sobre a 
mesma margem cl ~ Vi lleta e Angustura, ficava d'es tas sepa
rado por algumas leguas ele l;erreno, tendo de passar o rio Ho
róró 1, que desemboca no Paraguay, assim comQ em seguida, 
e já perto de Villeta, os arroios de Santa Rosa e Avahy, que,. 
unidos, vão no mesmo Paraguay lançar suas aguas no Passo 
Ipa-né. 

Ordenou o sr. marqu'ez ele Caxias que n'esse mesJilO qia se 
occupasse unia ponte sobre o Itoróró, o que infelizmente se 
não pude eG'ectuar; em consequencia da demora havicfa no 
embarque e desembarque ela' cav.allaria em l:)arranc~s ingre-

' Chamam-lhe [nclistinctamcnte Toróró ou Itoról'ó. Em idioma guarany 
- a palavra onomatopica lm•óró significa jo?"r'O de agua. A vog·al i, qne si

gnifica agua, antepõe-se muitas vezes para foFmar uma palavra compos
ta: ass im ipitá, crner dir.er agua roxa ; ihú, agua negra ; icucopm·ú, agt][\ 
rle fo nle brlla, ele. f/.oróró, agua precipitada em jono. · 

.. 

, 



- ' 

mes, e que se esboroavam ao pisar elos cavallos; mas era in
cl ispensavel al.ravcssa r rapidamenl,e por ali para a oul.ra mar
gem elo rio, a fim ele se podét' cair sobre a retaguarda· do 
exercito inimigo. Por isso foi mandado, no clia 6, o 2. 0 corpo 
avançar sobre aquella posição, onde já o inimigo e ac.hava d is
posto a sustentai-a, segundo as informações dos exploradores . 

As forças sob o commando do general Argola dirigiram-se 
para a ponle, passando por um estreito desfiladeiro, uma Lo
caina guamccicla nos flancos por mal:o ce rrado, e sendo me

Lralbacl as desde que subiram ao pon to cu lminante da co"llina. 
Ao 3. o corpo foi dada ot·dem, n'essa occasião, de marchar 

pelo flanco esquerdo, para contornear o inimio-o e corlar-lhc a 
re Liracla 11 0 momento em que ell c, haLiclo pela fre11Le, procu ~ 

rasse evacl ir~sc . 

Sem que os nos os afrouxassem ele galhardia e enthusias-
mo, a despeito da fuzilaria, que já lhes rareava as fileit·as·, ati-

raram-se rapidos sobre o inimigo, conseguindo desalojai-o da 
ponte, que tão encarniçaclamenle defendia 1 . Mas o general 
Caballero, comprehenclendo a imporLancia ele tal posição, vol
tou novamente á carga, empregando os mais tenazes esforços .. 

. 'fres veze~ se arremessaram sobre os nossos, que. Ires vezes 
recuaram sob uma abol.Jacla de fogo mortífero, não podendo 
senão á terceira apoderar-se definitivamente da famosa ponl.fl 
de Ttorúró2. 

Cabe' aqui rememorar um dos episoclios mais noLaveis cl'esta 

f Este brilhante reito de m·mas roi dirigido pelo COI'Onel Fcrnantlo :\!a
chado, cuja dedicação, coragem e perícia eram provrrhiar. em todo o 
rxercito, r que -ahi scllou com a vida os prod ígios de inlrcpitlrr. q11r opr
rára. 

' N'essa tucta inde criptivcl, o marechal dr campo Al'g-olo, r o brig-a
deii'O G01:jão foram fer idos em seu po t·o de honra, onde p 'lrjaram C'Omo 
verdadeiros bravos. At'firma- c que este nltimo, ao arrcmeçar-sr Jlessoal
mente so b a clmva de n1etra ll·,a, o fizr1·a P-xclamando: uVrjam . como 
mo1Tr nm grnrral hra1. il riro !» 
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inemoi·avel calllpànha; façanha de valor pessoal , praticada 
por um. varão de sesse1iLa c cinco annos ele idade, por um ge
neral em chefe, que não ignora ser-lhe defezo pôr em risco 
imminente a sua pessoa, pois geralmente a morte de um ge
neral -em chefe conesponele á derrota de um exercito,· á per~ 

tla ele uma causa, e talve~ ao suicídio de uma nacional idade. 
E seja-me aqui licita uma certa tligressão. ·r-ra por ahi certo 

numero de valentões censores, tJhbs enclins à uhtmm· que sa

vctnts à. uien (aiJI'e, cru e ainda não acham bastantes os actos do 
anojo pessoal, tão frequentemente repeLidos na vida elo no so 
cabo de guerra: quereriam, ao que púece, que elle fosse em 
cem escaladas o, primeiro ·a galgar os parapeitos das mma: 
'lhas ! . Redondamente se enganam. 

O ·dever do general é diversíssimo elo do soldado; aquelle 
combina, este obra; aqueiJe · manda, este obedece; aquelle 
dispõe, este executa; aquelle move milheiros de homens, este 
move-se a si só; a morte cl'este· é successo inclifl'e renl.e parà o 
exito, a .cl'aquelle pócle, em dadas circumstancias, aniquilar 
a causa que se defend e. 

O general em chefe não é um cavalltiro anclant~, a cuja 
só lança esteja commeLLido o encargo ele endere:.a1· t~bm·tos. 

A polvora que transformou as batalhas; que iguala Thersites 
a Achilles, sem d'este temer a punl1acla, que cessou ele ser 
um cluello arca por arca, e se tornou um terrível xad rez, em 
que o jogador tem ele calcular os movimentos elas figuras nas 
innumeras ca'sas do taboleiro, veda formalm ente qnalquer 
acto de temeridade que tudo arrisque. 

Não eleve o general baratear a sua vida, excepto em casos 
como o que vou descrever,:_isto é, quando em momento so
lemne vê em risco a JJancleira e a causa; e então, cedendo ao 
impulso (que fóra cl'isso seria seu dever reprimir), se arre 
messa aos azares, avança em sublime anojo, galvaniza le-
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giões titubantes, e alcança a victoria que fugia. l<'óra d'e les 
casos extremos, não mereceria o lJasl;ão el e marechal qu em 
prodigalisas e esses atrev imentos, que uma nação prohibe 
áquelle a quem confia o desaggrayo ela sua honra e não um 
espectaculo ele vã ostentação. 

DiLo isto, continuarei a narração. 
Caxias, que, clrsdr, o começo da batalha, se collocára com o 

seu estado maior no allo da collina, onde as bala:; inimiga 
faziam. grande mortand:Hle na força ahi l'etmi cla, notando mais 
que hesitação, em presença el a metralha e da fuzil aria, que 
ince antemente vania a estreita ponte, reconhecendo quão 
encarniçada ía a resistenc.ia, e que já o inimigo cantava vi
ctori a, mediu de um relancear de olhos o funesto alcance de 
uma repulsa em tão melindrosas condições. Ião tinha ao pé 
de si general algum immediato, e vendo que não havia um 
momento a perder, desembainha como que insLinctivamente 
a espada; deixa aquelle posto ; avança, a passo, segui elo el e seu 

estado maior; vai dirigindo aos soldados palavra ~e fogo; 
anemeça-se ao coração da peleja; forma debaixo da metralha 
as suas já rarefeitas cohortes; põe-se á frente d'e llas; e en
tão a sua simples allocução fo i es ta: ec Os valen tes sigam-me !» 
Aquella figura imponente, aquelle heroico arrojo communicou 
á ~ropa ardente enlhusiasmo. Não parecia um homem, não, 
mas a alma elo exer.cito, a imagem da patria, o genio ela guer
ra ! Chegou quasi a estar cercado ! Dest'artc conduziu ao fo 
go os batalhões do 1. 0 e 2. o corpo, formado em columna de 
ataque; . e taes foram o ardor e o enlhu ia mo de que n 'essa 
occasião se possuíram nossas forças, que em breve o inimigo 
fu<Tiu na mais completa rlebanclada, deixando 600 cadaveres, 
muitos prisioneiros, 6 bôcas de fogo, munições e armamento t . 

' A columna, que havia seguido pela escruerda, com o fi m de cortar a 

rr:lagnanla do ini111ig·o, chrg·ml meia 1101'1\ depois clq fiCÇão, não lenqo 
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Quando Buonaparte praticava um feito igual em Arcole -t , 

contava ele idade vinLe e se te annos; comm ancl ava as mais 
aguerridas legiões elo mundo; e predispunha . a vasta fronLe 
para cingil-a o mais esplencliclo diadema. Q-uando Cesar prati
cava um feito igual em Muncla, contava pouco mais ele cin
coenta annos; commandava as mais aguerridas .l egiões elo 
mundo; e predispunha a vasta fronte para cingil-a uma co
roa ele oiro, e dominar o universo 2. 

N'esta melhor Muncla, n'es ta melhor Arcolc, o lleroe conta-. ' -
va sesRenl;a e cinco annos; com1~1 andava soldados valentes, 
mas que no Paràguay se baLiam pela prim fl ira vez; e longe el e 

podido pôr em pratica o que lhe fóra determinado, em consequencia do 
pessimo estado em que achou o caminho, da sua extensão de mai s ele 3 
Jcguas e do tempo CJllC gastou em derrotar uma partida que enconl~·ou 
no sou penoso trajecto. 

' Acpli transcreverei resumidamente esse facto : 
Tcrrlveis descargas derramam a morte e a conl'usão. Já estão feridos os 

g-c11craAs Lann es, Verne, non, Vcrdier, sondo a colnmna seg·unda vez forçada 
'a recnar .. Bnon apar te cheg·a n 'cste instante; salle C[lle a sorte da Ttalia cle
prndc ela .batalha; e ceden do ao instiucto impci~Ioso q1w arrasl·a os maio
res r,apitães a pag-ar com a propria pessoa no,s lances solemncs e decisi
vos, apeia-se elo cava1lo, perg·unta aos soldados se elles são aind a os 
vencedores de Loeli; reanima-os. e lançando mão de uma bandeira, hra
cla- lhcs: "Segui o vosso gener aln. Avança em meio ele uma saraiva üc 

]Jalas c metralha. 
Esta façanha tornou-se uma das mais populares elo immortal vencc

llor da Italia ; em toda a França se vêem quaelros rcprcsenlamlo o g-enr
ral.; com uma bandeira na esqum·da e a espada na clextra, a travrssalll]o 
a ponte, pClo meio elo fogo e ela fumaça. 

' Nun ca o ve11cedor ele Scipi iío, Gatão e Pompco se viu em tão apcl'-
t~'lclo ITml SC, como na batalha ele iV!nncla (reino ele Granada, bojo Ci1Hiad 

. Romla) contra Cneio e Sexto Jlompeo. As suas tropas, derrotadas.. pela pri" 
meira vez, deitaram a fugir. Cesar arremessa-se em meio d'ellas, excla
mando: "Que é isto !-Entregaricis a creauças um g·eneral e{lle soll os lau
rc'is encaneoeu comvosoo?" Põe-se á testa. Ao aspecto elo cabo que !·an
tas vezes os conduzira á victoria, os soldados recobram corag-em, tornam 
a formar -se, e precipitam-se furiosos, irresistíveis, sob re as contrarias 
legiões, que, já exhaustas pelo nrc]nr el a lncl:a, mbj lo se transfoqn am dn 
vencedoras em venciclqs, 
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asp irar a sceptros, só pocl ia contar, ela parte .ele muitos ... 
com a canua verde, frequente recompensa dos benemeriLos 1 • 

I 

IV 

No dia immecliato ao elo combate de lLoróró, a 7 de dezem
bro, poz-se o exet·r-iLo em marcha, e já ás dez horas da ma
nhã acampava para a esquerda, a tres leguas ele distancia; 
proseguiu, e ás seis horas da tarde cl1egav,a á capella de Ipa
né, não se podendo logo dar combate, por er tarde; mas !.o
mando o sr. marquez ele Caxias toda as providencia para 
mallograr qualquer plano adverso. 

' Ei. como ·e cxprcRsava o erudito barão de S. J,ourenço, no se nado, 
em sessão de 2l de jullto de 1870: - "O nobre duque deve rC'signar-se, 
porrrue dos tri.mnphadores foi sempre c ta a orte, sendo na antiga ll.o
ma os accessorio do lriumpho, a injuria c a calumnia, que uão só eram 
pcrmillidas como acoroçoaclas; c na lloma moderna se estabeleceram 
para os santo~, no triumpho da canonisação, os aclvogaclos do diabo. Os 
maiot·cs generacs da Grecia tiveram a desgraça por galardão, principa l
men te no dom ínio da democracia, omle o faYor popular c pouco firme, 
como lambem o c ,nos ""m·ernos dcspoticos a amisade do despota. llecm·
do-me de um nelisario, q11e especava o lJai.xo imporia , que se desmoro
nava. 

«Na Gt·ecia antig·a, em Athenas dcmocratica, seus mais glot·iosos genc
raes, ou morreram nas prlliõcs ou na terra csh·angcira, ou comeram por 
longo annos o pão do desterro. Milciades, o venceclor de MaraU10na, a 
maior JJatalba dos gregos contra o formidavcl exercito persa, mon·eu em 
prisão por não poder pag-ar 50 talentos de multa, a que foi condcmnaclo 
pelo in rnt·ato povo, por não ter pod ido •tomar uma praça que sitiava, re
tirando- c vencido. Cimon, seu filho, ta lvez o primeiro general athenien
. e, que pagou a multa ele seu pac, comeu o pão elo desterro. ,Themislo
clcs, o salvador da Grecia 11a celebre batalha naval ele Salamina, qnc c 
só cl'cllc, o prip1eiro g·cneral em Platéa, e ai n(la vcncodm·, em Myc::tle, 
morreu ás sopas elo persa vencido, crue g·cncrosamentc o recebeu c hon
rou. Aristides, o ju ·to, dos primeiros gcncraes de .\thcna , antagoni la de 
Themi ~locle , ma com elle se entendendo nas grandes occasiõcs, comeu 
lambem o pão do de. tcrro. 

«T'odcria, senhores, mencionar outros muitos bencmeritos tratados com 
ingTalicl ão; rasão por qur não mr arlmiro rlP cpwnln o"h~rrvo." 
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iD.isposta:; as cousas, por terra c no rio, e depois ele peque
nos tiroteios, entre os quaes um, no dia 9, com as .linhas ini
migas, no ponto das Antas, raiou o dia 11 de clezemJ)ro, em 
que o ares se ostentavam com tão fera catadura corno os ho
mens; pois continuava, aggravado, um temporal que desde 
alguns dias açoiLava os exerciLo,. 

No arroio Avahy, dispostos a embargar-nos o passo, esta
vam estendidos em linha de batalha 6:000 paraguayos, das 
tres .armas. Contra clles foi mandada uma divisão ele cavalla-· 
ria, para lhes cortar a retaguarJa, e outra pela direita. . , _ 

S. ex." mandou logo que a nossa artilheria assentasse suas 
ba.terias no alto de uma pequena collina, emquanto a caval
l<ula e inf'anterip. do terceiro corpo carregava .. Apesar ela 
horrível procella que n'essa occasião desabou, o passo foi 
intrepidamente transposto pelos nossos, debandando o ini
migo. 

O sr. visconde de Herval (que n'essa batalha !'oi honrosa
mente ferido), commandava a vanguarda; pois o general Ar-

• 
golo fUra rericlo em lloróró. O sr . marquez ele Caxias mandou-
lhe um ajudante de ordens, determinando-lhe que avançasse, 
e tomasse a bateria ele dezoito bôcas, que estava vomitan
do morte. Voltou o sr. 'isconcle, c perguntou a s. ex." se de
ra aquella orclem? (N'aquelle momento caia urna pancada ele 
agua diluviana) «Assim mesmo?» P?rguntou o sr. I-lerval. 
<(Assim mesmo", respondeu o r. Caxias. E a ordem foi bri

lhantemente executada. 
Tendo porém seguido infanteria já insuficiente para con

servar a conquista, e sustentar o fogo contra o inimigo, que 
a Lodo o custo procurava desalojai-a, mandou o sr. marquez 
de Caxias avançar todo o terceiro corpo, e seguiu pela esquer
da á tesLa do segundo, deixando o pri'meiro como reserva. 
Quando se fazia esse movimento apresentou-se as. ex. a obra-



334 

vo visconde de Herval, ferido por bala de fuzil, e que por is
so se :ue tirou do campo da aoção . 

Co llocou-se enLão o sr . marquez á LesLa do segundo e Ler
_ceiro corpo, e avançou contra o inimigo, que fazendo sobre 
nossas hastes fogo tremendo de bombas, metralha e fuzilaria, 
Leve de, acossado por .Lodos os lados, recuar para a planície, 
onde so!Jreu uma carga fot'Lissirna ele nossas arrojadas caval
larias que, par Lindo elos llanco , conseguiram envolvei-o com
pleLamenLe, ficand o quasi todos morLos, feridos OLl prisionei
ros 4• 

Nos annac de nossa hi Loria ~iliLar, talvez nenhum f'eiLo 
de armas haja brilhado co m LanLo esplendor como o d'csLa 
aclmiravel jorn ada. Nunca se viu LauLa ordem, nem LanLa JJra
vura como as nossas Lropas n'esse dia demonstraram 2• 

v 
Após tão esplendicla vicLoria, fo ram no:;sas forças occupar 

VilleLa, sendo enLhusiasLicamcnLe saudaclas pelos bravos _çla 
esc1uacl ra ahi ftmdeacla. 

' A mortalidade inimiga foi espantosa; para cima de 3:000 combalcn
Lcs acharam ahi repouso c lemo. Os prisioneiros foram mais de U.OO; 
encontraram-se no campo mais de 300 mulheres c crcauças; 200 homens, 
se tanto, tiveram a sorte ele escapar-se, dispersos pelos matos: CoJ.nple
Laram esses tropllco 18 canhões, l i JJaudciras, inuumcraveis artigos bel
lico ·, rezes, etc. 

N'cslc combate, a família do nosso preclaro g-eneral sacrificou sohre 
as aras da palria mais outro de seus prcslimo ·os membros: aqui foi mor
tallllcnlc ferid o o tm1cnte coro nel Ft'ancisco de Lima e Silva. 

' Bem era que tão mcmoravcl feito fosse pcrpcluatlo na memoria dos 
poslcros, como o foi, em wna maravilha de arte gluriosamenlecondigna 
ela gloria fJUC representa. 

A.lludo ao famoso quadro tia 1Jalall1a ele Avalll', l6la monunte11lal que 
honra os varões n'clla desenhados, o pai~ que lacs hcroes produz; c o no·~ 
so compaLriota, que a l~ornpa sagrou arti la príncipe, .Pedro Amcrico. 
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O general em cllel'e não descansou um momento depois da 
acção; pouco foi o tempo para providenciar sobre Loclas as 
causas urgentes, Laes como a reorganisação do exercito, vis La 
a necessidade ele dissolver varias batalhões mui desfalcados, 
preenchendo com us seus officiae's e praças os vasios ele ou
tros corpos; . a construcção de um novo entrincheiramento 
para resguardar Villeta, destinada a servir ele base occiclental, 
com hospHaes e depositas; o recolher da infanteria que guar
dava a estrada do Cbaco; o transporte ele viveres e munições 
para Villeta; um combate no clia 17 ele dezembro, em qhe, 
snrprehendido um regimento ele cavallaria, foi derrotado, dei
x-anelo 53 prisioneiros e 140 recrutas; reconhecimentos im
portantes para a ulterior operação. Não pôde o exercito mar
char mais cetlo, porque a chuva continuava torrencial, e es
tavam alagadas as varzeas, e cheias as sangas por onde Linha 
cl e transitar. 

Eis-nos chegados ao grande dia 21 ele dezembro de l 868, 
em que, ~egunclo meu modo de ver, a questão que clescle 
cinco annos ensanguentava quatro nações, ía verdadeiramen

te Ler o seu termo. 
Então,· do quartel general de VflleLa, o sr. marquez ele Ca

xias traçou a seguinte proclamação: 
<<Camaradas! O inimigo, vencido por vós na ponte ele Horóró, 

o no arroio de Avahy, nos espera em Lommas Valentinas com 
I 

os restos do seu exercito. Marchemos sobre elle 'e, com esta 
batalha mais, tm:emos concluído as nossas fadigas e provações. 

<<Ü Deus dos exercitas está comnosco. 
<<E ia! Marchemos ao combate, que a vicLoria é cerLa; por

que o general e amigo. que vos guia, ai·ncla aLé hoje não foi 
vencido i.n 

' A iDgraLidão de i1wejoso~ lóm Jtwanlaclo uni tollc, totle, c·rucifigc! 
contra o sr. de Caxias, por ter empregado esta phrasc. Coilio llalJeis em~ 
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· As duas hora~ da madrugada, o ~ r. marquez ele Caxias mon
tava a cavallo, pondo-se á tes ta das clnas alas, pelas ·quaes 
dividiu as forças elas tres armas, que se prepararam sem mo
chil<!s, nem bagagens e com os melhores uniformes. 

Seguiu primeiro uma divisão el e cavallaria, com o fim de 

palmadores, supprimem o que precede, c o que se segue, c só apontam 
para a phrasc destacada. Com a mesma indusb:ia vestiriam, por blas-: 
phemo, o sanbenito ao cloqucnte padre, <tnc pri ncipion um sermão: 
,, Maldito seja o Padre! Malclilo se] a o Fillio! ~Maldito s~ja o Espírito San
to'" Pertencem a esco la de lUchclieu,· Jefrica, .ou <tuem qncr cruc disse: 
«Venlt~m trcs linhas, cscriptas 9eja por quem for, que eu me incumbo de 
o fazer c1ú'orcar". · 

Operada a referida empab11ação, bradam co11tra a immodestia, contra 
a vaidade ... elo mais comedido c moderado elos homens. Do alto do seu 
tel.onio prégam: 1.", que nenhmu clesar haveria só pelo facto de haver 
sido , uma 011 ·m il vezes, vencido; 2.0 , que O natural pudO L' veda a 11111 ho
mem ele' exprimir-se ussim , Tall.anclo ele si mesmo ! Que pueris ce,;surus! 
, ·Onde condemna a proclamação os grandes gcneraes vencidos, os llre
dci·icos Grandes, Conclés, Turcnncs, ou "Napoleões? Onde apparecc o au
ctor da proclamação, tlmribul ando-sc a si mesmo ·1 

. As proclamações militares tecm sido, desde a lta antiguidade, um no
bre expediente 11ara exa ltar a coragem das tropas, c sublimar a alma 
dos combatente . Na lliada, em Tito Livi o, em Quinto Cu rcio, em Luca
no, em todos os bi -toriadorcs gTeco-lalinos, abundam as proclamações 
(reacs ou suppostas), proferidas ao encetar-se a pug na. A impreu ·a faci
litou aos modern os este gTande recurso ele estimulo o i11cil.ação. É um dos 
meios ela açtual cstrategia, Quanto maior é o perigo, c mais solemne a 
hora, lauto mais elevatlo, ostentoso, quasi tliria turgido, é o estylo do ge
ncro. O escalpcll o ela fria cr itica só descobriria cmpbase nas mais cilada~ 
phrases de actos simililantcs. Cumpre não d issecar tacs phrases, co mo : 
«Do alto <l'cstas pyramides, quarenta seculos vos COJJtemplam" , e nem 
outras dirig-idas pela mesma penna aos soldado~ do exercito de ltalia. 
Gambelta, Jloliciandn á ]?rança a capit11lação de ilfetz, rompe assim : 
uFrancezes! Elevae as almas c as resoluções até á allura dos meclonl10s 
perig·os, que nos acabrunham a 11alria••. J)ucrot fi11clára assim a sua pro
clamação : «Quanto a mim, juro ante a nação inteira que não tomarei a 
entrar em París, senão morto ou· vctlccdor". Ora, csl:ils proclainações são 

· hoclierna. , pos teriores ás do nosso g·eneral. 
Em todos os casos, o in tu ito tem sido expor tar, elevar os animas em 

supremas conjuncttlras, mas con1 cuormes dill'erouças cre te; a li a excitação 
assenta em imag·cns ou em fa lsicladcs, aqui 11a mais convincente verdacl o. 

Ncnllllm sccul o co ntempla va os francezcs do alto de pyt·am icl e ncnlm-
• il - • I 
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cunLornear o inimigo em sua ·posiç.ão de Lómas ValenLinas, e 

explorar o potreiro Marmoré, inL<.:rccpLando a communicação 
com as forças de Angustura, Piquiciri ou outras. 

Chegado o exercito á frente da extensa linha forlificada de 
Piquiciri, mandou o sr. marqnez de Caxias uma divisão de 

ma. As resoluções tl'elles não salvaram Metz. O proclamador de 18i0 vol
tava ~em vivo e bem vencido a Paris, no anno seguinte, e representava 
desde então o departamento de Nicvre, na assembléa nacional. 

Diversa é a linguagem do gcneral,brazileiro, como reconhecerá flUem 
ler essa proclamação de hoa fé, e sem tnmcal-a. Diz elle aos soldados 
que marchem á victoria, a qual é certa, porque o Deus dos exercitas es
tí!va conmosco, c o g·e)leral que os guia v a nunca fóra vencido. Que h a , 
n'isto de falso'/ que ba n 'isto de i'mmoclesto? 

Falso? O que ? Desde a juventude até hoje, quando foi Lima e Silva 
vencido? Em que comllate entrou, que campanha delineou, cruc batalha 
dirigiu, em que a victoria lhe não coroasse a espada? É facto patente, 
notorio, consagrado nos annaes da nossa historia. 

Immodesto ! Como? O guerreiro rememora o facto, e attribue-o á pro
tecção do Deus dos exercitos, que é, na llóca de um crente, o que o po
vo qualifica tambem de sina, fortuna,, estrella. 

E acaso produziu a proclamação o almejado elfrito? 
Ouça-se, entre mil, a voz de um dos mais competentes narradores, e 

testçmunha ocular, o distiRcto (então) capitão de estado maior de 1.• 
classe, .\. de Sena Madureira, na sua Resposta a 1'hompson: «O enthusias
mo que produziu em nossas fileiras essa eloqucntc c concisa proclama
ção, é facil de imaginar-se!" 

E isto, crue é titulo de louvor, ha quem ouse convertel-o em corpo de 

delicto! . 
Xenophontc, o celebre historiador, no seu Ana base (Expedição de Cyro e 

Retirada dos Dez ptil), sendo um dos cinco cl1efes que commandaram a 
immortal retirada, e que tão larga parte teve na salvação de seus irmãos 
de armas, distingue-se, n'cssa obra prima, principalmente por uma nf10 
alfcctada piedade, que lhe faz ver presente sempre uma cspecic de .pro
videncia divina, c até attribuir a inspiração celeste as resoluções genero
sas e energicas, que o heroismo do coração lhe dictava. 

E, visto que o nosso grande general alcançou com a referida procla
mação o que tivera em mira: exalçar, em momento critico e solcmne, o 
espiri\O de suas tropas; c o fez com verdade, sem exageração, referin
do-se á protccção do Altíssimo, e dando, em penhor futuro, meio seculo 
de ininterrupto passado, ilnalmentc a sua fortuna (se é esta a palavra); 
a ' proclamação foi honesta, foi utiJ, foi lwbil , foi superior a quantas ~e 
ap1·esent·am r.omn mncl rlo~ rln g-~nrrn , rm v~IOI' rrnl r rm alcnnrr .. 

22 
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cavallaria, com sufficiente infanteria e artilheria pelo flanco 
direito, para romper a linha e bater a guarnição pela retaguar
da; assim foi o inimigo atacado de flanco e inopinadamente, 
perdendo logo 34 canhões, 680 mortos e mais de 200 prisio
neiros, polvora, munições, armamento e bandeiras. 

Ao mesmo tempo, onlenava o general um reconhecimento 
armado sobre o reducto de Lomas Valentinas, onde Lopez com 
o gro~so do seu exercito se achava intrincheirado, sendo pas

. moso que a guarnição de Angustura, sem tentar uma diver
são) permanecesse impassível. 

Chegava mais a noticia de que a divisão mandada ao po
treiro Marmoré, n'elle entrára1 batendo uma força ahi encon
trada, e capturando muito gado. Esta divisão recebeu ordem 
ele vir com parte da columna juntar-se á ala que seguia para 
a frente. 

Ás tres horas ela tarde fez-se ouvir, por ordem de s. er..a, 
o Loque de cnsilhat· cavallos, e o da chamada ligeira, e logo 
após o de avançat· e canegar. 

Tanto infantes como cavalleiros rivalisaram em denodo, 
avançando rapidamente sobre as trincheiras collocadas no 
ponto culminante ele uma elevada collina, para dentro das 
quaes se recolhêra o inimigo, obrigado pelo nosso bombar
deio; c eis-aqui como um historiador narra o que então se 
passou: 

- O sr. marquez de Caxias rlirige seus h:Halhões ao assàl
to de Lo mas ValenLinas . Lopez, que peJa manhã, ao ver orno
vimr,nto da nossa cavallaria, assestára a maior parte da sua 
artilheria á retaguarda elo rcducto, onde ainda não estava 
entrincheirado, apressa-se em collocar na frente ameaçada 14 
hôcas de fogo. Fez-se o inimigo fort e em sua cochilha, que 
$8 nos apresenLa com dois degraus ; Q enLrlnéheirarnento na 
frenl e acompanha o primeiro. n in terior da posição consiste 
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·em mat0-ralo, casas e laranjaes ; pelos lados segue o entrin
cheiramento, envolvendo outra cocbilba, que domina a pri
meira, e na qual se vê a casa ~o dictador, com a bandeira tri
color arvorada na frente . 

Nossa infanteria ·e cavallaría rivalisam em auclacia: avan~ 
çando rapidamente sobre a forLificação. O inimigo cobre de 
metralha os nossos batalhões, mas estes, desprezanclo ·o mor
tífero fogo, chegam ;i; contra-escarpa do fosso; ahi estão es
condidos lanceiros, que buscam irnpeGlir-nos de galgar ás trin
cheiras, e s-ão logo bayonetados; uma companhia de ponto
neiros entulha o fosso com os seus caclaveres, abrindo sobre 
elles passageE!l; cavallarla e lnfanteria enLram no reducLo: os 
arti.lbeiros paraguayos são mortos junto ás hôcas de fogo, e 
assenhoreâmo-nos· das 14 ·peças que h~ via pouco dizimavam 
nossas fileiras. 

A victoria é nossa, mas o terreno interior da fortificação 
olferece completo abrigo á infan·teria inimiga, que cl 'ali domi
na e fuzila horrivelmente os nossos, sendo feridos ou mortos 
o barão de Triumpho, o coronel Albuquerque Maranhão, outros 
commandantes e numerosos officiaes e praças. Sobrevem a 
noite, e apesar de uma chuva torrencial, o fogo de ambas as 
partes continúa com furia insana. 

Ficava reconhecido que todo o terreno interior do entz:in-· 
cheiramento ·favorecia extraordinariamente a defeza, por ter 
l0ngos e successivos capões de malo, d'onde os paraguayos 
se emboscavam, alem de muitos àrranchamentos, cada um 
dos quaes se convertia n'um baluarte, sen.clo impossível ás 
nossas cavallarias manobrar em tal terreno. 
, Estava feito o n~conbecimento, mas entendeu o sr. marquez 

de Ca:x:.ias que a todo o -custo nos devi amos manter nas posi
ções conquistadas, sob pena de pcrclermos o fructo ela victo
rla. O inimigo levou toda a noil e a il osp ~j ar artilher.ia e fuzi-
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laria. O sr. marquez deu então, permanentemente, novo exem

plo de abnegação e desprezo da vida; manteve-se toda a noite . 

ele horrível recordação, a caYallo, e nas linhaR de fogo, mos

trando a todo o seu exercito como cada um deve proceder no 

seu posto de honra. 

Entre os troph'eos cl'esse renhido combate, caíram em nos- · 

so poder 14 canhões da linha que assaltámos, sendo grato aos 

brazileiros o haver-se retomado a peça Withworth, de 32, que 

nos fôra arrebatada no combate de 3 de novembro em Tuiuty, 

e bem assim mais duas, das quatro por elle arrebatadas na 

jornada ele 2 de maio de '1866; eRsas duas reunidas a outras 

Juas, já retomadas no Itorórú, formam as quatro, de que se 

Linha apoderado o inimigo; de fórma que já d'essa ordém ne

nhum tropheo mais possuía elle em ·seu poder. 

No estado elas causas, quando tudo parecia proximo ao ter

mo, precisando o sr. marque~ de Caxias mandar chamar a 

Palmas o valent~ com mandante Paranhos •, com a sua brigada, 

recommenclou ao seu ajudante ele campo que igualmente al1 

procmasse os generaes Gelly y OIJes, argentino, e Castro, 

para irem, querendo, tomar parte na operação decisiva que 

tinha de dar-se, com o fim de bater o inimigo que, como ulti

mo refugio, se tinha emboscado na mata, com algumas peças 

de campanha. Accorreram pois incontinenti os argentinos e 

orientam;, rrue nos dias 2.2 e 23, com a brigada do coronel Pa

ranhos, e a artill1eria a cavallo do coronel Mallet, passaram de 

' J<:Levado a brigadeiro, depois de concluída a campanlm, em que to
mou parte desde o começo no l~slado Oriental do Uruguay até Cerrocorá, 
onde 'o deixou o genr.ral Camara, viscolide de Pelotas, encarregado do 

· campo em que a tyrannia de Lopez exhalou o seu ultimo suspiro. O bri
gadeiro Paranhos foi um ])ravo incansavel, que honrou o seu nome, mas 
não pude gosar dos seus louros, snccumbindo na Assumpção, de moles
lia adquirida n'cssc batalhar de cinco annos, logo após a nossa completa 
victoria, rodeado da esLima do seu general, o illustre visconde de Pelotas, 
P rir I oclo;; o~ f'rn~ ,r,mnnr:ula". 
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Palmas para o acampamento, pela linha de Piquiciri, sem que 
a guarnição de Angustura os hostilisasse. 

VI 

J~ntâo foi no dia 24 dirigida pelos tres generaes a seguinte 
intimação: 

-«Acampamento em Ji·ente a Lomas Valentinas, 24 de ele,. 
zembro de 1868, ás seis horas da manhã. 

«As. ex.a o sr. marechal Francisco Solano Lopez, presi
dente da republica do Paraguay, e general em chefe elo seu 

exerc.ito. 
ecOs abaixo assignauos, generaes em chefe dos exer~i

tos alliados, e representantes armados por sçus governos na 
guerra a que as suas nações foram provocadas por v. ex.a, 
entend.em c~mprir um dever que a religião, a humanidade e 
a civilisação lhes impõem, intimando em nome d'ellas a v. ex. a 

para que, dentro do praso de doze horas, contadas do momen
to em que a presente nota lhe for entregue, e sem que se sus
pendam durante ellas as hostilidades, deponha as armas, ter
minando assim esta já tão prolongada lucta. 

<cSabem os abaixo assignados qua~s são os reclll'sos de que 
póde v. ex. a dispor' hoje, tanto em relação ás forças das tres 
'armas, como a 1:espeito das munições . 

«Ê natural que v. ex.a pela sua parte conheça <t força nú-
merica dos exerci tos alliados, seus recursos d~ todo o genero, , 
e a facilidade que sempre têem para fazer que sejam elles 

permanentes. 
<<Ü sangue derramado na ponte !Loróró e no arroio Avaby, 

devia haver persuadido a y. ex. a a pÓupar as vidas dos seus 
soldados no dia 21 do corrente, não as forçando a uma resis
Lencia inutil. Sobre a cabeça de v. ex .a eleve cair totlo esse 



342 

sangue, assim como o que tiver ele correr ainda, se v. ex.a 
julgar que o seu capricho deve ser superior á salvação do que · 
resta do povo da r e publica do Paraguay. 

<<Se a obstinação cega e inexplicavel for considerada por 
v. ex. a preferível a milllares de vidas que ainda ·se podem 
poupar, os abaixo assignados responsabilisam a pessoa de 
v. ex . ~ perante a republica do Paraguay, as nações que elles 
representam e o mundo civilisado, pelo sangue que vai cor
rer a jonos, e. pelas desgraças que vão augmentar as que já 
pesam sobre este paiz. 

«A resposta de v. ex. a servirá de governo aos abaixo assi
gnados, que a tomarão corno negativa, se no fim do praso mar
cado não tiverem recebido qualquer resposta á pt·esente no
ta. = ;lfcvrq-u,e;:; .de Caxias= J. A. Gelúy e Obes= He'TI/l'Íque 

Cast'l"o.» 

A esta inLimação respondl:)u o diotador, no fim do praso 
marcado do seguinte modo : 

- «Quartel general em Piquicíri, 24 de de;5embro de 1868, 
as tres horas da tarde : 

«0 marechal presidente da republica do Paraguay de
vêra talvez dispensar-se de dar uma resposta escripta as. ex. as 

os srs. generaes em chefe dos exercitas alliados na lu
cta com a nação a que preside, pelo tom e linguagem desu
sada e inconveniente á honra militar e á rnagistraLura supre
ma, com que v. cx.a; julgayam chegada a opportunidade de 

fazer-me a intimação ele depor as armas no termo de doze horas, 
para terminar assim uma lucta prolongada, ameaçando lan
çar sobre minha cabeça o sangue já derramado e que ainda 
tem de derramar- ·e, se não me prestasse á deposição das ar
mas, responsabilisanclo a minlla pessoa perante a minha pa
tria, as nações que v. ex.'~> representam eu mundo civilisadlo. 

Comludo quero impor-me o dever de fazel-o, rendendo assim 
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parte dos m€)us e dos que combatem, assim como ao senti
mento ele religião, humanidade e civilisação, que v. ex. as in
vocam na sua intimação. 

«Estes mesmos sentimentos são precisamente os que me 
hão movido ha mais de dQis annos para sobrepor-me a toda 
<J. descortezia offi.cial com que tem sido tratado n'esta guerra 
o exercito ela minha patria. Procurava então em Yatayti-Corá 
em uma conferencia com o ex.1110 ·Sr. general em chefe dos 
exercitas alliaclos, e presidente da republica argentina, bri

gadeiro general D. Bartholomeu Mitre, a reconciliação de 
quatro estados soberanos da America do Sul, que já tinham 
principiado a destruir-se de uma maneira notavel, e sem em
bargo a minha iniciativa, o meu al'a~oso empenho n~o encQn
trou senão o üesprezo e o silencio por parte dos governos 
alliados1 e novas e sangrentas batalhas por parte ele seus re
presentantes armados, como v. ex.as se qualificam. 

cc Desde então vi mais clara a tendencia da guerra elo~ 

alliados sobre a existencia da republica do Paraguay, e de
plorando o sangue v~rtido em tantos annos de lucta, ente,ndi 
dever cala,r-me, e, pondo a sorte da minha patria, e seus ge
-nerosos filhos na mão ~lo Deus elas nações, combati os seus 
inimigos com a lealdade e consciencia com que o tenho feito, 
e esto11 ainda ~isposto a continuar, combatendo até que esse 
mesmo Deus e nossas armas decidam ela sorte definiliva ela 
causa. 

ccV. ex.a> julgam dever communicar-me o conhecimellto 
ÇII:le têem dos recursos de qlile aclualmente posso dispor, jul
g.ando q,ue en Lambem posso saber qual a !orça numerica elo 
exercit.o alliado e seus recursos, que crescem ele dia em 

' . 
dja. 

-<cNão Lenho conhecimento d'isso, mas tenho ~ experiencia 
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dos quatro annos, de que a Jorça numerica e esses recursos 

nunca impozeram á abnegação e bravura do soldado para

guayo, que se abata; com a resolução do cidadão honrado e 

do christão que quer uma sepultura em sua patria, antes que 

vêl-a humilhada. 

«V. ex. as julgaram dever recordar-me que o sangue der

ramado em Itoróró e A vaby deveria ter-me determinado a 

evitar o que correu no dia 21 do corrente; mas v. ex. as es

queoeram,-se, sem .duvida, que esses mesmos actos poderiam 

de antemão provar quão certo é o que acabo de ponderar 

sobre a abnegação de meus compatriotas, e que cada gotta 

de sangue que cáe em terra é mais uma obrigação contrabida 

pelbs que :vivem. E perante um exemplo simi'lbante, minha 

pobre cabeça poderá curvar-se perante a ameaça tão pouco 

cavalleiresca, permitta·se-me que ~ diga, com que v. ex.as 

julgaram dever intimar-me? V. ex.as não téem o direilo de ac

cusar-me perante a republica do Paraguay, porque defendi-a, 

defendo-a, e continuarei a defendei-a. 

ccElla me impõe esse dever, e eu me orgulho de cum

pril-o até á ultima extremidade; e demais, legando á historia 

meus actos, só ao meu Deus devo contas. E se ainda tem de 

correr sangue, Deus tomará contas áquelle sobre quem pese 

a verdadeira responsabilidade. 
I 

: <cEu pela minha parte estou ainda agora disposto a tratar 

da conclusão da guerra sobre bases igualmente honrosas, 

mas não estou resolvi do a. ouvir uma intimação para depor 

as armas. 

ccAssim, a meu turno, convidando a v. ex.as a tratar da 

paz, creio cumprir um dever imperioso para com a religião, 

a humailldade e a civilisação por um lado, e por outro o que 

devo ao brado unisono que acabo de ouvir dos meus generaes, 

chefes, officiaes e soldados, aos q uaes communiquei a intima-
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cão de v. ex. as, e o que devo tambem á minha propria honra 
e ao meu proprio nome . 

«Peço a v. ex.as desculpem não citar e:u a data e hora 

da notificação, não a tendo á vista, mas foi recebida nas mi

nhas linhas ás sete e um quarto horas da manhã. 

« Deus guarde a v. ex. as muitos annos.- A s. ex. as os 

srs. marechal marquez de Caxias, coronel major D. Henrique 

de Castro, brigadeiro general D. Juan A. Gelly y Obes. 

-«Acampamento na Loma Cumbaraty, 25 de dezembro 

de 1868.=Fmncisco Solano Lopez .» 

Eram portanto inuteis as leaes diligencias para pôr cobro 

no derramamento de generoso sangue, e assim se via repeti

da a prova do o~60S Det 6S m~lt pe1'Cl81'8) p?'ÍUS dementat. 

VII 

No dia 25, desde as seis horas da manban, 40 bôcas de fogo 

vomitavam mais de 3:000 tiros sobre o inimigo. Depois avan

çaram duas baterias para a frente, a fim de metralhar a mata. 

Houve um encontro, em que os paraguayos perderam 200 

mortos e 3 O prisioneiros i . 

A 27 de dezembro a nossa artilheria, protegida pela nossa 

infanteria, foi ganhando terreno a cada descarga, e em pouco 

tempo estava no interior do reducto 2. O inimigo ante um tal 

' No dia 26 de dezembro era o sr. marquez de Caxias nomeado grão 
cruz da ord.em de D. Pedro I, 71elos seus 1·elevantes e wt1'ao1·dinarios ser
viços p1·estados na gtterra do PaTaguay. 

' Em ·sessão do senado de 15 de juulio de 1870, disse o illustrc senador 
~·igueira de 1\lello : - rd~u declaro, e o declaro com profunda convicção, 
que nunca para mim o sr. duque de Caxial" lJL·ilhon com lnz mais viva do 
que quando se apresentou no ataque de Loinas Valentinas. (Apoiados.) 
Os uobrt;)s seuaaores sabem que u·esse atarrue as nossas tropas foram por 
vezes repellidas; que um batalhão glorioso, o 26.", composto pela maior 
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arrojo, atacado por todos os lados, metralhado de perto nas 

matas, procurou desordenadamente fugir. O general em ch€fe 

ordenou que duas divisões de cavallaria carregassem pelare

taguarda e esquerda do inimigo, que se viu completamente 

envolvido e abandonado pelo tyranno, que fugiu tambem, 

apenas a ;vigia que tinha junto de si o avisou que. o nosso 

exercito avançava e que as cavallarias' carregavam pela es

querda e retaguarda. Argentinos e orientaes procederam 

igualmente em toda esta: batalha com inexcedível pericia 

e valor. Tomaram-se mais 24 bôcas de fogo; e o exercito, 

em marcha triumphal, occupou toda a posição, ficando em 

nosso poder viveres, muniçõe!, archivos i e bagagens de Lo

pez e ào seu seq;uito . 

VIII · 

E antes de passar ávante, aqui Locarei n'um ponto que os 

marechaes de salão Lêem agitado : Por que rasão se deixou 

Lopez fugir? Por que rasão não foi cercado» ? Vejâmos o que 

significa este tremendo calcanhar de Achilles. 

parte de cearenses, foi o que formou esse quadrado, inabalavelbaluarte que 
fez parar as tropas fanaticas de Lopcz; que foi no centro d'esse quadrado 
que o nobre general fez brilhar sua espada, de modo a infundir coragem 
aos nos os soldados, e dar tempo a que viessem tropas frescas, e -e ar
ranca:sse ao inimigo uma victoria que elle já suppunha ter ganhado. 

"s·im, senhores, dil-o-hei com franqueza, porque cnuucio os meus 
propüo cnti.J.uentos: tive uma g-rande commoção quando, l endo a des
cripriio ct·csle combate, ü o nosso general no meio de todo, os comba
tentes nústm·ando- c com os soldados e officiaes arrancar a Yicloria ao 
ini.Q:úg·o, com honra e gloria para o imperio." 

' N'csses archivos foram achados horrorosos documentos, entre elles 
UJJl que tinha por titulo: "Lista dos prisioneiros de guerra, que foram 
passados pelas arma , tomados no combate de Tuyuly a 3 de novembro ; 
e a 12 de dezembro do anno de 1867 foram fuzilados». É uma relação 
interroinav~l, com indicação de graduações, nomes, nacionalidades c gc
awro de morte que se lhes in ll ig-iu. Essa horrenda lista foi publicada no 
.final do IJiario do exercito, de 1868. 
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Não estava cançado o nosso general, não. É certo que du
rante trinta e seis horas se não apeára de cavallo; mas para tal 
homem, nas occasiões criticas, não são conhecidas as palavras 
somno, trabalho ou fadiga ., 

É de primeira evidencia que nada desejou elle mais arden
temente do .que aprisionar o clictaclor; e alem elas sabidas dis
posições geraes, comprova-o a seguinte circumstancia, que 
me foi relatada por officiaes generaes presentes ao facto. 

Logo no principio da acção, passou-se para o nosso lado um 
paraguayo, que foi levado á presença do sr. marquez.. Jul
gando este, que Lopez, como geralmente havia succedido, es:
taria ausente, interrogou sobre isso o transfuga, o qual lhe as
severou conservar-se elle na posição que atrás mencionei. 

Difficil é descrever o jubilo que se apoderou do nosso general, 
ao ouvir tal noticia; e então bradou, diante de muita gen.te : 
«-Digam aos soldados que, quem me apresentar Lopez, 
vivo e são, alem das recompensas que o estado lhe outorga
rá, receberá logo um conto ele réis do meu bolso!» 

Durante a horrível noite, os mais bravos officiaes haviam 
cedido alternativamente ao somno, e só o general em chefe se 
conservava firme sobre a se lia. Um de seus· mais dedicados 

companheiros, tendo-se deitado ao pé cl 'elle na terra ensopa
da, acordou no fim ele uma horá, e vendo-o meditabundo, 
·pergunLou-lhe em que esLava pensando: 

cc- Pensp, lhe respondeu o sr. marquE:z, que ali defronte 
está Lopez, na mesma posição em ÇIUe me acho. Não tenllo á 

minha disposição um soldado que não esteja a postos ; já me 
nã0 resta reserva nem mais um braço a que possa recorrer 1• 

' Tocando n'cste assmupto o distinclo oflicial Senua Matlureira na ~ua 
resposta ao aüuador Tltompson, ex:pr.ime-se ll'cst'arte :- l'orque não se 
perseguiu Lopez ' immediatamcnte, como aconselhava a estrategia mais 
vulg-ar, e ao alcance de crualquer soldado? A rasão não esta na cunvic-
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Outro tanto lhe acontece a elle certamente, pois, a não ser 
assim, tivera aproveitado esta occasião para um golpe au
daz.)) 

Deu-se a batalha; ficámos vencedores; mas de Lopez nin
guem deu noticia; d'elle nada informaram ferido~ nem prisio
n~iros. Grassou portanto a persuasão de que se achava escon
dido algures, como tantos centos de outros paraguayos, que 
pelo dia adiante foram sendo descobertos occultos em tóca~ 
ou entre capões de mato. Que impossibilidade havia de que 
outro tanto lhe succedesse? 
· E em que circu rnstancias se realisou sua fuga? 

Lopez, com poucos sequazes, fugíra a toda a brida pelo po
treiro Marmm·é; todo o seu exercito ficára morto ou ferido, ou 
se compunha de prisioneiros, que era prudente guardar com 
cavtela. Tanto era assim o estado de taes defensores que, para 
continuação da sua defeza, teve o díctador que rcorganisar, 
depois d'isso, outro simulacro de exercito, composto dos fe
ridos convalescentes e do escasso resto de povo, velhos, crean
ças e até mulheres. 

Ora, pelo potreiro Marmoré effectuou-se .de feito um reco-
' nhecimento, como até o proprio Resquin menciona. Ahi não 

foi Lopez descoberto, e nem o podia ser porque, a esse tem-

. ção que nutria o marquez ácerca da retirada de Lopez para a Europa, · 
segundo a supposta promessa do general Mac-Mallon; não está na ignu
rancia que tivesse o general brazileiro de uma operação de simples in
tuição e bom senso; c sim no estado ueploravel a que um mez de com
bates sanguinolentos e successivos havia reduzido a nossa cavaUaria, 
que em todo esse tempo não tinha recebido forragens, nem remonta nem 
tirado os freios,! Estavamos quasi a pé, montados em cavallos estropia
dos pelo serviço sem descanso. A nossa inianteria. eslava extenuada de 
fadiga para CluprelJendcr uma marcha para o interior do paiz, c sobre a 
cordilheiras, onde ~r rel'ngiitra o dirt;ulor, ru:jo tcrrilcH'io não ronhrcia
mos. Não tiubamos Joroecimcolo de viveres, para uma marc!Ja no inte
rior, prompto em occasião em que se não podia ter contado com ella. 
Sem estes meios de acção como seria proficua a perseguic.,ão do ~TUnno? 
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po, já elle ía longe. A picada por onde se transportou, até á 

propria dama Linch eJle a occultára. Que fazer? Mandar avan
çar uma pequena força da tão cansada ~avaliaria? Grande im
prudencia fôra., Como havia ella de perseguir o profugo em 
uma circumferencia de tres leguas que a área das operações 
comprehendia? Só tres dias depois é que se soube a direcção 
que elle tomára. Cumpre não esquecer que totalmente nos 
faltavam mappas, pla~tas· ou conhecimento de taes localida
des; ahí a carta geographica era traçada á ponta da .espada. 
A posição totalmente desconhecida e as fortificações costu
mavam surgir inopinadas; tudo eram ciladas. ·Acrescia que 
constava (o que aliás Resquin c;onfirma) achar-se proxima ou
tra: força inimiga importante, e havia para isso fundamento, 

visto como a columna ele Caminos já se achava ao pé do cerro 
de Aruahy. Alem d'essas forças para a frente.flcava ai~da pro
xima a guarnição de Angustura para a retaguarda. Erro pal
mar houvera sido arriscar, em taes circumstancias, em re
giões incognitas e perigosas, forças cansadas, quasi dirieis 
que por uma só batalha, que ininterruptamente se tinha es
tado ferindo durante vinte dias, que se seguiram a outras gra
ves pelejas; e isto quando se corria risco de encontrar pela 
frente tropas frescas, mais numerosas, fortificadas, conhece
doras do terreno. para offensiva e defensiva. 

Procedeu pois o circumspecto general pe~feitamente, tra
tándo de assegurar a conquistada posição, e não fazendo pe
riclitar as operaçõ'es com aventuras lemcamente arriseadas t. 

' O illustrado sr. visconde de Nitlleroy, em sessão do senado, de 12 de 
julho de 1870, assim se exprimia a es te respeito: 

.. : "Fuga de Lopez !» Era. uma. voz, assevereu o nobre senador, uni
sona; todos diziam, attcnta. a. posição de Lopez em Lomas Valentinas: 
JlOpez não póde escapar; necessariamente seFá preso; mas ellc fugiu; lo
go, Iião houve ordem para. preRdel-o." Ousa-se chegar a. esta. conclusão: 
qne n1io honv!C' orrlem para o aprisionamrnl·o de Loper. ! Quando a g·uerra 
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IX 

Continuâmos a narração. 
No dia immediato, :28 ele dezembro de 1868, os generaes 

alliados mandaram intimar rendição ás forças sitiadas em An
gustura, e a resposta foi que se entendessem t:om Lopez, que 

era contra Lopez, quando Lopez era o alvo de todas as vistas, de todas 
as attenções, podia fallar ordem precisa para se prender Lopez ? Não es
tava isto no animo, no interesse, no proposito ele todos? O nobre duque 
não dirigia tudo para esse fim ? Todos os seus Jogar-tenentes, todos os 
conunandantcs de qualquer força, a simples praça de pret não tinham 
por empenho, por principallZesideratwn a apprehensão de Lopez? 

•<NO entretanto, aiTirma-sc ': l'ng·iu Lopcz, porque faltaram ordenR. Pois 
é de admirar que fugisse Lopcz n 'aquellas circumslaneias, de posição, e 
terreno, e com os meios de que dispunha, não estando eUe até nas pri 
meiras linl1as do combate, mas arredado, fó ra do alcance dos tiros, em 
distancia? 

«Sr presidente, a historia o demonstra, todos sabem perfeitamente que 
mesmo nas antigas g·uerras travadas, çm crue os cavaUeiros ele ouh·os 
tempos, frente a ü·eute batalhavam, muitas vezes o chefe elo inimigo der
rotado logrou fugir escoltado, ou só. Que é de admirar qne Lopez, acou
tado onde se ac!Java, na distancia de linhas activas do coml)ate, COI!l meios 
predispostos, tendo os melhores cavallos sellados, se partisse, h·anspondo 
terrenos que elle conhecia perfeitamente, como eram desconhecidos pe
las forças alliadas? Terrenos desconhecidos, cobertos de matos e banha
dos, ofTereccndo tantos escondrijos, não proporcionavam mil modos de 
fuga? Que é de admirar que Lopez, quando viu o desbarato completo de 
suas forças, montasse a cavallo, seguido d'aquelles que mais proxim.os 
se achavam, fugis se, sem ·que houvesse meio de prcndel-o? 

«Mas disse o nobre senador : «Dispunha-se ele uma força consideravcl 
de cavallaria para l)ersegnil-on. Essa força de cavallaria trabaUmva in
cessante, havia trcs dias ou talvez muito mais (porque mesmo antes ela 
passagem do Chaco já as cavalhadas em movimcnlo não podiam deixar 
de estar mallrataclus); vinlw:m de long·a clislancia; tiniJam pa sado o Cllaco 
por espaço de mais ele cluas leg-uas de I)CSSimo transito, em que muitos 
cavallos até teriam soiTrido feridas c cruédas, e ainda por ultimo houve 
dois dias de balaU1ação continua: como pois poderia, ainda quando fosse 
conhcciãa a dirccção, essa cavallaria acompanhar, pór-se á pista dos ca
vaHos escolhidos de llroposito, e mantidos ao lado de Lopez? Entretanto, 
a:ll rg-a-se a fuga de LO]le:r. como nma gmnde carga !» 
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mostravam juigai· que ainda estivesse. em Lomã.s Valefitlnas. 
Por isso, na madrugada de 29, marchou o exercito em direc
ção a Angustura, e ás oito horas ía-'se encetar o boinbardeio, 
precursor do assalto, quando se apresentaram successiva
~ente dons parlamentarios, elos quaes o 2. 0 disse qüe dese
javam certificar-se por seus olhos, se era cetto não estar já 

Lopez em Lomas Valentinas. Concedido isso, e regressando 
esse p.arlamentario a Angustura, esperou-se o dia seguinte. 

I 

A 30, ao clarear do dia, est~va já o nosso exercito etn po-
sição de ataque, quando yoltou o parlamentario, declaran@o 
que se rendiam, pedindo apenas algumas horas para se pre
pararem, ao que o general em chefe annuiu, cOii~edehdó-lhes 
até uma hota da tarde. Ás onze horas os parag'tlayos saíam dó 
seu reducto, que os nossos foram logo occut)ar. Ao chegarem 
ás nossas avançadas, desfilaram a dois de fundo, e entrando 
no circulo formado pela nossa caYallaria, ensarilharam e en'" 
tregaram as armas, tendo a generosidade dos generâes allia
tlos ·permitLido o uso das suas espadas aos officiaes. Esta força 

\ 

que se rendeu era ele 1:35(1 homens, alem de muitas mulhe-
res 'e cteanças. Acharam-se dezeseis peças, inclusive uma dê 
150, e innumeros petrechos bellicos t. 

X 

Dirigia-se JlQ·.dia 3 ele janeiro, ao toque· da alvora·'da, o sr. 
marquez de Caxias com grand-e parte do exercito para a As
sümpç~o, aonde chegou no dia 5, sem encont\·at na matcha o 
ineno1; embaraço; e ele pois de passar pelos gt·andes desgostbs 
de ~er succumbit· o valente barão do 'friumpbo, e. o seu se· 

' Commandava a posição o escríptor Thompsoil, o aflnader do piano 
da sr.• ]1inch, envernizado em tenenle coronel, e l'ão belli'Coso no 'papel 
como ]Jncalo nos cmnpos rle balallw. 
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cretario dr. Dias da MoLa, considerou que era cmfim tempo de 

olhar para a sua deteriorada saude, de se conformar com as 

prescripções dos ~edicos 1, e de aproveitar a licença que 

pelo governo lhe fôra concedida. 

Ainda assim, no dia 14 de janeiro fazia o general em, chefe 

seguir uma expedição com destino á província de Mato Gros

so, não só para communicar ao presidente d'aquella provin

c~a os importantes acontecimentos, como para fazer explorar 

o Fecho dos Môrros, com o fim de mandai-o l'orl,ificar e guar

necer. 

Resolveu portanto retirar-se para Montevidéo, o que e1fe

ctuou, embarcando no dia 19 dej aneiro de 18G9 no vapor 

Gua;poré, que encalhou em viagem, transportando-.se por isso 

s. ex.a par,a o Lima e Silva, chegando a Montevidéo no dia 

24, em tal estado, que no curto trajecto que teve de andar 

até o hotel oriental, cansou de modo que foi preciso amparar

se nos braços de amigos. 

No dia 5 de fevereiro c~egou a Montevicléo o sr. conselhei

ro Paranbos (hoje visconde elo Rio Branco), ministro dos ne

gocios estrangeiros, . em missão especial junto ás r.epublicas 

do Prata, e havendo o sr. marquez ele Caxias obtido licença 

do governo para tratar-se no Brazil das moles tias adquiridas 

em campanha, embarcou a 9 de fevereiro para o Rio de Ja

neiro, publicando a seguinte ordem do dia: 

«Achando-me gravemente enfermo, e tendo obtido dtJ go

verno imperial licença para tratar de minha saude no Brazil, 

é com o coração opprimido pela dor que si~to, ao separar-me 

do exercito a quem me coube a honra de commandar, que me 

dirijo aos meus camaradas para dizer-lhes os meus adeuses, 

' Com elfeíto, s. ex.a cl1egára á Assumpção cxhausto, r com ameaças 
de uma congestão, que podia ser fatal. Um dia, c ~tnndo ali a ouvir mis
sa, 'teve uma syncopr qnr inspii'on viyo Clli rlarlo. 



restando-me unicamen te o consolo de os deixar aos cuidados 

do bravo e distincLo gene1·al Guilherme Xavier de Sousa, que 
os saberá levar sempre pelo caminho da gloria, qu e até hoje 

tem trilhado . 

. <<Se porventura tiver ainda a fortuna de restabelecer-me 

nos patrios lares, conl.ern os men hravos companheiros de 

glorias e fadigas, que ainda voltarei um dia para continuar a 

saudai-os na ardua campanb<1 em qu e nos achâmos empe

nhados. 
«Espero, e tenho inteira conuança que a estima, conside

ração e amisade que ele todos mereci, desde o general mell 

immediato até o ultimo dos meus soldados, serão do mesmo 

modo prodigalisaclos ao meu successor, sendo religiosamente 

cumpridas as suas o\·dcns, como foram a!'< minhas.=Manzue.::: 

. ele Caxias.» 

XI 

Retirou-se pois o invkLo general , após mais de dois annos 
de guerra. Cedia assim á lei da naLnreza e ás instancias da 

sciencia; aquella ·conslituiçã.o robusl.a tinha ele pag-at· tributo 

ás fadi gas, aos cuidados, ás vigílias, ás inlemperics, á insalu·

bridade) ás emanações paluclaes, ás epid emias, aos mil incom

modos do viver dos campos. Assim como o enfermo viye ·lar

gos dias sem aUmento, nu Lrlclo pela propriá. subsLancia, que 
a febre lhe devora, assim aquella privilegiada organisação 

concedeu ao sr. marquez de Caxias conservar-se á testa dos 

exercitas, emquanto hOll:Ve um inimigo JJem 1mmeroso, bem 

valente, bem armado e bem fortiOcado, a. combaler. Desde 

que esse inimigo perclêra quasi todos os se us gener~es e sol

dados, e os meios ele mobilid ade e ele ~cção; desde que já & 

elle não resLava lltna sú fort.ificação, podia o sr. marquez de 
CaxiaR consi1l r r;w find rt a !' lli1 miss~o. T;: rf·rlo qne s. ex.a, a 
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· quem os perigos e o fumo da polvora galvanisam, nunca pres
tou ouvidos aos brados da natureza, senão quando já conside
rava desnecessaria a sua presença. Quem conhece aquella 
alma sublime, sabe perfeiLamenLe que elle se tornaria surdo 
aos soiTrimenl.os, e olfereceria d'est'outra fórma, em holocaus
to á patria, uma vida tão nobre e frequentemente arriscada: 
Morreria em. seu posto de honra, se preciso fosse; mas julgou 
que o não era, e que as restantes operações podiam bem ser 
confiadas a qualquer outra das brilhantes espadas, que esta
vam no caso de succecler á sua 1• 

I Gloriosas rerida. ou enfermidades tinham l'eito ou fizeram ent ão per
der ao nos o exercito e esquadra impavidos chefes, taes como Herval, 
Itaparica, Inhaúma, Gorjão, Tri11mpho, Bettcnconrl;, c outt~as heroicas vi
climas de bcllico valor c inexcedível palrioli. mo. 

E antes ele conclltir esta narração elos snccessos pri.nci pacs da g11erra 
do Paraguay em que teve parte o nosso inYic!o general , considero indis
pensavet pagar um tributo :i memoria de lanlos outros valentes brazilei
ros, cada um dos quaes, quasi sem excepção, seria merecedor de uma 
especial biogTapllia, que perpetuasse a saudosa recordação de tan~os di
gnos filhos d esta abençoada terra, crue odeia o sangue, ma que não tre
pida um instante, cruando se trata da ua honra. Eis-aqui umà relação de 
alguns militares de eJevados posto a quem coube larga IJarte de gloria, 
nos campos do Parag uay: 

uOs srs. clucrue de Caxias, conde d'Eu, marquez de Herval, conde de 
Porto Aleg-re, visconde de Santa Thereza, visconde de ltaparica, visconde 
de Tamandaré, visco11de de Inhaúma, Gnilherme XaYier de Sousa, Fonse
ca Galvão, visconde de Pelotas, barão do Amazona , barão da Passagem, 
barão do Triumpho, barão da Penha, barão de AngTa, barão de S.llorja; 
Generaes: Netto, João Mena Barreto , Silva Parmlbos, José Luiz Mena Bar
reto, Sampaio, Gorjão, Machado Jleltencourt, Pin!Jciro Guimarães, Silva 
Brandão, A. M. de ~lello; Coroneis: M. J. ~!achado da Costa, J. P. Soares, 
Lindulfo )ledrado, Allmquerque ~laranbão, A. _l . Leite de Oliveira Bello, 
João Fernandes ~!achado ele ousa, Camisão, Figerstein, Wanderley, Se
zil'redo i\resquita, Niederauer Sobrinho, Mac ltado ; Tenentes coToneis: lli
gueira ue i\l ello, Rocha Galvão, José l\lartins, Freitas Barreto, Fonseca, Jar
dim, Alencastrc, Azevedo, Sousa Guedes, Pantaleão, :\L Jacinto Osorio, 
Jrancisco de Lima e Silva, G. A. ~lenezes, Seraphim Taroco, Freire de 
Carvalho, Pereira Valente, Couto Magalllães, Candido Rosado, Oliveira, Sá 
Tirito, Sousa Valente, Guimal'ães Peixoto, etc. 

E nndf' irin P~ln li sta . ~P lhP lionve~srmo~ clp adrli.r.ionnr n~ nl'llciaes 
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São muil.as as proyas rl e qu e s. ex . ~ as:>. im o pemava ; en
tre ellas apontarei os seguintes trechos da sua longa e nota
bilíssima narração, .exarada na ordem do dia n. 0 272, datada 
da Assumpção aos I lt de janeiro rle 1869: 

de pat~utes inferiores, c até innumcras )leroicas praças ? E o zelosissimo 
corpo de saude? E o imporlanliss i.mo corvo de engenheiros? E a admi
ravel milicia, denominada voluntarios da Palria? I~ o: vultos llislinclo. da 
armada ? E no le-se que enl rc eslas nobres classes se confundem vultos 
legendarios : n'cllas poderi a cn mencionar os Wcrnec ks, l'ilacs de Olivei
m, AnLonio Joaquins, Wandcnkolks, 'l!'i11r.as, Anlonins João, l'ecl.ros All'on-
o, Chag-as, ~lariz e ]Jarros, Sil vados, Yass im ons, Mauritys, Hepéllos, J,i

mas Barros, Cabritas, Torreõe . Grcc nalghs. ayões Lo balo, Acciolis, Mar
cílios Di'as, ITollandas Cavalcanli., ele. 

'roda essa m~·r iade de bravo·. r onlra ignalmcnlc numerosa, qne niio 
posso assim fugazmente especificar, merece paginas de oiro nos rastos da 
hisloria do 13 razil. 

1~ com especialidade. acho ju·Lo aqui rommemorar o: nomes ti os ol'fi 
ciaes que compunham o c~tatlo maior elo commando em chefe, tomando 
esta relação do mez de julho ele ISGS. 

l~ para cada um cr esses nomes subi do li l11lo de g·lot·la ·o Lc~ acompa
nhado tal general em taes dias. 

Brigadeiro João de Sousa da Fonseca C os la, chcl'c ú'cstaclo maior ; co
ronel Fernanuo Sebastião Dias da ~rota , secrPiario geral; tenente coronel 
José Dasili.o Neves Gonzaga, secretario do com mando em chefe, o qual fi
cou em Tnyu-cué para transmilli r a s. ex." as comumnicaçõcs que rece
besse; clil.o José Joacplim de Lima c Sil va, c.lepni.a(lo d.o quartel mestre 
general ;jnnto ao re[criclo commamlo; capitão de fragata Manuel Luiz Pe
reira da Cunl1a. secretario c ajudante de onl cn~, no que diz respeito i 
marinha ; major J,ui z Alves Pereira, ajudante de campo de s. ex."; dito 
Francisco Cesar da Sil va Amaral, a si ·tenlc do chefe d'cslado maior ; ca
pitão Antoni o lle Sousa Maclllrcira, illcm; dil.o :.\lanucl Jacinto Fagunlles, 
ajndante ele campo de s. ex.'; llilo Raymnn uo Maximo de Sepulveda 
Ewerard; dito Julio Anaclclo Falcão Frota; clilo Lui z Antonio de Miranda 
b'reilas; c pr imeiro tenente GnilhcJ•mc Carlos Lassance, membros da com
missão de eng·cnl10iros; primeiro tenente Lu ir. Carlos llarreto Pereira Pinto, 
ajudante de campo de s. cx.n; tcncn le Genuíno Ccsario Nunes; idem, dito 
Antonio Marq11 CS Franr,a; idem; scgnndo !Pnenlc Pedro ~faximo Barbosa; 
idem, alferes .Torto Baptista da SiiYa 'fel lcs, idem; di lo André Alves de Olivei
rR Bello, idem; di lo, Anto nio Leopoldino · oarcs de Pai v a; .idem, tenente Dlys
ses Augusto do Albuquerque Salles; alferes Alfredo de i\liranda Pinheiro da 
Cunl1a e Antorüo Garcia de Miranda, servin do ás orclcn do quartel g·eneral; 
seg-undo caclelc, eg nntln. arp;entn .I ri~,·· Ma ria ~ l a 1·i n ho lla Silva, amanueu~e . 
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cc • •• I~ certo que (as nos.-as forças) aniquilàram comple
famente o exerci'to paraguayo, que forte de 13:000 a 14:000 
homens, ousou disputar-nos o passo na ponte de ltororó, no 
passo Avaby, no rcduclo de Loma. ValentinaR e na exten a 
fortificad a linha de Pjquiciri. 

ecO::; importantíssimos acon t.ccimentos ~· victorias as mais 
completas por nós alcançadas durante os memoraveis vinte e 
cinco dias do mez de dezembro, puzeram termo, em minha 
opinião, á guerra do Parag·uay . 

«Ü dictador Lopez fo n-e attonito e espavoritlo di<!nl.e de nos 
sos soldados triumpbantes até que possa effectuar, se ·lhe for 
possível, sua fuga para fóra do Paraguay. 

«Nas condições criticas em que as nossas manobras e a in
trepidez ·de nossos soldados o collocaram, restar-lhe-ia a pe
quena guerra de recursos, se a republica do Paraguay não 
estivesse, como está, completamente exhausta d'elles.» 

N'essas palavras, reconhecia o general que a tentativa de 
guerra de recursos não era impossível, mas dava excell entes 
rasões paTa considerar acabada a grande guerra. 

Acresce que, ainda quando se devesse toma'r ao pé da le
tra a citada expressão, nada mais natural do que esse juizo, 
á vista das enormes perdas de Lopez em vidas e material.
Ninguem poderia então imaginar que esse dictador podesse 
ainda improvi'sar meios de reslstencia, como os que oppoz ao 
exercito do sr. conde d'Eu. 

Aquella phrase póde ter ainda estas explicações: 
Quiz destruir o receio, que já a muitos invadia, de que a 

guena, que ameaçava arruinar o Brazil, 1osse inLerminavel; 
com o que reanimou o governo, o povo e o commercio, ao 
mesmo tempo que obstava imprudentes intervenções estran
g.eiras, que Lopez sempre esperou, sobretudo da parLe dos 
Estados Uniclo", cnjo miniRtro Mar..Mahon , I ~ P.Rt.ava na. 
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. rnais intimas relações com o dictador e com quem o inspi· 
ravà. 

E quem saLe? La! vez o general, que viu as desgraças hor~ 
ri vels cl'aquelle povo, e quanto errára <l política do Brazil em 
declarar esse duello de morte com o clictaclor, talvez quizesse 
dizer ao governo : «A l10nra e a segurança do Brazil estão 
mais do que salvas; reflecti e não completeis a vossa ceguei
ra! ponde termo a tamanha hecaLomlJe, em que nacla lúcra 

' o imperio, embora a alguem isso possa convir.)) 
O proprio governo imperial parece que então assim appro· 

ximadamente pensava tamJJem. O venerando ministro da 

guerra, sr. barão de MuriLiba, em seu relator.io apresentadtJ á 

as:;embléa gerali' com data de 17 de maio ele 1869, exprimia· 
se d 'esL'arte: <<Estavam pois destrui das todas as fortifica~~ões 
do dictauor Lopez; destruido o seu exercito; em poder dos 
alliados toda ou quasi toda a sua artilheria i, arnramen Lo e 
petrechos de guerra; ficando conseguintementg dese.mbara· 
çada a navegação do rio Paraguay e desassombrada de inimi
gos a província ele Mato Grosso, graças á 1Jravura e perseve
rança elos exercitas alliaelos, e aos bem combinados planos do 

indito general duque ele Caxias)). 

XII . 

A ingratidão elos partidos lança-lhe em rosto (oá elo seu 
tranquillo suave mcwi magno) duas enormes faltas: não ter 
principiadÓ a guerra; não a ter acabado. l~ uma disputa b~'· 

zantina; mas apreciemo l-a, já que 0 querem . 

' As peças com fJU.f) Lopc7. vcin dr'!poi:; u fig'lll'.'ll', na l.crcc.it·a p]wsc da 
callll)anlla, foram 'por cllc então mandadas fnnd_ir , na maior parte, com os 
~inos das igrejas. É ailiniravel como esse homem e os seus souberam 
multiplicar e twear recmso~! ·Morto Lope7. , os paragnayos ,i á não parecem 
os mesmos! 
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· Cumpre-me ser franco: persuado-me que essa..: duas impu

Lações, longe ele desdourarem o sr. marquez. ele Caxias, são 
evidente prova tl'aquella boa cslrella, que sempre o tem 

acompanhado. 
JWio te1· p1·i1wipiado a a~~rm·a. É . ua a cnlpa? Quem o man

dou para o sul? Podia cJie ir sem nomeação? Quando n'isso 
se lhe tocou, a sua resposta foi : «Peço duas horas para man

dar .buscar duas canasLras a casa, c partir». 

E não era o seu plano totalmcnLe diverso do seguido? E por 
ventura. foi muito feliz. esse principio ela campanha, para que 

inspirasse inveja similhanLe commando? Desde o desembarque 
no Passo da PaLria não tinham decorrido nove longos mezes alé 
que o sr. marquez de Caxias tomou conla do exercito brazi
leiro? A não ser a mortil"cra, ma. desaproveitada e inuLil ac
çâo de 24. de maio, Linha haYiclo aclianlamenlo alrrum nas ope

rações? Tinbamos, tlura11Le esse larg·o praso, pisado mais que 

as Lres leguas gue desde principio se a-lcançaram? Não era o 

e.xerciLo inya::;or o constanLcmrnle aggredidu? Manifestava-se, 

por algwn facto, um plano, um pcll amenlo? Não acabavam 

os alJiados de ser victimas em CurupaiLy do mais tremendo c 
mais indesculpa \'C I de, astre? 

Já se vê q uc o noiJt·c m<u:q ucz ~lc C as ia~ roi al'orlunado em 
não ter parLc em 11acla cl'isso; o nada cl 'isso houvera aconte

cido, se o tal p1·inoipio lhe houvesse sido confiado , com liber-
, dade de acção. As:;im o demonstraram os factos, desde que se 

poz á testa das forças brazilciras, c dccuplamenLe desde que 

deixou de ser peaclo pelos gri lhões elo tratado da triplico al
Hança. 

Portanto, do modo como a Fucrra comc~~uu; nem ba impu
tação por não Ler ido para onde o não mandaram, nem gloria, 

senão em ter ficado estranho aos successos tllessa primeira 
phase. 
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,W'io te-r· ctcctbcuto ct grwe?Ht. Antes ele apreciar esta accusa
ção, admiremos vêl .. a saír da bôca dos que foram réos do 
mesmo delicto, em muito mais indesculpaveis circumstancias. 

Dizem que o sr. de Caxias considerou achar-se já termina
da a grande guerra, quando ainda o nã:o estava. Peior erro 
commetteu o ministerio de 11 ele agosto, quando, depois do 
incidente E:>tigani!Jiano, .considerou finda a questão, dispen
sou os novos contingentes, que na Bahia e em outras proviu-

' cias estavam promptos para marchar, e arrefeceu o enthu-
siasmo que então mais que nunca importava exaltar. 

Mas, desdenhando recriminações, ·venhamos á queixa: 
Não ter acabado tal guerra do modo por que acabou! E is

Lo é censura ao sr. marqúez de Caxias? li'oi antes mais outro 
ápreciavel favor da sua boa estrella. 

P.assou u commanclo das forças brazi leiras ao seu successor 
por dois motivos: 1. 0

, molesLia grave, que o impossibilitaria 
de conservar-se n'aqueJ ias regiões inhospila§: pois, ou tudo 
esLava prestes a conclLlir, e qualquer podia já substituil-o; ou 
o cargo exigia. sa.ucle, w!JusLez, activiclade, que a prostração 
physica lhe arrebatára.; 2.0

, a convicção supra mencionada de 
que- as grandes operações bellicas estavam quasi acabadas. 

Jt natural que o elevado espiríto do sr. marq1:1ez ele Caxias 
u persnadi:;se de qt1e a guerra para um general significava: 
organisar, disciplinar, commantlar exercitas; conceuer c exe
cutat· estrategicos plauos; minu.r e c ou Lraminar os adversos; 
conquistar habilmente o so l? inimigo; c vitar, q_uanto possí
vel, a e!fusão el e sangue; assediar e iBsaltar fortificações; as
segmat· JJa:>cs para operações; e providenciar sobre mil minu
cias .do momento; medir-su com O con traxio em Lermos regu

lares ; estreitar legiões li os tis em cint~ ele !'erro, etc. 
Depois de tomada a Assnmpção, Ludo isso mudára de natu

reza. Lopez transportou-se para as Cordilheiras, e tentou em 
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seus ul!.imos arrancos a pequeua guerra tle recmso '. Houve 
n'esse senLiclo ainda louros a ceifar e que adornam digna
mente a fronte de um excelso príncipe .e dos nossos briosos 
soldados; mas essa terceira phase tornava-se mais propria 
de mancebo cheio 'de vida e vigor, Lendo alem d'isso assumi
tl.o natureza diversa. Considerar que o final da guerra consis
tisse unicamente no facto material .do desapparecimenlo de 
um homem, poderia ser, se é que o era, uma convenie?u;-ia 

política; mas tenho para mim que não é a menor ventura do 
meu feliz biographaclo ter escapado a tão triste necessidade. 
Se acaso é isso crue se chama awbcw a ')UeJ'?'a, demos-lhe 
parabens pela lJoa estTella que mais uma vez, como sempre, 
presi~liu a todos os grancl es actos ela sua v) da. Res sctc?·a, rnism·. 

Eis-ahi pois como rednmla em glori a sua o facto de não ter 
acabado a guerra, do modo romo se extinguiu · de a não ter 
principiado do mudo cunJO come~:ou . 

XIII 

Retirava-se, rep ilo, o general que guiára imperlerriLo as 
nossas ho::>tes, desde Tu yul(alé alem da Assumpção, sem ser 
uma só vez batido; debando arrasadas toLla as forLificações 
inimigas; havendo-se apode rado rl e qtmsi toda a artilheria dos 
paraguayos, assim como elo seu armamento de cavallaria e 
mfanteria e outros petrecho& bellicos; dominada e livre a na
vegaçã.o do· Paraguay; d e~assombrada elo inimigo a provincia 
de Mato Grosso; red uzido a um punluclo ele homens o exer
cito valente em que se esLribára a ambição elo dicladol feroz 1. 

' Eis-aqui a relação dos prim:ipaes cornhales e feitos ele armas que se 
deram soh o oommantlo em chefe do· sr. mt~rquez de Caxiati. Em 1867:
JuJho 31 , occupação el e Tuyu-r;ué.- Agosto, 3, combate de Paré-rué ; 6. 



Sim, exen;ilo val ente e chefe imlomavel; porque negal-o? 
Surgiam no Paraguay O=> homens armados, como se conta dos 
deuLes da serpente ele Cadmo; surgiam de improviso altero
sas fortillcações, que todas acabavam de ser derrocadas. Con
fesse-se que foi uma clefeza obst.inada, tenaz : Si Pergama 

ctext1·a defencli possent> etian• hwc clefensa fuissent. 

Cbegava o invicto general _á cidade do Rio de Janeiro no dia 
15 ele fevereiro de 18 6 9, sendo recebido pelo povo como o 
mais beuemerito cidadão d'esLa patria adorada. Teve em se
guida a medalha dó merito militar 1, o titulo de duque 2 e a 

combate nas avan(;adas; 15, passagem de Curnpaity; 20, combate e to
mada do Pilar. - Setembro, 22, combate do Estero-Rojas. - Outubro, 3, 
COHJ.bate nos Palmares; 29, comJ)ate no Potreiro Ovelha; 30, occupação de 
Tayi.- Novembro, 2, combate de Tayi; 3, combate de Tuyuty. 

Em 18G8: -Fevereiro 19, passagem de Hnmaitá; 19, assalto e tomada 
do Eslahelecimeulo.- i\farço 2, abordagem dos encouraçados; 21, assalto 
e tomada de Sauccs.-i\Iaio 2, occupação do.Chaco; 4, ataque do reductope1os 
Jlaraguayos; 8, ataque do reclucto pelos paraguayos. -Junho 6, expedição 
do Jacaré.- Julho 16, ataque de Humaitá; 18, atacrue no Cbaco; 25, oc
t.mpação de Ilumaitá; 25 a 4 de agoslo, combate no ClJaco (dias e noites).
.\gosto 5, renclição da guarnição de Humaitá ; 16, passagem do Novo Es
tabelecimento e de Tirnbó ; 19, occupação do Novo Estabelecimento; 24, 
combate no Jacaré; 28, assalto e tomada do reducto de Tebicuary. - Se~ 

tcllllJro 10, occupação de Villa Franca; 23, combate no Snruby-hl.- Outu
bru 10, occupação de Villa Franca, 23, comJJate uo Suruby-hl. - Ontu
Lro, 1, assttlto c toma'da de parte das linllas de PicfUÍ.ciri . - Novembro, 
abertura da cslrmla du Chaco. - Dezembro 5, desembanrue das forças 
brazileiras em Sanl.o AÚlou iu ; G, llalall1~t ~le ltoróró; 9, occupação do 
llOrto de lpaué ; ll, halall w. U.e Avalty; 21, assalto e tomada da restante 
parte das liubas de Piquiciri ; batallla de Lomas Va!eutinas; 24, intimação 
a Lopcz e -suare. posta; 25, 'bombardeio em Valentinas ; 27, derrota de todo 
o exercito inimig·o ; fug-á de Lo per. ; 30, rell(lição da g"ltarnição de Angustura. 

Em 1869: - Janeiro L, segue r io aci.mu a escruaclra encouraçada, com 
for!)a de desembarque, em clirecção à Assumpção; 5, cbeg·a o sr. marquez 
ele Caxias r.nm for ()as rlP. !.erra :í. Assumpçiio, IJ.Ue occupa. 

' Por decreto de 20 de fevereiro de 1869, «em attenção aos actos de 
distincta Jmwura, praticaclos uos combates do_Estabelecirnento, do Itoró
ró, do AvaiJy e ele Lowas Valeutimts>~ . 

' Por decreto de 23 de março ele 18159 "pelos relevantes serviços pres
tados na guerra cln Paraguay, . 

• 



exoneração do Gommando em chefe das fo rças 1Jrazileiras no 
Paraguay 1. 

O povo c o exercito applaudiram tambem o heroe com a 
effusão do mais intenso rccon becimento; os veteranos da inde
pendencia submeLLenm-lhe fervorosas expressões de .louvor 2, 

• Por decreto ue 22 Je março Lle 1869, a seu pedido, «em vis ta do 
soO"rimcnto de mole tia que o impossibilitava de continuar no mesmo 
comrnando•, cudo lom-ado pelos relevantes serviços c1ue n'clle prestou. 

O digno sr . barão de MmitiJm, então minis tro da guerra, dirigia em 
23 de março a s. ex.• uma carta o nele se liam estas palavras: 

"É do meu dever communicar a v. ex." que Sua Mage tadc acaba de 
attcndcr ao pedido <lc dispensa do commaoclo em chefe das forças contra 
o Paraguay, como v. ex.• tão repetidas veze lembrou. No decreto de dis
pensa, é v. ex.• lom,ado como merece, pelo: relevan tes serviços que pres
tou ; c por outro, como 110va reco mpensa d'cll e~;, foi v. ex." elevado ao 
alto titulo de duque de C<L"I:ias." 

• Os veteranos da indcpcndencia, pelo orgão de uma numerosa com
missão, mandaram a preseuça do sr. ducruc de Caxias uma mensagem. 
da qual aqui transcrevo algun ·trechos : 

"Os veteranos ela in depenclencia, vossos companheiros, não podiam 
ser iodiiJ"ercntes ao gnndes l'eitos de arma com c1ue sou bestes vingat· 
a hom·a, os brios c a llignidadc cr stc 11air., para cuja liberdade e inde
pendcncia tão grandemente concorremos. !Ia quarenta e sete annosjaadmi
ravamos, tncmo marqucz, em Yós, então Luiz Alves de Lima, tenente aju
dante. do batalh ão do iul[Jeracl or, o denodo c patriotismo com que alrroll
taveis a morte, a p rol Lia causa sagTada ela 110ssa emancipação polilica. 

" Desde essa cpoclta crn que começastes o tirocinio na vossa carreira 
mili tar, que lemos YiS~O COm cntlm iasmo a eric de YÍCtOriaS que YO. lm 
sempre acompan hado. Na Bahia, em ~tinas Lieraes, em S. Paulo, no ~ la

ranhão, no Hio Grande do Sul, em Montevidéo, em Buenos Ayres c final
men te no Paraguay, tendes deixado gravaoo no templo da g loria o Yosso 
nome c o >osso titulo em letras indele>eis. 

"~[as sobre todas as yictorias, as crue obtive tes na ponte de lto
róró e Lomas Valentinas, pulverisaudo o exercito inimigo, batendo c fa
zendo fugir espavorido esse tyranno clictador do Paraguay, que par·ecia 
zombar de todas as nações, ccmculcando os mais sagTados direitos ela 
Jmrnanidadc, formam as mais brilhantes fachadas do nosso ccüiicio social. 

"N'estas duas a ·signaladas victorias, que por tantas vezes vos iam 
custando a vida; n'estas duas assigualadas victoria ·que obtivestes cer
cado de uma nuvem de balas, em que por duas vezes vistes cair mortos 
entre os vossos joelh os os do is fogosos cavallos de vossa montaria, lem
brámo-nos, ex.'"o senhor, que a Santíssima Virgem Padroeira d 'este impe-
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e nm curo univen;al ele JJençãos saudou d grão defensor do 
imperio brazileiro. 

rio, em honra da qual fizestes erigir na campanha uma capellà, e orde
nastes que n'ella sempre se celebrasse o sacrillcio da missa, ·vos havia 
salvado. 

• Os fraucezes, ex.'"0 senhor, agradeceram a Deus o ter salvado é1 
Napoleão I de precipitar-se em um abysmo, de 800 pés de profundidade, 
na passagem de S. Bernardo, quando ía dar a famosa batall1a de Maren
go, e um pedaço de gêlo, despregando-se da montanha, lhe levou o ca
'vallo que se foi dilacerando de rochedo em rochedo. 

"Os francezes viram que, se não fosse a Divina Providencia, um pe
daço de g·êlo teria destruido o colosso com que não podia a Europa in
teira. 

"Nós, ]Jrazileiros, devemos agTadecer a Deus, por ter-nos restituído 
incolume o primeiro general de nossa terra, o proto-patriota que, apesar 
de ter todas as isenções legaes em seu favor e não ter mais aspiraçõe~, 
ruarchou para a campanha deixando inconsolavel a extremosa e virtuosa 
esposa, abandonando todos os commodos da vida para expol-a pela ]Ja
tria. 

"Ex.'"• senhor! todos os hrazilciros conscienciosos c verdadeiro:;' 
amigos da: terra em que nascemos, e todos os gue n'ella não nasceram e 
a amam de coração, todos vos coJJrem de bençãos e de louvores; e se um 
Epaminondas, como diz a historia, arguido de. não ter deixado um fill10 
r1ue o snJJsÜtuisse, dizia com ufania: -Dei.'lo as victorias de Leuctres e 
Mantinéa- o que direis vós, que, com quanto Deus le,vasse para a sua glo
na o vosso filho, tantas victorias eternisam vossa memoria e são os mais 
valentes incentivos para a posteridade procurar imitar-vos? 

... "Os veteranos da independencia fazem o que podem, os supremos 
poderes ao estado farão o rrue imperiosamente,reclama a justiça c a di
g·nidade de urna nação briosa e civilisada. 

"A Fi·ança decretou que a bandeira com que Napoleão I vietorioso 
atravessou a ponte de Arcole lhe fosse dada como um trophéo e brasão 
.de g-loria c1ue deveria passar á sua posteridade." 





I. Retrospectõ geral sobre a guerra do Paraguay e maill particularmente 
sobre o período em que foi dirigida pelo sr. marquez de Caxias. Os 4 
principaes erros commettidos pelo ·governo brazileiro.-IT. Diversas 
phases do commando e consequentes responsabilidades. Procedimen
tos varios do sr. marquez conforme as circurnstancias. -UI. Castrame
tação.- IV. Tactica e estrategia. As varias operações. A marcha de 
ílanco. O cinto de ferro. A prudencia das operações. As peculiaridades 
d'esta guerra~ Resumo.-Y. Outras difflculdades provenientes do ele
mento estrangeiro. Considerações ger~es. Os Estados Unidos.-VI. Es
pecificação de outros elementos pessoaes estrangeiros. A legião para
guaya. Os nossos alliados. Povoações argentinas hostis. O secretario 

· da legação britannica. Novamente os Estados Unidos. O sr. marquez 
de Caxias considerado corno diplomata. Sob o aspecto religioso e hu
manitario.- VII. Os seus adversarios. -VIII. Considerações geraes sobre 
esta guerra, sua origem, seu andamento, seu alcance. 

I 

Comecei por. generalidades sobre a guerra e particular; 
mente sobre esta, da tríplice alliança com o Paraguay; desci á 

descripção dos principaes successos d'ella, mórmente em re
)ação ao período em que foi dirigida pelo sr. marquez de Ca
xias / Agora me parece cabido encarar, em rapido retrospecto, 
os extraordinarios serviços por s. ex. a prestados nas varias 
tarefas organisadora, di~ciplinar, castrense, tactica, estrate· 
glca, diplomatica, humanitaria. Terei de resumir-me, porque 
esta synthese, só i! e per si, daria para r.studo gTossos volumes. 
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Principiarei repetindo que o Brazil, em l'elação ao seu ge
neral, entre os deploraveis erros commetLidos, perpetrou so
bretudo quatro, que ameaçaram empanar o brilho das nossas 
armas, e de feito profundamente as prejudicaram. Foram, se 
me não engano: 1. 0 , não se ter originariamente seguido o seu· 

' plano de operações; 2. 0
, haverem-se subordinado as tropas 

brazileiras a um general estrangeiro; 3.0
, não Ler siuo desde 

o principio confiado á espada do nosso duque de Caxias odes
aggravo ela nossa honra; 11. 0

, te.r-se o Brazil agrilhoado por 
clausulas intoleraveis do famoso tratado ela alliança. 

Do L 0 erro, de nal!!kre:;a est?·at.egicct, resultou fazer-se a 
guerra pelo rio Paraguay, em vez de ser levada ao coração 
U\1 republica p.elas províncias do Hio Grande elo Sul, Paraná 
e Mato Grosso, o que dispensaria as forcas caudina do tra
tado; concentraria as glorias no pavilhão auri-verde; fertili
zaria e enriqueceria Lres províncias brazileiras, em vez de 
converter o rio da Prata em rio ele oiro; inutilisaria as van

tagens que poderosas fortificações elo rio asseguravam ao 
ini!Tiigo; obstaria á invasão ele duas províncias nossas; arre
bataria ao dictador o domínio elos rios Paraná e Paraguay, ele 
que tamanho partido tirou; facilitaria e apressaria a termina
ção da guerra. 

Do 2.0 erro, de natu?·ezct politica, resultou suJJordinar-se a 
potencia que omnimoclamen Le dispunha elo ~xl. uplo cloR J'e
cursos á que os offerecia em escala seis vezes menor; consa
grar esse desaire nas paginas duradouras de um ajuste inter
nacional; pôr os desl.inos d'esLe paiz á. mercê de nação que 
nem sempre tem sido considerada como alliada segura; des
locar as responsabilidade. , isentando os generaes de um es
tado, de obediencia ao governo do mesmo estado; (em casos 
como este, dil-o-hei com franqueza) collocar um chefe expe
rimentado c provrc.to ús ordens clr um ca\ alheiro mui cliguo, 
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e de intelligencia superior, mas cuja verdadeira profissão é 

antes a politica e elas le~ras, do que a das armas; procrasti
nar assim desgraçadamente uma campanha, (![Ue em, pra9,ô' 
cur~o houvera podido concluir-se. 

O 3.0 erro, de nat'Lweza milüaq·, e que lanf;OU raizes n'essa. 
ordem de icléas parLidarias, que chamarei CJLJasi facciosas, 
Ia arriscanuo o porvir d'esta nação, se até certo pon~o não 
fesse, postoque (arde e incompletamente remediado; erro que 
em todo o caso custou ao Brazil ~besouros de riquezas e mais 
queridos thesouros de sangue de fllhos seus. 

O tratado, excluindo o general Caxias do commando em 
chefe elos exercitas alliados e até elo contingente brazileiro, 
deu a medida dos sentimentos, crt+e p.nimaram a quem quer 
que fosse que acceitou tão anli-patriotico ai'ligo. Quando un) 
tremendo successo patenteou a urgencia de recorrer á sem
pre triumphante espada, já os Çlesas~res eram repe~idos, a 
necessidade evidente, a esperança abalada. O vencedor de 
Avahy aevcra ~er sido o iniciador das opera~~ões -dos amados 
e não o irremediavelmente chamado após dois annos de im

proficua lucta. 
Finalmente o 4. o· erro, ele nat'l.we;cb diptomatica, tlemonslra

do pelos factos, foi o de consagrar em tratad,os que a aniqui
lação de um homem era scopo unico dos esforços de tres na
ções! :Mórmen·t~ quando esse homem tão intimamente se iden
tificava com o seu povo. D'ahi nasceu a irritação selvagem e 
tetrico delírio, o (se é licita a expressão) desespero da deses
perança. Se ao general Caxias houvessem sido dados poderes 
não cóarctados pelo feroz arLigo 6. 0

, innumeros cabedaes te
riam sido poupados; innumeras mães abraçariam hoje seus 
filhos, cujos despojos lá juucam o inh?spiLo solo. Por varias 
vezes impeLrou o dictador que se pozesse termo á guerra. 
Fêl-o em Yataity-Corá; fôl-o por inl;ermeclio do secrel,ario rla -
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legação ingleza, Gould; .insinuou-o indirecLamenle em outras 
occasiões; ainda em resposta á derradeira intimação dos allia
dos mostrou que se submetteria se lhe não exigissem condi
ções que considerava indecorosas á sua dignidade pessoal. E 
ganhou infinitamente o Brazil com o extermínio cl'esse pol.en
tado? com a annibilação d'esse povo? com a prostração d'essa 
sentinella que se chamava â republica do Parag-uay? com re
duzil-a a impotencia tal, que reanimava os projectos de resta-

/ 

belecimento do velho vice-reinado p1atino, sob a fórma repu-
blicana? Não podia contar-se com esse povo como a1liaclo 
prestante? Não ficavam satisfeitos os interesses brazil eiros 
com a justa terminação das · questões de Jimites, de livre na
vegação dos rios, de equitativos tr:atados ele commercio, de 
reciprocas direitos dos belligerantes, convertidos em amigos? 
Se tudo isto, que era o tudo, nos bastasse, Leríamos abafado a 
questão quasi á nascença, até antes de CurupaHy, e não nas 
ondas de sangue humano· que o anti-c11r:isl.ão artigo 6. 0 fer., . 
baldada e antes em todo o sentido prejudicialmente, derramar i 
Se o sr. rnarquez ele Caxias se não ac11asse peado pela harba
ra clausula, muito mais cedo teria concluiclo a guerra com 
iguaes ou maiores vantagens. 

Não sendo porém este o lagar de descer a mais desenvol-
/ 

vimentos passemos a examinar lib'e iramenLe os actos que so-
bretudo impressionam no commando elo sr. duque ele Caxias 
no Paraguay . 

. ' O estudo a (JUe esle escriplo me tem obrigado, induziu-me a lançar 
apontamentos para Gutro trabalho que ha tle consistir na apreciação da 
politica dos quatro gabine l e~ intere~~ado. na qu rslão da guerra do P:tra
guay. 

D'elle c?nto occupar-me quando acabar rste. 
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II 

Já. de ouLra vez reUecti que n'esse commaudo se deram 
nrias phases; estas verdadeiram~nte se podem dividir em 
cinco: 1. a, das forças brazileiras com subordinação ao general 
argentino; 2.a, das forças alliadas durante a primeira au en
cia do general Mitre; 3.a, outTa vez, só das forças brazileiras, 
no regresso d'este; 4. a, das forças alliadas, após a segunda e 

definitiva ausencia do presidente da republica argentina; e 
emfim, 5.a, da9 forças brazileiras sobre si, ficando as outras 
commancladas pelos seus próprios grmer<l es, l.amhem ~o

bre si. 
Claro está que responsabilidades e imputàções são tato ccelo 

diversas em Lão diversas circumstancias. Na primeira phase, 
a direcção da guerra pertencia a outrem; na segunda, cabe
tia algum tanto ao meu biographado, que todavia não ousava 
ultrapassar certos limites, como sempre succede nas interini
dades, maxime quando ameaçam ser curl,as _;ria terceira, pas
sou o chefe brazileiro para a segunda plana. São realmente 
as quarta e quinta, aquellas cujo deslustre ou cuja gloria toca 

ao nosso heroe. 
Quanto aos períodos em que d'e.lle não dependia a direc

ção das bellicas operações, póde dizer-se que nem houve 
operações JJellicas . Os alliados, aliás invasores, conservavam
se na defensiva, constante posição d'elles, desde muitos mc
zes posteriores á chegada ao Passo da PaLria. N'esses prasos, 
em relação ao nosso general, só cumpre observar-lhe as ta
refas elo administrador, do organisaclor, elo disciplinador, e, 
para bem as apreciar, importa rellect_ir com que difficulda
des não luct:av'a! 

'l'eve excellentes generaes, mas ou vieram a ser ceifados 
2'" 
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dos pela morl.e, ou rel.iraram-se por ferimentos ou molestias, 
de maneira que, salvas poucas excepções, no final da lucta já 

o não rodeavam os Itaparicas, Hervaes, Porto-Alegres, Menas 
Barretos, e outros vulLos de Lal grandeza. Alguns coroneís, 
aliás valentes e prestimosos, haviam sido paizanos Lres annos 
antes. O Brazil vasava successivamente turbas de defensores; 
mas, qualquer que fosse a dedicação d'esses homens, o re
cruta ou o voluntario está longe de ser o soldado aguerrido, 
instruido no exercício e na manobra; a[J'eiLo ao sibilar das 
'balas; indiiTerente ás intemperies; submisso aos rigores da 
disciplina .: apto para sob a metrall1a galgar um parapeito, ou 
para arremessar-se sobre o canhão, cuja bôca arroja morte. 
Os mais babeis l~vam tempo a adestrar, e nas multidões ha 
sempre avnlLado numero, que por uma ou outra circ.umstan
cia convem eliminar. 

Eis-ahi como era preciso dos contingentes 1·ecebidos aprovei
tar os aproveitaveis e converl;er esses cidadãos em soldados 
proprios para se medirem com tão inLrepidos adversarios como 
os paraguayos. Graças aos esfors;:os ininterruptos, foram as 
phases de bellica inacção utilisaclas pelo sr. marquez de Ca
xias em preparar _condignamente o que den~ro em pouco se 
ostentou exercito de bravos e conquistou para a patria immar
cessiveis louros. 

Elementos de Blobilielade; policia do campo; depositas de 
forças; imparcial distribuição de premias e castigos; fiscalisa
ção cuidadosa e eeonomia sensata; acurado estudo de uma 
região totalmente incognita; tudo isso e os mais cuidados, que 
absorvem o espirito de u.m grande general, desvelaram c0ns
tantemente as attenções do sr. marquez ele Caxias, durante 

as phases a que alludo. 
Desde que lile couberam poderes mais amplos, empregou-os, 

ou c::Jutelosn on onsa.da.menl;e, segundo as convenieueias, e a 
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rlespeito •de todas as conl.radedades, i distinguindo-se essa di,. 

1~ecção especialmente l'Ob os aspectos da castrametação, da 
estrategia e· da. tactica.: 

III 

J~ a castrameLação, ou a arte de dispOr os acampamentos rle 
exercitos, uma das tarefas mais sérias da i1rte militar. A es
pingarda e 9 canhão transtornoú todo o velho systema dos 
<tcampamentos; mas agora, como sempre, .devem estes dis
pOr-se circumspectamente,. rl e modo que de superioridade nu
merica elo inimigo ou de surprezas se abrignem os nossos sol
rlados .: e que estes, proLeg·idos pqr di sposições materiaes, 
possam rapidamente manobrar, passêUlrlo ela. orrlem do rP-

. ' pouso a ordem do combate. 
Cesar nos revela em seus 'commentat·ios, que es ta parte, 

ela castrametação, era a que nas ~ampanhas mais o erramo-. 
rava. É notavel o cuidado com que elle se applicava a esco-
1her p'osiçeõs favoraveis, em seguida a fortificai-as; e depois 
proporcionar aos soldados-segurança e commodos. 

Hoje que as tropas em marcha, geralmente, apenas pernoi-a 
tarri ou bivoacam, os acampamentos são provisorios, e só se 
dispõem para mais duração rodeando-os de fortificações, 
quand.o se destínam a' cobrir uma ·praça forte, a servir de 
ponto de reunião de tropas em caso ~le revez, a guardar uma 
base de operações, etc.; então se levantam ós campos entrin-

' ÉntTe cllas fi guraram:- o completo desconhecimento anterior da rc
giiio invaclicla, seus r~cursos, suas clefezas ·naturaes c ::ntiaclaes, sua topo
graphia - a cooperação prestada ·ao inimi g·o até r)or alliados nossos, 
como succecleu em éorrientes, etc., cooperação di111cilima de sop.ear - he
roicidade do exercito contrario- sym patbias d'e varias nações- poderosas 
a favor da causa paraguaya- pouca di posição das tropas argentinas 
para ooarljvvarem o general hrazileiro. 
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cheirados, que podem, mais ou menos, completar-se com 
tranqueiras, estacadas, palissaclas, fossos, vallos, muralhas, 
parapeito:~ e tod as as obras él e venlacleiras fortificações. 

No Paraguay, mais que em outro algum solo de comlmte, 
era mister attender, a cada passo, ia esta necessidade sem ces
sar renascente. Os inimigos conheciam a palmos o seu terre
no; os nossos ignoravam-n'o. Elles, para a defeza como para 
o ataque, sabiam perfeitamente quaes os pontos fortes ou 
fracos, · quaes as condições ela iJ!-vestida ou da retirada; os 
nossos iam clevassal-os á ponta ela lança, esbal'l'ando muitas 
vezes em obstaculos insuperaveis. 

Os valentes inimigos imaginavam toda a casta de !:lUrpre
zas, intrepidamente tentadas, mormente no começo ela guer
ra; os nossos precisavam resguardar-se d' ellas, erguendo 
campos apropriados. É isto que mais que nunca principiou a 
pôr-se em pratica, depois que o general Caxias · commandou 
e1fectivamente os exercitos. 

Com este pensamento, e o de utilisação de todas as forças 
no momento conveniente, estabeleceu o nosso general um 
admiravel systema de pontos de apoio fortificados, dando em 
resultado combinarem-se os movimentos parciaes, e as gran-

. eles operações com esses pontos occupados, facilitando igual
mente lançar em todas as direcções repetidos destacamentos, 
que não deixavam respirar o inimigo, quando se fraccionava, 
emquanto as grandes divisões o atacavam em massa c sem 
parar a perseguição. 

Descendo a particnlat·idatles d'esLe ramo, apontarei algu
mas. 

Sob o commanclo do general argentino, ao cllegar o sr. de 
Caxias ao acampamento de Tuyul:y, clava-se, por exemplo, o 
seguinte : 

O nosso 2. 0 corpo r.m Curnzr'1 eri'l hombanlearlo á qu0im a-



roupa com peças de 6!;, por estar agglomerado n'um espaço 
accessivel, do tamanho do Campo da Acclamação, do Rio de 
Janeiro. 

Foi logo um dos primeiros cuidados do sr. ,marquez re

cuar . a noss~ fortificação, deixando a trincheira que havia 
como vanguarda, para dar melhor acampamento á tropa em 
terreno mais espaçoso e erL\uto, livrando-a elas perdas diarias 
do bombardeio. . 

Para o 1.0 corpo do exercito, mandou igualmente construir 
sem detença mais convenientes oJJI'as de entrincheiramentos, 
os aJJp1·oches destinados a chegar ao corpo da praça e inves
til-a. 

k posição em que se conservou o exercito brazileiro, du
rante o commando do general ~litre, foi pois cuidadosamente 
resguardacl a, fortificando-se as trincheiras e guamecendo-as 
com melhor artilberia. 

Quando tomou o commanclo interino das forças alliadas e 
resolveu contornem· o inimigo pela direita, procedeu a uma 
grande obra de circumvallação posterior do ac:impamento, 
para poder marchar para a frente, deixando a menor força 
possivel cobrindo o campÔ de 'l'uyuty, sua base de operações, 
e supprinqo o numero de braços com geraes defezas milita
res, taes como um reducto do Potreiro Pires ao Esteira Ve
lhaco (com todo o deposito do material de guerra). Rodeou 
igualmente de entrincheiramentos·os deposiLos de munições, 
os de viveres,. os hospitaes, etc., apoiando recfprocameote 
essas obras e consLituindo uma linha inintenupta de reductos, 
para o caso de ataque llostil. 

Após a long-a inacção do precedente commando, surgiu a 
actividade do commanclo Caxias, que em sua brilhante mar
cha ele flanco leyou os alliados a 'l'uyú-cué; mas regressando 
então a toda a pre::;sa o general Mitre ao exercito, tiveram 



elles que estacionar oubra veli, aLé que o iniciador do plano 
tomasse novamente o commando em chefe geral. Vendo o sr. 
marquez ele Caxias que as tropas brazileiras tinham de esta
cionar em Tuyú-cué, por elle conquistado, fez construir as 
trincheiras necessarias para def'eza d'.ellas e para collocar a 
ar tilheria com que devia hostilisar. 

Cessou a immobilidade, quando o general argentino teve 
que regressar segunda e ulLima vez, e poucas semanas antes 
d'essa partida. 

Foi então que o sr. de Caxias fez tomat· 'L'ayi, e logo fortifi
car esse pohto com arLilheria, para fechar a communicação 
fluvial. 

Occupado o Potreiro Ovelha, binha tambem Lomado p~·ovi
dencias para segurar essa posição c evitar que o inimigo po
desse receber recursos por terra. 

No mesmo dia. da passagem de UunmiLá, tomou o proprio 
general em chefe o Estabelecimento, cujas trincheiras foram 
logo arrazaclas, por não· convir n'esse momentu occupar tal 
situação. O mesmo aconteceu em Laureies. 

Depois que os paraguayos se concentraram em H uma i tá 

continuou o nosso general a mandar fazer novas trincheiras, 
tão perto do inimigo, que se podiam destruir suas obras ex
teriores, l1abílitando assim a fazer um cêrco mais ellicaz ,, 
corn meno~ tropas, plano vautajosissimo, principalmente de
pois que mandára pelo Estabelecimento . abrir uma estrada 
que commLlnicava a esquadra com o exe rcito de Paré-cué. 

D'ahi por diante foram-se succedendo marchas e oporaçõe:; 
I 

com tão vertig·inosa rapidez, que dispensaram a applicaçâo ri-
gorosa, até então observada, dos princípios da casLramcLaçâu, 
visto como só se ía successivamente desalojando o inirnig(! ela::; 
orLiOc ações que occnpavct, c que, umas após outra~, cediam 
ante a êspada victoriosa do inclyto marquez de Caxias . 
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tie até aqui tenho fallado da importante parte da direcção 
cl'esta guerra, pelo que toca á possível escolha de posições c 
á consLrucção elos acampamentos, cumpre em seg·uida dizer 
algumas desauctorisadas palavras sobre a tactica e a estrate-

_gia desenvolvida pelo sr. de Caxias, durante o seu commando 
em chefe elas forças alliadas. 

É a tactica a arte que predomina, quando as forças de terra 
ou mar veem ás mãos em combate; a que ensina a collocal-a. 
e dispol-as, e a combinar a · manolJras e movimentos de modo 
que lhes assista toda a possível vantagem e alcancem victoria 
nas melhores condições, com a meno~· perda propria e maior 
enfraquecimento do inimigo. J~ a tactica filha. da estrategia; 
uma especie, se é licita a expressão, de poder executivo en
carregado das disposições do um poder legislativo, ou, pelo 
menos, o braço que obedece á cabeça. A estrategia estalJeJece 
os planos geraes e o movimento dos exercitas em grande. A. _ 

sim fixado o pensamento, pertence á tactica a sua execução: 
a. êtrrumação particular das tropas; a sua ordem de marcha 
de batalha, de ataque, de acampamento; as manobras para 
passarem de uma d'essas ordens a outra; armamento e em
prego das armas. 'l'ão illtimamente se travam, pois, as combi
nações esLrategicas e íacticas, que muitas vezes mal podem 
distinguir-se, e o suzJ·ra s~flrnnvwm ào general é reunit· igual
mef}·te a dupla capacidade. O leitor discriminará o que por
tença a mna ou outra d'estas partes da arte militar, nos ractos 
que, entre muitos, perfunctoriamente apontarei. 

Nenhum dos actos belliéos, conceb~dos ou executado:; pelo 
sr. marquez ele Caxias no Paraguay, deixou de ser resultado 
4a mais illustracla e competente meditação; e se os allia<!los 
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não apre:;saram o:; :;eus nwvimenLo:;, proveiu isso de não ser 
elle, por muito tempo, o director das operações. Vejamos al
gumas das que lhe são devidas . 

No anno de 1866 tinha havido oito grandes comlmtes, á 

custa dos quaes só conseguiu o exercito alliado com os seus 
40:000 homens, bem providos, internar-se 2 leguas das mar
gens do Paraná ás trincheiras de 'l'uyuty, e dando-se até á 

chegada do sr. de Caxias verdadeira guerra defensiva. 
O nobre marquez entendeu logo ser necessario avançat·; e, 

ao passo que ía preparando os elementos ele mobilidade e or
ganisação, foi sem tregua dispondo as cousas para a realisa
ção do seu plano, quando lhe fosse permittido leval-o a ef
feito. 

Reconhecendo que, na posição das forças dos alliados, ter
restres e fluviaes, o objectivo Assumpção não podia ser alcan
çado pelo rio Paraguay, ouriçado de fortificações, coalhado de 
torpedos e defendido por toda a sorte de amparoq e ciladas, 
decidiu contornear as principaes fortificações e transportar o 
exercito na clirecção da capital do Paraguay, sem empregar 
a via iluvial, e por meio de uma audaciosa marclla de ilanco. 

Sabido é que as marchas de !lanco costumam ser evitadas 
pelos grandes generaes, em rasão dos inconvenientes que ge
ralmente as acompanham, e que os competentes.miudamente 
enumeram; mas mesmo n'esLe seculo têem sido empregadas 
em notaveis campanhas, corno foi por Davoust em 1869, para 
se reunir ao resto do exercito, evitando ser cortado, e pelo 
marechal de Mac-Mahon em 1870; com o intuito de reunir-se 
ao marechal Bazaine i. Aqui era não menor a necessidade, 

• Estas diversões lêem, alem da v::mlag·cm dimcta, que a;:; motiva, ou
tra indirecta, imP.ortantissirua, olJriganclo o inimigo a clistralür suas for
ças, c assim a debiÍitar-se. l!'oi d'essa fúnna rjue no Porto a guerra entre 
D . . Pedro c D.Miguel tornou repentinamente face um'a e inesperada. Acha-



37í 

pois tal marcha tendia a evitar obstacu1os insuperaveis para 
9-ma marcha de frente, a mudar a linha de operações, e a cair 
sobre a retaguarda do inimigo. 

· Foi para 'realisar tal plano que o sr. marquez de Caxias for
tificou com bons recluctos a sua base de operações, a fim de 
poder sem risco avançar com as suas legiões pelo desconhe
cido Lerritorio hostil. 

Vedes vós o boa constricLor, que, anemeçando-se sobre a 
onça ou o jaguar, se vai enroscando na sua victima até o en
rolar, comprimir e privar de acção, de movimento e de vida? 
Tal foi o. exercito alliado, em poder do sr. marquez de Caxias. 

Cada bote era um abraço de ferro , de que a victima se não 
podia libertar, por mais que almejasse defender-se. 

Assim viu ella aterrada il-a o gigante progressiva e inin
terruptamente cingindo por Tuyu-cué, Paré-cué, Pilar, Rojas, 
Palmares, Ovelha, 'l'ayi. Viu inutilisarem-se insanas diligencias 
emlogares diversos, como em Tuyuty; transpor-se a suaKron
stadt; tomar-se-lhe Sauces. Achou-se em seguida apertada den
tro ele Humaitá; ludibriada da banda elo rio; sitiada de todos 
os lados cli1 terra; perdida a sua sentiuella avançaGla do Esta-

va-se a cidade sitiada por 80:000 homens, sem que o exercito de D. Pedro 
tivesse ã. sua disposição mais que o oceano, e esse mesmo através de 
grandes dil:riculdades. Assentou-se n'uma arrojada empreza, (rue foi co
roada de maravillloso resultado. Partiu llOr mar o conde de Villa Flor 
(duque da Terceit·a), em direcção ao Algarve, com poucos soldados. D'ahi 
seguiu, a marchas forçadas, eng-rossando pelo caminho sua pbalange. Ao 
cheg-ar á Piedade, perto de Gacilbas, em frente de Lisboa, apenas com os 
seus 3:GOO homens, Jéz espalhar que era a vanguarda do exercito lilier
ta<lor: 'l'elles Jordiío, com tropa em Almada; o duque de Gadaval e o vis
t;Onde do Peso da Reg·ua , com forças cinco vezes superiores em Lisboa; 
aJJandonnm, em 2~ rle julho rle 1833, n. cirlndr, na qual os liheraes se for
tificam, sendo baldadamente alacados em 5 c 14 de setembro por llour
mont, e acommettcndo depois em 10 c 11 de ouLubro os miguelistas, en
tão comrnandados por i\racdonell. Assim tomada Lisboa por uma marcha, 
aualoga ás de l!auco, nunca mais foi pisada por soldados de D. MigueL 
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belecimeuto, e até inten:epLada na:l uoulmunicaçõe:; pelo Cba
co, e assim for ada a render-se com todo os seu defensore . 
Viu irem- e e tendendo o enorme bra os que amea avam 
lial-a em horrendo amplexo. caindo, uma apó outras, as for
tificações e as posições do Novo EsLal>eleci.mento, 'febiouary, 
Villa Franca, Surubi-hy, Pequiciri. Como ombra de Banquo. 
viu inopinada e prodi i o amente ~urcrirem-lbe pela retaguar
da e por cawinho inLran itavei , os inimigos em auto Anto
nio; avançarem rapidos sobre Itóróró, A vahy, Lo mas Valenti
na , deixando em toda a parte o jaguar pro trado e exbausto. 
Viu cair Angustura, ao "impl · terror infundido pelo .novo si
tio que a ameaçava. 'i'ranspondo a improvisada capital de L~
que, vlu As ·umpçâo latada pelas patas da cavaliaria alliada; 
• viu a l'or..-a, arroo-antemente o tentada, convertida na mai 

irremeiliavelllas impotencias. E e ·ta continua erie de feitos: 
raras vezes feito::~, devida, por muito, ao denodo e galhardia 
das indomitas phalauge alliada : ma' ainda mai' á tactica ' 
estrategiu do beroieo t' io-vent:ivel cabo que, com seu plano· 
·empre sabio , :cmpre !'minentemente estrategicos, inaltera
velmente as guiou á vicLoria. 

B nem e perca de vi la quão gt·antle re pon ·abilidade pe

·ava n animo do no o creneral, o qual 1 a-ç-aro de angue 

do dos :::c us, e até do contrarias), Linha sempre em mente 
I 

lJ.UC Hetu pelos a\liado ·, 11em pelo Brazil podia conlar com mais 
uulro C.\ ·rl'ilo. ·e lir · auiquilado o que commancJava, que, 
•' lúrL·a coufe"~ar. ·ignillcava o derradeiro esforço po ivel d · 
Ires uaçõe. ·, mai::; preparada::; para as tarefas pacificas do que 
para a::; líJes de truidora . Era pois urgente poupar Lão ulil 
saugue. que não JlO(.If-ria ser renondo; e amai~ honro a da. 
estraLcgia~ era como l'oi, cberrar ao e:xHo a~mejado, em e~ 

perdiçar as viela::; elos cidadãos soldados. 
Responde e ta considera~ão ás ofreguidões do:; llUe la-
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mentaram não ter llumaitá sido atacada em 19 de fevereiro, 
e tomada á força de armas, mais glqriosamente do que caiu 
essa praça em nosso poder, pelo abandono do inímigo, em 24 
de julho. É certo que, dentro de um mez de effectivo com
mando geral do meu biographado, Linha a nossa esquadrilha 
transposto as correntes, e o nosso exercito arrazado a senti
nella avançada de Bumaitá, o Estabelecimento. É certo que o 
movimento curvo pelo flanco esquerdo ameaçava as fortifica
ções paraguayas ele Tuyuty até Rojas; mas tinha não menos 
de acautelar as linhas de Tuyu-cué, deficientemente g·uarne
cidas e resguardadas, contra 18:000 valentes que Lopez ainda 
ahi tinha, e que, destacadas em ordem compacta das fortifica
ções proximas, podessem moHvar terrivel descalabro, o que 
era tanto mais para temer, quanto a inacção anterior tinha 
sido por Lopez aproveitada para em 'frente de Tuyu-Cué co
brir todo o solo de fortes destacados, reparos entre os Ilancos 
·dos baluartes, trincheiras, reductos, contra-fossos, e de quan
tos meios industriosos e sagazes póde o engenho humano op
por ao ataque de posições. 

Dizem os entendidos que, para assaltar a_quellas linha::;, 
houvera sido preciso dispor (e barbaramente) de 50:000 a 
60:000 homens, a fim de dirigir 15 :000 sobre o flanco es
fJu erclo, 'J'uyuty; i 5:00 O sobre o direito, Paré-cué, atacando 
Lambem pelo centro, Passo-pocü e 'l'uyü-cué; perf,urbar o ini
migo pela simultaneidade ét'esses ataques; obrigai-o a divi
dir-se; sitiar e tomar algumas de suas obras exteriores, até 
se apoderar de um elos principaes reducLos a Lodo o transe, 
e, no caso de revez, ter ainda força bastante para lhe ni:lo re
ceiar no dia seguinte as conseqoencias. ~fas se com 30:00U 

l1omens, e só com a posse da área e~terior do immenso qua
Llrilatero occupado pelo inimigo, o general Caxias tivesse ata
cado os reductos no dia 19 de fevereiro, sacri!icanclo inevita-
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velmente 8:000 ou ;10:000 homens, como poderia, no dia 

seguinte, reduzido a 20:000, retirar-se diante de um inimigo 

ensoberbecido pelo successo, e ancioso ele o perseguir sem 

descanço por esteiras, lagoas e pantanaes? É provavel que 

não chegasse ao Passo da Patria sem perda de quasi to~lo o 

seu exercito; e a campanha, ele que devia resultar conqtústa, 

converter-se-ia em verdadeiro descalabro, e o sangue brazi

len·o houvera sido derramado a jorros na execução de uma 

empreza temeraria e perdida. Nem só a narração ele umas 

'l'hermopilas nos legam os rastos militares. 

Em logar d'essas eXJperiencias in ctni1YPCb 'Viti, fez-se o pos

sível e o impossível. Continuou-se a sitiar o inimigo, a inva

dir-se-lhe o interior do paiz, a prival-o das communicações 

terrestres e fluviaes, a mudar as bases das nossas operações, 

a arrebé!-tar ao inimigo as suas, a aproveitar para os bloqueios 

e assedias a nossa brilhante esquadra, e a apressar a termi

nação da campanha com segurança e homa para as armas dos · 

alliados. 

Não comporta a natureza d'esle trabalho, nem a incompe

tencia do auctor, estender-me mais amplamente sobre as com

binações e manobras estrateg'icas e tacticas que distinguiram 

a campanha do Paraguay sob o commando do sr. marquez de 

Caxias, tanto mais quanto a leitma do que precede basLa para 

sua apreciação. São dignas de meditação, até porque se as gran

des guerras d'este seculo se distinguem das anteriores por 

assombrosas innovações e transformações, resultantes do te

legrapho, das ferro-vias, e da radical mudança na fórma, pres

teza e poder do fuzil e elo canhão; e bem assim, sobre as aguas, 

do concurso elos encouraçados, dos monil:ores e elos torpedos _: 

esta guerra do Paraguay ostentou outras mil especialiclacles, 

em presença elas quaes falhariam os es~uclos anteriores, e os 
\ 

cal cu los e meditações ela arte da guerra em bem diven;as con-
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dições. Um Tmenne, um Napoleão, um MoiLke hesitariam so
bre os seus planos de campanJ1a, c as suas tacticas, se com
mandassem legiões no solo paraguayo. Achar-se-iam em frente 
de uma guerra S'l.&i generis_, ouriçada de difficuldades, se se 
vissem na sHuação do sr. marquez ele Caxias. Achar-se~íam 
invadindo paiz tão incognito para elles, como conhecido pelo 
inimigo . . Pela primeira vez, em campanhas taes, se veriam 
desprovidos de mappas, cartas itinerarias e noticias do solo 
que precisassem devassar 1 • 

Navegariam em rios, traiçoeiros pela natureza e pela arte, 
onde a cada passo se lhes deparassem obstaculos, e os nave
gadores fossem baleados das barrancas, inevitavelmente pro
ximas, pelos canhões, fuzis ou rewolvers. A cada passo es
barrariam na marcha, não só com reductos e fortes, mas com 
esLeiros e lagoas invadiaveis. As tropas, hontem firmes em 
chão enxuto, hoje subitamente teriam de fugir de um oceano. 
Veriam descer, na fórma de camalotes, tractos de terreno, des
viando ·o curso dos rios. Luctariam com uma nação destemida 
e audaz, consubstanciada com um cbefe resoluto e despotico. 
Achar-se-iam rodeados de malquerenças de povoações, impo
tentes para auxilio, mas efficazes para embaraço. E se a Pom
peo bastava bater com o pé para surgirem legiões armadas, 

' O Paraguay era acruella China americana, que tinha como principal 
elemento da sua força ser desconhecida pelo estrangeiro. Os Francias e os 
Lopez tinl1am seguido as pisadas do francez Nicot, o qual conta o. seguin
te: «Que no anuo' de 1564 vira em França uma carta geograplúca e hy
drogTaphica, arrumada por um COSmOgTapho portuguez, a instancia do 
embaixador de el-rei de CasLella, e que a mandara com o dito cosmogra
pho a e l-rei de França, Carlos IX, aco11seUtando-lhe que a g·uardasse como 
cousa perniciosa, e que juntamente retivesse ao Portnguez, anctor d'ella, o 
rruc fez e l-rei; porc[Ue com este genero de cartas póde o illÍllÚgo correr, 
em tempo ele guerra, todos os estados do seu vizinho, e conduzir por 
elles, com um relogio ele sol ou bnssola, um exercito, e conhecer todas 
as terras denotadas na car ta ·arrumada, c não cair no perigoso embaraço 
Pm crue st> viu Annihal quando chegou ao campo Stellates "· 
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nelll a Pompeo foi (lado, haja visla a Phar;-;alia, converter ck· 
improviso recrutas em triumphadores. 
· 'l'odos estes alcanlilados obices uperou o sr. marquez de 
Caxias. uas magníficas concepçõe só deixaram de vingar, 
emquanto jouve sob um comma11do estrangeiro; mas brilha
ram com refulgente luz logo que se libertou Lle alheia pressão. 
Ainda que o plano de campanha seja o de nm Cesar, ai d'elle 
se a execução for confiada a outrem : não aLtribuem os fl·an
cezes os desastres das suas armas em Hespanha c Portugal <:t. 

circumstancia de serem as operações dirigidas de Paris por 
Napoleão? O estudo dos meios de execução pertence ao gene
ral que commanda os exercitas; deixal-o guiar-se pelo se1i 
caracter proprio, por seu saber milHar, pela Slla maneira dr. 

fazer a guerra! 
Alem da estrategia geral, distinguiu-se o no so general 

pelo cuidado das suas marchas-estrategicas, marchas-Lacti
cas e marchas-manobras. Os seus preparativos, as suas ordens 
do dia, as cautelas em cada caso tomadas para evitar surpre
zas, contraminar minas, e levar cada projecto a cabo, são tam
.b~m objecto digno de attento exame. 

l~m falta de mappas, e nem merecendo credito a mór parte 
das declarações dos prisioneiros, urgia renovar constanle
menLe reconhecimentos, com tanta mais cautela quanto, eles
de que este general commandou em chefe, os paraguayos, 
apalp(lndo-lhe o pulso, e conscios da düfercnça, nunca maiR 
se expozeram, salvo quando passiva e inevitavelmente força
dos a pelejar em raso campo, e por isso os reconhecimentos 
a cada passo revelavam artificios de toda a especic, contra os 
quaes importava premunir-se. É digno da reflexão dos com
pet.ente o complexo das di posições que o sr. marquez de 
Caxias tomava em cada uma cl'essas marchas ou d' essas investi
ài~S. Como elle attende ::t l.uclo: depois rle ter -preparado os ele-
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mentos de mobilidade e as disposições da operação, fixa a hora. 
da partida, a direcção, o caminho, a composição das columnas 
e seu iLinerario; o tempo de marcha, proporcionado ao·mate
rial; a posição que impor La tomar, caso sobrevenha o inimi
go; os meios de subsistencia das tropas; os trabalh~s mate
riaes, taes como pontes, estradas, clerrubamentos, reparação 
dos maos pássos ou alargamento dos desfiladeiros, etc. 

Prestava particular attenção á escolha elas tropas que for
mavam p.s vanguardas, e á natureza da arma que em cada 
~aso devia prevalecer, segundo a configuração do solo, e a 
qualidade do objectivo contra o qual se dirigia . 

Parece ter sempre presentes aquellas curti!S regras tao ma
rechal Bugeaucl: «Nunca pelejar sem um fim. Nunca pelejar 
sem um pl<mo. Ser este plano, no momento da execução, co
nheaido do maior numero possível dos que têem de o exe
cutar>>. 

Terminarei estas rapiclas observações, applicando ao sr . 
. marquez de Caxias a phrase que, no tocante às seguranças da 
victoria, se lê no seguinte trecho do C1.wso de tactica, IJo ge
neral Dufour: ccAo estudar a bistoria sob o aspecto militijl,.J'., 

I 

observa-se que sempre os povos victorlosos foram superior6ls 
aos seus adversarios na tactica: os seus exercitas, no mo;vi
mento conjuucto, nos pormenores das manobras, seguiam me
tbodos melhores que os dos inimigos. A pbalange grega ven
ceu a cavallaria persa, mas foi aniquilada pela legi~o romana, 
igualmente disciplinada, porém mais movel. Pela tactica é 

que a legião conquisLou o mundo. Só um momento lhe foi em
bargada a marcha: foi quando Annibal a venceu com suas 
manobras e com o emprego de reservas independentes ; mas 
desde que os romanos se apropriaram os principias tacticos 
d'elle, succuml.Jiu. Cesar acabou ele aperfeiçoar a tacticÇt lila,S 
tropas :·conservou resP.I'vas de infanteria e cavallarja: € assim 
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dominou o mundo. Porl.anl:o é a prrfeição das manobras c sua 
justa applicação no campo ele batalba que asseguram a victo
Tia. Os grandes movimentos que precedem o acto final, aba
talha, não conduzirão senão a um desastre, sempre que se 
não seja tacticamente superior ao atlversario. )) 

v 

Notatei mais que entre as diffi.culdades com que o nosso 
general sempre luctou, avultava, cumpre confessai-o, o ele
mento estrangeiro, que desde o principio da questão nos con
trariou; pois diversas nações, por si ou por agentes seus, se 
envolveram na questão de modo altamente incommodo mu'i
tas vezes. Acredito que ellas foram sempre animadas dos 
mais puros impulsos ; mas frequentemente estorvaram ou pre
judicaram as nossas operações, alimentaram as do inimigo, e 
entibiariam a confiança dos nossos, se tão profunda não fosse . 
. E pois que as questões politicas não são çlescahidas, ao tra

tar eu de um preclaro vulto politico que n'ellas tomou parte, 
seja-me licito, embora incidentemente, aventurar desde já al
gumas palavras sobre este melindroso assuÍnptoJ no sentido 
imparcial e justo que me moverá a penna, quando tiver, den
tro em pouco, de voltar á imprensa. Vejan).os pois o que se 
passou, em relação ao elemento estrangeiro. 

A alliança do Brazil com as republicas argentina e oriental 
contra o governo do Paraguay, foi mal visLa pelas potencias 
da Europa e da America, e ainda mais especialmente por es
tas. Alem dos interesses da paz, que hoje tornam geralmen'te 
as guerras impopulares, o facto de se ligarem tres potencias 
vizinhas (duas das quaes consideradas as mais fortes da Ame
rica do Sul) fez suspeil,ar uma prepoLencia exercida contra o 
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mais fraco, por motivos não confessaveis, e talvez plano de 
conquista. 

Augmentou-se essa desconfiança com o conhecimento da 
clausula elo tratado ela alliança, que impunha segredo. Nota
va-se que essa clausula já não era elos nossos tempos, e com 
raras excepções só achava tradição entre pactos de familia 
da antiga real eza da Europa; não podendo aliás ter por ex
plicação senão o engrandecimento territorial, que um alliado 
nosso tinha em mente, o que tambem justifica a posição de 
inferioridade que na dírecção ela guerra coube ao alliado que 
aliás dava os subsídios, a esquadra e o maior exercito. 

Tudo aquillo pois dava maior corpo á desconfiança. Se as 
nações da Europa e os Estados Unidos viam com apprehensão 
a alliança mysteriosa de tres contra um, levadas só pelo 
apreço dos interesses commerciaes e pela perturbação que 
d'aquillo pod ia provir, modificando a constituição politica dos 
povos da America do Sul; as republicas conterraneàs amedron
taram-se e tt·ataram de colligar-se, para resistirem ao que sup
punham perigo imminente e grave. D'aqui resultoú o protesto 
dq Chili, Peru e Bolívia, contra a tríplice alliança, protesto que 
aggravou as prevenções dos governos europeos e norte-ameri
cano. 

Não bastava a all iança ele duas republicas com a unica mo
narchia americana para dissipar tantas causas, infundadas 
mas apparentemente plausíveis, de desconfiança. 

Ainda outros factos con tribuíam para arraigar es ta irrita
ção. Os proprios alliados nossos longo tempo se tiniJam esfor
çado por figurar a monarchia brazileira inimiga nata das re
pulJlicas conterraneas, e dominada por insaciavel cubíça de 
territorial engrandecimento . '!'amuem o nosso governo andou 
muito irreflectidamente : o modo frouxo, irregular, injuridico, 
incoherente, como foi dirjgicla a poliljca n'essa guerra, desde 

~5 
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os primeiros factos que no e tado oriental a tornaram inevi
tavel, não fallanelo alLa c franca a linguagem ela rasão c elo 
direilo aos representantes das nações estrangeiras; não de
clarando formalmente a guerra, mas determinando, a titulo 
ele represalias, que se bombardeassem fortalezas, se entrasse 
pelo Lerrilorio oriental, e se tomasse, como amparo, posse de 
fortalezas, com o pé de exercer actos coercitivos; tudo isso 
alienou de nó, , no principio da grande lucla, as sympath ias 
ilos estrangeiros, c fez com que para alem das nossas fron
teil·as (e quem sabe se para a quem?), a guena pareces e im
popular, até entre os argentino . 

Por outro lado, a audacia com que Lopez procmou preve
nir os golpes, de que. se julgava ameaçado, animou aqueHa 
opposição estrangeira c augmentou em elevado grau as difi
culdades da empreza. 

Encarniçou-se a lucLa e a sua pro!·ogação em circumstan
cias taes, alem dos prejuízos que occasionava aos interesses 
geraes do commercio legitimo e regular, e dos temores que 
incutia no animo dos credores estrangeiros das praças das 
tres nações alliádas, era um dos mais ingentes riscos que cor
ria a nossa dignidade e a segurança, que por meio das armas 
procuraYamos. 

Adiante especificarei os estorvos que alguns estrap.geiros 
nos antepuzeram, sendo os Estados Unidos que mais nos im
portunaram; e como eu, na qualidade ele simples e desaucto
risado particular, não preciso empregar precauçõe oratorias 
para dizer a verdade, dil-a-hei como a entendo . 

Os Estados Unidos nunca nos perdoaram, antes conserva
ram in pectore a mernoria do que elles qualificaram de ag
gravo, por Lermos reconhecido alg11ns direitos de belligeranle 
aos seus dissidentes do sul, na herculea guerra civil de seces
são por que paRsaram. 'J'ambem era n'elles natural a antipa-
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thia contra as nossas insl;ituições, e a symp~tpia para com um 
estado, symbolo do mais selvagem des]!lotismo, mas ataviado 
com a libré re})U blicana. Eis-ahi porque os Estados Unidos se 
inclinaram manifestamente para o Paraguay. Aproveitou-se 
das circumstancias o seu representante no Rio de Janeiro, para 
fazer resurgir antigas reclamações, com as quaes pretendia, 
não só sangrar o nosso já tão limitado e1·ario, se não crear
nos um receio de novas complicações estrangeiras, que assim 
alentassem as operações de Lopez. 

Foi n'estes term os que a legação amerkana levantou a 
questão, de que abaixo fatiarei., el a passagem ela canhoneira 
Wasp até a Assumpção. Felizmente a esse tempo já estava no 

, poder o partido conservador, sempre cham ado quando Cati
·una bate ás portas ele Roma; esse partido, que em 1852 aca
bára com _a tyrannia cl e Rosas, e se m arruinar nossas finan
ças, nem abalar em seus fundam entos a estabilidade elo 
ünperio; a elle se deveu indubitavelmen te, á sua energia, ele
vação ele vistas e lealclacle ele p·roceclimento, não térem as 
referidas desconfianças prorompillo logo em abertas hostilida
des contra a tríplice alliança. O governo conservador, como 
se conclt1e dos relatorios ela secretaria cl'estado dos nego
cios estr<íngeiros, soube conter a legação elos Estados Unidos, 
t.ranquillisar as 9uLras potencias, e cortar por todos os inci
dentes que a diplomacia es trangeira lhe foi oppondo, ele Lal 

I ' 

Eórma que Lodos se foram successivamente convencendo de que 
e> governo elo Brazil fazia a guerra :1 se·u ·pezar, e sem vistas 
ambiciosas; finalm ente que embaraçai-o em seu justo desforço 
era adiar os beneficios da paz e clamnn.r interesses cornmuns. 

Mais ele uma vez tentaram os Estados Unidos impor a sua 
mediação, e por fim tambem o Cbil~ adopLou igual poliLica; 
com a ma:lor prudencia e dignidade soube o governo desviar 
essa interferenc.i a, qD ~; acalJon por c.essar. 
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Surgiam os inçiclentes, uns após ou tros e em verdade al
guns não sem l'unrlamenl.o real :- ora, a necessidade el e buscar 
noticias do ministro americano Washburn , com quem Lopez 
rompêra, c cuja viela e de sua família se dizia em perigo; -
ora, u. de dar t ransito ao novo ministro Mac-Mahon para a 
séde elo governo de Lopez; - ora a insistencia de represen
tantes ele diversas nações es trangeiras, que Linham navios ele 
guerra no Prata, e queriam levar prol.ecção aos se us compa
triotas, por cuja sorte rcceiavam. Todas· essas clifiiculdacles 
foram vencidas pelo governo e pe la firm eza e tino elo nosso 
general em chefe. 

Mac-Mahon, por exemplo, seguiu para o acampamento ele 
Lopez, sem se levantar o bloqueio do rio Paraguay ; e se a fi
nal se permi ttiu a subida da canlwneira norte-americana, foi 
quando igual permissão foi possível dar a Loclas as outr.as 

bandeiras, ingleza, franceza, il.ali ana, hespanbola e portu

gueza. Aos commancl antes el e todas essas nacionalidades foi 

consentido subirem o rio Paraguay até Assumpção, sob a fé 

de cavalheiros, de que guardariam a neutralidade que o el e
ver lhes impunha, e sub a clausul!'l ele não atravessarem sem 
o consentimento do general em cbel'e, que se reservava o di
reito de detêl-os, quando assim o aconselhasse o estado das 
suas operações. 

Todas es tas circumstancias reunidas (e ehamoJJem a atten
ção para este ponto) justificariam nobilissimamente o general 
brazileiro de Ler em sua opinião considerado terminada a 
guerra após os seus Lr iumphos aLé a Assumpção . Estou per
suadido el e que n'esse momen to ciJ e Leria encarado o Ada
mastor elo ar Ligo 6. o; teria pensado seT tempo de suppri
mil-o; tería Li elo em mente outro dever de grande cida
dão, o el e aconselhar o governo que pozesse Lermo a essa 
ra lamid arle, cuj a c:ontinnação .i ~t nio trazia interesses para o_ 
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Brazil, nem glorias que valessem tão prolongados e penosos 
sacrificios . 

Desçamos porém _aimla á especificação de alguns exemplos 
do que occorreu com vario · d'esses elementos pessoaes, de 
nacionaliLlacles diversas. 

VI 

Começando pelos prupnos paragua.yo~, havia-se l'ormado 
com os desconte o tes ele Lopez, espontaneamente apresenta
elos, uma leg:ião especial, que se incorporou no exercito al
liaclo. Poderia esperar-se cl'e lla valiosa coadjuvação, já por 

deverem ser excellentes vaqueanos elo terreno para nós desco
nhecido, já porque o seu exemplo deveria servir el e attractivo 

ás famílias, aos parentes e am igos elos Jegionarios. Cumpre 
conl'essar qu e ele pouco proYciLo foi, e até houve casos em 
qu e a confiança depositada oa vigilancia cl'cssa pequ ena !orça 
nos foi prejudicial. Entre outros J'aclos, lemlJrarei o que occor
reu no perigosíssimo combate el e 3 de novembro ele 1867. 

Lopez, esperando; por um habil e atrevido plano, depois 
ela tomada de Tayi, surprehend er a base cle operações, Tuyu
Ly, cujas obras se achavam deterioradas e sua guarnição di
minuída, tentou um golpe desesperado, e que houvera sido 
funesto, se o não tivesse aparado o heroismo do concle de 

Porto Alegre, e a bravura das tt:opas brazileiras e argentinas. 
Nenhum movimento ex.Lraprdinario ~e noLára, durante o üia. 

2, no aca.mpameuLo inimigo; eis que1 tl e noiLe, saíram das 

trincbeü·as adversas I 6 batalhões el e infanteria, e 5 regimen
lllR rlr. r.n.va llarin., íJ il P avançan1m .Para as nossas linhas no 
maior silencio. No acampamento brazileiro havia a maior vi

gilancia; mas outro tan to não succedia infelizmente no arl;{en

tino, que occupava a direüa de nossas linhas e onde tudo 
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dormia, Lãu descauç;aclo ::;omno, que os paraguayos pocleram 
chegar ás trincheiras ás bayonetaclas nos nossos, sem se ou
vir um tiro de alarma, estando grande parte dentro d'ellas, 
quando esses alliaclos correram ás armas, e após instantes ap
pareçiam incendiados os reductos c acampamentos argen
tinos. 

E a quem se achava entregue o hom:oso cargo de cobrir o 
campo? Quem fura collocado de senLinella na vanguarda? 
Quem prestou n'essa occasião tamanho clesserviço aos allia
dos? A legião paraguaya. E assim em outros casos. 

Foram fieis e valentes os nossos alliados, e companheiros 
de armas. Porém já largamente expuz os inconvenientes re
sulLantes do tratado do 1. 0 ele maio de 1865 .. Acresce que em 
relação a elles, houve Lres variantes na campanha:- com
mando dos · argenLinos, com sujeição dos brazileiros- com
mandos brazileiws, com sujeição dos argenLinos-commando 
indepeüdente cp sobre si elas forças argentinas, brazileiras .e 
das poucas orienLaes, reforçadas por brazileiros. 

Suspendo a penna, lirtüLanclo-me a chamar a aLtenção para 
a perturbação lançada nas cli~ersas pllase::; ela campanha por 
tão grande e successiva varieclade. Deixo aliás ao al.ilamento 
do leitor avaliar as cousequencias d'estas transformações para 

. a extensão c seguranç;a da direcção da guerra, por parte do 
nobre marquez de Caxias. 

'!'amuem se não deve esq uecer que, embora se contasse 
com a fid~lidaue do::; governos alliados, não era igualmenLc 
segura a de muiLas povoações d'esses esLaclos, nos quaes 
pompeavam parLidos poderosos, sympatbicos ao inimigo, ou 
pelo meuos duvidosos. Lembrarei o clesapontamento dos ai
Jiados, ao Lerem noLicia da incomprehensivel dciJandacla, de 
2 ele julho de 1865, elos 10:000 homeu:ide Urquiza em na- , 

sualdo no dia em que es(>e brigaueiro general fura, vi$ita:r ~8: 
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Goncordia o acampamento alliado. Lembrarei o estado ele va
rias províncias argentinas, que duas vezes obrigaram o ge
neral _ em · chefe a deixar o Paraguay a toda a pressa, para. 
acudir a conter os insurgentes. 

Pertencia á legação britannica o secretario Goulcl, que se 
apresentou como portador de propostas de paz por parte d.e 
Lopez, o qual o renegou, depois que lhe voltou com respos~a 
negativa, quanto ás condições ele pacificação. 

'!'ornarei aqui a rallar dos Estados Unidos, que tão infelizes 
foram na classe ele agentes que empregaram no Paraguay. O 
seu ministro Washburn, depois ele ter auxiliado enormemente 
ao dictador, acabou por inspirar-lhe taes desconfianças, que, 
apesar de seu caracter o!Dcial, se deu por felicíssimo em Ler 
escapado vivo, na canhoneira Wasp:, entregando á morle os 
seus hospedes, e amigos, e mulLidão de estrangeiros, qpe se 
haviam abrigado á sombríJ. ela bandeira americana; e não 
achando voz para sLygmatisar o seu ídolo como o mais feroz 
inimigo elo genero humano, senão depois que respirou no 
quartel da. saucle. Succedêra-llle o general Mac-Mahon, que no 
principio de dezembro de 1868 passára no::;sas liolJas, clesem
l.Jarcanclo em All g u ~ lura, e seguindo para Loma: Valentioas, 
presenceaudo o descalabro do dictador, mas acompanhando-o 
sempre, e prestando-lhe Lodo o apoio moral , e quem sabe se 
materia l? O cerlo porém é asseverar um escriptor qu e quan<lo ~ 
em junho de 1869 e::;Le se retirou du Paraguay, conduziu 
grande porção de oiro e prata, que o tornaram tanto mais· 
suspeito, quanto em seguida, escreveu em varias folhas es
tra~geiras a favor elo governo de Lopez, a flltem servi•lmente 

lisongeou. . 
Em relação a essa nacionalidade, çumpre nolar a galhardia 

com que o meu biographaclo se ostentou mais âe uma vez ge
neral e <.liplomala, e em aml.Jos os· caracleres eue1rgico defen- . 
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sor da honra e elos interesses da bandeira auri-verde. Quando 
a sobredita canhoneira Wctsp quiz sqbir o rio Paraguay, di
zendo destinar-se- a colher noticias do ministro ele sua nação, 
oppoz-se o sr. ele Caxias a essa exigencia, declarando que a 
esse tempo a nenhum navio neutro permit tiria um movimento, 
.que por um lado poderia paralysar as operações, por outro 
facilitaria ao inimigo obter informações que aproveitasse, 
quaesquer que fossem as cautelas qu e o commancl ante em
pregasse1. A sua corresponclencia sobre tal assumpto, como 
todas, prova o tino e a dignidade do grande cidadão. Mais 
tarde passou a canhoneira, como dito fica; mas então outras 
eram as circumstancias. 

E ainda considerado o nosso compatriota so lJ o aspecto di
plomatico, em sua mais·ampla accepção, e applicando o Lermo 
ás proprias relações internacionaes dos alliados com o Para
guay, tudo nos induz a, crer que a sua opinião individual ácerca 

do artig9 6. 0 elo tratado do J •0 ele maio era tão contraria a 
doutrina d'elle, que bem poderiam as conveniencias do Bra
zil e da humanidade l'azcr que tal clausula se reconsiderasse. 
É de crer que s. ex.a pensasse que se, depois de 24 de maio, 
eliminado aquelle artigo, se attenclesse ás instancias ele Lopez, 
CfUe pedia a paz em Yataiti-Corá, prompto para muitas vanta
gens dos alliados, comta nto que se não apunhalasse a digni
dade pessoal de um hom·e~1 consubstanciado com o seu povo, 

' Em março úe l8G7, o ministro Washb urn apresento u-se ao sr. mar
quez uc Çaxia.s em Tuyuty co mo parlamentario, dizendo ter iustrncções 
do seu governo para olferecer mediação, e pedindo facilidades para as 
communicações. Respondeu-lhe o sr. marquez d~ Caxias que o tratado da 
triplice alliança não pern1ittia nrg-ociaç1ir.s ant es rla rcsig-nar;ão rlo poder, 
c saída do actual presidente do. l'a rag-uay, c acrescentou : «Deixo á apre 
ciação illustrada de v. ex.' aquilatar os serios inconvenientes que se 
poderiam dar se, como v. ex." parece desejar, lhe fi casse desde já per
mittida a vinda a este acampamento, sempre que v. ex.• quizesse saber 
noticias ácerca da missão de que se diz encarreg-aúo pelo ~eu governo». 
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ter-se-ia decorosamente eviLaclo o immediato Curupaity, e a 
serie de successos, gloriosos sim, mas ensopados em ~angue 
humano, e que nos empobreceram e atré!-zaram por largo 
tempo na marcha ascendente em que o Brazil ia indo, em seus 
civilisadores e paciflcos labores . Depois ele Tayi, tentou o di
ctador nova negociação: se eiJa tivesse sido coroada, talvez 
que Buenos Ayres não lucrasse tanto com a conclusão; mas 
os alliados teriam seguramente obtido quanto legitimamente 
almejavam 1 ; o B1·azil teria conservado muitos milhares de 

' Não se perca de vista C[Ue um estado forte c justo como o Brazil não 
su tenta a gnerra por capricho , mas só quando o exige a sua honra, ou o 
aconselh am seu legitimas inte resses. A ltonra já então se achava brilhan
temente salva; dos interes ·es r eaes, e evidentes, pouco mais haveria que 
alcançar, e certamente não seriam negados. 

Com elJ'eilo o tratado de 6 de abril de 1856, om a sua conYenção ad
dicional, de 12 de fevereiro de 1858, linha e labP.Iecido a liberdade geral 
de navegação até os portos habilitados, no rios l'araguaye l'arauá; exem
pção de demora s 11 0 transito dos navio ; policia elos rios; protecção em 
caso de nauf'ragio; perfeita amisacle entre as duas nações; liberdade de 
transito dos commerciantc c mai cidadãos; impostos não superiores aos 
pagos pela r ropria nação: protecção ás pessoas c propriedades; ante os • 
tribuuacs, direitos i"'uac aos dos uacionaes; intervenção consular, em 
caso de obi,to ; g·oso reciproco tle direitos, franquezas c immurüdades e 
cxcmpção rlc serviço militar, emprestimo forçado, impostos ou requisi
ções militares, ele. Tambem a convenção de 7 el e abril de 1856 tinha dei
xado em seu protoc.ollo brilltantemente IJ rovado nosso direito, e es
tabelecido um praso para se regular a cruestão de limites entre Brazil e 
Parag·ual', respeitado no em tanto o uli possicletis; de fórma que realmente, 
em todos os sentidos c em tal altura, a nos a posição para com o l'ara
guay achava-se muito simplificada, c não se precisaria certamente mais 
sangue para obter um exito conforme á nossa dignidade e aos intere ses 
nacionaes. 

Acresce crue esta questão de limites, confusa e em que ninguem póde 
allegar clircito ·1Jerfeilo, nào me parece de gTande importancia para um 
imperio . r.uja upcrficic qnasi iguala a da Europa inteira. Não offerece 
duvidas a divi~a ao N. do Paraguay, ria parte rlo Chaco, pelo rio 1\e,.ro; 
mas tem siuo rcnbida a disputa obre o territorio comprehendido entre 
o rio Branco, e a margem direita do Apa.' Dizia o talentoso deputado Ta
vares Bastos, em um discurso memo ravcl, n'uma sessão da camara dos 
tleputados, em 1862: ul'orquc uão lransigiriamos sobre a linha divüsoria'l 
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fi lhos seus, que juncam os esteiras do sul; e o Paraguay· exis
~iria ainda com viel a para nós aproveitavel, em vez de con
verter-se no actual cada ver, pasto dos c01·vos e das dissenções 
civis. Tenho motivos para pensar que o nosso inclyto compa
triota assim pensava Lambem, e que os seus desejos pessoaes 
eram que a paz se fizesse então, com todas as seguranças e 
vantagens que a nossa posição de superioridade nos afiançava. 

Finalmente, sob o aspecto religioso e humaniLario, igual
mente se distinguiu a direcção que o sr. marquez imprimiu a 
es ta guerra. Os seus sentimentos religiosos, sem ostentação, 
manifesta ram-se constantemente. É sabido que mesmo nos 
acampamentos, e em marcha, nunca descurou ôs deveres do 
cu_lLo, em cuja assiduidade dava o mais salutar elos exemplos. 
Sua ingenita piedade o Jc' ava a aproveitar Lodos os recursos 
da religião, e Lambem a fazer inexcedíveis esforços para pou
par o sangue elos proprios inimigos i . 

Convem fazel-o: por generoj dade; pOl'([Ue nada vale o territorio dispu
tado; porque se reso!Yc, neutralisando-o, a questão do Fecho dos i\lorros; 
por ser este o Yoto do paiz ; 'POrque, ainda que o possamos, não nos de
vemos ernpenll ar em guerras; porque a poli tica brazileira não deve su
blevar ocli o, c sim co nf~ · ~ !Jir allianças firmes na Amcrica do Sul. Uma 
transacção, que dividi ~~c ao meio o territorio disputado, asseg·rrrava a 
amisade do nosso desconfia do vizinho. lranquillisava-nos, c redundaYa em 
economia de tempo c de dinheiro .. . Creia a camara ([UC todo o debate 
en tre os dois paizes cifra-se na pos. e do Fecho dos Morros, ou Pão de 
Assucar, po nto estratcg'ico cnl.rc o Apa e o rio Branco. Pensa o prcsitleule 
Lopez · que, for(Hicado pelo ll1·azil c~sc porto, vai ser Uipa ameaça con
stante sobre as planicics do Paraguay. Pois bem tire-se por ahi a linha 
divisaria, com a clausula de nunca se poder fo rtificar tal posição ... 

·' D'islo se poderiam apontar mil casos. Citarei, como exem pl o, algumas 
das suas palavras do ofli cio de 6 de <lgoslo de 1868, descrcvcmlo a,cn
trcga da tropa paraguaya no Cliaco: 

. . «Por duas YCZe8, obedecendo aos preceito~ da religião, humanidade 
c civilisação, mandei dois parlamcn t ari o~ , a Jim de ver se <tlcançava a 
rendição d'essa força ~em mais derramamento de san g·uc, que nruiLo ha
v;ia já ·corrido, estaNdo a l;1goa , e Jogares atljaccutes cobertos de cada ve
res ·paraguayos. De ambas ellas foi a baJ;ldeira branca parlamentar repel-
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g els-ahi como no gravíssimo assumpLo da guerra do Para
guay procedeu o magnanimo V LliL01 de cuja historia me tenho 
occupaclo; eis-ahi como n'elle correm :parelhas as mais altas 
qualidades do organisador, do disciplinador, do Lactico, does
tra.Legico, do diplomata, do cidadão, do polüico, do christão; 
sempre e em tudo modelo e Lypo . 

VII 

Terá eJJ e evitado a sorte commum elos Lt·imnphadores? 
Quando elles, no carro eburneo, eram levados ao Capitolio, 
laureada a fronte, e ao som estridente de tambores e trom

. beLas, precedidos elo senado, das tropas, elos vencidos, e d0s' 

despojos, e em meio ele brados do ÜJ t?·iumplw f não era liciLo 
aos histriões, e á gentalha misturar livremente com os gritos 
de alegria e os can.Licos guerreiros, sarcasmos e insultos ao 
grande servidor do estado? Era; correspondia isso ao annel de . 
ferro que o obri"'avam a levar no dedo, como os escravos, 
para lhe rebaixar o natural orgulho, e lembrar-lhe que era ho
mem: Respiciens post te) hominem memento te f 

Tem Lido o sr . duque ele Caxias emulos ou inimigos; quem 
o nega? Descansemos porém os olhos d'es:5a pa"'ina nêgra, re
lendo DemosLh enes t:- «Duas são, athenienses, as qualidades 

lida pelo inimig·o co m metralha c tiros de l'LLz il, etc. , Foi em segu ida c1ue 
o piedoso concurso de um ecclesiaslico ao nosso seniço, padre lgnacio 
Esmeratc, apressou essa já. inevilavel rendição do mouo mais honroso 
para ambas as parte ". 

' Final da Oração da Coróa, ua magistl'al versão, digua do aclmiravellivro, 
sob o modesto titulo de Jntroclucçüo, ou Esluclo sobre a civiUsaçcio da G?·e
cia, com que o . r. conselheiro Latino Cocllio opulentou as letra paldas. 

E aqui , ante de pa, ar, obsen·arei , em de culpa da uo-sa terra , que 
não é só n·eua que a im se portam, em governos representativos, lw
mcns poliLicos contra os que consideraui seus adversarios, a quem esta 
circumslancia basta para negarem pão e agua. Não chamaram pec~ras po
líticas as que arremessavam a Lord Wellington, quando se tratava da re-
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que devem exornar o que é por natureza honesto cidadão: a 
1. a, que no exercício ele suas magistraturas se empenhe por 
conservar á republica a sua preeminencia c magestacle; a 2.", 
que em todas as occasiões, e em todos os actos guarde sem
pye lealdade ·e amor á patria. E que fui sempre leal e devo
tado á vossa causa, facilmente o podeis reconhec·er. Vêde e 
examinae. Nem quando os inimigos pediam ·a minha cabeça, 
nem quando me citavam ao tribunal dos amphytriões, nem 
quando pelas ameaças buscavam entibiar-me, nem quando pe
las promessas corromper-me, nem quando arremessavamsce
lerados, com:o outras tantas feras, contra mim, nem então no 
rninjmo ponto atraiçoei o amor da patria. Porque, desde que 
principiei a entender nos negocias publicas, elegi por cami
nho directo e justo de minbas acções políticas o servir e 
acrescentar a honra, o poder, a gloria ela repul.Jiica, e YOtar-l!Je 
a minha vjda inteira. Não sou eu que ouço os succcs,·os feli

zes da nossa patria, estremecendo, suspirando e Laixanclo os 
olhos para o chão, como fazem estes impios que ultrajam a . 
republica, como se tal proceclimenLo não ultrajasse ao mesmo 
tempo a propria republica>>. 

forma eleitoral ? Assim se procedeu por momentos para com o sr. duque 
de Caxias. Quando r eg-ressava enJe rmo e victorioso, houve desalmados 
que, em vez de o acollterem com Jl ores como a um JJenemerito, o circum
daram de uma atmosphera mephilica, mani[es tanclo-llie desagrado , triste 
fructo da opinião facciosa. Não teve isso importaneia, nem duração, pois 
para log-o vigorosa r cacç.'io se manifestou, mas não occullcmos nem mes
mo estas melancolicas c pouco homosas verdades. 

Notemos, alem disso , que muitas vezes n'esta mesquinha causa, que 
ousam denominar política, a injuria, a calumnia, a ingratidão, C[Ue arre
meda estridulo alarido de numerosas vozes, não é mai s que o echo de 
um ou outro despeitado ou ambicioso vulgar, caricato Automedonte de 
partidnria carroçn. Havia pr.rto de Yerdun duas torres proxim<JS: darln en
tre ellas um grito, r epetiam-n'o ambas alternativamente doze ou vinte 
vezes, eul'raqueceudo-se succcssivamente. Taes seriam as torres do Ver
dun politicas, se lhes não snccedesse ca o inverso: com a reprodueçã:o, 
engrossarem o som. 
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VIII 

Paulo mc4jo·ra canamus! Subamos d'cstas noções, que, por 
mais elevadas que sejam, e mais travadas com altíssimos in
teresses publicas, podem ainda acoi mar-se ele índividuaes, 
para outras em que clesapparecem nomes) por mais excelsos 
que se ostentem. 

Temos percorrido as successivas e variadas phases do 
drama internacional denominado guerra da tnplice alliança 
contra o govemador do Paraguay, porque nas scenas mais 
grandiosa:; d'esse imnienso quadro figurou na primeira pla
na, como general dos brazileiros e dos alliados, o nosso heroe. 

Penna brazileira não ha, que, tocando assumpto de tama

nho alcance no passado, no presente e no futuro, se não sinta 
arrebatar por impulsos que, servindo de resalva á conscien
cia do proprio escriptor, despertem a reflexão dos vindouros. 

Foi uma calamidade, e mais ele uma vez estremeceram os 
corações patrioLicos ·pela sorte elo Brazil. Seria um mal ínevi
tavel, ou antes fatal consequencia ele erros e paixões? 

Pois que só tive aqui em vista a hiographia do sr. duque de 
Caxias, não me empenharei agora em tão emmaranhada ques
tão de política interna e externa. (D'isso me occuparei mais de 
espaço , querendo Deus). Desde já porém confessarei, por eles
cargo de consciencia ante o juiz etemo da verdade, e como 
aviso talvez util a futuros pilotos das naus d'estes estados, 
que a guerra elo Paraguay se houvera evitado, se nos prodro
mos cl'ella se não allucinasse o nosso governo com os interes
seiros acenos da alliança; se elle se despreoccupasse um pouco 
das conveniencias particlarias do momento, e tratasse as ve

leidades e vaidades ele Lopez sem desdem, nem irnprevi
dencia, com ci rcumspecção e dignidade. 
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Longe d'isso, cleixámos correr os successos á mercê dos 
nossos inimigos dó. estado oriental, e de nossos amigos de 
uma e outra margem elo Prata. O que não passára de mera 
desconfiançª" do dictador, a dupla alliança de JrJores e de Mi
tre com o governo do Brazil, veio converter-se em realidade; 
a vaidade, de mãos dadas com o despeito e o medo, levou 
Lopez a essa serie de .temeridades, que a final acabaram por 
tornar a guerra questão ele honra para nós. O tratado da 
tríplice alliança, elevando Lopez á maior aJLura política e mi
litar do nosso 

4 

seculo, por isso que se dizia feito para conde
muar esse homem a banimento perpetuo, como se fizera a Na
poleão I, transformou a lucta internacional em duello ele vida 
ou morte para Lopez e para os alliados. 

Não explica isso a prolongação e a intensidade d'essa he
catombe? 

Nada ganhou a humanidade com tantas lagrimas, tantas 
dores, tamanha ceifa ele vielas, tantos horrores, tantas ruínas 

' e tão fecunuos germens de futuras cliscordias. 
E acaso ganharia a política? 
O Brazil acrysolou o seu patriotismo; provou de quanto he

roismo são capazes seus .filhos, e ele quantos recmsos elle di~
punha para o bem; mas recursos, que os nossos políticos só 
descobriram e profusamente empregaram, c.ruanclo cl 'eHes ti
veram precisão para as sangrentas em prezas da guena! 

Toda a moralidade cl'esses factos esLá ahi negaceando a 
penna ue escriptores que disponham da capacidade que me 
fallece, elo tempo que me não sobra, e ele terreno apropria
elo, que 11ão pócle ser esle, de uma simples biographia. A ver
dade ha de surgir, a despeito ele todos os obstaculos, que se 
lhe anteponham; e dia· virá em que sua 1 uz a ninguem oJfus
que1 antes a Lodos pareça salutar pharol, por oncle se guiem 
povos, partidos c governos. 



CAPITULO XXIII 

1. Convalescendo funcciona o sr. ducrue de Caxias no senado, no consell10 
supremo militar, no conselho do estado (outubro de 1870) . .Ingratidão 
do paiz. - li. Estado das co usas polilicas c scisão no partido conser
vador. -H!. Circumstancias do partido e da nação em 1875. É o sr. 
duque forçado ao sacriücio de acoeitar o poder. 'l'oma pela segunda 
vez a presidencia do conselho e pela terceira a pasta da guerra em 
25 de junho de 1875. -lV. O ministerio de 25 de junho; seus trabalhos; 
politica geral.-V. A especialidalle da administração da repartição da 
g·uerra.-Vf. Demit!e-se elo minislet·iÓ em dezembro ele 1877. Em que 
estado passa as recleas do estado ao seu successor. 

I 

Regressou o sr. duque de Caxias da sua longa e gloriosa· 
campanha, não para descansar, como tanto lhe aconselhariam 
as fadigas e os serviços, mas para recomeçar os trabalhos, 
agora de índole pacifica, pois acruella illuslrada acLividade 
só na sepultura achará repouso. A infecção paludosa que 
a quasi todos os militantes affecLou no Paraguay, accen
tuou-se fortemente e levou praso largo a clesapparecer, se é 

que n''ella não lançam raizes os incommodos de saude que 
ainda .hoje se lbe repetem mais ou menos frequentes. 

Apenas as forças lh'o ·permittirain, voltou a tomar assento 
no senado e no conselho supremo militar ele justiça, sendo 
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logo em seguida chamado para igualmente servir como con
selheiro d'estado extraordinario i. 

' ' 
Já se vê que sem tregua continuava a applicar todos os 

seus cuidados aos mais arduos misteres, e a ser pela patria ' 
aproveitado nas mais altas e variadas occupações. 

Nem me é licito passar sobre este curto period~ tão rapida
mente que omitta álguma circumstancia que póde ser medi
tada como prova do que muitas vezes são os homens políti
cos; e este exemplo servirá de incentivo aos benemeritos para 
não desanimarem do dever, ao lembrarem-se que irrecusaveis 
magestádes como a do duque ele Caxias tiverám por Tarqui
nios, decepadores de papoulas, de se r igualadas ao nível vul
gar ou ainda abaixo d' elle ! 

·E pois que a minha posição me auctorisa a dizer sem am
bages o que penso, mesmo quando possa contrariar a modes
tia ou os sentimentos do meu,biograpbado, cuja abnegação co
nheço, e que sei me não toleraria estas reflexões; se lhe fosse 
dado prohibir-m'as, declararei, por minha parte, que o paiz foi 

ingrato para com o homem a quem mais deve; para com o 
homem, sem o qual nem é dado avaliar o que hoje seria ele 
nós. 

Deram o vão nome ele duqae a quem já era marquez; uni
co accesso simples, degrau immecliato na escada hierarchica, 
como quem eleva um alferes a tenente. Nada mais que pres
te: nem uma estatua em vida, como a tiveram Wellington e 
outros; nem um. clonativ'L~m, wm 'Clavarium, como recebiam 
os romanos por-actos cem vezes menos valiosos. 

Importa pouco o desinteresse do heroe; estas recompensas 
materiaes são nobilíssimas, quando dadas por uma nação; 
nunca desdouraram nem significaram senão uma das fórmas 

' Por decreto de 12 de outubro cl~ 1870. 
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tangíveis com que se reconhece a grandeza do serviço, sr. 

provoca a emulação entre os cidadãos, e se excitam estes. á 
dedicação patriotica. A recompensa ao merito é paga de 

uma divida. Admiração, gloria, consciencia sobredouram sem· 

duvida as acções magníficas, mas na ordem material batam

bem remunerações que importam distincção e premio. 

- Não se consideraram desairados os chefes militares dos po

·vos primitivos quando se lhes concediam os despojos dos ven'

cidos; nem Horacio Cocles; quando Roma lhe deu tanta terra 

quanta podesse uma charrua circumscrever durante um dia; 

nem em França aquelles a quem a propria convenção pro

metteu um milhar a repartir entre os defensores da patria; 

nem Washington, acceitando do seu paiz a singular recom

pensa da isenção da taxa das cartas; nem Wellington que re

cebeu valor de 3.:000 libras após a guerra contra os Mahrat

tas, a pensão de 2:000 libras após a campanha de Talavera, 
· um donativo nacional de 100:000 libras depois da batalha 

de Arapiles; nem os duques de Saldanha e da Terceira, 

acceitando cada um 100:000~000 réis, offerecidos pelo es

tado depois da campanha da liberdade em Portugal; nem o 

duque de Malakoff annuindó ao presente de 100:000 francos , 

em memoria da guerra da Criméa; nem o conde de Pelikao 

. ao ver apresentado ao corpo legislativo um projecto de dota

ção de 50:000 francos, depois da sua marcha sobre Pekim, 

etc., etc. 
Na iniciativa do~ nossos governos não coube proposta al

guma similhante; mas na iniciativa das nossas opposições 

couberam censuras, taes como a de ter o general trazido do 

Paraguay os animaes de seu uso! t Em nome da dignidade 

' A isto foi o sr. duque de Caxias obrigaao a responder no. senado em 
seu notavel discurso de 15 de julho de 1870, explicando que tinha direito 
de trazer 6 cavallos e 12 bestas de lJagagcm, só tendo trazido 3 cavallos 

26 
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nacional, suoa~nos o pejo ao rosto e não nos demoremos um 
instante mais. 

II 

No praso que estamos estudando, ostentou-se sempre o ho
mem politico em altura condigna da que pertence ao mais 
prestigioso chefe do partido conservador. Um vulto de igual 
magnitude, o visconde do Rio Branco, presidia a esse tempo o 
conselbo de ministros, sendo então que se discutiu e votou a 
lei mais philosophica, mais util, mais política, mais civilisa
dora das que o Bt·azil, desde que existe, viu promulgadas: a 
da abolição do elemento servi l. Comquanto o pensamento 
fosse sympathlco a todos os espíritos superiores, não póde ne
gar-se que muitos de entre estes divergiam, quanto á fórma 
e opportunidade, e se assustavam das consequencias da pro
jectada lei. N'este assumpto separou-se o sr. duque de Caxias 
d'esses aliás distinctos dissidentes (entre os quaes contava 
amigos e parentes mui dedicados), prestando seu prestigioso 
apoio ao seu amigo político e social, visconde do Rio Branco. 
Assim, com sua inexcedível perspicacia, s. ex.a, çabalmente 
conhecedor da idéa triumpbante, entendeu não poder ella ser 
sacrificada sem alLo detrimento do paiz, ao qual por mais essa 
fórma prestou relevante serviço. 

Esta questão social scindíra o partido conservador, até en
tão exemplar por sua solidariedade e disciplina; tão impor
tante é eUe que apesar d'isso deu exercitas aguerridos para 
ambos os arraiaes; mas d'esta divergencia em tão ponderoso 
assumpto resultou uma especie de esfriamento entre essas 

e 4 bestas; c sendo-lhe descontado no soldo o valor d'esses animaes, por 
isso que elle não cllegára a estar cinco annos na campanha. I~ incrível 
que esta fosse a recompensa! mas foi •.. 
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duas secções do mesmo partido, as quaes se íam costumando 
a estender suas discrepancias a materias, que ainda na ves- 
pera as tinham unido. 

III 

N'esta situação chegou o anno de 1875, quando a diver
gencia entre os membros do partido conservador parecia pro
funda; quando ella entretanto mais consistia em incompatibi
lidades pessoaes momentaneas que em convicções de princi
pias antipodas; quando finalmente um incidente, aliás ephe
mero, o da ausenci~ do chefe do estado; dispunha a governa
ção do paiz para uma interinidade, que era ele bom aviso não 
aggravar. 

Os dignos membros do ministerio de 7 de março, em seu 
patriotismo por todos os actos manifestado, foram os primei
ros que reconheceram o publico interesse que aconselhava a 
resignação do poder, em taes circumstancias, se elle fosse de
positado em mãos idoneas. 

Conta o partido conservador numerosos generaes, dignissi
mos ele commando; mas em semelhante situação não ' tinha, 
para o commando em ehefe na política, outro tão habilitado 
como o que acabava de ser commandante em chefe militar. 

E aqui só fali o do partido conservador, porquanto uma mu
dança politica nem era então aconselhada pela logica consti
tucional, nem possível. A logica constitucional indicava como 
unico successor do chefe do gabinete de 7 de março a emi
nencia conservadora, em torno da qual não havia emulas, 
rivaes nem desaffectos, entre os seus correligionarios; unica 
por isso que a todos podia congraçar, mórmente desde que, 
convertida em lei a icléa da emancipação, já não havia rasão 
de ser para clivergencias politicas, e pelo cont,rario a nova 
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reforma eleitoral exigia a concentração das forças de cada um 

dos partidos. 
Exigiu-se mais elo sr. duque de Caxias o grande serviço de, 

pela terceira vez, entrar para o ministerio, e segunda vez pre
sidil-o. Bem se deve suppor quanto o encargo lhe repugnaria; 
e que, se lhe fosse licito olhar para os seus proprios interes
ses, a sua recusa houvera sido instantanea, instinctiva. 

Que lhe acarretava de vantagens uma pasta? Elevação? O 

unico duque do Brazil, e o unico Caxias do Brazil, não sobe, 
por entrar para um ministerio. Lucros materiaes? As pastas 
no Brazil, onde tae,s cargos são, digâmol-o assim, gratuitos, 
arruínam a quem não dispozer de cabedaes proprios, e o sr. 
duque de Caxias recebe menores honorarios no poder que fó
ra d'elle. Direito a provas de consideração? Pelo contrario; 
os nossos maus habitos fazem com que. as supremas alturas 
não' signifiquem pedestal para a e~tatua do benemerito, mas 
sim pelourinho que o põe mais a geito para o disparar das 
frechas. Aqqelle a quem todas as venerações rodeiam quando 
fóra do poder, torna-se alvo das mais acerbas injustiças e in

gratidões, quanÇlo sobre a ' fronte lhe co !locam a corôa de es
pinhos da governação. 

' 
E acaso não dão mais de setenta janeiros jus a descanso, 

depois de uma vida ininterruptamente consagrada aos mais 
arduos labores? E é proprio para as Jides da politica, forçada
mente partidaria, em governo representativo, caracter seve
ro, que não conhece nem ama senão a linha recta? E h a nada 
que mais dôa ao coração bem formado de homem que tem 
consciencia do seu valor e dos seus actos, do que ouvir as fac
ções exprobrar-lhe tudo, negar-lhe pão e agua, e tentar depri· 
mil-o ao nível de mediocridades? 

Eis o que explica a phrase que lhe ouvi: ccque preferiria an

nos da guerra mais dura, a mezes de ministeriOJ>. 
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Representaram-lhe os seus amigos que o momento era su

premo, grande o perigo, o sacrificio indispensavel; que un1a 

interinidade do supremo poder se apprbximava; que uma no

va lei eleitoral tinha de ser posta em praticà; que o partido 

conservador podia salvar o paiz, estando unido; que este pro

blema só o sr. duque podia resolver; que uma reacção podia 

lançar o Est~do em vias desconhecidas, em graves perturba

ções. 

Desde que a patria e os correligionarios assim appellavam 

para a sua poderosa coadjuvação, declarando-lhe não ·haver 

quem o substituísse, o sr. duque de Caxias não era homem de 

hesitar. Provou, com -o exemplo da sua abnegação, que nem 

mesmo á somiJra de louros ninguem tem direito de repousar. 

Já não era certamente o seu logar na vida activa e tumul

tuosa da política e da administração; e sim, como varão ex

periente, nas mais serenas deliberações dos· conselhos do es

tado; e como militar, nas horas do perigo extremo (que Deus 

conjure do Brazil) essa briosa e feliz espa,da ahi estaria sem

pre a apontar-nos o caminho da victoria. Entretanto, apesar 

de contrariado em seus gostos e interesses, acceitou o pesado 

encargo, e como presidente elo conselho organisou o mirtiste

rio de 25 de junho, guardando para si a pasta da guerra!. 

IV 

'A política 'de um paiz não é um estado febricitante, convul

sivo, quasi permanentemente revolucionaria, em que se viva· 

vertiginosamente, em al não pensando que em mudanças ra

dicaes e não amadurecidas, uma reformophobia, que tudo al-

' Por decreto de 25 de juJlllO de 1875. 
J 
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meja e nada farta. Pelo contrario, após as grandes reformas 
sociaes ou políticas, é conveniente estacionar algum tanto, 
para lhes deixar tempo ele se pôrem em pratica, sem confu~ 
são nem precipitações. O bem estar de um povo não depen
de só de uma não sei que macbina permanente de alta pres
são legislativa; de constantes novas leis, decretos e regula
mentos; depois ele grandes questões, applica-se o espírito a 
tornar pratica a s.olução dada, e toma-se folego p~ra novos 
commettimentos. É o que se deu no Brazil. 

Em 1871 brandia-se golpe em instituição secular e profun
damente arraigada, a da escravatura. Em 1875, outra mate
ria melindrosa absorvia as attenções, a eleitoral. 

Já o ministerio Rio Branco, a quem o Brazil tanto' deve, Li
nha adiantado o projeclo de reforma, destinada a pôr termo 
ás queixas geraes que haviam desacreditado a lei" de 1846, e 

estabelecendo os mais manifestos melhoramentos, tendentes 
a assegurar a liberdade do voto, e da real expressão da opi
nião publica, por meio de firmes seguranças, de qualificação 
permanente, de desenvolvimento de incompatibilidades, de 
r~presenLaf:ãO de minorias, e de outras determinações popu
lares, amplas e leaes. O projecto, que pendia do senado, 
quando o sr. duque subiu ao poder, foi prestes convertidó em 
lei. Era um systema totalmente novo, que foi mister regula
mentar, solvendo mil dilllculdades; e o intuito do legislador 
se _rreencheu, procedenclo-s_e em Lodo o imperio ás mais tran
quillas eleições, que elle tem presenceaclo, e levando ao par
lamento ·todas as OpiNiões, e amais brilhante pleiacle ele mem
bros da opposição; phenomeno este quasi sem precedente até 
então. 
· Na poliLica constituiu o sr. duque de Caxias a força do equi
líbrio e da estabiliclacle do ministerio a que presidiu. Se elle 

commett\3U erros (e qual os não terá perpetrad,o ?) menos cer-
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to não é que teve a fortuna de solver definitivamente o con
flir.to do imperio com a republ.ica argentina, por causa dos li
mites d'esta com o Paraguay, embora, o que me comprazo de 
reconhecer, já encontrasse essa victoria quasi ganha pelo seu 
predecessor. Isto não annulla o seu merito; porquanto em di
plomacia o. mais lcwe erro, uma direcção imprudente, basta 
para rasgar tratados já sanccionados, quanto mais accordos 
embaraçados por incidentes ainda palpitantes e dependentes 
de vontades que não tinham pronunciado a sua palavra mais 
recoudita e definitiva. O Brazil só teve que lucrar pelo accordo 
concluído com a confederação argentina, a 4 de abril de 1876, 
e com a definitiva retirada das-ultimas forças. brazileiras do 
Paraguay. 

Apesar da amplidão de faculdades, não fôra prudep.Le, du
rante uma interinidade de poder magestaLico, facilitar mudan
ças de ministerio que poderiam tambem sêl-o de politica, 
conforme as circumstancias, as quaes a ninguem era dado an
tever: O sr. duque de Caxias mostrou n'isto a firmeza, a pla
cidez e o bom senso, que tem caracterisado sempre os lances 
da sua trabalhosa cxistencia. 

As mesmas rasões, o risco ele encetar as reformas po líticas 
perante uma camara nova, cujos sentimentos e opiniões não 
eram ainda bem conhecidos, e sobretudo o estudo economico 
do paiz, proverúente de causas naturaes, e fiel reflexo do que 
se observou ao mesmo tempo por todo o mundo financeiro, 
dirigiram as vistas do ministerio de 25 de junho quasi exclu
sivamente para o est.udo das leis ~nnuas, e elos meios de 
equilibrar o orçamento elo estado, sem quebra do nosso cre
dito, nem retrocesso no caminho de nossos vitaes melhora

mentos. 
Tambem a opposição liberal, mais disposta á politica re

trospectiva que a,o exame do futuro, atacap.do ~ ne~ando tu-
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do o que podesse abonar os seus adversarios, só lhes dispen
sando alguns elogios de occasião, com reservas que os torna
vam antes armas offensivas do que manifestação de espíritos 
justos e desejosos do bem publico, a opposição numerosa, ta
' limtosa e loGJ.uaz nã<;> permittiria fazer-se muito mais, ainda
que o ministerio o pretendesse i. A tarefa que este e a maio
ria da camara tomaràm a si, ambos a desempenharam o me
lhor que foi possível, concorrendo tambem para e~sa solução, 
e grato é confessal-o, os liberaes mais provectos, que. tê em 
assento no senado. A nova lei ele orçamento·, datada de 20 de 
outubro de ·1877, faz honra á camara, ao senado e ao minis
teria do sr. duque ele Caxias. 

Durante esse ministerio, gosou o llrazil de octaviana paz in
terna e externa, sem que as mais leves nuvens turvassem o 
nosso firmamento, apesar de tantas circumstancias que ten-. . . 
deram a nublal-o. 

Susténtou-se o nosso credito dentro e fúra, não obstante a 
diminuição ela proclucção, a.falta de braços, as seccas, as inun
dações e os cataclismos que clamnaram muitas províncias do 
imperio. 

Melhoraram-se numerosos serviços. 
Prolongou-se largamen te o fecundo systema de viação fer

rea. 
· Estendeu-se a rede telegraphica. 
Adiantaram-se os uteis engenhos centraes. 
Finalmenle, att·avessou-se uma quadra, que se não foi de 

ostentosas reformas, fertilisou a c~trada d@ progresso, que o 
paiz tão resolutamente percorre. 

· ' Um dos J11ais decididos membros da opposição, n'um dos seus ulti
mas discursos, na sessão ele 17 de setembro ele 1877, justificando-se da ex
tensão d'elles; exclamava : "Eu sou ela o'pposição, e de proposito trato de 
embaraçar a marcha ele um governo que julg·o prrjuelicial ao me? paiz,, etc. 
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E se no que levo dito tem o presidente do conselho a cons
pícua parte que, por sua posição, lbe cabe, diminutos não são 
tambem os serviços prestados á sua especial repartição, da 
guerra. 
. Essa nova administração foi uma das mais severas em dis
ciplina, e mais economicas no dispendio dos dinheiros publi
cos; e quem descer aos pormenores d'ella, reconhecerá aquel
le constante desvelo do organisador, do administrador, do 
amigo da sua nobre classe, do illustt·ado e experimentado 
chefe da milicia, a quem o estado confia a guarda da sua hon
ra e dos seus mais caros interesses i. 

' Pelo que respeita ã cruestão especial da pasta da guerra, no terceiro 
mirüster'io do sr. duque de Caxias, ainda ella se distingue, Gomo sempre, 
pelos altos dotes supramencionados. Alem do im.menso expediente de tal 
repartição, muitas disposições de s. ex." chamam particularmente~ atteb
ção · e d'entre essas aqui mencionare,i algumas. 

Em primeiro logar alludirei ás que se referem ã nova legislação so
lJre recrutamento e sorteio, para o serviço militar. É tão diverso do antigo 
systema o inaug-urado pela lei n.• 2556, de 26 de setembro de 1874, e re
gulamento apJlrovado ·pelo decreto n. • 5:'281 de 27 de fevereiro de 1873 
l o que tudo começou a vigorar desde o 1.• de ago to de 1875), que de to
dos os pontos do imperio se têem diariamente suscitado duvidas, nascidas 
ou da diuturnidade de habitos, ,ou de verdadeiras difficuldades de execu
ção em paiz tão vasto, e onde tantas peculiares circumstancias têein de 
ser tomadas em linha de conta. O~ numerosos avisos e instrucções, ema
nados do sr. manrucz de Ca:\.ias, resolvendo todos os pontos submettidos 
á decisão do governo imperial, revelam o mais solido criterio, e o senti
mento de inalteravel justiça e reclidão, constiltúndo já um codigo com-

' plementar da materia, tão abundante, que em setembro de 1876 se com
pendiavam n'wn gTosso volnme esses avisos e instrucções, facilitados por 
um cxccllrnle rcpcrlorio alpllahelico, organ i aclo na secretaria da guerra, 
i-~Jdice este que, com magnífico melhodo, ~prcsenta instantaneamente a so 
Jnção official sobre qualquer ponto que se consulte. Os posteriores addi
monamentos duplicam a materia·, podehdo affirmau-se ser este um dos 
aasumptos que mais lêem desvelado a auctoridade, que mais esclarecido 
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' Ahi deixo especificadas muitas das disposições com que o 
ministerio da guerra chama a attenção dos competentes para 
a alta direcção do sr. duque de Caxias n'este s~u terceiro mi
nisterio, e comquanto ali me refira a uma grande variedade 
-de assumptos, um ha que não posso agora deixar de reme
morar. BasLam suas numerosas decisões regul~tloras da exe
cução da nova lei de circumscripção militar, e do seu regula
mento para attestarem o tino administrativo, o zêlo e a 

se acha, e que por si bastaria para honrar o ministro, que tão brilhante
mente (Uspoz as causas para a boa execução de uma lei previdente e util, 
mas que dependia, para seu bom exito, de um supremo executor, na al
tura do sr. marquez de Caxias. 

E aqui importa declarar ter sido tamanha a al"lluencia de volunta
rios, que pela primeira vez cessou o recrutamento forçado, a ponto de 
já sobrarem as praças, o que tem habilitado a conceder 11un1erosissimas 
baixas. 

Bem era que o lleroe, por excellencia, da campanha do Paraguay, 
nunca se esquecesse de seus companheiros de armas. Assim, foi promul
gada a lei de 13 de agosto de 1875, ampliando os favores da de 6 de ou
tubro de 1870 aos orficiaes, que tendo sido commissionados, durante 
aquella guerra, entraram em acção-; - e a de 8 do mesmo mez, que es
tende as disposições da de 6 de novembro de 1827, relativas ao meio soldo, 
as viuvas, filhos e mães dos oH1ciaes fallecidos nos acampamentos e retro
activando esta resolução as famílias dos ol'ficiaes fallecidos no l'araguay;
e a de 29 do mesmo mez, mandando contar pelo dobro, para reforma de 
offieiaes e praças, o tempo de serviço em campanha. 

Em analoga ordem de idéas, querendo velar pelo futuro das farnilias, 
prejudicadas pelo clmmamento de sustentaculos seus no serviço (\as ar
mas; declarou, por aviso de 17 de dezembro de 1875, que a lei de 26 de 
setembro de 1874, relativa ao cidadão que servir de amparo a irmã ho
uesta que em sua companbia viva, é lambem applicavel á irmã bonesta 
com 11n10s menores ou casada, porém abandonada por marido ausente 
em logar não sabido. _ 

Quem tanto se interessa pela saude e bem estar elos militares, e que 
por isso tania atlenção pre&,tou sempre á organisação do serviço de sau
cle, devia naturalmente n'esse ponto deixar vestígios da sua passagem 
pelo poder, e sendo certo que a sciencia reconhece que o efli~ito do gran
de descobrimento de Jenner se enfraquece ao cabo de maior ou menor 
numero de annos, e que (principalmente por occasião das epidemias) a 
f!lculd!ide preservadora da V\lecin\1 tejldc !I desapparecer, c que por issa 
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prudencia do honrado ministro. Essas decisões constitue111 um 
verdadeiro commentario, preciso, coherente e claro, áquella 

\ 

importante parte ·da nossa legislação militar. 
E em bem extraordinarias circumstancias, foi dado termo á 

sua missão, extraordinarias, sim, porqp.e•é duvidoso haverem
se em tal crise observado as condições do regimen constitu
cional, e ter-se procedido para com o honrado e venerando va
rão, como exigiam os seus especiaes títulos de benemerencia. 

em e-xercitas europeus se acha estabelecida a operação ela revacciuação, 
precaução aliás facil e que não oiierece mais inconveniente que uma pri
meu·a inoculação; o sr. duque de Caxias, por aviso de 19 de novembro 
de 1875, determina ao ajudante general do exercito que nos corpos e nas 
companhias e depositas de aprendizes artilheiros e artifices, e em todas 
as praças, se empregue a revaccinação emquanto por disposição legisla
tiva não for similhante pratica geralmente obrigatoria. 

Considerando que, ainda mais que as conveniehcias pbysicas do solda
do, devem ser altamente resguardados os princípios de honra e pundo
nor, que constituem o principal característico da classe militar, e tendo
se suscitado duvidas sobre o respectivo artigo do regulamento disciplinar 
crue acompanhou o decreto de 8 de março de 1875, o ministerio da guer
ra, por aviso de 9 de março de 1876,. determinou que a rP.prehensão ou 
admoestação do official de patente fosse pela primeira vez só feita em 
pa;ticular: na segunda em circulo de ofliciaes de patente superior á do 
admoestado, e só á terceira na presença de todos os oiTiciacs. 

Tralou de fazer etrecliva a creação ele depositos disciplinares precisos 
depois da abolição do castigo corporaL Igualmente apontarei os regula
mentos e instrucções decretados pelo sr. duque de Ca:-.:ia , organisando 
ou reformando sP.rviços importan les. 

Decreto de 12 ele setembro ele 18i6 regulamentando as companhias de 
aprendizes militares nas províncias onde não h a arsenacs de guerra; des
envolvendo copiosa e previdentemente a organisação d'essas companhias 
e o pessoal de cada uma; attribuições dos commanclantes e mais empre
gados; o systema de admissão de aprendizes; seu alojamento e manuten
ção; o ensino; a disciplina elas aulas, exames· e transferencia dos apren
dizes; a administração economica c escripturação da comparthia; o con
curso e a classificação dos aprendizes, etc. 

Decreto de 15 de novembro de 1876, que as entou sobre trabalho da 
àommissão de exame da legislação do eXercito: dando regulamento para 
disciplina e serviço interno dos corpos arregimentados do exercito em 
quarteis Lixos, contendo 20 capitu\os ~Ofi\ 193 artigos c innumeros para~ 
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Esse grande homem, prompto sempre a sacrificar-se pela 
sua patria e pelos seus princípios, tanto' se immolava por elles 
nos campos de batalha, como nos conselhos e na administra-
ção. Bem direito tinha a algum descanço, ~quelle que, desde 
o berço até á idade. septuagenaria, se conservára sempre, 
modelo de' acHvidade, na vanguarda dos mais graves e arris
cádos serviços publicos; mas nem isso se lhe permittiu: esta
va condemnado a servir de pasto ao minotauro da politica, 

graphos, consagrando-se o titulo 1." às disposições communs às tres ar
mas; commandante do corpo, major, ajudante, quartel mestre, secreta
rio, capelião, cirurgião, sargento ajudante, sàrgento quartel mestre, espin
gardeiro e coronheiro, corneleiw mór, clarim mór, commandaute de 
companhia, subalternos, officiaes inferiores, furrieis, cabos de esquadra e 
anspeçadas, soldados, clarins, cornetas e tambores; oHicial d'cstado maior, 
sargento de ordem ou inferior de dia ao C@!'PO, commandante rias guar
das, cabos de dia, e sentinellas das companhias, revistas do meio dia, do 
recolher e incertas, escolas de recrutas, escola . de instrucção primaria, 
serviço interino do quartel, luzes, fachina. O titulo 2.0 é especial para a 
cavallaria, m:tilherla a pé e a cavallo, e mais corpos montados e batalbão 
de engenheiros; e depois de dispor sobre generalidades, trata do com
mandante, do tenente coronel, do major, do ajudante, do quartel mestre, 
dÕ 'veterinarlo, do picador, do selleiro, dos commandantes das companhias, 
dos subalternos, dos oniclaes inferiores, dos furrleis , dos cabos e anspe
çadas, dos soldados,' clarins c cornetas, dos ferradores; do ol1icial d'esla
do maior, dos commandanles c guardas de cavallariça, elo serviço interno 

.. elo quartel e das escolas de recrutas. ' 
Com data de 2 de maio de .1877 foram .decretadas novas lnstrucções . 

propostas pela mesma comrnissão, com ás 9uaes se uniformisou a instruç
ção, tanto nos corpos a pé ou a cavallo, como nas fortalezas ; e o modo 
como se determinaram as evoluções e manobras faz com que o serviço 

, possa agora com leves modificações adaptar-se a qualquer outro systema 
ue ante-carga ou retro-carga que porventura ainda tenhamos de introdu
zir no armamento. 

Occupou-se da revisão c do melhoramento das instrucçõcs por que se 
regulam as colonias · militares, esses importantes estabelecimentos desti
nados a povoar c defender as nossas desertas fronteiras. 

A e·stes e analogos trabali1os ele consideravel im;portancia c execução 
permanente, poderia eu acrescentar interminavel relação de ·outros, riliàs 
considerados de duração tmnsitoria. Apenas apontar~i como exemplos os 
seguintes; 
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que o forçava a conservar-se em qualquer pelominho, até 
que houvesse soltado 0 ultimo alento. 

Não gosava saude o sr. duque ele Caxias: succedera-lhe a 
final o que aconteceu a quasi todos os que largo tempo se de
moraram no solo inhospito do Paraguay: d'elles, os que lá 
mesmo não succumbiram, voltaram para a patria trazendo nas 
enLranhas o germen da morte, ou, quando menos, de incu
raveis enfermidades que lhes vedava vida mui activa, sob 

Para dar urgentes accommodações â secretaria d'estado, e ás outras 
repartições, que funccionam no quartel do Campo da Acclamação, conti
•mou-se o palacio na frente para _a rua ele S. Lourenço, a fim de ahi se 
accommodarem o corpo de saude e a directoria das obras militares, ces
sando o dispendio com alugueis de casas particulares, e melhorando o 
alojamento das praças. · 

O equipamento tem sido modificado, melhorando-se e accommodaú
do-se âs condições do novo systema de armamento portatil. Foi inh·odu
zido em grande parte no exercito 9 armamento de retro-carga, carabi
nas á Comblain para infanteda; para a cavallaria, alem da clavina Spen
ccr, repetidora, a aperfeiçoada, de Winchester; para a artilheria têem-se 
adquirido varias baterias de campanha dos systemas Krupp e Withworth. 

Tendo o sr. duque de Caxias praticamente reconhecido no Paraguay 
a importancia da telegrapbia militar, tem applicado a este assumpto par
ticular attenção, commissionado competentes para esse estudo, com cau
telosas instrucções, e insta(lo com a escola militar para especial ensino 
d'essa disciplina. Fizeram-se obras valiosas na escola geral do tiro do 
Campo Grande, nos arsenaes, laboratorios pyrotecbnicos, fabricas de pol
vora, colonias militares. 

Foi adaptado um modelo de aJlparelho de sig·uaes, denomi)lado sema
phom, apresentado pelo coronel José Joaquim Lima e Silva, aproveitavet 
como meio subsidiaria no serviço telegrapbico, empregando-se na n·aus
missão de ordens ligeiras. 

Houve uma combinação entre a commissão astronomica do ministerio 
de agricultura e o observatorio (até ba pouco dependente da guerra) que 
deu em resultado muitas observações astronomicas de subido valor para 
a scieucia, apresentando-se áquelle ministerio, juntamente com o resul
tado da primeira longitude determinada no Brazil por meio da electrici
dade, uma notavel memoria, que foi publicada. 

Concluíram-se e armaram-se as fortificações de Tabatinga, Corumbá, 
Urnguay. Arrendaram-se na província do Rio !3rande do Sul, campos com 
boas pastagens, e agua, para invernarem cavalhadas do exerc.ito. 
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pena de apressai'em um t.ermo .i~ desde então inevíta..vel. 
Transportára-se o sr. duque de Caxias para a sua fazenda do 
Desengano, na província do Rio de Janeiro, onde ía buscar 
repouso e mais apropriados ares. 

Tinha porém ele transferir-se temp'orariamente 0 supremo 
cargo para uma regencia de senhora; recaía, sem duvida, 
n'lirrta princeza virCuosa, illustrada, amante de sua pélitria, 
mas os tempos não corriam bonançosos, e o sexo, a inexpe
riencia, a juveniliclade ela escelsa princeza estavam patentean
do que o imperio periclitaria, se a seu lado não ficasse a es
pada forte, o conselho recto, a acção energica, o nom~ pres
tigioso. Acrescia que o partido conservador, desuni~o por 
occasião ela lei sobre o elemento servil, não tinha n'aquelle 
momento senão um chefe, ante o qual todas as frontes se cur
vassem, sem receios, invejas, nem c1issidencias. Tudo isto se 
f0i pintar ao virtuoso estadista, que cedeu, cómo costumava, 
sempre qüe seus serviços eram requeridos; e inclitferente á 
propria saude e vida, voltára elo campo para a cidade; e Cin
cinato largou a charrua. 

Sustentou-se no poder em quanto funccionou a regencia; 
mas apenas ella findou, exprimiu vivos desejos de deixar a 
administração, e,;poder tratar ele suas aggravaclas enfermida
des. Após algum tempo, e circumstancias, que é desnecessa
rio relatar, o sr. duque na Tejtica, oncle os medicas o tinham 
collocaclo, recebeu uma carta em que se lhe communicava s.er 
aceeita a pedida demissão. Aillrma-se-nos porém que essa 
missiva (que o sr. duque fizera ler mais de uma vez 1), aéres
centava «Que demiLtido o presidente elo conselho, todo o mi
nisterio o devia acompanhar; que a magna questão amadu
recida na actualidade, parecia ser a da eleição directa; que 

t esie devia portanto ser o principal programma do seguinte 
ministerio; que porém, Lendo sido este desideranclum ele ini-
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ciativa do partido liberal, a elle se devia commetter sua exe
cução; que pois era convidado o sr. duque úe Caxias a in
cumbir a um estadista liberal de dar os primeiros passos para 
a nova organisação ministerial.» 

As grandes mudanças políticas, como todos os grandes 
acontecimentos sociaes, quando não preparados pela gradual 
ascensão das idéas cujo .triumpho se pretende, mediante a 
convergencia de factos e circumstancias que auxiliem o movi
mento das cousas sem profundos abalos, semelham em seus 
clesabrimentos os estragos dos vendavaes! O vezo das assal
tadas ou das surprezas pode ser muito proficuo, muito recom
mendaclo mesmo como excellente tactica de guerra; mas como 
expediente orclinario na suprema direcção dos estados, jul
go-o, sobre irregular e imprudente, de gravíssimos perigos! 
Não se arremessa a capricho a sorte ele uma nação no torve
linho de arriscadas aventuras, mórmente em condições as 
mais criticas, sobretudo ao norte elo imperio, onde os horrores 
da fome, confederados com os estragos ela peste, varriam po
·pulações inteiras! Para completar o quadro das angustias e 
miserias publicas, era preciso que sobreviesse de roldão ain.
cla mais um flagello : a mais desatinada reacção política ! 

No emtanto ouço que a o1·derrn fôra immediatamente obede
cida pelo sr. duque de Caxias; mas que desde aquelle mo
mento o nosso grande homem começou a ver a sua molestia 
aggravar-se, tão tristemente, que chegou a desesperar-se de 
seus dias! Nunca porém se lhe ouviu uma queixa, antes nos 
delirios da febre, as suas palavras tinham sempre por obje
ctivo os quatro amores: -·- da paLria - elo throno -da con
sorte fallecida- da familia . E com effeito, após tamanhos sa
crificjos, ver o primeiro chefe conservador passar o poder das 
suas mãos clirectamente ás dos seus adversarios políticos! Ser 
elle mesmo que fosso. incumbido ele soltar o clique á irrupção 
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da nova ordem de cousas! Tomarem-no, a elle, instl'llmento 
de uma revolução, embora incruenta, mas que só este nome 
merece, quando por nenhum acto, o paiz tinha manifestado a 
aspiração de tal mudança (que aos proprios a quem aprovei
tava surprehendeu!), e antes pelo contrario, em ambas as 
casas do parlamento, uma numúosa maioria apoiava o parti
do incomprehensivelmente proscripto d.o dia para a noute! 
Suspendo a penna ... Seriam descabidas aqui' as largas pon
derações, que em turbilhão me invadem a mente ! 

Foi pois em extraordinarias circumstancias (aliás seguidas 
de outras ainda mais extraordinarias) que ao sr. duque de 
Caxias foi dada a demissão elos cargos de presidente do con
selho, e· ministro da guerra 1 ; e desgraçadamente depois 
d'esse dia até as ultimas noticias do Brazil, o nosso heroe 
prostrado, ,com ligeiras intermittencias, em leito de dor, op
presso por enfermidades physicas e moraes, quasi sobrevi

vendo a si mesmo, está dando mais um mudo exemplo e li

ção- do que é a dedicação humana, -elo que é a humana 
ingratidão ! 

Concluindo, porém, a narração elos actos publicas do sr. 
duque de Caxias, direi que, ao findar sua terceira administra
ção, mais uma vez poude elle levar comsigo plena paz de 
consciencia, sendo~ lhe licito exclamar: 

«Entreguei o imperio no mesmo socego e serenidade em 
que a direcção d'elle me fôra confiada; 

~<Vi dissiparem-se totalmente as nuvens, que do lado do 
agitadissimo Rio da Prata toldaram os borisontes da patria; 

«Procedi como soldado fiel, como politico dedicado; 
«Procurou o governo, que presidi, ser justo e prudente, 

não se deixando arrastar por paixões partidarias, mas fqzen

do-se respeitar sem violencia; 

' Por decreto de 5-de janeiro de 1878. 
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<<Reduziram-se as despezas publicas; 
«Crearam-se novos recursos, que não são vexatorios, pois 

são apenas alguns dos que os proprios con.:;ervadores aboliram 
ha poucos annos, e estes mesmos attenuados em sua nova ap
plicação; 

«Impuzeram-se ao governo novas restricções legaes do ar
bHrio, que é forçoso deix(!.r-lhe até certo limite; 

«Adiantou-se o progresso geral do estado; 
«Emfim o governo, que presidi, ~eu ao paiz leis de forças 

e de orçamento, como nunca os meus adversarios votaram 
desde 1845 a esta parte.» 

Se entre nós existisse o velho tç,bularium do capitolio ro
mano, n'esse registro se inscreveria o estado civil da gran
deza do duque de éaxias! 

' . 
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EPILOGO 

Corollario de toda esta biograpbia. De como o nome do duqu~ de Caxias 
é um dos mais graudio os patrimonios do Brazil. 

Ahi fica, a largo traço·, de cripta a biographia do eminente 
cidadão com que esta patria se honra; narrei de vida publica 

publicas feitos: nove, secl non nova. Só lamento para tama
nhas causas não ter Yoz adequada, os magna sona.twrum. 

as mais diver a applicações da ua inlelligencia, soube 
elle permanecer sempre o mesmo. Por mais alto que subis e, 
em cada dearau de sua e 'plendida vida nunca foi visto vacil
lar. oube admini lrar, combater, o-overnar, tudo em maxima 
escala, ficando sempre imple e modesto. Distinguiu-o inva
riavelmente a austera simplicidade de um Cincinnato, mas a 
quem nunGa o estado permilliu \'Ollar do triumpho para a 
charrua, pois não tê em ido dada feria a tão con tante lidar. 
Por mais que I.Jarafuste a inveja, a hisLoria não acceiLará que 
o nome de outro algum do no so:s cidadão e uperponha ao 
d' e te· ao no, o compatriota pa ará lambem o cognome de 
cluq'tte de (erro 1, com que outro creneral foi audado. 

Já lhe conheceis as qualid ades moracs e physicas. De uma 
:Sobriedade exemplar upporla a· maiore fadigas em de-

1 .\.0 iUUStradO Sr. :;eoadOr JUilqUeÍrU Cabe a honra de 0 haYer aSSim 
appellidado; e o pai r. aceeitou a locuoti.o, que cabe a um digno emulo de 
Wellington. 
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mon:;trar cansaç:o. Nunca foi visto clesmentir-sc-llle o vigor tle 

animo ou a P.lacidez de espírito,, nem nos mais críticos mo

menlos, que a responsabilidade de um commanclo em chefe 
devia converter em seculos ele anciedade. Sempre achou tem

po p'ára Deus, para a patria, para os amigos, para a humani

dade. 
Essa estrella qu e lhe aLtribuem, acredita n'ella, não como 

os fatalistas, mas sim como predomínio ela intelligenda sobre 

as acções, caso esse em que a sorte, como rliz Vieira, 11ão está 

nas mãos dos fados, senão nas nossas. Se o acaso venturoso 

entra por um decimo nos grandes resultados obtidos, nove de

cimos são devido~ ao calculo, á intelligencia, á perspicacia, á 
promptidão. 

Aquella índole toda actividade e energia faz com que o 
guerreiro, o político, o cidadao, remoce com os mais arduos 

trabalhos. Pela mais rara das palingenesias, o nosso Esão despe 

de si os janeiros, apenas a patria o invoca, e emguanto dura 

ou o perigo ou a acção, ou a publica necessidade, a natureza 

obediente submette-se ao seu imperio, e elle nada so!Jre, nada . 
sente. De resto, a observação nos está convencendo de que, 

pelos tempos que correm, é, em todos os ramos, ás cãs que 

está confiada a direcção dos ,desLinos das nações. Qutra fôra a 

praxe, pelos princípios d'este seculo, quando não obstava a 

deficiencia da idade e conseqnente inevitavel inexperiencia, 

~ supprilla por genios superiores, a qu e em temos annos se 

at:t:mnulas:;em sulJre ltombros juvenis pesados eiJcargos. 

Homens cc~ roo Caxias deviam escapar á lei da morte, digà

rnol-o assim, posto a tal vulto bem seja applicado o non om.tnis 

mm-i:rw. naraR vews f.r.m um incliviclnn ticlo a Rorf.r. rlr. l.oinar 

parte .activa nos successos importantes de uma nacionaliclaclc, 

sobre todos espargíntlu Lrilho , corn!l r·ont0mporaneo ele tres 

gera.çoes, .;e1 como cumpre em L erra;; m tertrop1caes, cada ge-
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ração se con Lar de 20 annos. A carreira militar e politica do ar. 
duque de Caxias encerra nada menos que 55 annos. Ê facto 
sem precedente. Alexandre viveu entre glorias, mas apenas 
16 annos. Cesar, após 17 annos de sua primeira guerra de 
nespanba, caiu sob o ferro ele Bruto e Cassio. Carlos Magno 
batalhou uns 40 annos, e assim mesmo tinha sido batido em 
R.oncesvalles. Para Turenne, cnl.re 'I'tllUingen e altzbach me
deiam 32. Para Conclé, de Hocroy a Sene, 31. Para Napoleão, 
de ltalia a Waterloo, 20 annos; e assim poderia ir confron
tando vantajosamente o longo perioclo, abrilhantado pelo ge
neral brazileiro, com os que deram nome eterno ás primeiras 
espadas do mundo. · 

Sim, homens d'estes ~ão deviam morrer. São esteio da pa
tl'ia, pharol seu, sua gloria, sua esperança. Se um Caxias, du
rante meio seculo tem prestado toda a casta de serviços a este 
paiz, na sua separação, no seu organisar-se, na sua pacifica
ção, na sua segurança interna e externa, quem sabe se de 
ora avante, mais qutJ nunca essa coadjuvação possante não 
virá a ser-pos neces~aria e urgente? Não se tem a patria cos
tumado em todos seus transes angustios_os, a apontar para 
este homem, invocando-o com o brado : Tu es ille vi?·? 

'I'oldam-se os horisontes; afogueia-se o firmamento; escu

tam-se uns sons estranhos de revolvim~nto subterraneo; sob 
o l!Jtna agita-se l~ncelâd o; aqui. c ali vac-se fendendo a crusta, · 
ameaçada de crateras ; são cortejos d<~. actual civilisação es
plendorosa, brandõcs que ·e ostentam runerarios ; o ar que t•es
piràmos começa a deseq~1ilibrar-se, trocando o oxygeneo pelo 
azote e asphyxiando; convulsiona-se o universo inteiro; e até 
parecr. qur. a nal.urez::t imHa o homem; contesta-se tudo e 

nem já se poupa a gloria c o culto po Crcador; ~ai-se el es-· 
cenclo

1 
el e degrau em degrau, a un'ltl, Ll eeadencia, que lá no 

fundo descorLina abysmo~· . 



A soffi·ega impaciencia humana redemointia em violentas 
evoluções; : d'ahi ao ignoto Beo, das evoluções ás re.voluções, 
o passo é curto. 

E infelizmente esta pavorosa anarchii:t de idéas, aspirações 
e feitos, vai contaminando a terra da Santa Cruz; malditas 
plantas exoticas, Lão faceis de aclimar, e peiores tornadas no 
terreno alheio. O Oceano intellectual é como o Oceano das 
aguas; banha, a um tempo e sem obices, as pmias mais re
motas; a dilferença é serem diversos os dias em que as açouta 
o rolo e a resaca; mas em parte nenhuma ha quarentena se
gura contra. tão devastadoras epidemias. 

E se éataclismos aguardam esta terra em dias por vir, e 
quando já o nome de Caxias mais não for que uma recorda
ção esplendida, uma gloria immarcessivel, um bronze de elo
quencia muda sobre outra columna Vendome, então a patria 
só poderá invocar a sua memoria; sentir-se-ha orpbã da mais 

poderosa elas protecções. Sem fallar da espada, que oxalá 
núnca mais precise desembainhar-se, faltar-lhe-ha a voz pos

sante e amiga, a prudencia, o conselho, a ~xperienc!a, o exem
plo, a legitima influencia, que nunca foi applicada senão a 
tudo quanto é bom, digno e grande. 

Graças ao Omnipotente, que tanto vela pelo torrão do seu 
nome, longa lem sido , e esperemos que longa seja ainda. a 
c:arreira do nosso preclaro capitão; mas a natureza Lem leis; 
dia virá, do maximo luto nacional, em que esse corpo' baixará 
á sepultura, essa alma ascenderá ao empyreo ; maR se foi pos
sível comparai-o com us maiores cabos de guerra nas victo
rias, cessará a comparação nos passamentos. Não succumbirá, 
como Alexandre, na fl or da idade, victima de deleites ou de 
venenos; nem como Cesar, trucidado pelos seus proprios ; 
nem como Pompeo, decepada a cabeça nas praias de Ptolo
meu ; nem como TurellQe, vtetima de uma l.Jala; nem como 



o Promcthcu Napoleão agrilhoado :1 nm rnchrtlo i:olaclo n 

grão deserto elo Oceano . 
. \pal!ar-St'-ha lmmrlnnwnlr '"' ~c:a !117. 'I"'' no~ illnmina e 

guia; e então a po:;Leridaur apreciara, pela mageslade do 
vulLo, a graviclacle ela perda . Para mecliocres, a distancia se
gue as leis da physica: amesquinha-os; para eminentes, in
verte a pcr:,pecliYa: engrandece-os. Oplica ela ra ão humana! 
O oculo ele longa mira é sempre o me mo: ma para aquel

les, a historia applica a vista á lente objecLi:ra, que os mino

ra· para estes, á ocular, que os magnífica. 
llão de o::; po Leros ÜlYejar á nos. a geração o vullo immor

Lal do clnqnc ele Caxias. 





NOTA A 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A UNIÃO DE PORTUGAL COM O BRAZIL 

Será possível que o Brazil permaneça em união de reino com Portu
gal debaixo de um só governo depois de obtermos uma constituição, 
como a desejamos, e a residencia em Portugal de um rei constitucional? 
E se não poclér subsistir similhante ttnião perderá Portugal com a inde
pendencia da America Portugueza? Eis-aqui duas questões que se fazem 
obvias ainda mesmo aos espíritos mais somnolentos e menor acostumados 
aos encantos e penalidades de assíduas meditações: eis-aqui duas ques
tões da maior importancia em as nossas actuaes circumstancias, e que 
entretanto têem sido preteridas pelos nossos escn:ptoTes elo ·ilia: não, 
certamente, porque lbes falta engenho suf'flciente, e abastada erudição 
para as pôr em discussão com a profundidade que assumpto tão melin
droso parece requerer, mas porque occupados em copiar corresponden
cias, igualmente interessantes, para mais lhes não sobeja o tempo. Alguns 
todavia as têem rastejado, porém muito ao longe, derramando-se unica
mente em vãs invectivas contra o nosso provisorio governo por o motivo 
de não ter convocado deputados americanos, d'entre os residentes no 
paiz, para fazerem parte nas deliberações constilucionaes das côrtes, e 
mesmo avançando, que este procedimento constituía os brazileiros em 
justa razão de fazerem cõrtes suas, e nos dizerem de lá-se queTeis tmião 
comnosco mandai cá vossos deputados, etc. Outros se têern limitado a de
sejar essa união, a ponderar suas vantagens, a S!Jntir sua difficuldade, 
sem que nos tenham indicado caminho para se ella verificar com provei
to, e contentamento de ambas as partes. Sem que nos acreditemos de 
grande capacidade politica, sem que pretendamos arrogar preponderan
cia de juizo, cUremos francamente o que a esse Fespeito havemos pen
sad~ : tal é o objecto das presentes considerações: possam ellas ao me
nos, se não esclarecer o assumpto, despertar a curiosidade, e attenção 
de nossos concidadãos, certos de sua grande importancia. 

Quando em 1807 o monarcha portuguez: ·instado pela presença de 
. um inimigo poderoso, se transferiu ao llrazil, n'esse momento começou , 

não só para o Brazil, mas para o mundo todo uma serie de cousas, um 
encadeamento de destinos inteiramente novos. ,,A nau que levava o rei 

~8 
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ele Portugal, (tli7. o celebre ele Pradt) para o mundo novo, levava rm si 
novo acon tccimrn to. para o uni ver o. Pela mudança da re itlcn ·ia elo rei 
toda a ordem antiga Li e Portug-al ·c achou inteiramente invertida: um 
tomou o logar do oulro. Houve ali tluas acrõ(':; imultancai'. c opposta 
ao tempo em crnc ·ó uma, c uniforme c nola>a: por quanto formaram
se de repente duas novas combi nações entre Portugal lorn auo coloni a, c 
o llrazil mclropolc: Clllrc o llrazil aspiraudo a con:rt·var o rei, c Port11gal 
aspirando fJOr sua parte a rccupcral-o: entre o llrazil vivilicado enri
quecido p!'la prC'Senl'a do :oberauo, c Portugal humiliado c empobr cido 
por sua ausencia•. "X' c ·ta situação foi fac i I t.!e prever CfllC um dia (c não 
tarde) os portugu zes indigoalios de rrcm degradado elo seu antigo c -
plcnel or c rcprcscnlaçiio, c cansados de esperar vãmctllc o scn monar
cha levantariam o g-rilo t.!c indcpcndencia, rcqu rcntlo por violcncia o 
qur por direito lhes era derido .. -ão é ilifficil o manter um ·tauo colo
nial c dependcotc Cllliluanto essa drpl'nucncia rcduntl.a em ua propria 
utilidade c proveito; cmtfi HU!lO pequena população, prc tação ele conli-
11 uos c bencfl r;cntcs l'OccotTOs c1n lodos os seu lidos alam podr.rosmncnlc 
as colonias ú: metropolcs; porém logo que esta ord.cm de união se in
verte, ha certo principio gravauo· no coração elos homeu~, ba certas 
leis immutavei . que os impellcm a Yin-iar o· seus inlere· -:c mais 
tarde, ou ma i cedo estes sentimentos Yerdadciro c constantes entre to
Lios os povos, c paizc ·, seja qual for sua extensão, costumes, usos c C!'Cll· 

ça, invariavci · em lodo os clima c latitudes acabarão por arrojar os 
me mos po•·o · a romperem por touo· os estorvos para c manterem em 
ua natural e necessaria intlepentlcncia_ A civilisa!;ão dos europeu não 

se compaccdcria jãmais com esse degradante c tado, c tão opposto ao 
seu vcrdaclciros interesses. Assim, dizia o cilatlo de P1·acll, cum[H'e es
colher ou cr rei do llrazil res iden te no llrazil, ou ser rei de Portugal 
re idente em Portugal: sel-o tle aml>as as partes ao me mo tempo não 
cabe em po--ibilidatlc - /cs deu.r à la {ois n<' sonl plus possiblcs. 

l:hrgou poi es~r momento em que os portu"'uezc não devem, nem 
querem w estindir d Ler entre si um rri con: lilucional ; c scrã pos ivcl 
que a Amct·ica e Portugal co ntinuem a l'ormar um reino unido debaixo 
t.lc um ~ó ~overno. c rei con lilucional, ou mctropolc cruc dC\-e r id ir 
em Lü:boa·! lmpo.siwl o não rem jul!:rado o Pflrluguc::; em Londres se 
ht:>m que conrPs:a por mui diCficil c. sa união: ,-cjamo·, antes de aw:nlu
rar no. so .JIItzo, o qnc a es respeito c~crcYc esse illu Ire defensor da 
nos ·a liberdade ... scjúmos, c fiquemo uuidos com o Jlraúl (cli z llc) do 
melhor morto •Jll<' polir r :c r: port·m como is ·o ·c fará com pro,teito, 
·ontenlamo' nto c sali fação de amba· a partes conre--ãmos que é ~m
pr ' za mui diflicil, segundo os erros do governo, que 11ão fez ~:onta com 
Portugal dc• pois que se passou para o Brazil , c em nada trabalhou com 
tanto cuidado, como em desunir os dois reinos ctlirc i, c depois com a 
mais estupida e ruinosa aumini tração, que ha vi to o mundo, dcscane
g-ar obre amho;; diYirlido. o ultimo .zolpc dr ruina '? Qur Jizrram a bem 
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do Brazil em doze annos os senhores crue 11'elle Lêem vivido ? Deram-lhe 
toi:los os títulos, prerog·ati.vas e attriJmtos de reino independente sem ne
nbmna das rrualificações necessarias para o ser. ~Quererá agora o Brazil 
perder esses privilegios, c assujeitar-se a receber leis da constituição 
portugueza, crue não póde ser tamlJem n'elle introduzida, e que se o fôra 
acabada seria por isso a união. com Portugal?" 

Parece pois colher-se d'esta passagem do ·Portugue:s, que a nova re
ducção 'do Brazil a colonia é um dos meios, que podem manter essa re
querida unidade de governo; mas póde ser isso voto de uill homem livTe, 
póde ser isso objecto das esperanças de um homem cordato? Certamente 
não: e talvez que a esta hora melhor se haja declarado este nosso illustre 
escriptor. Como elle pretendemos advogar a causa da nossa pah·ia, e não 
menos a da humanidade, possuídos estamos de um sentimento identico, 
ainda que sentimos a falta de iguaes forças: examinemos pois o 'modo de 
manter essa união, sem que nos apartemos da maxima que deve enca
minhar todas as nossas discussões políticas - PTezamos muito nossa fa
milia, poTém ptezarnos mais nossa nação; JJrezamos mttilo nossa nação, 
?.JOTern mais a humanidade c a just·içct. - Amicus Plato, sed mag·is amica 
veritas. 

Quet\em muitos (e o pen~am de boa fé!) que o meio de conservar esta 
união, é reduzindo o llrazil de novo ao seu antigo estado de colonia, 
transferindo outra vez a meh·opole a Portugal debabco d'essa condição. 
Ora pretender que o Brazil depois de graduado em reino, e depois de ter 
por treze annos acolhido a metropo1e em seu seio, se assngeite de )JOa 
mente a tal destino, é certamente grande absurdo em moral, e grande 
absurdo em política: é pretender que o espírito do seculo, e suas luzes 
retrogradem na America um seculo, ou mais; é grande perversidade pelo 
ccue respeita ao coração, e pelo que respeita ao entendimento um rema
tado delírio. Têem os brazileiros iguaes direitos que nós ouu·os á sua 
dita, á sua liberdade, ao seu bem csta1· : são igualmente homens, e em 
grande parte oriundos do paiz que nos viu nascer, iguaes na crença, 
quasi iguaes na linguagem, nos usos e· co Lumes: são idos, e vão longe 
esses caliginosos tempos em que seriamente se punha em questão a Jm
manidade dos Incas : e o pensamento de escravisar um simi.Thante não 
deve nem sequer assomar na imaginação do homem, e cruanto mais do 
homem que respira os pmos ares da tib1wclade ! 

Os gravíssimos inconvenientes, que provinham aos portuguezes, da 
residcncia da sua metropole no onlro mundo, foram evidentemente uma 
elas causas inUuentes d'esta nossa revolução: doze annos esperámos com 
indizível pacieucía por o nosso lJom rei, que aliás JJem devia conhecer 
(Jlianto era necessaria a seu reino a sua presença :porque em fim os thro
nos são beneficios de residencia: e os males-experimentados por todo esse 
tempo de orphandade devem ensinar a cada portuguez a repetir com 
Dido, 

Non ignam malis misctis succm·rm·e clisco 
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Além d'estc voto não pó de ser o de nm homem livre por a sua noto
ria immoralidadc, e por isso mesmo inconcebível nos calculos de sã po
litica que extrahe do coração do homem, e da lição do passado as bases 
do seu regimento para o futuro ou presente. É certo que o llrazil se eu
fadaria de esperar pelos seus negoCios de J,;isboa, assim como Portugal 
se enfadou de esperar pelos seus do outro mundo. A natureza c1ue por 
um tracto de duas mil leguas, e essas de um perigoso transito, separa os 
dois paizes, repugna a taes lig·ações, forçadas sempre, e por isso preca
rias, e transitarias. Uma colonia, que em rasão de sua pequena população 
tem poucos negocios, póde supportar de algum modo esse inconveniente, 
ou para melbor dizer não póde resistir, faz da necessidade virtude - o 
que é na verdade incompatível, avultando a população, crescendo as ri
quezas; porque uma grande concorrencia de negocios reclama desvelada 
e continua attenção, vigilaucia, promptidão e celepdade no despacho. 
Eis-aqui certamente o que devia ter em vista Talleyrand, quando, vinte 
annos haverá, dizia em meio do instituto. uOs bomens que têem medita
do sobre a natureza das relações, que unem as metropoles ás colonias: 
os homens que estão acostumados a ler ao longe os acontecimentos po
líticos nas suas causas, prevêem ha muito, que as colonias americanas 
se apartarão um dia de suas metropoles, e que por uma tendencia muito 
natural, qnc os vícios dos europeus têem accelerado muito, ou se unirão 
entre si, ou se alligarão ao continente que mais se lhe avisiui.Je: assim o 
quer essa força de cousas cruc faz o destino dos estados, 'c á CJDal nada 
resiste"· 

Deixemos pois no esquecimento que merece idéa tão extravagante: 
não pensemos em reduzir o Brazil ao seu anti go estado de colonia, para 
<JUC o Brazil , por o mesmo direito se não lembre que deyemos conservar
nos n'csse es tado em que JlOr doze annos vivido lemos. Os princípios ex
pendidos são bastantes a mostrar o absurdo de tal pretensão, e servem 
lambem ele insinuar que só um perfeito equi líbrio de interesse, c1ue só 
relações. de reciproca utili dade devem constituir à base, se a queremos 
solida, e ]lerduravel, do pacto conl'oclerativo que nos deve alligar ao Bm
zil : só este vinculo poderemos considerar valioso. 

«Mas como se ell'eituará esta união (diz o Campeão) para que não seja 
nominal, como atégora desgmçadamcnte tem sido ? Em nossa opinião só 
de um modo se pódc eiTeituar: que é voltando o rei e o lhrouo para 
Portugal, e entrando alü nas córtes nacionaes os competentes deputados 
do Brazil. No estado ele liberdade constitucional, em que vae iicar Portu
gal, não haverá perfeita união com o nrazil, se este não for tambem con
stitucionalmente livre. Mas como não podem haver duas representações 
nacionaes, uem será facil que caiba em alguma cabeça, que deputados de 
Portugal vão assistir a córtes convocadas no Rio de Janeiro, segue-se 
Jogo que o centro ela união não póde estar l'óra de Portugal. E perderá o 
llrazil em dignidade, e em interesses locaes com este novo arranjo, ou 
disposição dr. cousas? Nada por certo, srg-u nrl o o nosso parecer. O nrnzil 
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deve gosar de todas as vantagens de.crue presentemente gosa : eleve, por 
exemplo, conservar seus portos abertos ·para todo o mundo como atégora, 
e deve gosar de todas as prerogativas de um reino, ·mas de um reino 
unido com Portugal, que é o tronco, c o c!Jefe de toda a g rande familia 
portugueza. Nem mesmo perderá o Brazil cousa alguma na regular ex
pedição dos seus negocios com o governo, porque mais facil é ás remo
tas províncias do Bt·azil communicarem-se com Lisboa do C[Ue com o Rio 
de Janeiro, e mais facilmente d'essas mesmas províncias poderão vir de
putados ás córtes de Portugal do que ás do llio de Janeiro, ainda quando 
ahi se podessem já convocar." 

Esta passagem daria para muita cscriptura, e para muita meditação, 
porém limitemo-nos a breves considerações. Não cabe em cabeça de al
guem que os nossos deputados devam ir a córtes convocadas no Braz i!: 
e porque? pol'que ?iwis j'acilmente os elo JJrazil 11oclerão concorrer a 
Porlttgal. Este altegado motivo não é certamente verdadeiro na extensão 
que aqui se U1e pretende dar, qem o que nos deve apoiar em nossas pre
tensões: sabido é que de alguns pontos da nossa America (como do Ma
ranhão e Pará) não é mais facil•·a communicação com o llio de Janeiro 
do que com Portugal, mas tambem se não pó de dizer mais difiicultosa: 
e isso mesmo é só relativo a alguns Jogares: senão como seria mais fa
cil, por exemplo, aos deputados de Vilta Rica, Minas Novas, Cerro elo 
Frio, etc., virem antes a Portugal do que irem ao filo de Janeiro? 

Se, depois de expendida a opinião de um litterato, que tanto respei
tãmos por os seus grandes con!Jecimentos, !Javemos de aventlll"ar algum 
juizo : se isso é· for çoso já que nos intromettemos n'esta discussão, não 
é menos justo que digamos francamente nosso parecer, se lJem que siga
mos diverso rumo. Parece-nos pois que cruando esse meio de união fosse 
praticavel, depois da residencia de el-rei no Brazil, e vista a situação em 
que este agora se acha, o que julgãmos difficilimo, jamais simil!Jante sys
tema poderia ser de longa duração: por quanto por mais que se diga, 
que o Brazil nada perderia com isso, a ex11erieucia, mãe da verdade, lhe 
mostraria o contrario. E se não diga-se por que nos não cahe em cabeça o 
mandar nossos deputados ao lUo ele Janeiro 'I os hrazileiros podem pe
gar-se igualmente a essa preposição; e servindo ella, por o mesmo modo, 
aos dois partidos facil é de concluir, que a ambas as partes assistem 
iguaes razões. Supponhamos porém que se constituíam as cousas n'esse 
andamento indicado; que el-rei se recolhe a Portugal, e se começam os 
trabal!Jos de córtes, etc.; é certo que afóra algumas determinações geraes, 
os deputados do Brazil se reuniriam em Portugal para consultar soJJre as 
cousas do Jlrazil; é tam!Jem certo que as determinações ou leis con
cernentes ao Brazil rl 'esscs deputados haviam de depender quasi exclu
sivamente, como coll!Jecedores do paiz que representavam, c de suas 
precisões, e susceptível melhoramento ; se pois os deputados devem . 
entrar promiscuamente em nossos conselhos de côrtes será preciso que 
nunca haja . opposição entre os interesses do Braúl e os interesses de 
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Portug-al, porque dada ella a questão decidir-se-ia sempre a favor do 
paiz que desse maior numero ele conselheirÓs c votantes; e quando 
esse numero recaísse em con lliclo, ou empate-quem o deveria cleci
dir'l Supponhamos que toda essas dü"üculdades se cortam ; que os bra
zileiro · se assujeitam de boa mente, e certos de triumpbarem sempre 
elos ·perigos c contratempos de uma prolongada viagem marítima, a con
correr annual.mente a nosso congTcsso nadonal: todos os que houvessem 
de queixar-se dos erros, imprevidencia, usurpações e abusos de admi
nistração de justiça, todos os ([llC houve em de ap1·esentar seus proje
ctos, indicar melboramentos, innovaçõcs ILtcis, ou reformas ncccssarias, 
elucidar as duvidas occorrcntes, prestar informações, lodos os que hou
vessem ele dar conta ela lloa, ou má observancia da lei, todos os ministros, 
todos os secretarias, lodo o executivo, e todos o requerentes deveriam 
concorrer a Portugal? Hecordàmos agora que quando se tratou aqui da 
eleição, ou esco!ba U.c um Jogar para a celebração das córles o mais forte 
argumento ele cruc se fez alarde a favor ele Lisboa contra CoimJn·a foi a 
precisão que havia ele se acharem em p'l·oximiclade de rcsid.encia os dois po
deres legislativo e executivo. N provavell?ois que todos que então seguiram 
esse principio, na verdade incontestavet, julguem acertado estendel-o a 
este novo caso. Se um intervallo de trinta e duas leguas, de um prompto 
e facilirno transito lhe oppunha tão poderosa harrei.ra, crue poderão dizer 
de um tracto de mar de duas mil leguas, d.e uma conuuunicação só pen
dente de um fragillcnho commcllido á furia dos ventos? É bem conhe
cida a resposta que deram os americanos de ColornJlia, e Buenos Ayres 
às proposições que ela p3rte da liespanha a este respeito lhe foram feitas: 
não foi unicamente o justo rcsentimento dos infinitos e irreparaveis 
clamnos, ([llC a conelueta elos g·eneraes bespanboes, apinhou sobre a infeliz 
Amcrica, cobrindo-a de sangue c lucto onde quer que punl1am os pés, 
razendo perecer em cadafalsos milhares de victima , arrancando elo mais 
pobre povo as mais enormes contrilmições; não foi sómenle o seu barbaro 
proceder quem lhes dictou essa energica re. posta- Deu , inrlepenelencia 
e liberdade-de nenhuma· sorte se póele d.istiuadiJ· aos povo~, que n'esta 
separação ele poderes, ou distancia do Jogar do seu exercício haja, como 
diz ele Pradl, um imbtoglio incomprehensivel; nin .,.uem póele cerrar os 
olhos aos inconvenientes que d'ahi possam provir ao rcgimen social: é 
tempo que a rasão e a justiça ergam uma vez o collo triumphante. Ainda 
pois crue se diga que o Brazil, mandando seus deputados a Portugal, não 
ficaria colonia, bem se deixa ver que maior ul·ilidade sua seria o ter em 
si conjunctamente o seu poder legislativo e executivo, como temos pon
derado c que a 1mica dilfcrcuça consistiria em ser colonia de um governo 
liberal, e não de um governo monarchico absoluto. Já isto grande pro
veito fóra, e não pecruena utilidade : mas é llem certo crue o melhor, se 
assim nos podemos explicar, é sempre inimigo do bom: e caberia na 
vontade de nosso · americano , postergar as leis de natureza e rejeitar 
o melhor? 
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A runerica tende visivelmente a go>ernos republicano~. as. im como a 
Europa a monarchias moderadas. A liberdade parece anda r incorporada 
com esses ares americanos; e Lodos a querem tespirar: cercado cr es -a 
almospbera, como é possível que o Brazil se esqtüve á ua inllt1 encia'l 
Quando el-rci pois com a família real conseguisse o apartar-se sem op
po ição cl'essa praias 

Que o nattFI'af!O ( 'abral sauclou 11rimeim 

indubitavel é que o dia cressa partida a não ser, como quer de Pradl, o 
primeiro dia da republica da..lmerica porlugueza, seria pelo menos a sua 
vespera. «Fóra uma ))eila cou a, continua o citado escri ptor, a faculdade 
ele sustar com uma só palavra o movimento impresso no espírito elos 
homens ou antes de uma nação inteira. Desgraçadamen te é não desco
briu aiulla esse maravilhoso c pecifico: em quanto o procuram lcubàn}OS 
como certo que não cabe em forças humana suspentl.er uma di posição 
c1·eslanalureza uma vez manife tatl.a em uma grande nmllidão de homens.» 
A força, ou como dizem outros, a conlagião do exemplo não deixaria de 
apoderar-se do an imo dos nossos americanos, 11 fLO deixaria ele impellil-os 
a seguir o partido dos seus convizinlJOs, e toda a America seria log·o re
pu.blicana. 

l\ós temos jttrado por nosso rei constitucional D. João \-1, por elle er
g·uemos o grito de inclcpellClencia: assim cumpre que elle se recolha a 
1 orlugal, ou nos envie seu auguslo fi lh o: ou elle venha ou mande seu 
filho , por ambos os modos a indepcnd ·ncia Lle governos parece-nos in
di pensavcl. :É de crer que cl-rci lenha wna YCZ id éas polilicas. ao me
nos por yantajosas ã. sua real pessoa: n'esse ca o os Ynstos domínios do 
nraúl formarão a ua monarcllia n crue clarà uma cooslilui ~fto livre; e no 
que não deve andar dormido, pois que ning-uem -a l1iançani felizes resul
lados, ou pacíficos proceclimcnlos em uma revolução suscitada n 'es~cs 

paizes: enYiar-nos-lta para no. o rei consti tucional a cu augusto filho , 
c compo-tas assim amba a· partes um lractaclo que assente em JJases ele 
commum interesse, e reciproca utilidade ligará _estes dois reinos indepen
dentes com mn vincu lo mais aJ ertado e consistente, qne esse que aléqui 
tem existido. (Vo lveremos a este assumplo.) 

Antonio Lui::; ele Seabta. 

N. JJ. Eslc m·Ligo vai copiado LcxLualmcnle do numero 1. • do Cidadão Litterato,pe
riodico de polilica e litLeraLurn, impresso em a NoveL impnssrio dct Viuva Neves &: Fi
lltos, Lisboa, 1820. 





NOTA 8 

Em Porl ugal, uma !ôilippa dl' I"J!hena .. • pag-. I UG 

Já me achava em Lisboa na occasiiio em cruc anlctl o celebre pala
cio, Ollllc rcsillia esta mulher forte cruando, em IQ4.0, armou seus Iilhos 
so luádos da indcpcmlcncia da patria. Era crnasi contig·uo ao niio menos 
celebre palacio do conde de Almada, onde se concertou o plano ela re -
tauração. 

A superstição romana crnc não via, sem agoureiros prcscntimcntos, o 
inccmliar-sc dos seus tclnplos de vestas, ilos seus· capitolios, dos seus 
JJo scrnes sagrados, ele., pasmaria ante a inaill'erença com que alg·um povo 
visse extinguir- c nas clmmmas um monumento, que em suas paredes 
encerrasse um Utcsouro de recordaçõc , que são incentivos pcrmar.cnlcs 
ele pundonor c hrio nacional ! De ponto cresceria o seu pa8mo, quando 
soubesse que esse monumento, outr'ora tl!Catt•o de tanto exemplo, ele tanta 
abnegação c heroismo, era no prcsenle urna especie dc·telouio, onde se 
recebiam, não os tributos do estado, mas sim os lucros maus da usura 
sobre penhores de lagrimas da indigcncia triste c lastimada! 

Olt cruc assim se profanava esse sanctuario, pcrmitta-se a expressão, 
onde por tanto tempo arclcu, não imag·inario nem esteril, mas real e fe
cundante o fogo santo da liJJerdade! Sim "Ali, (bradara patrioticamente 
indignado um jornal bumoristico d'csta cidade), aLi, onde o amor da pa
tria deu os filhos de uma uohre da:nta á restauração, a usura emprestava 
agora a desgraça a tantos por ccnt? ao mcz! O palacio de Filippa de \ i
lhena não se consumiu; purificou-se pelo fogo. Ficaram as paredes que 
cÍ·am elo tempo das dedicações; o que ardeu era a verg-onha elo que ii~;ou . 

O fogo leve juizo•. 
Dcpoi de palarras tão eloquculerncnlc acerbas, só me restaria, se ti

vera \ IOZ n'cste paiz, por onde ando de passagem, pedir inces ante a rcs
lam·ação da casa onde morou, c onde porventura nasceu, a portugucza 
müe dos lusos machabcns, qne tanto il lustraram c abrazonaram a terra 
qnc lhes foi berro! 
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