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A~gusto de Castilho 

Herdeiro de· um nome glorioso, e nascido n'uma família 
em que o talento constitue, de paes a filhos, um attributo 
inseparavel, Augusto d.e .Castilho continua nobremente essas 
formosas tradições. 

Quando em r8S7 principiámos a conhecei-o e a tratai-o no 
condiscipulato da Escóla Polytechnica, onde o seu nome fi 
cou desde as primeiras provas lisongeiramente conceituado 
entre os professores, o moço estudante contava apenas 
dezeseis annos de edade, porque nascera em Lisboa aos 
10 de outubro de r841. 

· Começava brilhantemente a realisar-se a prophecia que 
dezeseis annos antes fizera junto á pia baptismal da fregue
zia do Sacramento, constituindo-se padrinho do infantil neo
phyto, um venerando escriptor,. amigo intimo de 'seu pae. 

Honra e gloria immortal das letras patrias, tanto o pae 
como o padrinho, ambos infelizmente adormeceram já entre 
os cyprestes; para ambos surgiu no horizonte já o· sol es-
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plendido da Ímmortalidade. Alexandre Herculano se cha
mava aquelle a quem Antonio Feliciano de Castilho con
fiára o nobre encargo de suster-lhe nos braços ante as aguas 
lustraes o segundo filho que lhe nascera. Alexandre Hêr
culano, a0 cumprir o desejo do amigo, prognosticára ao 
afilhado um porvir brilhantissimo. Não se enganou o ho
róscopo . 

Laureado com distincções na Escóla Polytechnica e na 
Escóla Naval, onde estudou com geral applauso de seus 
professores, aproveitando simultaneamente o ensejo de fre
quentar no primeiro d 'aquelles institutos docentes algumas 
cadeiras não exigidas pelo programma do curso de marinha 
a que se dedicava, Augusto de Castilho, como aspirante e 
antes mesmo de findo o tirocínio escolar:, acompanhou a ex
pedição naval, que no mez de Agosto de 186o partira do 
reino a pacificar em Angola graves disturbios. 

Foi n'essa viagem que el-rei D. Luiz (então simples offi
cial de marinha) travou pessoal c,opbecimento com o moço 
aspirante. Rebello da Silva deixou-nos em traços aureos 
contado esse episodio. Eis como elle se expressa: 

<< Um dos filhos do nosso grande poeta, o sr. Augusto de 
Castilho, aspirante de marinha, o qual, sem até hoje ter 
aproveitado o seu intimo commerciu com as musas, as trata 
e estima como quem sente em si o f:1rdor da chamma di
vina, teve occasião de observar o muito que ellas mereciam 
ao gosto delicado do Príncipe. Era em agosto de 186o; e 
a corveta Bartholomeu Dias entranhava-se pelas solidões 
do Oceano, em demanda do porto de Angola. Constou ao 
senhor D. Luiz que o novo aspirante, mancebo, e de uma 
família em que os dons da poesia quasi se herdam com o 
berço,- embora não houvesse produzido ainda os fructos, 
que a imaginação para bem poucos amadurece logo na pri
meira juventude,- possui a já comtudo o ·precioso e entre 
nós raríssimo condão de sentir como nenhum as bellezas do 



Vll 

verso, e de as incutir pelo ouvido na alma do seu audito
ria por meio de uma recitação tã0 affectúosa, tão rica de 
todos os tons e cambiantes, que avivam a fórma do pensa
mento poetico, que o trecho mais escolhido e admirado, · 
passando pela sua voz parecia novo, ou outro, com tanta 
verdade e singeleza o expressava, com tão poderosa arte e 
tã'.o insinuantes modulações sabia graduar-lhe as côres e to· 

car-lhe os traços! 

«Üs serões a bordo são monotonos, e muitas vezes doe 
devéras no coração do marítimo aquelle sonhar acor"d().do ' 
por longo espaço, sempre com os olhos nas aguas, nas es
trellas, e na immensidade, de que o mar, envolto em silen
cio, e coberto dos véus da noite , é a mais sublime imagem. 

((Em que se ha de pensar alli senão na grandeza de Deus, 
senão na terra, nas suas illusóes, e pas esperanças que de 
lá nos acenam, abreviando as distancias, e carregando os 
sorrisos de promessas? 

«N'essas horÇJ.s, pois, que a edade do infante e a do moço 
official tornavam ainda mais poeticas, o senhor D. Luiz 
convidava o aspirante para a sua camara, e varias vezes, 
embebidos na leitura das paginas do auctor de Jocelyn, ou 
do cantor elas Folhas de Outono e das Odes e Balladas, em
quanto a phantasia lhes võava extasiada, nenhum dos dois 
advertia a rapidez com que o tempo fugia ». 

Aqui ha um leve reparo que fazer: Augusto de Castilho 
não era simplesmente (como diz Rebello da Sdva) um en
-thusiastico admirador das bellas-lettras, mas seu provado 
cultor. 

Em 1864, Olympio de Freitas, pseudonymo do dr . Xa
vier da Cunha, por amavel convite de Teixeira de V ascon
cellos, redigia em folhetins na Ga{eta de Portugal as Revistas 
semanaes. N'uma d'ellas, referindo-se á celebre Tedesco, 
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feiticeira prima-do1l11a que em tempos havia feito no thea
tro de S. Carlos as delicias dos nossos dilettanti, dizia 
o seguinte: 

«Foi inspirado por ella que pela primeira vez escreveu 
versos um amigo meu, Augusto de Castilho, moço de gran
des esperanças, creança a quem Deus creára poeta desde 
o berçu, e a quem até essa occasião conservára mudo, não 
sei se o acanhamento, não sei se a desconfiança de si, não 
sei se a aridez de estudos longos e aturados. 

"?\!as sei que o coração palpitava-lhe cheio de alvoroço 
com a leitura das mais apaixonadas estrophes de Lamar
tine, e não era difficil surprehendel·o muitas vezes com a 
alma a transbordar de enthusiasmo e d:! poesia, posto que 
os labias permanecessem cerrados e silenciosos, como se 
lhe não vibrasse tão sentidas melodias a Iyra intima do co
ração. 

aPerante aquella musa que lhe surcria risonha, f~stiva e 
esplendida, é que o moço poeta não poude ·por mais tempo 
calar a voz d'alma, que lhe rompia n'um hymno fervente 
de inspiração. 

«N 'uma recita de benefi.:io a cr~anç::t ebria de enthu
siasmo foi oflerecer a madame Tedesco os seus primeiros 
versos, de que eu lamento nõo possuir copia com qüe brin
dar hoje os leitores, primeiros versus que tenho grande r~
ceio sejam os ultimas, porque Augusto de Castilho nunca 
mais depois d'isso tornou a trovar. 
............................................................. 

uHoje o moço poeta serve o estado nos palmares da In· 
dia, como official de marinha que é, depois de haver sido 
nas escolas de Lisboa ·um dos mais distinctos alumnos do 
seu curso.» 
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IX 

Nos palmares da lndia! Nos palmares da lndia, onde o 
illustre marinheiro se achava quando se escreviam aquelles 
trechos, foi que se lhe desenvolveu e tão productivamente 
fructificou sua ardente paixão pelas regiões d'além-mar. 

Decl:lrado aspirante em 2.2 de setembro de I85g, Augusto 
de Castilho partira aos 18 de maio de 1 86 I para a estação 
navr.l de Goa, onde aos 2 de março do anno seguinte re
cebia a patente de guarda marinha, e onde o seu provado 
merecimento deu causa a que o governador geral, conde de 
Torres Novas, o nomeasse addido á missão portugueza 
(de que era plenipotenciario o erudito Rivara) para a de
marcação (de accordo com uma numerosa e importante 
J:!lissão ingleza) dos limites do padroado portuguez no 
Oriente. 

Durante essa curios':l peregrinação pela India portugueza e 
ingleza, Augusto de Castilho, se por um lado ia assimilando 
um peculio vastíssimo de conhecimentos, e perscrutando 
com olhos de lynce as condi ções políticas d'aquellas ricas 
colonias, por outro lado acompanhava com enrhusiasmo o 
secretario Rivara nas investigações de antiquario, inspi
rando a este estudioso archeologo a mais sincera sympathia 
peÍo interesse que lhe via tomar em referencia á historia 
do domínio portuguez na Asia . Fructo das suas aturadas 
pesquizas, trouxe Augusto de Castilho uma farta colheita 
de inscripçóes lapidares por elle copiadas lá, collecção p re
ctosa. 

E ao mesmo tempo lhe merecia não menos especial di li
gencia, collig,ir n'um album, desenhadas por seus lapis, 
interessantes vistas de quantos monumentos historicos por
tuguezes se lhe depararam n'essa digressão, venerandos pa
drões do nosso antigo domínio no Oriente. 

·Graduado em 2 .0 tenente da armada aos 24 de outubro 
de 1862, o brioso official ad·quiriu a effe ctividade n 'esse 
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posto em 20 de abril de 1864; n'esse mesmo anno acha
va-se elle de volta a Portugal. 

Pouco, porém, lhe duraram as ferias no seio de sua fa
milia. Depois de varias viagens que seguidamente effectuou 
(sendo uma d'ellas ao Brazil ), Augusto de Castilho foi no
meado commandante da escuna Bm·ão de .Lax.arim, - e 
estacionou em Moçambigue~ onde, aproveitando soffrega
mente quantos ensejos se lhe offereciam de prestar impor
tantíssimos serviço:: ao Estado, levantou o plano hydrogra
phicc d'alguns pontos da costa e de varias barras. Em 
Moçambique foi que elle principiou a apaixonar-se pelos 
destinos da Africa. Para elle, homem do futuro, o epitheto 
devido á Africa não é o de inlzospita, mas o de portentosa. 
Para elle, a exploração da Africa representa o porvir bri
lhante das civilisações europêas. 

Interessa muito ao nosso proposito approximar agm o 
fragmento de . uma carta ácerca de Augusto de Castilho, 
escripta por um amigo d'elle, que teve repetidas occasiões 
de o conhecer em · Africa. 

11Direi primeiramente- palavras d'elle- como e em que 
circumstapcias o conheci. Foi em Mayotta, nos princípios 
de 186g; esse tempo já vai longe. C:astilho era muito ra
paz, segundo tenente da guarnição da corveta Infante 'D. 
João, do commando do capitão de fragata J. Eusebio de 
Oliveira, occasionalmente surta n'aquelle porto. 

«Ü appellido d'elle recordava-me o prestigio litterario do 
pae e da família, e as tradiçõe~ de outro official de marinha, 
o primo, o celebrado no naufragio do brigue Mondego; e 
as noticias d'este rapaz referiam já que, pel"o seu conheci
mento de línguas, fôra, sendo guarda-marinha, escolhido 
para secretario de Cunha Rivara na commissão de circmris 
cripção dos bispados sujeitos ao padroa.do portuguez, e em 
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tçü qualidade e companhia percorrera uma grande parte da 
península indiana. · 

«A corveta seguiu logo para Moçambique, conduzindo o 
governador geral Fernando da Costa Leal, que ia tomar 
c'onta da direcção superior d'essa província, na occasião 
em que em Portugal e na India se apparelhava a expedição 
chamada da Zambe~i"1., com o fim de bater o poderoso 
Bonga. 

, «Uma das agitações, que muito preoccupavam o pensa- , 
mento do ·governador, tôra a do itinerario da expedição 
pelo Zambeze, cujas boccas sobre o Oceano não estavam 
então assaz explora:das e conhecidas, como era de necessi- t 
dade; e o mesmo governador pens~va na entrada do Luabo. 

<<Era mistér que o reconhecimento se :fizesse, mas as 
difficuldades eram innumeras. Na província não havia ca
nhoneiras de pequeno calado; o unico navio de guerra era 
a corveta Infunte :n. João, e deverei accrescentar que n'essa 
época não estavam, como o foram depois, tão regulamen
tadas as obrigações dos navios das estações navaes perante 
as ordens dos governadores das províncias ultramarinas. 
Os chefes de estação tinham, ou arrogavam-se, uma certa 
independencia do governo local. 

«O governador chamou o tenente Castilho para lhe con
fiar aque!la missão; o commandante da corveta teve 
reluctancia em o ceder, pela falta que lhe fazia. Por 
fim annuiu ao pedido, mas objectou que não podia or
denar um tal serviço a este official, visto não ser possível 
facilitarem-se-lhe os meios necessarios para tal encargo. 
Como iria? em que embarcação? e com. qu~ gente? 

<<0 tenente Castilho promptificou-se, e lá foi: mas como? 
Não hesitou pelas suas dragonas em se metter n'um hiate 
de moiros, immundo, o Renderá, mal apparelhado, tripulado 
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de pretos, um d'aquelles chavecos que não é raro por lá 
perderem-se, tal como bem pouco t~mpo depois succedeu 
á palinha Ruparel, que se afundou cheia de passageiros a 
caminho de Sofala. 

«Tal embarcação era essa, em que elle se abalançou, 
que no regresso a Moçambique foi vendida á junta da fa
zenda pela significativa quantia de r :55 o ooo réis, contra 
o parecer do chefe da estação naval, que por tal preço 
ainda a achou cara. 

«O ten.ente Castilho voltou com o relato rio dos seus tra
balhos de exploração, e trouxe a carta do Inhamissengo, 
nome este com que, depois de comprado pelo gO\·erno, foi 
chrisrnado o hiate, para celebrar a memoria d'esse feito. E 
nos reparos d'essa embarcação se gastou mais que o qua
drupl"o ou o quintuplo do seu custo, para o pôr em condi
ções de ser rasoavelmente aproveitado. 

«A importancia d'este serviço foi devidamente aquilatada 
pelo governador geral Cost2 Leal, militar de talento, que 
soube bem avaliar o duplicado serviço que acabavam de 
prestar, o commandante da D. João cedendo o seu official, 
e este trabalhando com ranta dedicação e intelligencia. Não 
me constou porém que o ministerio da marinha tivessé já
mais louvado o tenente Castilho , por um serviço desempe
nhado em tão difficeis circumstancias. Entretanto, as car
tas inglezas aproveitaram-n'o public~ndo o dito plar1o, mas 
não me parece que entre nós se reparasse n'cssa prova 
de consideração. 

((Deu-se isto nos mezes de maio a junho de r869". 

Continu:tremos estes extractos de cartas intimas] CUJO 

estylo facil e familiar é o encanto da leitura. 



XIII 

«Em setembro do mesmo anno, achava-se o governador 
Leal empenhado ac~ivamente nos aprestes da expedição da 
Zambezia. Esta expedição ia já então rio acima, sem que na 
capital da província houvesse noticias, porque embarcações 
mercantes não vinham de Quilimane, e do estado não as 
havia. Foi peló governo local comprado o vapor allemão 
Nama.qua, que mudou o seu nome no de Quilimane. 

«Era mistér tripulal-o c guarnecei-o, mas foi impossível 
o fazel-o com a brevidade necessaria, e achar-lhe um 
cornmandante. Debalde o governador se empenhou com o 
com mandante · da corveta D. João para que lhe cedesse o 
tenente Castilho . O commandantc reluctou, e creio que fez 
muito bem, pelo fundamento de que não podia desfalcar 
o seu navio, que devia em breve regressar á Europa em 
viagem pelo Cabo . 

«Entretanto, o governador geral solicitou do governo da 
metropole a nomeação do tenente Castilho para o com
mando do vapor provinci~l Quilimane, nomeação que só 
muito tarde chegou á província. O novo commandante par
tiu de Lisboa, sendo anciosamente esperado em Moçam
bjque . 

«Em fins de dezembro d'esse anno de t86g falleceu o 
governador geral, deixando a província a braços com gran
des embaraços. As difficuldades especiaes d 'aquelle im
menso territorio complicavam-se com a guerra do Bonga; 

· e, para maior tristeza, não chegavam noticias de Portugal, 
e eram raras as communicações entre os portos da costa. 
Este isolamento infundia um profundo desanimo no publico, 
e parecia dever prolongar-se indefinidamente. Toda a gente 
em Moçambique tinha os olhos fitos na fortaleza de S. Se
bastião, á espera de signal de navio á vista. Dias e mezes 
corriam ; aguardava-se o tenente Castilho, vindo da Europa 
por Mayotta, e estava-se em fim de maio de r87o sem no
ticias da metropole! 
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({Uma noite, n 'uma d'aquellas noites caladas e monoto
nas em que os assumptos de conversação pareéem esgo
tados, passeavam alguns grupos na ponte-caes de Maçam
bique. Estavam todos anciosos por noticias. Entre esses 
passeantes achava-se o Dr. Ernesto Kopke, juiz de direito 
da comarca, e então presidente do conselho do gove~no. 

((-Estamos nós a des,ejar noticias '! - disse elle- se as 
nossas tres malas retidas em Mayotta chegassem agora 
ahi ~ e se nos appare~esse o Castilho ! 

«Parecia palpite. Passados minutos; atraca uma casqui
nha no caes, sae um· official de marinha .... era elle! 
o mesmo .Castilho que nós invocavamos, e que acabava 
de chegar. 

«Mas chegou como?- perguní:ava toda a gente. A for
taleza não déra signal de navio ! 

<<Não, Casti lho não t: inba chegado, como o Lohengrin da 
opera de Wagner, em rutllante armadura, n'uma bella 
barca rebocada por um cysne; não; tinhamol-o alli, com um 
casaco de flanella encharcado, rosto queimado dos soes e 
do vento; tinhamol-o chegado n'uma d'aquellas canôas 
quasi imperceptíveis, que lá chamam casquin!ws, e que só 
servem aos indígenas nas suas cabotagens. 

<<A. noticia d'esta chegada estranhissima logo correu a 
cidade. 

«-Chegou de Mayotta o Castilho n'uma casquinha! 

«Como se podia admittir tal coisa! 

«Entretanto, eis aqui a chave do enigma: Tinha sahido 
de Mayotta n'um pessimo pangaio arabe com bandeira fran
ceza; mas não sendo avistado da fortaleza, não foi annun-
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ciado. Achando-se ainda muito distante de ter:a, e em cal
maria, viu passar dois pescadores negros f\'uma casquinha. 
Castilho não hesita, c:hama por elles, entra para a canoa 
com as malas da Europa, de que se tinha encarregado, e 
eil-o ahi! 

«Não se imagina em Portugal o que é uma das taes cas
quinhas de Moçambique. Formada de uma casca· de arvore 
dobrada sobre si~ e cosida com uma especie de junça, ou 
nwlala, separam as duas bordas uns fragmentos de laca
laca. Custam de 4 a 8 patacas, e o seu comprimento nunca 
excede 4 metros. 

«Foi lá celebrada essa arroJada aventura pelo grandíssimo 
jubilo que tiveram os sequiosos de noticias da Europa, e os 
muitos amigos do nosso official. 

«N'esse tempo estava já provisoriamente commandado o 
QJ_tilimane pelo tenente, hoje capitão de fragata, Christiano 
de Almeida. Castilho substituiu esse official; a guarnição 
com tudo só se compunha de algumas praças destacadas ·dfl 
canhoneira Ddarianna, de um piloto mercante que servia 
de immediato, e de pretos e degradados da Europa e da 
India. Com tal guarnição prestou Castilho bons serviços 
á província em numerosas viagens entre Moçambique, 
Mayotta, e as Seychelles, ou entre· Moçambique e os outros 
portos da colonia, sempre sem hesitar, sem pôr obstaculos 
nem difficuldades. Desde muito que sabia sahir-se bem de 
qualquer embaraço. N'uma occasião, por exemplo, teve de 

· levantar ferro quando acabava de metter um mastro grande 
novo, o qual ia aguentado com talhas, e com a cábrea no 
alto ainda armada. 

«De outra vez achél.va-se no porto de Quilimane. Uma barca 
franceza, a William Edga,-, acabava de sahir, e lá de longe 
disparava tiros a pedir soccorro ; mas a hora da maré, 
n'uma barra tão perigosa como aquella, era pouco propicia. 
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Castilho só consultou o dever; sahiu logo, e foi ancorar já de 
noite junto do navio em perigo. O William Edgm·, que se 
tinha feito de véla quando a maré vasava já com muita 
força, tinha batido umas poucas de veze:; no banco da barra, 
entre horríveis rebentações, e desmontado o leme, cujos es
pigões dos machos tinham partido, ficando todavia nos seus 
legares .nas femeas do cadaste. 

«Tratava-se de trazer outra vez a barca para o rio a re
boque do Qu1lz'mane, descarregai-a, encalhai-a n'uma praia, 
e concertar as ferragens do leme. No dia seguinte á hora 
da enchente começou-se a seguir para a barra; mas quando 
os dois navios se achavam já sobre os baixios, sobreveio 
um denso nevoeiro, que encobriu as marcações e os alinha
mentos da barra, e foi indispensavel mudar de plano. 

«Só se poderia tentar a entrada a cabo de uns dez dias, 
em consequencia das marés; e n'essa delonga havia que 
sofirer duras ventanias, e os grossos m~res do canal. 

«Para poupar tempo, emprehendeu-se a tarefa do con
certo das ferragens do leme em tão incommodo ancoradoiro. 
O períto engenheiro machinista do Quilimane, Madeira, ex
pelliu os espigões dos machos, que ainda estavam no seu 
logar, por meio de um varão de ferro que foi introduzido 
de cima para baixo pela clara do leme ao longo do ca
daste. Depois arrancaram-se os machos e forjaram-se-lhes 
novos espigões de ferro, que se collocaram com toda a se
gurança nos seus Jogares. 

a Feito isso, faltava ainda o mais custoso, que era calar 
o leme, operação sempre melindrosa, até mesmo n 'uma 
doca, quanto ma~s em mar largo, e com grande balanço! 
Isso foi porém tão habilmente executado, e teve tal exito, 
que o leme ficou posto sem mais novidade. Na noite d'esse 
dia tão bem succedido, a William Edgm· apparelhava e 
sabia para a Europa, em vez de gastar um tempo precioso 
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para entrar no rio, com perdas consideraveis de capital, 
não falando nas avarias da carga. 

Quando á seguinte manhã o Q}filimane reapparecia-em 
frente da cidade, o commandante Castilho era recebido de 
braços abertos pelos seus muitos amigos, e com especialidade 
pelos agentes da casa Régis, dona da barca. O auxilio gue 
elle p;:estára alcançou o mais brilhante resultado: Conhe

-cido o facto em França, pelas participações do capitão fran-
cez, isso valeu a Castilho que o governo da republica lhe 
conferisse a alta distincção do grau de cavalleiro da Legião 
d'Honra. 

* 

<< Accrescentarei uma coisa: não tinha Castilho no seu 
navio um encarregado de fazenda, não tinha mesmo um 
escrevente. Era elle quem por seu punho preenchia esses 
mappas da contabilidade, da distribuição detalhada do pão, 
da bol axa, do bacalhau, da carne, e mais generos, map
pas fastidiosos sim, mas importantes por constituírem a 
saude, o vigor, o animo, o bem estar cla marinhagem; e lá 
ia elle com essas papeladas á junta de fa~nda, onde eram 
verificadas pelos empregados respectivos. Castilho chegava 
para tuqo. 

«Em summa : ser util e prestadio era o seu lemma; e o 
modo como comprehendia o seu papel util explica o alto 
prestigio que principiava a abrilhantar-lhe o nome em toda 
a província. 

• 
* 

«Em 1872 chegaram a Moçambique os vapores Te te e Sena 
para o serviço do Zambeze. O navio da estação era a ca

B 
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nhoneira Zarco, do commando de Carlos Eugenio Corrêa 
da Silva, hoje conde de Paço d 'Arcos. Aquelles dois peque
ninos barcos (ou lanchas), conduzidos guasi por milagre atra·
vés do Oceano, graças á dedicação de dois valentes marinhei
ros, Ferreira do Amaral, que depois veio a ser ministro de . 
estado, e Vaz, hoje conde de Sena, formavam com o v3por 
Q}_tilimane uma esquadrilha provincial desligada do com
mando da estação. Como mais antigo foi chefe da flotilha 
o tenente Ferreira do Amaral, commandante do Tete. 

«E nJessa conjunctura reuniu-se por acaso no. porto de 
Moçambigue uma pleiade de notaveis rapazes navaes, to
dos animados dos melhores sentimentos, todos sonhando 
só com a gloria. 

((Seguia para o Zambeze a flotilha conduzindo o g9ver
nador geral Rodrigues Coelho do Amaral, que ia no Tete, 
e lá foram entrar no Zambeze pela bocca do Inhamissengo, · 
que, quatro annos antes, tinha sido explorada e reconhe
cida pelo tenente Castilho. Este ia ·no Quilimane, expe
rimentar na pratica a efficacia dos seus trabalhos. Em uma 
carta dirigida pelo commandante Ferreira do Amaral, a um 
amigo, liam-se estas palavras) gue lhe fazem honra: Se o 
Castzlho não tz.vess'e já ha muito jinnada a sua 1:eputação de 
marúthez'ro, ba.stan'a a pm·te que tomou nas indicações que 
nos deu para a entrada do Inlímnis,sengo, para Ih' a estabele-· 
ce1· das mais eminentes''. 

Nomeado successivamente," como acabamos de vêr, com
mçmdante dos navios Quilima/le e Tele, foi a 27 de outu
bro de 1874, já em Lisboa, nomeado governador de Inham
bane. Seguiu logo para a província, e ali o governador ge
ral transferiu-o interinamente para o cargo, mais impor
tante, de governador de Lourenço Marques, no qual o 
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ministro da marinha pouco depois o confi rmou , por decreto 
de 12 de maio de I87S. 

Foi ahi que Castilho achou a primeira occasião de mos
trar praticamente toda a sua aptidão para a administração 
coionial, e revelar os seus conhecimentos profundos das 
nossas possessões de . Africa. 

Ao voltar para a Europa, depois de ter obtido a sua exo
ner?ção de govern2.dor, Augusto de Castilho, já entãó pri
meiro-tenente supranumerario desde 3 r de agosto de 1874, 
enüa na effectividade d'esse posto em 5 de janeiro se
guinte, e em 14 de setembro recebia os galões de capitão
tenente. 

Em Lisboa oc;cupou-se em escrever . 

Além de muitos artigos, bem pens ados e sensatos, im
pressos no Boletim da Sociedade de Geog rciphia, no Jàrnal 
das Colonias, no Dianó de Noticias, no Occidente, no J01·
nal do Commercio, no Economista, na Con ·espondencia de 
Portugal, e na Esquerda Dynastica, compoz as seguintes 
obras, todas muito apre~iadas pelo publico: 

O Zambq_e, apontamentos de duas viagens; discurso na 
Sociedade de Geographia em 27 de julho de r88o. (Lisboa, 
r88o, 8.0

; 63 pag.) 

O dist1·icto de Lou1·enço Marques no preseute e no fu 
turo, apontamentos lidos em sessão da mesma sociedade. 
(Lisboa , r88o, 8. 0, r6 pag.) 

O Transvaal e o dominio ingle:r_, traducção de uma me-
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moria de George Pigot Moodie, nda n'outra sessão da 
mesma sociedade. (Lisboa, 1881, 8.0

, 5z pag.) 

O presente e o futum 'de Lourenço Ma1·ques . (Lisboa, 
-1882, 8.0

, z3o pag.) 
'-

Relatorio ácerca de "1lgzms po1·tos da costa de Moçambi-
·que. (Lisboa , 1884, 4. 0

, 78 pag.) 

Memon'a sob1·e a .abolição da escravatura no territorio , 
portugue\. (Lisboa, 188q, 8.0

, g8 pag.) -Em portuguez 
e francez. 

Relatorio da viagem da canhoneira «Rio Lima» de Lis
ihoa a Moçambique. (Lisboa, 188g, 4. 0

, zo6 pag., com map
·pas). 

A p1·ovinciá p01·tugue;;a de Moçambique~, conferencia lida 
na Sociedade de Geographía de Anvers a 6 de janeiro de 
I8gi, e publicada nos 13oleúns da mesma sociedade. 

Relaton'o sobre a guen·a da Zambe:{ia em I888. (Lis
boa, I8gi, 4.0

, 17S pag., com muitos mappas e vistas, se
gundo esboços do auctor.) 

Relatorio sob1·e a viagem da corveta «Mindello» de Lis
boa a Loanda em I892. (Lisboa', 18gz, 4. 0

, com mappas.) 

Em Moçambique imprimiu : 

Estatisticas das aifandegas da p1·ovi1zcia de Moçambique. 
1884, 188S e 1886. (3 vol.) 

* 

E a par d'estes trabalhos importandssimos, sob o ponto 
de vista político -administrativo, tanto mais curiosos e mo-
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mentosos, por isso mesmo que dizem respeito a assumptos 
da mais palpitante actualidade, Augusto de Castilho, obreiro 
infatigavel em meio d'aqueHa apparente serenidade~ que 
engana quem de perte o não conhece, porque na sua exa
gerada. m?destia pretende muitas ve~es até oc~ultar as 
lides multiplas em que, sem descançar, labora constante
mente a prodigiosa actividade do seu brilhante espírito, e 
da sua robusta intelligencia, Augusto de Castilho encontrou 
ainda tempo de sobejo para não pôr de parte as lucubra
ções litterarias, que já nos seus primeiros annos, embora 
escondidamente, e apesar da austeridad~ com que profun
dava os assumptos do seu curso scientifico, lhe serviam de 
grato . ~ voluptuoso e.nlevo. -

Augusto de Casti.lho que, entre outros idiomas, corihece 
primorosamente o jnglez, traduziu para esta língua alguns 
dos romances historicos de seu padrinho, que algum dia 
sahirão á luz em Londres. D'est'arte, seguindo as tradi
ções litterarias da família, e concorrendo para vulgarisar 
na Inghterra os monumentaes escriptos do inclyto historia
dor, tributa elle um dos mais valiosos preitos de homeB.a~ {r 
gem á gloriosa ·memoria de A. Herculano. 

* 

Augusto de Castilho é cavalleiro das ordens de S. Thiago, 
S. Bento d' A viz, da Legião de Honra; commendador da,s 
ordens de Christo, de A viz, da Torre Espada, e da Es
trella Negra. do Benim; socio das sociedades geographicas 
de Bordeaux, de Agen, e de Anvers, e da Academia franco
hispano-portúgueza de Toulouse, da Sociedade de Geogra
phia de Lisboa e da Real Associação dos Architectos e Ar
cheologos Portuguezes. 

Tem tambem as medalhas de comportameflto exemplar~ 
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· a da expedição a Angola em r86o, e a de bons serviços. 
Foi nomeado para estudar os m.elhoramentos posstvers 

nos portos da província de Moçambique. 

* 

Determinar aonde chegará na histeria dos portuguezes 
notaveis o r..ome de Augusto de Castilho, ao futuro com
pete. 

Mas D que affoitamente desde já se nos patenteia, é que 
os siflgularissimos dotes intellectuaes e moraes que o i!lis
tinguem~ a sua integridade de caracter, a sua nobreza de 
sentimer1tos, o seu talento, a sua illustração, a sua conscien
cia, a sua boa fé, a ·sua boa vontade, a sua energia, a vasta 
e profunda noç~o que possue (como poucos) das nossas 
possessões ui tramarinas, o recommendam para occupar os 
mais altos cargos políticos, contribuindo effi.caz e podero
samente para a gloria do nosso paiz, e para a prosperi
dade das colonias portuguezas. 

* 

Nomeado governador geral da província de Moçambique, 
e do conselho de Sua Magestade, o commandante Castilho 
exerceu a administração de tão importante colonia desde 
5 de julho de r885 até r6 de março de r88g. 

' 

Conhecedor, como poucos, das necessidades d'aguella pro
víncia,, a qua ·'~á-~ havia consagL·ado vinte e quatro annos dé 
proficuos trabalhos e aturado estudo, entrou d~sde o pri
meiro dia do seu governo, sem hesitações nem receios, com 
uma orientação perfeitamente supenor e bem traçada, na 
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ardua tarefa administrativa que lhe fôra incumbida e na 
qual soube invariavelmente bem servir a patria e honrar o 
seu nome. 

Sem querermos fazer a histeria d'essa administração, sem 
duvida uma das mais fecundas e brilhantes do nosso ultra
mar, frisaremos todavia, embora p-mito ao de leve, as pro
videncias e factos que mais a distinguiram: 

Reorganisou a administração municipal, que se encon
trava e-m toda a província no mais cahotico estado. 

' Levantou a imprensa nacional ao pé em que hoje se en-
contra, habilitando-a a publicar regularmente interessantes 
relatorios, estatísticas diversas, informações valiosas, e mui" 
tos trabalhos, que até então dormiam ignorados, e morriam 
devorados pela formi ga branca. 

Melhorou por fórma notavel a escola de artes e officios, 
quer sob o ponto de vista material, quer com relação ·á 
educação mora\ e profissional dos alumnos. 

Augmentou consideravelmente o arsenal, dotando-o de 
novas machinas e annexos . 

Mandou um funccionario syndica.r os prasos da corôa 
da Zambezia, e estabeleceu o systema da administração di
recta dos mesmos prasos, com graride lucro das receitas da 
província, e pondo cobro ás extorsões e violencias dos ar
rendatarios. 

O governador geral visitou em r885 o Tejungo e o Ma
cuse, e entrou no rio Pungué, que depois mandou reconhe
cer pela canhoneira Quan{_a, commandada pelo 1 •0 tenente 
Fronteira. Subindo este rio até a um ponto da sua margem 

·esquerda, fronteiro a Chinhaje, fez por terra a viagem até 
Gouveia, na Gorongoza, e d'ali para Sena, d'onde desceu 
para a costa pelo Zambeze. 
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Com o fim de reprimir o tranco de escrav0s, que clandes
tinamente se fazia, entreteve uma interessantíssima corres
pondencia com' o residente geral de França em Madagascar, 
M. Le Myre de Villers, hoje em missão n'aquel!a ilha. 

Depois visitou o governador geral, em pessoa, o ri'o Mo
gínquale, onde maior era o embarque de negros, e criou alÍ 
um commando militar no · alto de Namiepe, sem olhar aos 

· riscos que corria, e á penosa viagem que atravez de terras 
mal avassalladas teve de fazer. 

Em seguida visitou o Infusse, QuivolaVJe, Fuco e Mt.::xi· 
' lia. Fez-se por sua ordem a cuidadosa hydrograpbia de toda 
essa beiramar, trabalhando n'esse serviço com muita intel
ligencia o guarda marinha (hoje I. 0 tenente) J. Coutinho. 

Reconhecençlo-se a vantagem política da transferencia da 
capital da província para a bahia do Mocambo, pediu li
cença ao governo da metropole para. dar o primeiro passo 
n'esse sentido, transferindo para ali a séde, do batalhão de· 
caçadores 11.

0 1. Para esse fim, e como trabalho prévio in-
• dispensavel, encarregou o conductor de obras publicas, 

Corrêa Leotte, do levantamento da planta d'aquella região, 
para melhor se conhecer onde deveria edificar se a nova 
cidade. Esse trabalho foi concluído ·com louvavel escrupulo 
e perfeição, mas a ideia da mudança da capital n~o se ,rea
lisou em consequencia de ter sido substituído no governo o 
conselheiro Castilho e· de ning.uem mais ter pensaclo em 
tal. 

Melhorou o serviço interno das alfandegas, e as casas 
onde taes estabelecimentos ·funccionam, e principiou-se a 
publicar em volume a estatística geral aduaneira de impor
tação e exportação de cada alfandega, e mappas synth;:ticos 
geraes de alto valor para o estudo das linhas de navegação 
mais convenientes, etc.; trabalho importantíssimo pela con
sctencJa e clareza com que era feito, e gue, infelizmente, 
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nunca mais veio a lume depois do regresso á Europa do 
conselheiro Castilho. Elaborou-se o projecto de uma nova 
pauta para a província e submetteu-se á approvação do 
ministerio. 

Sendo invadidas por vinte mil homens vatuas as terras 
do Massinga, no districto de lnhambane, 'e receiando-se 
que essa horda de selvagens atacasse a villa, capital do dis
tricto , o gm·ernador geral partiu immediatamente. para ali 
com as forças que poude reunir, e conseguiu levantar o 
'espírito publico, abatido e aterrado com a derrota que a 
nossa gente já havia soffrido ·no combate de Chicungusa. 
O commercio, que se encontrava paralysado, padecendo 
cEmsideraveis preJUizos, reanimou-se e os inimigos evacua
ram o paiz. 

Inaugurou as sessões do conselho de agricultura, e pro
curou fomentar o desenvolvimento acrricola da província, . o 
Importando e distribuindo plantas de baunilha, cocos de 
Pemba, "borracha do Ceará, cacao da província de S. Tho
mé e Príncipe, ortiga branca , ananaz das Filippinas, d'onde 
se extraem filamentos preciosos ~emelhantes á seda, chá do 
Natal e da India, etc. 

Uma missão mandada a Gaza arvorou pela primeira vez 
no kraal do Gungunhana a bandeira nacional e estabeleceu 
um residente junto d'esse potentado, o que poderosamente 
concorreu para que mais tar.de, em r8go, os agentes da 
South Africa não conseguissem levar a bom cabo os seus 
vivos e claros desejos de ali implantarem o pavilhão bri
tannico. 

Por essa occasião libertar"arn-se os habitantes de Sofala 
dos tributos que · até então eram forçados a pagar á gente 
do Muzila. 

Outra missão ao mesmo paiz obteve que o Gungunhana 
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abrisse á exploração dos Portuguezes os jaztgos auríferos 
de Manica, que havia longos annos nos eram vedados, e 
n'esse sentido transmittisse ordens ao seu tributaria :viu
taça, ou Chifambobsuco, ordens que, sendo acatadas, fran 
quearam aquella região mineira aos pesquizadores da pri
mitiva companhia de Moçambique . 

Todas estas missões junto ao potentado Gungunhana fo 
ram confiadas ao secretario geral da província, o conselheiro 
José Joaquim d'Almeida, um dos funccionarios mais habcis, 
mais intelligentes, e mais dedicados, da nossa admi1 istra
ção colonial. Foi elie que, pelo seu talento e pela dedica
ção pes:;oal ao governador geral, de quem é amigo, acceitou, 
apesar do seu estado doentto, aquella difl-icil tarefa, que o 
obrigou a atravessar terras insalubres, e muito mal seg'u
ras; foi esse funccionario, verdadeiramente excepcional, que 
contribuiu poderosamente para que o governador geral con
seguisse estabelecer, de modo esta vel e seguro, relações di
plomaticas com o Gungunhana. 

Uma expedição composta de duas canhoneiras, e das 
forças militares do districto de Cabo-Delgado, foi mandada 
a occupat: a parte su l da bahia de Tungue, occupação qu e 
se levou a elieito no dia 1 de janeiro de r886, não sem re
sistencia dos soldados do sultão, que ali se achavam des
tacados, mas que foram repellidos, graças á coragem do 
governador do districto, coronel (hoje general) Palma Ve
lho. 

No dia seguinte, tres navios de ·guerra da Inglaterr.1, Alie
manha e França, que vinham verificar até or.de para o sul 
se encontrava a bandeira de Zanzibar, entraram na ba
hia, e reconhecenm, felizmente para nós, que ao sul de 
Meningane só ex.istia a bandeira portugoeza. Da visita dos 
tres navios nasceu o accordo de 14 de dezembro de 1886, 
celebrado entre a Inglaterra e a Allemanha (e no qual esta 
agora se fundou para nos levar Kionga), e pelo qual estas po-
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tencias reconheciam ao sultão direitos de soberania até á mar
gem norte do Meningane, reconhecimento que, sem duv.ida, 
se haveria estendido até ao Moluriu (ponto onde nnha 
chegado o alastramento de Zanzibar) se em janeiro se não 
tem realisado a opportunissima occupação acima referida. 

A 3o do mes1i1o mez e anno do accordo citado, celebra 
Portugal um tratado com a Allemanba, no qual esta nação 
reconhece como limite norte dos territorios portuguezes no 
oriente da Africa o curso do rio Rovuma, a partir da sua 
foz. Pouco depois abre·se o conflicto diplomatico com o 
Sultão, a proposito dos nossos direitos á bahia de Tungue 
e ao Cabo-D~Igado. 

O governador geral, conselheiro Castilho, é solicitado 
pelo governo para ir pessoalmente negociar com o Zanzi
bar, cujo soberano obstinadamente se r~cusa a reconhecer 
a justiça da nossa causa. Um ultimatum é enviado a Sua 
Alteza; mas nem este, nem a manifestação naval que fa
zíamos ao mesmo tempo no porto da sua capital, o resol 
vem a abandonar as suas respostas cheias de evasivas, e 
a tratar lealmente comnosco. O conselheiro Castilho larga 
então coa1 os navios ás suas ordens do porto de Zanzibar, 
e, indo fnndear defronte de Tungue, apodera-se, pela força, 
do territorio que não se nos queria voluntariamente entre
gar. 

Um forte commando militar é logo ali estabelecido, bem 
como uma delegação fiscal de despacho, adaptando-se em 
seguida as melhores providencias para chamar o commer
cio áquella localidade. 

Não é mister realçar o nobre e valente comportame~to 
do conselheiro Augusto de Castilho n 'esta melindrosissima 
pendencia; e a commenàa da Torre e Espada, com que foi 
justamente agraciado po~ essa occasião, mostra bem qual 
foi o seu procedimento. 
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Decorrido curto praso, é mandado pelo governador geral 
construir um pharol no focinho do Cabo-Delgado, com o 
duplo fim de guiar. a navegação, e de melhor assegurar a 
conservação d'esse territorio, ainda n'essa época em litígio 
com a chancellaria ingleza, e ordel)a-se ao enge11heiro ins
pector de obras publicas da província, Sousa e Faro, que 
suba o Rovuma, que, pelo já mencionado, tratado com a 
Allemanha, era o limite norte da nossa colonia de Maçam
bique, e estude o melhor systema de defendermos e!';sa li
nha fronteiriça. 

Feito o estudo, foi este remettido ao ministerio da mari
nha e ult(amar, sendo tambem mais tarde enviado a Lisboa 
o referido engenheiro, afim de conferenciar sobre o as
sumpto com o respectivo ministro, e de bem lhe ponderar 
a urgencia de uma deliberação, que, infelizmente, não foi 
toma,da, e que com certeza nos teria evitado o desastre 
que acabamos de soffrer com a perda de Kionga. 

Pelos princípios tambem de 1886, recoqhecia-s_e a neces
sidade de .bater o Rupire, cujos pondoros haviam rol!bado 
Paiva de Andrada, e organisava-se uma expedição, que, 
sob o commando do governador de Manica, major M<imra, 
asperamente castigou e submetteu aquelle territorio. 

O bom exito c.l'esta campanha, fazendo ver que só corri 
as forças então mobilisadas se poderia ter destruido a aringa 
do Chatara, em Massangano, e a chegada á província de.um 
novo governador para Manica, o mallogrado major Fer
reira Simões, official valentissimo, provado nas guerras da 
Guiné, onde obteve pela' sua bravura as mais honrosas con
decorações, fizeram organisar uma nova expedição contra 
o mencionado Chatara. Foram altamente satisfatorios os 
resultados d'essa no7a empreza, ·mas mal aproveitados, 
porém, por considerações magnanimas, que com selvagens 
se não devem ter. 

I 
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Construíram-se dois magníficos reductos no continente 
fronteiro á capital, um em Ampápa, e outro em Natule, 
com o intuito de pôr ao abrigo de incursões do gentio as 
propriedades ali existentes . . Pouco depois de concluídas, 
viu-se a sua importancia na campanha que foi preciso sus
tentar contra o Namarra!, que, desde velhos tempos, nos 
incommodava com correrias periodicas e vexames succes
sivos. N'essas operaÇões de guerra, em que os nossos sol
·ctados avançaram até á povoação da rainha Naguêma, fi
<:aram aquellas irrequietas tribus tão escarmentada.s, que 
ainda até hoje não voltaram a hostilisar-nos, continuando, 
pelo contrario, a respeitar em tudo as condições expressas 
no termo de vassallagem, que debaixo da arti!heria de Na_ 
tule lh es impôz o conselheiro Castilho. . 

Creou o commando militar do Aruangua, na foz do Pun
gué, onde actualmente se está levantando uma importan
tíssima cidade, testa de um caminho de ferro, - que está 
prestes a chegar a Chimoio,-escala de varias linhas de na
vegação a vapor, porta natural de todo o commerci0 da 
Mashona e paiz dos .Matabelles, e deu-se ·áquelle ponto o 
nome d~ <Beira, para commemorar o nascimento de sua 
.alteza o príncipe real, então ainda príncipe . da Beira. 

Principiou-se e levou-se a cabo o allumiamento completo 
·da barra de Moçambique. 

Construiu-se um novo pharol na ponta de Tangalane. 

Reedificou-se a egreja de S. Paulo, na capital da provin
·cia, e adquiriram-se novos edificios para o estado, melho
rando-se outros já existentes. 

Inaugurou-se o caminho de ferro de Lourenço Marques, 
.até ao Incomati; indo 'o governador geral assistir ao acto 
solemne da inauguração. . 
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Crearam-se os commandos das terras de Lourenço Mar
ques e Inhambane, e reorganisou-se o systema da arreca
dação dos impostos indígenas n'esses dois districtos, o que 
deu Jogar ao seu consideravel rendimento actual. 

No sentido de pôr cobro a perniciosos abusos, regula
mentou-se definitivamente a emigração de indígenas para 
as colonias inglezas visinbas, e para a ilha da Reunião. 

Foi tambem elaborado um regulamento para a pesca de 
perolas nas costas de Moçambigue. 

Em maio de r888 rebentou nova revolta dos Bongas, 
d'esta vez capitaneados pelo temido Motontora, que conse
guiu reunir em torno de si os melhores elementos para uma 
resistencia séria·. O governador geral partiu logo para a 
Zambezia, sem perlla de um instante, subiu ra pidamente 
o rio , deu em S ena as suas ordens ao governador de Ma
nica, e foi e '~tabelecer 0 seu quartel general n'uma aringa 
da foz do Muira. D'ahi dirigiu as operações, que se prolon
garam até fim de novembro, visitando amiudadas vezes os 
diversos acampamentos em Massangano, Inhancoma, Guen
gue, e tambem a villa de Tete e a missão catholica de 
S. José de Boroma. 

Depois de muitas difficuldades. demoras desercóes de 
' , ' 

gentio, doenças, fomes, intrigas indígenas, etc ., tomou-se fi-
nal, e definitivamente, a aringa de Massanga.no, a 27 ·de 
novembro, içando-se n'ella a bandeira portugueza, que ainda 
ali se conserva arvorada. 

Este facto causou a melhor impressão nos indígenas, que 
estavam acostumados a soffrer as maiores extorçóes d'aquelle 
feroz rebelde, bem como nos negociantes, que viam assim 
livre de peias o seu commercio. 

Para commemorar este brilhante successo, e a coragem, 
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abnegação, .e intelligencia, com que esta renhida lucta foi 
dirigida pelo conselheiro Castilho, a cidade de Moçambi
que, já grata a estê benemerito funccionario por todos os 
outros serviços por elle prestados á província, resolveu of
ferecer-lhe uma valiosa espada de honra, que só lhe foi .en
tregue mezes depois de ter deixado o governo. 

Na sua visita a Tete, o governador r econheceu a conve
niencia de enviar uma exp~dição ao M'Pezenc., nos territorios 
ao norte do Zambeze, afim de chamar a nós aque!l.e im
portante potentado, e incumbiu o tenente Sola de dirigil-a, 
tendo por adjunto o subdito allemão Carlos Wiese, muito 
conhecedor do paiz, e amigo particular do regulo. Os re
sultados d'e5sa missão, gue constam de um bern elaborado 
relatorio, que corre impres so, não poderam, porém, ser 
completamente a provei ta dos, em con~equencia de tal terri
torio te r ficado a pertencer á Inglaterra pelo trata do de de
limitação de jun!1o de r8gr. 

Eil-os abi expostos, sem preoccupação de rigor chrono
logico, os factos principaes, que á nossa memoria foram 
occorrendo, e que ·demonstram os serviços de todo o genero 
~restados pelo conselheiro Castilho á administração ultrama
rma. 

Accrescentaremos um ultimo caso, deveras fr isante no 
~omento actual, e que será a chave d

1
e oiro de tanta de-

dtcacão , . . 

Tendo-se refugiado no te rritorio do nosso districto de 
Lourenço Marques um filho do celebre Mahoeva, de nome 
Anhana, por haver feito fogo sobre um cobrador de impos 
tos do Transvaal, onde residia, uma reclamação foi 1mme-
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diatamente feita pelo governo da republica sul-africana ao 
governador d'aquelle nosso districto, para a entrega do re
ferido homiziado. Transmittida pelo telegrapho essa recla
mação para Lisboa, por estar ausente de Moçambique o go
vernador geral, o governo respondeu mandando attepder os 
desejos do Transvaal; e o Anbana ia ser entregue, quando 
o conselheiro Castilho chega a Lourenço Marques n'üma 
das suas visitas. 

Informado então do que se passava, e vendo·que iamos 
entregar a uma morte certa, quem á nossa protecção tinha 
vindo acolher-se, telegraphou directamente ao presidente 
da republica, e conseguiu, em linguagem digna e levantada, 
convencei-o de que não devia insistir na sua reclamação. 
Por esta fórma, n.fio só salvou a vida de um homem, e o 
governo da vergonha de uma condescendencia in justificavel, 
mas logrou tambem conservar em seu poder um elemento 
de grande valor para a nossa política em Gaza. 

O Anhana era primo do Gungunhana; e quem conhecer 
a historia dos vatuas sabe como elle poderia e deveria ser 
aproveitado, se um erro recente e lamentavel o não fizesse 
ir morrer de bexigas na Zambezia. 

Em 1882 Salseté, o primeiro ponto colonial onde elle ti
nha servido, elegeu deputado ás côrtes o conselheiro Cas
tilho. Ahi affirmou eile com vigoroso empenho a sua de
dicação constante pelos interesses do ultramar; e não só nas 
discussões do parlamento e nos trabalhos das respectivas 
com'missões, mas nas lides tambem da imprensa, e nas 
sessões da Sociedade de Geographia, logrou por tal fórma 
accentuar a sua preeminencia, que hoje o seu voto e conse
lho em questões de administração colonial são tidos na conta 
de sobremaneira valiosos. 
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Convém lembrar um facto, de pouco vulto em s1 mesmo, 
que vem confirmar a gratidão innata no coração de A\.1-
gusto de Castill:}o. 

O seu antigo commandante na corveta D. João, o velho 
contra-almirante J. Eusebio d'Oliveira, de quem já fallámos, 
tinha sido reformado em condições pouco boas,. Um decreto 
que todos julgaram injusto, tinha compensado mal os longos 
e custosos trabalhos por esse marinheiro prestados desde 
muito rapaz, sem nunca ter tropeçado no caminho. 

Castilho, lembrado sempre do seu antigo chefe com quem 
mantinha relações cordiaes, empenhou · se em reparar a in
justiça do governo, e depois de muito trabalho conseguiu 
obter para o commandante uma melhoria de reforma. no 
alto posto de vice-almirante. 

* 

Em I 88g e 18go foi o conselheiro Castilho escolhido pelo 
gabinete portuguez para ir a Bruxellas representar o nosso 
paiz, como delegado no congresso anti-exclavagista. 

Para demonstrar os esforços perseverantes dos portu
guezes contra o trafico da escravatura, escreveu e publi
cou uma interessantíssima memoria em portuguez e fran
cez; e foi esta a uni_ca obra que teve a honra . de ser anne
xada ao protocollo do congresso. 

* 

Em 1892 achava--se a. França em lucta com o Dabomey. 
c 
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O forte portuguez de S. João Baptista d'Ajudá, encravado 
como está em territorios estranhos, via-se n'uma posição 
bastante criüca: o respeito aos interesses portuguezes ext
gia a presença de forças protectoras n'aquelle ponto. 

O conselheiro Castilho, então commanc1an te da corveta 
Miizdello, foi escolhido pelo nosso governo para lá estacio
nar cerca d\un anno, visitando varias vezes os portos 
francezes de Kotonon, Agoué e Grand Papo, os portos e 
feitorias a ll emãs de Petit Papo, o porto inglez de Lagos, 
etc. Lá teve differentes occasiões de levantar o prestigio do 
nome portuguez, mantendo com todos os seus collegas es
trangeiros as mais cordiaes relações. 

Algum dia sahirão em volume os pormenores d'essa 
commissão importante. 

Outra crise o esperava ainda: Achava-se em Angola em 
julho de J8g3, e dispunha-se a voltar para Lisboa, quando 
na noute de 14 recebeu pelo telegrapho ordem de marchar 
sem dem ora para o Rio de Janeiro, onde se temiam com
plicações graves. 

Ch egado ao Rio em r r de agosto, nem sequer suspei
tava que sanguir:10lento drama ia representar-se aos olhos 
do mundo, drama onde lb.e coube a elle um tão grande pa
pel. 

A commissão do conselheiro Castilho na bahia do Rio de 
Janeiro, foi cheia de difficuldades que elle sempre venceu. 
Imparcial sempre, entre os altos interesses que ali se dis
cutiam pela bocca dos canhões de navios e fortalezas, soube 
mostrar do principio ao fim da lucta a mesma firmeza, acon 
selhando com lealdade o governo portuguez, enviando-lhe ex-
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tens0s e minuciosos relatorios das phases por que passava 
a revolução, protegendo os interesses dos nossos patrícios 
domiciliados no ~razil, e cooperando com a diplomacia e 
as forças estrangeiras pa;·a o bem commum. 

A minuciosa narrativa d'esses longos mezcs de angustias 
Vae apresentar-se em toda a sua crúa sinceridade no correr 
das paginas que vão lêr-se. 

Quanto ao commandante Castilho, e peze a quem pezar, 
a verdade é que póde diz17r em toda a consciencia, ter cum
prido o se u dever como militar e como portuguez. 

*** 
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Aos lll.mos e Ex.mos Srs. 
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Conselho ·de gnerra de marinha 
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Lisboa, outubro de 1894. 





Ill.IUOS e Ex.mos Srs. 

No curto prazo de tres dias incompletos , que a lei me 

concedia, tive de elaborar a contesta,ção, que segue. 

Conservada a volumosa investigação, que precedeu o 

acto de accusação, 'no mais impenetravel segredo, como a 

lei mandava, não tinha eu conhecimento algum d'ella an

tes de ser citado o arguido; e aquelle curtíssimo espaço de 

tempo teve assim de ser dividido entre o ·estudo e leitura 

do processo, as conferencias com a parte e o trabalho de 

organisação e escripta da contestação. . 

Complexos os acontecimentos, que no seu conjuncto fa

zem objecto d'este pleito; numerosos e extensos os docu

mentos, que attestam sua verdade historica ·e póem á luz· 

a inculpabilidade e até mesmo os altos serviços do argui

do; difficilimo sena em taes circumstancias dar á contes-
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tação mawr desenvolviml'!nto, ou intercalar-lhe os docu

mentos sobre que se baseou e de que decorreu em grande 

parte: 
E é certo que, sendo a contestação forense um acto do 

ritual judiciario, adstricto a formulas estabelecidas, não 
comportava ella mais do que propriamente as theses, 

uma synthese articulada; pois estas peças dos processos 

judiciaes são, no machinismo ,da Justiça, principalmente 

destinadas á proposição nítida dos pontos de facto, sobre 

que devem recahir as perguntas no inquerito testemunhal. 

Não são allegações. 

São apenas preparatorios, prodromos, que fixam o campo 
da discussão t. 

l É devido exactamente a não ser geralm ente conhecida a natureza 
especial d'esse documento, que um jornal (A VanguaTda), disse que 
eu não tinha ousado nem mesmo referir-me á carta do commandante 
Castilho publicada na Pre11sa, de Buenos Ayres. 

Não só não tive taes receios, mas até directan1.ente neguei 
por completo a pretendida affirmaçáo de que se ofl"erecesse 
asylo, como queriam deduzir d'aquel!a carta, sophismando-a, e falsean
do-a, como móstro n'este memorial. 

Se aquella folha n'esse momento não fosse movida por um espí
rito tão apaixonado contra mim, ou contra o arguido (ignoramos por 
quê), teria lido os arr.· 19.0 e 21.0 da contestação, e lá teria visto, como 
esse ponto foi espc:-ciahnente considerado. 

Esses artigos dizem : 

Art. 19." - P . que é absolutan.1.ente f"also 
e calum:u.ioso a/legar-se que Augusto de Castilho 
ofterecesse asylo aos revoltosos, ou ao partido da 
t·evolta, ou pa1·ticular, ou officialmente. 
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Ao processo estão junctos muitos e lo!1gos documentos, 

relatorios, ofJJ.cios, notas, telegrammas, e alguns faltam, 

que serão indispensaveis. 

Como so·bre todos estes documentos se orgamsou a 

contestação, eu venho, portanto, agora, respeitosamente, 

transcrevendo n'este memorial e citando especialmente 

esses documentos, completar, até onde possível, a contes

tação já apresentada; imploro d~ V. Ex. as sua attenção 

especial, para o que ouso assim offerecer á vossa recta e 

imparcial consideração. 

Excellentissimos senhores : 

Ainda que todas as fantasiàs e singulares in
Venções~ que for·mam exclusivamente a con

textura do acto de accusação, fossem verdades incontesta

veis e incontestadas; nem por isso se haveria chegado a vin-

Art. 2 r .•- P. que foi então, n.'estas supre
Inas circuinstancias e só então, ofli.
ciah:n.ente pedido, e não off"erecido 
pelo m·guido, o audo. 

Se a 7Janguarda soubesse, ou quizesse saber, que as contesta~ões 
forenses são articulados e não allegações, teria bem comprehendido, 
como eu não poderia referir-me em especial a um certo documento 
n'uma contestação : mesmo que isso me obrigaria a referir-me a 
todos ; o que, nem a natureza do acto·, nem o tempo para o ela
borar, comportavam. 

Neguei directa e categoricamente ; mas na these, como só, corre
ctamente, o poderia fazer. 
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cular contra Augusto de Castilho o mais longiquo vestígio 

de nsponsabihdade legal ou moral. 

Não é, pois, porque) para absolver legahnente o 

arguido, . seja necessari? desfazer a archi-fantastica accusa

ção -· que eu venho offerecer-vos aqui como que o com

p.endio textual dos documentos d'este trecho da nossa his

teria politica;- nem é tão pouco, porque se careça de 

absolvz'ção moral. 

Ninguem accusou nunca moralmente aquelle que, tão ale

vantada, tão generosa, tão humanitariamente salvou cente

nas de homens, reduzidos á mais suprema e espantosa si

tuação, e que conservou á bandeira portugueza o prestigio 

e a honra; que a qualquer de nós pertencia defender, mas 

que porventura a mar~nha nacional deveria ter mais a peito 

manter sem mancha; pois foi e lia, que, durante mais de 

um seculo, levou essa bandeira á descoberta do mundo e deu 

a Portugal a epocha, s~m par em nenhum outro povo, a epo

cha triumpbante 'de todos os grandes navegadores audazes 

e geniaes,- de todos os portuguezes que Jl11Ciaram e fe

charam o cyclo das grandes descobertas ! 

Este memorial tem por primeira origem, a necessidad~ 

de completar o que, . em dois dias e meio, só incompleto 

e imperfeito mal pude fazer, no cumprimento pressuroso 

de uma obrigação profissional. 

Na discussão oral, no dia dos debates d 'esta causa, im

possiv~l seria mesmo expôr-vos todos estes deta lhes, e, 

d'esta fórma, supprindo as faltas inevitaveis d'aquella ai

legação com este memorial, e as d'este com aquella, eu 



espero que o Tribunal ,poderá afinal attingir assim o mais 

pleno conhecimento da caus1. 

Mas, ha mais : 

Ainda antes de começar a exposição complementar que 

tenho a. honra de vos e~dereçar, devo uma declaração so

lemne, que séllo com a minha palavra d'honra : 

A requerimento meu foi addiado o julgamento para o 

fim do ~orrente anno. 

Não me moveu n'esta deliberação 'O mais pequeno receio 

da integridade dos que vão, camaradas de Augusto de 

Castilho, julgai-o amanhã. 

Não me passou na mente, por ma1s que a profissão 

exerça determi'nadamente em mim, a su.ggestão do receio 

srste)natico (e que portanto não é offensivo, antes necessa

rio), não me passou na mente um momento, repito, que a 

Politica podes_se
1 

atrever-se a chegar até á tribuna dos 
Juizes. 

E' voz unanime de todo o Paiz,- não é dito meu d'este 

momento, - que no meio de um estado tumultuoso de crise 

S(i)cial, ainda resta ao nosso paiz, inteiramente bom, o pes -' 

soal da corporação da marinha portugueza : . 

D'esse lado estava eu seguro. 

·. 
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Mas uma outra ordem d'ideias me dominava aqu1: 

Quando os factos <;1o asylo e da fuga, seguidos da nota 

do governo brazileiro quebrando abruptamente as relações 

políticas, internacionaes, constaram em Portugal, procura

ram uns desde logo, como infelizmente sempre acontece, 

formar opinião; aproveitaram . outros o vago das noticias, 

e seguindo-se a tudo isto uma publicação official dos tele
g1"ammas, incompleta, sendo até um d'e lles intencional

mente mutilado, e sem se publicarem as notas do Com

mandante das possas forças navaes no Rio, que todas es

tavam no conselho do almirantado l, sem se aguardar o 

seu rel.atorio, sem se procurar explicar e esperar gue se 

documentassem e relatassem as circumstancias inimagina
veis, que se deram n'este excepcionalíssimo acontecimen

to; - era evidente, que eu não teria cuJ.nprido o 

meu mandato~ se não restabelecêsse paciet1·temen
te, e publicamente toda a verdade dos factos 2• 

Se o não praticasse assim, eu não defenderia a causa de 

Augusto de Castilho. 

Faria como muitos outros: conversana levianamente 
sobre cousa tão seria. 

1 São agora publicadas. 
2 Chegaram mesmo, não só a escrever-se na imprensa, principal

mente na impre nsa republicana e na imprensa do Governo, mas até 
em um folheto avulso, apreciações tão precipitadas e extemporaneas, 
que só se poderiam expli car pelas condições creadas pela pressa de fa
lar c pela inconveniente contribuição que para tudo isto deu official
mente o Governo c0m a publicação dos telegrammas . 
. o folheto é o do sr. Augusto Forjaz-Portugal e 'Bra:ril - todo cheio 

de inexacridóes c injustas apreciações . 
A este folheto me refit·o no presente memorial. 
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E já estava eu elaborando este trabalho, quando, sobre 

tanta lamentavel subserviencia política, ainda · o governo 

veiu, no mais solemne acto publico nacional pela boca de 

~l-Rei e perante os representantes reunidos da nação, di

zer que as grandes tradições herdadas da marinha portu

gueza só; em 7"egra, eram mantidas; insinuando ahi e man

~ando depois explicar por sua imprensa gue a excepção, qúe 

lHterrompêra a grandiosa tradição, teve iogar na estação de 

Augusto de Castilho na America do Sul ! 

O nome illustre de Augusto de Castilho, do infatigavel 

e · desinteressado trabalhador da nossa Africa oriental, não 

podia ficar sob accusações que tão ingratamente e tão in

fundadamente se lhe faziam assim. 

Não bastava tel-o premiado, lançando-o n'uma prisão 8g 

dias sem lhe dizerem ao m.enos porque ! 

Não bastava terem- se menosprezado para com elle as ga

rantias da liberdade pessoal, que nem contra os grandes 

crirninosos se violavam, desde gue a Carta Constitucional 

rnandou que ninguem fosse preso sem cui~Ja formada! · 

Não bastava fazer-se com gue o Supremo Magistrado da 

Nação, que só póde commutélr ou perdoar as penas, publi

casse a todo o paiz uma verdade,ira e iniquissima sentença 

condemnatoria, quando a causa estava entregue pelos seus 

.?roprios ministros aos tribunaes competentes ; sendo tudo 
lS~ f · . 0 erto contra um Portuguez, que na sua brilhante moci-

dade fôra companheiro querido de Sua Magestade E,l-Rei 

D. Luiz, então mem_bro da corporação da armada! 

Ainda se pretendeu, antes do julgamento, quando já a 

clefeza de Augusto de Castilho era publica e conhecida; 
pre· d. 

JU 1car esse Julgamento final! 
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Attribuindo-se-nos7 vulgar e inintelligentemente, a ideia 

de fugir ao jul&a.mento antes das camaras abertas, vm
garam-se fazendo elles a sentença, sem audien'Cia das 

partes e publicando-a no acto mesmo da abertura das 

Côrtes! 

E isso, 'ao mesmo tempo, importava um aviso significati

vo, para se ficar sabendo que uma absolvição sena cousa 
desagradavel á corôa. 

E, simultaneamente, Augusto de Castilho, que primeiro 

fôra dado em holocausto á política, era agora apresentado 

assim a todos os seu!; camaradas, como sendo o unico que 

empanou o brilho das suas tradições antigas. :L 

Não ha na minha alma energia maior, nem mais funda, 

nem mais vibrante, nem mais indignada do que aquella com 

que, n'este momento, escrevo aqui o mais vehemente 

protesto contra um tal acervo de despotismos!! 
E faço-o eu, individualmente, em meu nome, porque eu, 

pessoalmente, n'esta parte, sou tanto ou mais atacado do 

que Augusto de Castilho : 

Porque eu tinha e tenho a meu eargo, e exercia e exerço 

na hora actual o que ha de mais sagrado e de mais invio

lavel na sociedade - o dever e o direito da de~ 

Ceza- e sem eu poder responder ao discurso da co1·ôa, 

este discurso julga-me a causa, que está pen.dente, dá com 

a ponta do pé na contestação, e arrebatando-me violenta

mente o arguido, que pelo mandat-o profissional só a mim 

me pertence até ao dia do julgamento, arremessa-o ao pu

blico e atira-o a todos seus camaradas como culpado de 

1 Veja no fim o Protesto da armada. 



lhes ter aberto a primeira excepção nas suas tradições 

honradas e explendorosas! 

Peor, peor, do que fuzilar gente nas carnificinas do 
forte de Santa Cruz da. ilha de Santa Catharina ! ! 

E eis-aqui porque mais se car~cia d'este memorial, para 

que todos os actos da missão naval do Rio' de Janeiro se

jam acabados de conhecer, e para que os documentos 

venham em pezo mostrar que não ba excepçáo alguma ás. 

tr::tdições herdadas. 

Eis-aqui ·porque se ha-de mostar que essas grandes tra

dições foram agora, e por Augusto de Castilho, não só man

tidas, mas suscitadas e brilhantemente alevantadas. 

Acima do disczwso da C01·6a passará altisonante a voz 
1ngeme da Histeria. 

Nem se cuide que se lisongeia o grande Brazil com essa 

iniqua, · calumniosa, anti-patriotica e desgraçadissima frase 
-em Tegra: 

De toda a parte recebo visitas e cartas acaloradas de ci

dadãos brazileiros, frementes 'de enthusiasmo por Augusto 

de Castilho, e agradecendo-lhe em nome do Brazil, a quem 

elle evitou uma sanguinaria scena, que na futura histeria 

d'essa grande Republica no seculo XJX formaria uma pa

gina horrível, d'onde surgiria o quadro drama tico d'uma 

grande parte de seus briosos officiaes assassinados, quando 

Vencidos, derrotados e sem defeza. 

Não falaria d'est2.s manifestações particulares n 'outras 

circumstancias ; mas hoje, depois de tanto despotismo, não 

ha nada já que me possa tolher a marcha para a frente na 
grande missão da d~feza. 



Aqui está, para exemp lo, o que me escreve um dos mars 

talentosos e dignos jurisconsultos do Brazil: 1 

Amigo collega Dr. Eduardo de Sá 

«Desde muito sem noticias suas, fui agrada

velmente surprehendido, sabendo pela Mala da . 
Europa que V, era o advogado do Conselheiro 

Castilho. 
«Não preciso dizer-lhe que quero ler tudo 

quanto publicar a respeito, pois a causa do Con

selheiro Castilho ·é assás sympathica a nós bra

zileiros. 
«Sem o procedimento admiravelmente correcto 

do mesmo Conselheiro~ nós teríamos a lamen

tar na cidade do Rio, os assassinatos jurídicos, 

que ulteriormente se deram em Santa Catharina. 

ccA esplanada da fortaleza de Santa Cruz n'a

quelle Estado, converteu-se em um matadouro, 

·onde eram executados, sem fórma nem figura 

de juizo, muitos indivíduos, cujo crime, mera

mente politico, não podia nem devia ser assim 

castigado. 

J Como estas, muitas outras poderia publicar. 
O proprio Augusto de Castilho tem no seu archivo innumeras cartas 

de egual natureza. Com permissão d'elle destaco d'uma, escriptà por 
um funccionario superior do Transvaa l, o seguinte período caracte
rístico : 

•1 1·egret extreme!y to hear oj your misfortzmes ; arid I have jozmd 
that your nation is more dijjlcult to deal with, and rewards its servants 
less readily than the jrench or english do. In England .a man li!ce 
yoursélj would !zm,e been a hero, and th .mked and ennobled and t·ewar
ded by parliament.» ' 



«Se erraram, visaram, entretanto, um fim pa

triotico, e á sua punição deviam anteceder for 

mulas gue garantissem o direito de defeza. 

«Se nas dobras da b·andeira Portugueza não se 

abrigassem Saldanha da Gama e seus compa

nheiros, teriam sido infallivelmente trucidados 

por uns turbulentos gue. a pretexto de salvar a 

Republica, contra a qual, aliás ninguem atten

tou, praticaram os actos os mais sanguinarios, 

mais contrarias á civi lisação moderna. 

«Bem haja, portanto, o Conselheiro Casti lho, 

que, fazendo um acto de alta humanidade, man

teve de pé o grande principio da extmterrito
?"ialidade do navio de guerra e da inextradição 

em crimes pohticos. A fuga dos refugiados bra

zi leiros foi um acto excedente de .quaesquer pre

visões. O proprio regimen republicano hade um 

<) dia 'agradecer ao commandante Casti lho o ter 

eviraào que no seu domín io se commettesse um 

acto selvagem e ind igno, como a execução sum" 

maria de patriotas vencidos na defeza da causa 

publica. 

«Sem nebhuns vínculos politicos, sem mesmo 

aspiraçõe!;i de nenhuma especie, eu applaudo 

calorosamente o procedimento do commandante 

Çastilho, e espero que a sua defeza será uma 

apothéose. » 

l)'ahi a necessidade absoluta d'este 111emorial, e do que 

se lhe hade seguir sobre as questões de Direito. 
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Augusto de Castilho nunca duvidou da sua absolvição, 

porque tem a consciencia nítida do que prqticára. 

Poderia ter aproveitado a exaltação que excitou o dis· 
curso da corôa e a indignação causada pela phrase funda

mentalmente injusta n'elle introduzida para offender a sua 

classe nobilíssima. 

Augusto de Castilho não queria, porém, dever a sua absol

vição á mera circumstancia fortuita e perfeitamente inespera
da de um aleive que ,electrisou de subito os brios da marinha. 

O que elle queria, e eu por elle, era levar o convenci

mento ao espírito de todos, e mostrar com os abundantes 

documentos, que authenticam e formam indiscutível e evi~ 

dentissimamente a verdade historica d'esta singularíssima 

causa, que os seus actos em toda a estação da America do 

Sul, não só não merecem a minima censura, mas são, pelo 
contrario, dignos dos mais justos elogios. 

Augusto de Castilho tem passado a maior parte da sua 
longa carreira publica em serviço do seu paiz, longe dos 
centros onde se preparam as reputações, e em meios onde 

não havia quem o applaudisse, e todavia ha mais. de trinta 

e cinco annos que é laboriosissima e prestantissima a sua 
vida em proveito da patria. 

Seus camaradas con!1ecem-o: com a absolvição d 'es tes 

podia elle contar; quanto, porém, á do inexoravel tribunal 

da opinião publica, de que elle não podia prescindir, era viva 

aspiração sua que fosse plenamen te esclarecida- e foi isso 

tambem que motivou o presente memorial. 

Quem me diria, porém, a mim, que a elaboração d'este 

memorial seria feita, ainda durante o encarceramento de 



Augusto de Castilho? Fixada pelo acto de accusação a 

natureza do delicto imputado, e conhecida assim a quali

dade da pena correspondente ; ouvida a sua defeza; deve

ria ter-se-lhe seguido, mesmo sem n~cessidade de requeri

mento d'elle, a concessão imme.diata de hom~n?gem. 
\ 

A lei que tão ensanguentada fôra até aqui, continuaria a 

ser assim menosprezada ? 

Não seria Augusto de Castilho digno de lhe ser con

cedida a· homenagem ? 

Apresentei o regueriniento (cuja copia transcr.everei aqui 

por não fazer parte do'. processo), esperando confiadamente -

que, se não . tinha sido conferida a homenagem o:fficio?a

mente, sem düvida o viria a ser agora, sendo requerida. 

O requerimento foi este: 

Hl.mo e Ex.mo Sr. 

Diz o capitão ·de fragata, AugustQ Vidal 
de Castilho Barreto e Noronha, que em 29 
de maio de r 894 foi preso e i·ecolhido ao 
quartel do corpo de marinheiros da armada : 

Ahi tem permanecido até agora : pois que, 
não tendo até ao dia 26 do corrente recebido 
nota de accusação, e apenas ordem de prisão, 
emanada e transmittida por . superiores hie
rarchicamente, nenhum ·outro procedimento 
podia ter tido : 

Agora, porém, que o acto de accusação de
finiu sua posição, dispondo o art. z88 .0 do· 
Codigo de Justiça Militar applicavel á Armada 
por força do Decreto de I 4 de à gosto de 

2 
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1 8gz, que ecos oificiaes militares Í1nplicados em. 
delicto de qualquer natureza, e a que por lei 
não corresponda pena Slpe1·io1· á de demissão 
simples, se1·áO presos na casa de sua 1"esiden
cia. . . ou logm·, em que se achm·enz ;)) 

.e pteceituando ainda o mesmo artigo que 
a determinação do logar da prisão dependerá 
do prudente arbitrio do general de divisão (hoje 
o Conselho do Almirantado quanto á Ar
mada); 

e mandando esse mesmo preceito legal, que 
este prudente m·bitrio seja regulado pela graduação 
dos réus e pela gravidade dos delictos; 

e achando-se o supplicante incriminado por 
pretenso delicto, a que, se o arguido o tivesse 
commettido, só corresponderia pena correc
ciiDnal: 

vem o supplicarite requerer, que se deter
mine que a prisão, para responder a Conselho 
de Guerra, seja na cidade de Lisboa, logar 
onde se achava ao tempo da ordem de 
prisão. 

A todos os cidadãos hoje se permitte a 
fiança, ainda sob a accusação de cr.imes da 
maior gravidade; o respeito pela liberdade 
individual, a necessidade da Íl!strucção da 
defeza, a positiva differença que se dá entre 
um indiciado e llm condemnado ; tudo levou 
a legislação d? paiz a preceituar essas dis
posições·: 

Não é · justo,, pois, que aos officiaes milita
res se estabeleca uma situacão inferior e 
desegual. ' ' 

Por isso o supplicante, sem por modo algum 



se reconhecer incurso em qualquer penali
dade, pede se haja de determinar que o lagar 
de sua prisão seja a cidade de Lisboa, e n'essa 
conformidade se · espeçam as ordens corres
pondentes: 

Lisboa, 3o de agosto de I 8g4. -. Augusto 
Vida! de Castilho Bm·l'eto e' N01·onha. 

Obtive, porém, o seguinte d~spacho : 

«lndeferido, 
circumstaacias, 
prisão.)) 

por subsistirem as mesmas 
que deram origem á ordem de 

Conselho do Almirantado, I de setembro 
de 1894- = 1oão cllntonio de B1·issac das Neves 
Ferreira, José Baptista de Andrade, João 
Theodoro d) Olivei:·a~ A. Sergio de Sou{ a. 

Quaes são as circumstancias que de1·am or·igem á ordem 
de prisão? 

São apenas as da subserviencia politica. 

E' pÓr isso, que, se isto não fosse colossalmente atroz, 
seria apenas ingenuo e de um~ franqueza ra·ra. 

N:,ão recorri d'esse despacho. 

Para que serviria o recurso? 

Para Augusto de Castilho não é o incommodo physico 
que o magôa: 

Que provaçÕes, quantas vezes maiores e mais duras, não 



• 

/ 

20 

teem sido as que, ignoradas de nós habitantes de uma for
mosa e commoda cidade, elle tem sofi:rido na sua insana 

vida em expedições coloniaes, nos campos d' Africa, nas 

luctas com os · indígenas e nas tormentas do mar ? 

Para Augusto de Castilho, a impressão produzida pela 

prisão, revoltantemente injusta como o é em si e como o 
foi na fórma, tão pungente e tão dolorosa o é durando 

uma hora, como perdurando annos. 

O e~tygma penetrou acerado, com a mesma força. 

A cicatriz não se apagará mais. 
E'' indelevei. 

Ficou para t0da sua vida honradissima, para sua briosa 

r eputação. sempre inatacavel e até então inatacada, ou pela 

calumnia gratuita, o que é maq, ou pelas coúveniencias da 

subserviencia politica, o que é cem vezes peor;- conve
níencias, já agora solemnemente confessadas nesse despacho 

que mandou ficar na cadeia Augusto de Castilho. 

Lisboa, IO· de outubro de r8g4. 

Dn.. EDUARDO ALVES DE SÁ. 



MEMORIAL 

" ... acclaradas ,por completo as occorrendas que se 
deram, reconhecida se!'á. em breve a inteiroza absoluta 
do nosso proced ~r, pois que em plena evidencia ell e 

resaiLa . . "' 
liiNTZE RrnEIRO. 
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F AGTOS E DOCUMENTOS 

A ccontestacão do acto de accusação 1 foi do theor se-
guinte: ' 

Em deftza 
e contestando o ac o d t~ accusação de fl. 280, 

diz o capitão de fragata 
Augusto Vidal de Castilho Barreto e Noronha 

E. S. N. 

, P. que o presente processo, intitulado processo criminal 
e rneramente um processo político e só político, nem mti!smo 
c?mparavel a qualquer outro da mesma viciosa origem, na
Cional ou estrangeiro. 

1 
Veja o tex to d 'este docum ento, e ntre o publi cação dos que acom

panham este memorial. 

/ 

. ·.: 
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P. que o presente processo representa um atten tado á 
liberdad_e mdi vi dual, ao direito int ernacional e ao d ireito 
publico, e é , já irremediavelmente, um acto deprimente ·da 
dignidade e brio, até hoje illesos, da marinha portugueza, 
tanto mais lastimavel , quanto é officialmente pe rpetr:ado 
sob as vistEl s e att enção das nações civilisadas e d ~ todo o 
parz. 

,., o 
:J. 

P. que se teem ·violado ·contra e na pessoa de A ugusto 
de Castilho os mais inflexíveis princípios, e isto ·cte um . 
modo particularmente extraordipario : 

E ' a~sim que, devendo qualquer processo militar, (como 
tambem o judicial) ter indispensavelmente por base uma 
participação officiosa, ou uma queixa do offendido,- como 
ordenam ex pressamente os artigos 2 28 . 0 e segl.lintes do cod. 
de justiça militar, applicaveis por força do art. 3og .0 d0 
decr. de 14 de agosto de 1892, - este processo nenhuma 
base lega l teve, e é, pois, desde seu principio, exclusiva
mente arbitraria e puramente despotico . 

E' assim qu,e, preceituando as le is citadas qu e a participa
ção, ou queixa , devem cont er de un::n. 1nodo 
c laro : a 1za1Tação do facto 1·eputado C1"Íminoso, occasião, 
logar, tempo e modo como foi perpet?-ado . . . e todas as mais 
ci1"cumstancias que .de qualquer· modo possam. concorrer para 
verificar a existenáa do delicto, qualificar sua nature:ra e 
grmn·dade e desco /;1-ir seus auclores e cumplz'ces- aqui se ins
taurou este processo ap enas sobre uma determinação assr
gnada pelo secretario do consel11o do a imirantado, que, ern · 
menos de me ia pagina e sem data, ordenava que se proce
desse a corpo de delicto p~l a responsabi lidade que «possa 
c.:zben- accrescentando-se «1ZOS fa,clos const~•ntes dos docu
mentos juntos po·r copia e outros que existz'am na secretarz'a )) 

• 



fi. r,- e a verdade é mesmo que os a doc11mentos juntos» 
de que fala e~te papel ·sem data, n~o existem nos autos, 
nem se sabe quaes são, ou quaes foram, ,se alguma vez 
existiram . ' ' 

E' assim que este processo s.e instaurou, ainda antes de 
Augusto de Castilho ter apresentado, ou tido tempo de 
apresentar, o seu relatorio, e, portanto, absolutamente sem 
se saber, nem poder saber ao ~erto, o gue houvera passado 
nos acontecimentos do Brazil e de Buenos 1Ayres . 

. E ' assim que Augusto d.e Castilho, chegando ao Tejo no 
dia 27 de maio do anno de r8g4, ~ desembarcando pela 

· tarde depois de um dia de quarentena no dia 28 d'esse 
mesmo mez, logo no dia seguinte se apresentou com 0 ca-. 
pitão de fragata Francisco de Paula Teves, ao conselho do 
almirantado, e ahi immediatamente, e como ·a um criminoso 
co~hido em flagrante delicto, lhe foi intimada a ordem de 
pnsão, sem se Ih~ dizer porque, e logo conduzido ~o quar
tel do corpo de marinheiros da armada, e ahi encarcerado. 

E ' assim que a lei se violava agora não menos sangren
tamente; porquanto, como é expresso na carta constitucio 
nal da Monarchia, art. 14S.0 e nos artigos 228. 0 e s~guintes 
do cod . de justica militar, antes de formados o corpo de 
delicto e· o sum~ario, e da ordem super.ior para' responder · 
a conselho de guerra , que só depois d'aquelles acros póde 
se!' dada, e só pelo proprio ministro o poàia ser, art. 282. 0 

e 284 do cir. cod. -nenhum official póde ser preso fóra 
dos casos de flagrante delicto. 

E ' assim que, mandando expressamente o a_rr. 288.0 do 
. cod. citado que-a prisão se realise na casa da residencia, ou 
no logar onde se acharem os ofliciaes militares, e só a per
mittindo WJ quar·tel, quando pertençam ao respectivo corpo; 
a Augusto de Castilho foi ordenada a prisão no quartel cio 
corpo de marinheiros da armada,_ a que não pertence, e, 
sem mais formalidades, inscripto na ordem da armada seu 
nome illustre e immaculado como preso para responder em 
conselho _de guerra. 

E' assim que, sendo expresso nas leis militares em vigor, 
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fundamental na disciplina da armada, e ponto inviolavel da 
.honra militar, que 'se respeitem 6 posto c a ar1tiguidade, 
Augusto de Castilho foi preso e acompannado á prisão por 
um official de menor antiguidade, e tendo de responder a 
perguntas no summario, foi sob prisão acompanhado egual
·mente p0r official mais novo. 

E' assim, que, durante 8g dias, se manteve na prisão 
sem saber por que estava preso; e sem que por principio 
algum o podesse estar, nem no quartel, nem em parte al 
guma. 

E, o que é mais ainda, este facto era, e é, absolutamente 
' sem precedentes na marinha portugueza, e todavia foi por 

este modo consummado na pessoa de um dos seus mais no
taveis e dignos officiaes; 

E' assim que, para o contraste ser mais deprimente ainda, 
tal procedime'I<1 to nem mesmo se houve com o marinheiro 
Porphirio e os grumetes Manuel Ant01l.o e Antonio Tei
xeira, tripulantes do Ped1·o Ill, que por este mest1')0 pro
cesso apenas foram presos no dia 2S de agosto corrente, 
quando se l)1es intimou a nota da culpa e a ordem para 
responderem a conselho de guerra, como só 'por lei pode
ria ser; emquanto que aquelle que fôra o seu commandante 
em chefe ha estação do Brazif, a um cap\tão de fragata, se 
lançava violentamente e despoticamente em uma prisão ille
galissima, sem motivo conhecido dos proprios que a orde
navam! 

P. que todos estes factos, a esta hora infeliunente e para 
sempre indelevelmente consumados, seriam irrecusaveis 
symptomas de que este processo era apenas um processo 
político, em que se pretende fazer representar a Justiça· um 
papel incompatível com a sua dignidade e fins,- se tal 
caracter não apparecesse aberta e positivam em e n' este 
massa de papeis que intitulam um processo forense. 

Porquanto é certo, e 



P. que, tendo o governo dos Estados-Unidos do Brazi l 
rompido as relações diplomaticas com Portugal, como consta 
da nota do appenso 1.0 a fi. rS7, . doc. n.0 z35, este pro 
cesso foi infelizmente instaurado para com elle se demove
rem os attrictos políticos d?aquelle rompimento. 

P. que, delicto de especie alguma ha, ou póde haver , em 
todos os factos e acontecimentos passados no Hrazil e em 
Buenos Ayres, desde r 1 de agosto de r8g3 até 8 de maio 
de r8g4, na estação das corvetas Mindello e Affonso d?Af
buql(erque; ames, e ainda bem! o nome portuguez, a hopra 
da bandetra nacional, o pundonor da marinha portugueza 
se ll;lantiveram illesos, e objecto até da approvação geral, 
3?tes e ainda bem! a fratern idaàe entre portuguezes e bra
Ztleiros ú firmou e comprovou mais uma vez . . 

Mas 

. P. que, os rompimentos diplomaticos com varias poten
Ctas, que se tinham já succedido por erros de govern;:J.ção 
Política? em que os portuguezes não eram, nem são, nem 
P?dem ser solidarios, agora aggravados com o subito rom
Pimento das relacóes com a grande republica do sul da 
~tnerica, provoca~am determinadamente um pT'Ocesso poli
t~co, victimando um. ciciadão benemerito da patria, offere
~ldo em holocausto á politica, que ·cuidava precisar d'essa 
lmmolação, enganando-se, porém, mesmo n?esse seu ponto 
de vista. 



• 

s.o 

P. que, todavia, como aqui não é a pohttca que vae jul
gar, nem se trata de. discutir a ·nota diplomatica, nem o 
consulado de qualquer ministerio; como aqui não ha ele
mentos alguns delictuosos, não houve, nem podia haver, 
crimes de qualquer natureza; a absolviçã.o é necessaria e 
impreterível. 

E effectivamente : 

P. que, Augusto de Castilho é official da marinha portu
gueza desde 22 de setembro de I85g; tem exercido com
missões numerosas e importantes de serviço publico; com
mandos militares de expedições, governos de districtos e 
·províncias 110 Ultramar; sempre com louvor, deixando 
mesmo seu nome ligado a feitos notabilissir:pos; nunca 
desobedeceu e cumpriu sempre zelosa e sellicitamente to

d~s os encargos que lhe foram 'confiados, foi condecorado 
pelo governo de S. M. F. corn medalhas commemoJ;"ativas 
e de bom serviço, com o grau de cavalleiro das ordens de 
S. Bento d'Aviz e S. Thiago, com as commendas d'Aviz, 
de Christo e da Torre e Espada, e com o grau de cavalleiro 
da Legião de Honra pelo Presidente da Republi~a Fran
ceza. 

10.0 

P. que, mesmo na sua estada no Rio de Janeiro, durai1te 
a · revolta dos almirantes Saldanha da Gama e Custodio de 
'Mello, o proprio governo, que agora o manda accusar, o 
louvou por telegrammas. e officios, approvando seus actos 
e louvando ~ua energia •e bom senso, e protestando-lhe toda 
a sua confiança (c0mo se vê do officio do ministro de Por· 
tugal no Brazil de I3 de dezembro de I8g3, das notas dó 



ex.mo ministro da marinha de 14 d'aquelle mesmo mez e 
das notas n. 0 r :44 7 e n. os 4 e 5 do conselho do a-lmirantado,. 
declarando esta ultima até expressamente que o louvor e 
approvação que confere, são relativos aos actos do arguido 
desde que a c01·veta salziu do Tejo). 

P. que, o procedimento de Augusto de Castilho durante 
s~a. referida estada na bahia do Rio de !Janeiro foi tão 
d~stJncto e correcto, era tal o seü prestigio e alta reputa~ 
Çao, que, estando n'esse porto esquadras e navios da In- . 
glaterra , dos Estados Unidos, da Italia, da França, da Al
lemanha, da Holland~, da Hespanha e da Austria , no con
selho dos commanda.ntes superiores estrangeiros, que se 
re · Uniam para resolverem de accordo o seu modo de pro-
ceder, foi nomeado por todos Augusto de Castilho para 
ser o cummandante da acção, se esta tivesse de ter Jogar, 
desembarcando as forçás militares das diversas nações para 
proteger os respectivos subditos, no caso de se estabelecer 
~narchia en1 terra. 

I 2.0 

P. que, o proprio encarregado de negocias de J?ortugal 
110 Brazil, o conde de Paraty,, declarou em officio a Au
gusto de Castilho que, se aceitava a nomeacão em substi-
t . ' 
Uição do conde de Paço d'Arcos, era porque contava com 

a cooper<O,ção e auxilio d'e!le. 

; . 13.0 

f P. que, as condições políticas e as circumstancias de 
d~cto, em que o Brazil se encontrava, especialmente no Rio 
e Jan eiro, eram n 'aquella época excepcionalmente compli-
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cadas e difficeis para quaesquer nacionalidades; mas muito 
. particularmente para os representantes de Portugal pelas 
especiaes relações de amisade, sangue e confraternidade, 
que sempre ligou aguelle grande paiz á sua antiga metro
pole. 

J4.o 

P. que, assim, aos deveres eminentes de Humanidade, que 
em caso algum podem preterir-se sem deshonra nacional, e 
sem que um paiz regresse á barbarie medieval, ás imposições 
que o direito internacional exerce nas relaçóes entre as po
tencias, sobretudo em casos de crises anormaes, junta
ram-se aguellas circumstancias muito particulares da quali
dade de portuguezes diante de brazileiros. 

P. que foi n'essas condiçóes, que a corveta Mindello, 
navi0 obsoleto., com pessima reputação quanto a seu estado, 
e em viagem de regresso depois de uma trabalhosa estação 
na costa occidental da Africa, recebeu -ordens para fun • 
dear na bahia do Rio de Janeiro, afim de proteger os por
tuguezes e setJs legitimas interesses na conjunctura diffi.cil 
em que o Brazil se achava. 

P. que, a esse tempo, o almirante Saldanha da Gama 
era director da escola nával, estabelecida na ilha .das En
xadas, n'essa bahia, e occupava na marinha e na política 
brazileiras um lôgar eminente e ·prestigioso. 
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P. que, é absolutamente calumniosa e falsa a insinuação 
de que Augusto de Castilho tivesse qualquer predilecção ou 
particular sympathia por Saldanha. da Gama, como parece 
~retender a accusação , chegando a usar, contra a verdade sa
lrentissima dos factos, da palavra menos curial de apadrinhar; 
a Verdade é que , emqoanto Saldanha da Gama se conservou 
na abstenção absoluta de intervenção a favor da revolta, 
era recebido po.r todos os commandantes estrangeiros então 

'·na bahia, e não só por A uguste de Castilho, o qual por 
certo não havia de lbe prohibir a vinda a bordo da sua cor
Veta, onde ia, como ia a todos os outros navios estrangeiros, 
e .como iam e vinham tantos outros officiaes, segundo o uso 
e pratica bem conhecidos. 

P. que isso é tanto verdade que, l0go que Saldanha da 
Gama publicou seus manifestos e se declarou pela revolta, 
Augusto de Castilho não só interrompeu absolutamente 
todas as suas relações particulares ou officiaes c0m elle, 
mas até nem aos seus subordinados permittia a mais leve 
manifestação, por palavras que fosse, a favor d 'elle e da 
revolta. 

P. que é absolutamente falso e calumnioso allegar-se 
que Augusto de Castilho offerecesse asylo aos revol
tosos, _ou ao partido da revolta, ·ou particular~ ou official-
tnente. . · 

. . 



zo." 

P. que, o asylo concedido teve logar nas circu'mstancias 
seguintes :· 

O almirante Custodio de Mello abandoóára a bahia do 
Rio de Janeiro, e entretinha-se em aventurosas acções i1o 
sul; as forças dos revoltosos na bahia do Rio de Janeiro, 
eram cada vez mais insufficientes, e cada vez mais desmo· 
ralisadas ; o incidente com o almirante dos Estados-Unidos 
e o revez da acção contra Nictheroy, tinham sido os ulti
mas ·golpes; o governo artilbára formidavelmente todos os 
morros em volta da cidade e entrincheirára e armára os 
caes; tinha uma esquadra fundeada á entrada da bahia, 

. fechando a retirada aos revoltosos; Saldanha da Gama 
achava-se mesmo gravemente ferido desde a acção já dita 
contra Nictheroy; a publicação dos dois manifestos, com 
intervallo . ~e dias, derrotára ainda mais o seu antigo pres
tigio; a tudo isto juntava-se a epidemia da febre amarella 
que rebentára fortemente, e que, com o beriberi, se propa
gava horrivelmente; n 'uma palavra a situação era extrema . 

O governo mantinha o estado de sitio; contavam·se hor
rores commettidos em terra contra os revoltosos; as pri
sões, os fuzilamentos, inexoraveis; publicá.ra-se a lei mar
cial; e, quando tudo estava assim, quando o governo viu 
que, com as formidaveis baterias de terra e a retirada cor
tada pela sua esquadra, a ré volta pelo menos n 'esta secÇão, 
seria irremediav€lmente suffocada; annunciou em 1 I de mar
ço de I 8g4, que dava 48 horas, que terminariam em I 3, ao 
meio dia, para se evacuar a cidade do Rio, pois que n'esse 
dia.., J 3, e a essa hora, romperia o fogo cont~a as ilhas de 

· Villegaignon, das Cobras e das Enxadas, e contra os na
vios dos revoltosos, e entraria em he>stilidade a esquadra 
legal. 

Era assim certo que t.odas as centenas de brazi leiros, 
altos postos da marinha brazileira, grande numero de estu
dantes da escola naval, medicas e hom ens mui distinctos e a 
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multidão que compunha os revoltosos do Rio, seriam, sem 
remedio possível, necessariamente trucidados; um morticí
nio horroroso, uma hecatombe sanguinolenta e fatal ia ter 
logar, com perda de tantas vidas preciosas á patria brazi
leira e queridas a numerosis$imas famílias; e isto sem falar 
da destruição do enorme m~terial de terra e mar, que ma 
tambem perder-se e que tanto custára ao paiz. 

P. que foi então, n'estas supremas circumstancias e só 
então que foi offi.cialmente pedido e não of
ferecido peio arguido, o asylo. 

P. que, effectivamente, n'esse mesmo dia r I, era Augusto 
de Castilho procurado a bordo da corveta Affonso de Albu
que?·quc por um 1.0 tenente da armada brazileira, chamado 
Retumba, enviado pelo almirante .Saldanha da Gama, de
clarando que o almirante estava exhausto de re·cursos de 
~oda a especie, que não poderia acceitar o combate, que 
Importaria ·um verdadeiro suicídio e morticínio desnecessa
rio de toda a sua gente, queixando-se de ter sido abando
nado e atraiçoad~ pelo almirante Custodio de Mello, e que 
assim se resolvêra a vir p e dir asylo á bandeira portu
g~eza, p ara s i, para os seus officiaes e para dois me
d!cos civis, ao todo umas 70 pessoas. 

P. que o praso fatal 
meçado a correr; não 

• 

da tregoa de 48 horas era la co.
bavia tempo para consultar o go-

3 



verno; não ·se podia consultar o encarregado de negocias, 
pois morava em Petropolis; não tinha este julgado neces
sario estabelecer cifra telegraphica com o arguido, como o 
fizera o seu antecessor conde de Paço d'Arcos; os telegra
phos não recebiam telegrammas senão em cifra, nem mes
mo para assumptos insignificantes, como aconteceu com o 
proprio conde de Paraty, s.obre uma communicação ao 
arguido para simples pezames; não podia consultar o al
mirante americano, presidente do conselho cdos comman
dantes superiores, por não receber este a bordo visitas ex
tranhas, para se · isolar e defender do contagio da febre ' 
amarella, gue precisamente então devastava horrorosa" 
mente a população da cidade e dos navios, os guaes anda
vam· sempre sahindo e entrando por motivos de hygiene, 
para beneficiação nos ares puros do mar largo. 

P. que, :n.~estas circun'1sta:n.cias~ o arguido 
concedeu o asylo pedido. 

P. gue, se o não concedêra, Portugal ficaria para sem
pre deshonrado perante a Humanidade, deante das nações 
civilisadas, e á face do Direito internaciooal. 

26. 0 

· P. que esta concessão de asylo foi approvada e perfilha
da pelo ministro de Portugal, conde de Paraty. 
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P. que a mesma concessão de asylo foi approvada pelos 
ministros das diversas potencias, residentes no Rio de Ja
neiro, que reconheceram que isso mesmo teriam aconse
lhado aos commandantes superiores de seus navios, se a 
elles egual pedido fosse feito . · 

P. que o proP'rio governo legal do Brazi l o re<:onheceu, 
e tanto que no dia 14, em nome d'esse governo, o proprio 
commandante de um dos navios de guerra brazileiros, o 
1 •

0 tenente de nome Americano, varios officiaes do exer
cito e e~pregados da alfandega, se comprome.tteram a re
ceber, sem lhes fazer mal, uma parte dos asylados, indivi
duas àe baixa classe, que levad0s pelo terror se tinham 
~ettido entre os outros asylados, - e já antes1 pelo proprio 
Vlce-pre~idente, marechal Floriano Peixoto, fôra egual
rnente reconhecido, quando o arguido com elle se avistou 
sobre a proposta de capitulação. 

P. que o proprio govern~: que agora manda accusar 
Augusto de Castilho, não só approvou o asylo concedido, 
lllas exultou com esse acontecimento, e, como se fôra acto 
Proprio,· o participou com grande ostentação ás côrtes eu
ropeas e ao governo dos Estados-Unidos, de quem recebeu 
congratulações e elogios : 

«O governo portugue:{_· (dizia-se nos telegram
«mas ás legações) não pode1· entregar os que se 
<o-efugiaram navios de guen·a portugucqes, pois 
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«a isso se oppõem deve1·es de humanida_d:e, prin
<< czpws de direito internacional,, extra-territo
«rialidade, os proprios regulamentos navaês usa
«dos differentes nações, e até nosso t1·atado de 
«ext1·adição B1·ai_il, que não autho1·.isa entrega 
«indivíduos por cn'mes politicos.» 

3o.0 

· P. que, não só assim exultava o governo portugu6z, mas 
él.inda tendo o arguido, em 12 de março, pedido pelo tele
grapho a sua exoneração, o governo lhe respondeu; recu
sando-lh'a, por estm· n'urn posto importante e de con
fiança. 

..\ 

.., o 

.J. I. 

P. que o antigo diplomata portuguez e distiricto interna
cionalista, o conseJheiro Martens Ferrão, felicitou o gover-
110 e o paiz, por similhante acto, e publicou uma resumida 
apreciação 'scientifica jurídica do caso. · 

P. que tHdo isto fôra, porém, ·antes de se calcular como 
o governo do Brazil receberia o acontecimento, e quando 
este reclamou, logo tudo 'mudou) intervindo a política, e 
se seguiram os compromissos e ordens, de que já se vae 
falar, e que acabaram pela prisão violenta e pela accusa
sação de Augusto de Castilho! 

P. que, loge n'esse mesmo dia I 1, o arguido telegraphou 



ao conselho do almirantado, dando-lhe parte de ter conc~
dido o asylo. 

P. que esse telegramma era nos seguintes termos con
cebido: 

«Almirante Saldanha mandol!l hoje official su
«balterno perguntar se eu lhe dou asylo em si
«tuação muito grave, desesperada. Enviar a res
«posta affi.rrnativa. Esquadra governo á entrada 
«da barra estar prompta para entrar. Rio de 
«Janeiro preparado artilher;a de posição com 
«toda é! forç_a para bater ilhas e esquadra· revol
cc tosa. Almirante 19reparado oppõr a maior re
ccsistencia contra navios de guerra governo, mas 
«impotente contra a rtilheria de guarnição.'' 

3- o 
j, 

P. que, fazendo-se no Diario do Govenw a publicação 
· que se dizia ser de todos os telegrammas, desappareceu 
este; de modo ·1ue se cuidará não ter o arguido dado par
ticipação, como deu e ilntnediata, e antes mesmo 
de a t(!r enviado o conde de Paraty. 

36." 

P. que esta omissão, se se póde explicar, é por certo do 
mesmo modo, por que se poderá explicar que o telegram
ma de 16 de março do ex.mo presidente do conselho á le
gação de Portugal no Brazil sahisse truncado; pois é certo . 
que n 'esse telegramma se omittiu o periodo final, que era 
assim: 
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' «No caso cont?"ario, não devemos ?"ecusar-nos 
<<a entregar 1·e{ugiados ao gove?"no b?-a{ileiro 
«pm·a serem julgados nos tn"bunaes respectivos, 
«como de di?·eito. » 

P. que, no dia r 3 de março de r8g4, de manhã, começa
ram a chegar os asylados a, bordo da corveta Mindello, em 
numerosas lanchas a vapor e escaleres de seus navios. Era 
impossível distinguir sua posição hierarchica : tal era o es 
tado de desalinho de seus vestt:1arios. 

Saldanha da Gama só veiu depois de todos. O arguido 
não os conhecia, não podia escolher os officiaes, para 
quem só fôra pedido o asylo. O pavor, porém, que os pos
suía era medonho; seu aspecto era humilde, supplicante, 
como de quem se sabe perdido, se não os acolhessem; 
saltavam ao portaló, entravam pelas portas das baterias, 
trepavam por todos os lados. Quando chegou Saldanha da 

· Gama, a este mesmo faltou a coragem e o coração para 
expulsar os que vinham a mais. 

38. 0 

P. que, ainda assim, no dia seguinte, com promessa do 
governo, como já se disse, conseguiu o arguido desembar
car algumas dezenas de fugitivos de baixa classe; e, ape
zar d'l.sso, só a bordo da éJV.lindello ficavam 277, e a bordo 
da Affonso d'Albuqum·que 2Sr. 

3g.o 

P. que, logo em seguida, a tregoa terminou, tendo de 
resto o a!"guido sabido da prorogação por mais tres horas, 
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apenas quando, já n'esta cidade, leu a nota do governo 
brazileiro; mas é certo que, com mais essas tres horas, ou 
sem ellas, o facto impoz-se d'um' modo inevitavel- o com: 
bate começou- e, sendo apenas concedido o asylo a 70, 
de facto e por força maior, foi dado a mais de 5oo brazi
leiros, que, a este acto deveram a conservação de sua li
berdade e de suas vidas- o que em vez de desvirtuar ·O 

facto, o torna ainda mais meritorio e humanitario. · 

P. que nenhum incitamento especial houve para que o 
asylo só se désse a bordo das corvetas portuguezas, sendo 
completamente c1.lheia á vonrade do arguido, qualquer sin· 
gularisação, se tal se deu para os portuguezes, n'esse acon
tecimento: irmãos nossos, falando a mesma lingua, e sem
pre amigos, os asylados, apavorados com a representação 
horrível da mais tremenda morte, · naturalmente acolhiam
se mais confiados á bandeira portllgueza, do que ás de ou-

. , tras nações. 

P. que, pouco depois de ter sido concedido o asylo pe
dido por Saldanha da Gama, voltava o mesmo tenente Re· 
tumba da parte d'esse almirante, supplicando ao arguido 
que fizesse chegar ao conhecimento do governo as bases 
de uma capitulação,- propondo a retirada para o estran
geiro, sob a bandeira portugueza, da sua ofiicialidade, a 
garantia da vida para os officiaes inferiores, praças de pret 
e voluntarios, a entrega das fortalezas, navios de guerra e 
material respectivo, e a restituição dos prisioneiros. 

42.0 

P. que o arguido se não recusou a esta supplica, mas 



sem caracter algum official, sem qualidade alguma de ne
gociador. E como o · praso da~ treguas não permmia espe
ras, e o encarregado de negocias de Portugal não estivesse 
no Rio, o arguido foi procurar o encarregado do ministe~ 
rio da marinha, Julio Ces.ar de Noronha, para lhe entre
gar a proposta e transmittil-a ao presidente. Como aquelle 
não podesse sair da secretaria por motivos:de negocias pu
blicas, indicou.Jbe que fosse elle proprio ao presidente, 
ao que o arguido objectou que, não vindo . senão como 
particular, não iria apresentar-se, e então o mesmo Julio 
César de Noronha mandou ao presidente pedir uma au
diencia para o arguído, sendo-lhe concedida ás L9 horas 
d'essa noite, no palacio da presidencia, onde o marechal 
regressou depois da sua visita á escola militar. O marechal 
recebeu a copia da proposta de capitulação, e declarou que 
carecia de fa,lar com os ministros e que no dia seguinte 
mandaria a resposta ao consularlo portuguez. 

P. que , no dia seglilinte, tendo vindo ao Rio o conde de 
Paraty, o arguidó, logo lhe communicou o que se passára, 
e lhe entregou a original proposta da capitulação, a qual o 
mesmo conde de Paraty guardou no bolso , e se dirigiu en
tão ao ministerio das relações exteriores, aprasando com o 
a,rguido encontrarem-se ahi á r hora da tarde. 

P. que, n'esse dia 12 de março e á hora aprasada, no 
ministerio das relações exteriores estavam o arguido, o 
conde de Paraty e o respectivo ministro, Cassiano do Nas
cimento, e ahi se achavam tambem os r.~presentantes de 
Inglaterra, França e ltalia, que tinham ido com o de Por
tugal sollicitar a prorogaçuo das treguas por 24 horas., e 



todos reconheciam como a proposta de capitulação era ac
ceitavel , e o referido ministro, Cassiano do Nascimento, 
deante de í:odos declarou que ia immediatamente ao palacio 
do vice-presidente em Itamaraty, empregar toda a sqa in
fluencia para ser acceita; o que mostrou á evidencia que 
0 encarregado de negocias de Portugal, embora com o ,ca
racter official, . ou sem elle1 tomava a si a apresentação da 
Proposta de capitulação, em vez de a repudiar, . como es
tava a tempo de o fazer. 

. P. _que, n'essa mesma occasJao, o mesmo ministro Cas
SJano do Nascimento declarou formalmente, que quanto ao 
direito do asylo era esse um direito sacratissin.zo, que o ar
guido exercia, e que ninguem lh'o poçieria questionar. . 

P. que, apesar da influencia do ministro Cassiano do 
Nascimento, o mare~hal presidente não acceitou a capitu
lação ; não accedeu aos rogos instantes dos ministros re
presental'ltes das diversas naçóes para prorogar as treguas 
P?r mais 24 horas; e aos re voltosos só restava o terrive 1 
d1lemm( : ou de se deixarem trucidar sob a artilheria do 
governo, ou de se acolherem á bandeira portugueza, da 
qual supplícaram asylo . 

. P. que, foi, consummados todos estes factos e n'estas 
CJrcumstancias extraordinari~s, que o governo portuguez 

, tomou solemnemente para com o governo brazileiro o 
c.onJpromisso, que principi·o algum de direito internaciona I 
lhe impunha, de. não desembarcar nenhum dos asylados 
senão em territorio portuguez. 

• 



• 
P. que, muito antes dos acontecimentos relatados, e por 

t arias vezes , o arguido informára o conselho do almiran
tado, tendo o presentimento de graves <Jccorrencias, da 
absoluta urgencia e necessidade de estarem mais e melho-

, res navios no Rio de Janeiro, e com tal imparcialidade e 
desinteresse procedia n'esta incitação, que até aconselhava 
que se mandasse o couraçado Vasco da Gama, cujo eom
mandante mais antigo do gue o arguido, viria a tomar-~1e 
o lagar ... mas a nada d'isto se attendeu, deixando-se pre
cipitar as circumstancias que muito a tempo se pocieriam 
ter evitado. 

/ 

P. que, o que se passou d 'alli por deante a bordo das 
corvetas portuguezas é porventura sem precedentes e por 
certo indescriptivel. 

5o.0 

P. que o immediato, capitão-tenente Santos Pereira, es
tava impossibilitado do serviço, e bem assim os t enentes 
Coutinho e Metzener; o tenente Vizetto morrera; e da ma
rinhagem faltava uma grande porção por mortes e baixas 
por doença, . sendo mais dispensadas 2S de todo· serviço, e 
cinco doentes no hospital, no dia em que as corvetas sahi
ram do Rio. Os refugiados dormiam n·a tolda, nos xadrezes 
do tombadilho, no convez, no castello por cima das antenas, 
dentro das embarcações, nas trincheiras·, nos escudos d'arti
lheria, e até sobre a meza da propria camara do commandan
te ! Não havia toldos em ·estado de servir; os mantimentos 
estavam sobre o convez, expostos ao tempo e sem guarda 
possivel, etc. 



P. que os revoltosos, em grande parte com as pen'las e 
os braços partidos, e outros graves ferimentos, não tinham 
onde. dormir, nem onde estar; a· febre amarella podia de um 
~omento ao outro, desenvolver-se intensamente; e passa-
~s os primeiros momentos de affiicção, já livres de peri

g ' salvas as vidas, todos estes homens, começavam a olhar 
em volta de si e a refl.exionar sobre sua situação. 

P. que, logo no proprio dia I3 de março, o arguido tele
graphou ao conselho do almirantado indicando o modo 
~eg·u.ro e immediato de serem logo transporta-
s os os asylados, remediando-se todos os inconvenientes da ' 
ua agglomeração e da demora no Rio de Janeiro. 

P. que esse telegramma era concebido nos seguintes 
termos: 

«Almirante Saldanha asylado aqui hoje , 
<<com 5oo pessoas. Meio dia artilberia 
«de guarnição outeiros cidade fortalezas 
«bombardear ilhas, navios de gu.:rra re
«voltosos desertos. De tarde entrar barra 
«esquadra legal. EmpregaF todas as deli
«gencias possíveis armar paquete Ben-
« chimol com official subalterno, fl.amula, 
«partir quanto antes Buenos-Ayres; s·erá · 
«o melhor meio d~ coqducção re~olto
«SOS.» 
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P. que o direito permittia o armamento d'esse navio, e 
isto mesmo foi depois C<'>nfirmado ao arguido pelo com
mandante superior da diyisão ingleza no Rio, ~r. Pipon. 

55. 0 

P. que aquelle navio era o Cidade do Po1·to, que estava 
junto das corve!as e sob a protecção da bandeira portu
gueza, por incidentes. que com respeito a elle se tinham da
do, sendo facílimo armal-o immediatamente. 

,,\ 

P. que, d' este modo, pó de assegurar-se, que · não se te· 
ria dado nenhum dos acontecimentos gue se seguiram; os · 
refugiados estavam submissos, agradecidos, sob a primeira 
impressão do favor- e sua accomodação a bordo do Ci
dade do Porto seria boa e toleravel: tudo se teria evitado. 

P. que, porém, o gO\·erno impediu-o absolutamente, nada 
poàendo o arguido mais fazer do que obedecer, como obe
deceu. 

58. 0 

P. que, desde então e até ao fim d'este espantoso dra
.ma, os commandantes das corvetas portuguezas nada mais 
poderam fazer ; as ordens telegraphicas do governo succe
d.iam-se desencontradas, revogando-se umas ás outras, e 

\ 



para só falar do ponto de vista pratico e technico, absur
das e impossíveis. 

5g.o 

P. que, tendo o arguido recebidc ordens positivas de não 
partir para o Rio da Prata, como lhe parecêra necessario, 
adiou essa partida até ao dia 18 de março, ficando combi
nado com o encarregado de negocios de Portugal, que, se 
até ás 4 horas da tarde d'esse dia, não recebesse ordem 
em contrario, as corvetas podiam .partir. 

6o. 0 

P. que, como tal ordem não viesse n'esse dia 18, sahi
ram as dt;tas corvetas, chegando a Affonso de Albuqzte~·que 
a Buenos-Ayres a z5, e a Mindello a 26 de março, anco· 
rando na rada exterior. 

P. que, os p.ortos portuguezes mais proxia:íos eram S. 
Vicente, se se podesse fazer a viagem a vapor, e Loanda 
ou S. Thomé, podendo fazer-se á vela ; no estado, porém, 
ern que as corvetas se achavam, qualquer das soluções era 
technicamente absurda. Impreterível era, portanto, para se 
cumprir o comprimisso tomado• pelo governo portuguez de 
só desembarcarem os asylados em territorio portuguez, . que 
viesse outro navio, ou do estado, ou fretado para esse fim. 

62. 0 

P. que o arguido, ao sahir do Rio de Janeiro·, deixou ao 
conde de Paraty indicações· escriptas e precisas sobre a ne
cessidade de se pedir, ·com a J.naxin'la insis-



tencia e con1 toda a urg·encia; que um 
transporte portuguez fosse enviado a Buenos-Ayres, para 
serem conduzidos os refugi'ados a S. Vicente: e teria ha· 
vido todo o tempo pai-a isso se ter feito antes da fuga dos 
asylado~. 

63. 11 

P. que, porém, o governo não o entendeu assim, e to· 
davia acabou por H!r de fretar um navio em Buenos-Ayres, 
o Ped1-o III, o qual só chegou ao pé das corvetas, em Mon
tevideu, em rg de abril, no fim da tarde. 

\ 

P. que, dt;~pnte todo este espaço de tempo, as condições 
em que os refugiados se achavam e a exaltação de que es
tavam possuídos, tinham peorado de um modo incalculavel 
- e opportunamente, e com os proprios documentos se 
fará a narracão minuciosa d'estes factos. 

Coinciden~ias varias se tinham dado que concorreram 
para tornar maís grave esta~ crise. ' 

A esquadra de Custodio de Mello passára ao pé das cor
vetas portuguezas, tendo conduzido mais de 2:ooo revolto
sos como elles, e foram entregar-se ao governo argentino. 
Estes revoltosos, depois de uma pequena quarentena, eram 
recebidos em terra com grande enthusiasmo e festas, e tra
tados como hospedes queridos. 

!\.. bordo das corvetas portuguezas continuava a accumu~ 
lação incomportavel de gente. As doenças engraveciam. 
Succediam-se mortes. A imprensa argentina vociferava em 
côro contra o tratamento que se dizia dar-se aos asylados 
e contra a prisão em que o governo portuguez os manti
nha. Os medicas brazileiros a bordo protestavam, e com 
os inspectores de saude argentinos dirigiam representações 
ao arguido, para que em nome da Humanidade, fizesse ces-
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sar a extremidade de circumstancias em que estavam. Sal~ 
danha da Gama protestava e dirigia esses protestos por 
escripto ao ar'guido contra a violação do direito das gen
tes ; timha-se propalado que o governo portuguez mandaria 
os asylados para a costa d' Africa; um comité de salvação 
se tinha organisádo em terra e conspirava para a fuga dos 
a~ylados. E, no entanto, o governo portuguez não resolvia, 
nao mandava transporte portuguez, e por fim via-se obrL 
gado a fretar um navio, fazendo um controto ruinoso, que 
0 dono violava depois, de um modo inaudito. 

P. que foi assim que, na noite de 26 pai.a 27 de abril 
de r8g4, teve Jogar a fuga de grande numero de asyla
dos a que se ref~re a accusação, e de que, como se vê, o 
l:tll.ico culpado foi o governo portu ... 
g-uez: em primeiro. legar por tomar 'um compromisso, 
que eliás o direito não permitte, e em segundo Jogar, por 
suas 9éterminaçóes technicas e praticamente aj:lsurdas, e 
sua hesitaeão e tardanca em resolv•er-se a mandar um tr;ans
Porte port~guez, como. podia e devia ter feito. 

66. 0 

P · que, assim, é puramente monstruoso vir depois lan
Çar · sobre officiaes que só' tinham . ele o becle
cel" ás ordens superiores~ culpas que ape
nas n,estas ordens residem . 

. P. gue, o arguido é n'esta parte accusado de negligen
Cia quanto ás medi,das de vigilan.cia no Pedro III; mas 



68.0 

P. que esta accusação é tão infundada como a outra; · 
porquanto: 

I .0
- as 3o praças de guarnição a bordo do Ped1·o I!l 

eram sufficientes para o serviço de policia; 
z.c - e ainda assim, mesmo se quizesse dar mals, as 

não tinha; 
3. 0

- quanto a officiaes, não fOBia tirar nenhum á Af
fonso de Albuque1·que, e quando podesse, seria então para 
os dar á Mindello, onde um só official fazia todo o serviço: 

4·"- quanto a rondas, ellas se fizeram,. mas permanen
temente eram impossíveis; porque nem o mar, nem ·o 
vento e as correntes sempr·e o permittiam; tendo mesmo 
acontecido qme, de uma vez que foi um escaler da Màz
dello á Affonso com os seus 1 o remadores, á volta, as cor
rentes o fizeram ceder, de modo que já se perdia no hori
sonte, tendo a Affonso de suspender .. e accender para o ir 
salvar; 

5. 0
- quanto a s·ignaes, ninguem ignora que ha os si

gnaes geraes de alarme, e entre o commandante do Pedro 
III e o da Affonso de Albuque1·quc devia h a ver signaes 
combinados: visto esta ir comboiar aquelle até á Ascenção 
e assim o ter ordenado o arguido; 

6. 0 - quanto á existência de revoltosos entre os tripulan
tes, além de o arguido não . ~e r, nem ninguem póder ter, a 
certeza de tal facto, 1ião só não toi negligente que até deu 
instruc,_ções e avisos ao commandante do Ped1·o IJI; mas 
tambem teria sido o maior erro mandar reformar essa ma
tricula, ainda que ao arguido iss.o competisse, que não· com
petia; pois que toda a culpa da fuga foi a demora, e cada 
®.ia que n).ais passasse, era mais um elemento de receio de 
evasões, dadas as circumstancias já ao de leve descriptas; 
accrescendo que então só se falava de 1 o, e por certo que 
a presença a bordo dos proprios revoltosos, seria tão peri-
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gosa como a d'esses, que eram meros tripulantes e não 
praças. 

6g.o 

P. que, de resto, a accusação esconde aqm, como em 
todos os seus capitulas, os factos capitaes, para só lançar 
mão de meras apparencias destacadas, truncando-se a ver
dade, no seu conjuncto de factos inseparavel. 

70·0 . 

P. que a accusação esconde que ao pé das corvetas e 
do Pedro III, estava ancorada a canhoneira Artigas do go
verno oriental, expressamente alli posta para impedir que 
nenhum navio abordasse ao Pe:iro 1!1 ou ás corvetas sem 
sua licença, e que esta guarda, permanente e por meio de 
um navio a vapor, dispensaria mesmo qualquer prevenção 
especial. 

· P. que, além d'isso o arguido dera ordens terminantes, 
Por duas vezes, por escripto, ao commandantc do Pedro 
li I, ordens, que estão nos autos a fi . 194 a r g8 e que 
eram mais do .que necessarias e sufficientes_, 

~· que a mancommunação da canhoneira A1·tigas para 
de~xar passar de noite o batelão, onde a fuga se effectuou, 
ate esconder-se por bombordo do Pedro III, d'onde não 
P_odia ser avistado das duas corvetas, só explicaria suffi
Clentemente · o acontecido ; mas, é evidente que a ·ninguem 
se Póde imputar como negligenáa o não ter adivinhado um 

4 
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facto imprevisto, e, sobretudo, impresuri1ive1; po1s Impor
taria presumir que o governo oriental estava involvido na 
conspiração. 

P. que á hora mesmo, em que teve Jogar a fuga, estava 
o arguido sobre -a Mindâlo, na grinalda d'este navio, rece
bendo do consul de Portugal em Montevideo, uma com
municação do governo portuguez, e com elle discutindo o 
modo de a levar á pratica, achando-se o consul, como de 
costume, no seu vapor; e, todavia, por tal modo fôra bem 
combinada a evasão, que,· só quando se .ouviram os tiros 
que a A1·tigas disparava, perseguindo o batelão dos fugiti
vos, é que souberam que alguma cousa de extraordinario 

· se passava . 

. P. e assim é e·vidente, que para um acontecimento d'esta 
ordem, não ha sollicitude possivel, muito mais quando a eva
são era, por assim dizer, um producto natural e impreterí
vel da angustia das circumstancias, em que as demoras e 
falta de acção do governo portuguez, tinham collocado as 
causas,- e, portanto, toda· a noção e possibilidade de ne
gligencias desappar.ecem por completo. 

Posto isto-e especialmente agora quanto ao 
aspecto jurídico da accusação: 

7'5.0 

P. que o art. 148.0 do Cod . Penal é concebido nos se
guintes termos : 

((Todo o portuguez que, por quaesquer actos 
o.não auctorisados pe lo governo exposer o estado 



a uma declaração de guerra, ou exposer os por
«tuguezes a represalias da parte de uma poten
«cia estrangeira, será condemnado, se a guerra, 
«OU as represalias se seguiram, a prisão :naior 
cc cellular de 2 a S ann_os, ou em alternativa, a 
«degredo temporario, e se a guerra, ou as re
«presalias se não seguiram, a prisão correccio
«nal desde um a dois annos, salvo a. pena maior 
«em que possa ter incorrido, se o facto praticado 
cfôr crime punido pela lei com pena mais grave.ll' 

P. que assim os elementos constitutivos, commzms aos 
dois crimes, previstos e punidos n'este artigo, são: 

1 • o - actos que devam ser auctorisados pelo governo ; 
2. 

0
- o facto de o não terem sido; 

3.o- o exporem o estado a declaração de guerra, ou os 
Portuguezes a represalias. 

P. que, quanto ao segundo deli::to ahi previsto e punido, 
? elemento constitutivo, peculim· d'elle, além dos communs 
Já mencionados é 

' 
~ão se ter seguido a guerra (note-se bem), ou as repre

sahas. 

P, que assim é incontestavel que, quanto ao segundo d~li
cto (que é aquelle por que pugna a accusação), pelo me
nos, era indispensavel que tivesse havido a declat·ação de 
guer:a, e que a guerra (e não a declaração) se não tivesse 
seguido; não bé\stando que não siga a guerra sem se ter 
declarado. 
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P. que em Direito .Penal se não admittem argumentos 
de anal0gia ou inducção por paridade, ou maioria de ras?o, 
para qualificar qualquer facto como crime; sendo sem
pre necessario .(como accrescenta o art. r8. 0 do 
Cod. Pen.) que se verifiquem os elementos essencia·lmente 
constitutivos do facto criminoso que a lú penal exp1·es$a· 
mente declm·m·- e o art. 148.0 expressamente declara como 
elemento- o não se seguir a gzw·ra - nã0 bastando, por
tanto, que se não seguisse nem a declaração de guerra, 
nem esta. 

8o. 0 

•\ 

P. que assim, toda a vez que n~m a deciaração de guer
ra, nei:n esta, se não sigam, faltam os elemento!> essencial
mente constitutivos do delicto e que são semp1·e necessa· 
1·ios: o delicto não existe. 

P. que, quanto a 1·epresalias, é essencialmente necessa
rio que o acto incriminado ~eja maleftco e aggressivo; pois 
não h~t 1·epresÇtlias de beneficios e protecção. 

P. nem outra cousa podia ser; pois que é absurdo ad
mittir-se que ficasse a existencia de um delicto depende1:1te 
da cpinz'ão individual de cada um sobre se taes, ou Ú1e·s. 
actos, expunham (!) ou não, a que uma guerra que se não 
declarou, poderia (!) declarar-se, ou se um acto humanitm·io 
provocaria répresahas (!). 



83. 0 

_ P. que, tanto mais absurda seria similhante interpr;;ta
çao, quanto seríamos forçados a admittir que uma punição 
podia recahir sobre alguem por causa de uma opinião pes
soal, que podia ser meramente cerebn·na . 

. P. que é esta, que se acaba . de expôr, a doutrina una
nime nos penalistas da escola classica do direito criminal, 
a que pertencem fundamentalmente os codigos penaes por
tuguezes- o que opportunamente se mostrará com as ci
ta'fões dos mestres d'essa escGla. 

85. 0 

P. e assim é evidente que nenhuma applicação tem no 
caso presente o citado art. do Cod. Pen. (nem nenhum 
outro). 

86. 0 

P. que, estando o arguido a exercer um posto de con
Ji~nFa, como o pmprio governo lh'o declarou officialmente, 
nao careciam seus actos de auctorisacão d'elle, ou então n- . , 

ao era esse posto de corifiallça. 

_ P, que mesmo, encarando ao pé a hypo~bese da accusa
Çao, se vê que, tratando -se do acto de concessão de asylo 



a bordo de um navio de guerrç., o commandante para con· 
ceder o asylo, não carecia de auctorisação de ninguem. 

P. que, até a concessão do asylo não representa uma 
faculdade, mas é um dever- e o dever não carece de au· 
ctorisação de ninguem para se cumprir : a necessidade mo
ral de sua execução é sua auctorisação jurídica. 

Sg.o 

P. que, o facto dà entrega da proposta de capitulação 
não carecia de auctorisação; pois que, como já se articulou, 
a accusação desnatura maliciosamente a verdade dos factos, 
allegando este, como se o arguido fosse mediador de uma 
capitulação, quando tudo foi particular, officiosamente, e 
sem caracter algum official. 

E de resto 

l )0 . 0 

P. que, como já se articulou , tanto foi essa mesma inter
venção officiosa auctorisada pelo governo, que o encarre
gado de negocies de Portugal recebeu e tomou a si o pro
prio original da proposta, ·como já se articulou. 

P. que, é positivamente ridículo aflirmar-se, como affirma. 
a accusação, que estes actos incriminaàos expozessem Por· 
tugal a uma declaração de guerra, e os portuguezes a re· 
presalias. 
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P. que, pelo contrario, se se não tivesse concedido o 
asylo, a infracção dos princípios de direito internacional e 
d_e humanidade teria sido tão funda e t~o aggra vada, pre
Cisamente por ser esse um navio e um commandante por
tuguez, que isso é que, aos olhos de todos, poderia ter jus
tamente exposto Portugal a uma ~uerra e os portuguezes a 
represalias:- e isto é pelo mesmo motivo porque o com 
~romisso do go"verno, retendo em prisões militares cidadãos 
hvres e a quem concedera o asylo, póde justamente ser 
motivo um dia de represalias, e quem sabe se de uma decla
ração de guerra. 

g3 .o 

P. que, nem se soffre um minuto a hypothese de guMra 
e represalias por factos que consistiram em sal v ar as vidas 
d~ centenas de homens, fatalmente expostos a um mortici-
010 medonho, e em apresentar uma proposta de rendição 
e capitulação, que egualmente salvava pessoas e materiaes, 
e trazia a paz. 

E por outro lado 

94·
0 

P. qhle, o asylo concedido foi absoluta e positivamente 
concedido, quando o Direito Inter~zacio11al Publico_. unani
l1lememe; o admitte e o manda conceder. · 

g5 .o 

P. que, tratando-se do asylo a bordo de navios de guerra, 
0 mesmo Direito InÚn~acional Publico estabelece que o 
commandante não deve esperar ordens de seu ·governo: 
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«L'onore d'ella bandera (ensina uma das pri
meiras auctoridades do Direito Internacional con
temporaneo) la generositá, l'umanitá del popolo 
«cui la nave da gu~rra appartz'ene, possono co11S· . 
cdituirne un dovere morale al commandante». 

E accrescen ta : 

« ••• é di tu.tta necessitá che il com mandante 
«abbia una certa latüudt.ne di appren.amento e 
uun pote1·e di decidersi di 01-dinare egli medesimo 
«immediatamente senza dovere attendere gli ordini dei 
~s uo governo. 

«L'indugio potrebbe Lalvolta esse1·e jatale». 

g6.o 

P. e opportunamente se confirmarão estas doutrinas una
nimes, com todas as auctoridades da sciencia contempo
ranea. 

P. que, ' é um erro fundamental de Direito, senão mesmo 
um erro crasso, allegar-se violação de neutralidade. 

g8.o 

P. que, por mais de uma vez Custodio de Mello e Sal
danha da Gama pretenderam ser reputados belligemntes, 
e nunca essa qualidade lhes foi reconhecida por potencia 
alguma. 

gg.o 

P. que, assim o facto da revolta civil da marinha brazi-



leira, não constitue em Direito Internaéional o estado de 
guerra. 

100.0 

_ P. que, entre Portugal e o Brazil ha tratado ci.e extradi
Çao, e, como em todos, a extradição por crimes políticos 
n1:1nca se permitte. 

I 01. 0 

_P. que, portanto, o que o Direito Internacional Publico 
n~o permittia, por principio algum, era o compromisso de 
~ao desembarcar os asylados, de lhes impedir de voltarem 
a lucta, e de os reter presos em prisão militar- facto este, 
que, importando a violacão de um tratado e a infraccão do~ 
Princípios correntes do ,Direito Internacional, no _q~al ~o
dernamente nem já -aos prisioneiros de guerra se impõe o r . 
egJmen pelo governo estabelecido para os asylados das 

corvetas portuguezas, não foi expontaneamente praticado 
Pelo arguido ; antes teve este, por obediencia, de o acceita·r 
e concorrer para se realisar em parte. 

102. 0 
• 

P. que, é. tambem certo, que, não tendo o 'Direito ln
tern · 
do aczonal~ ainda _mesmo exarado, ou. cl~us~lad~ em ~rata-

s, sancç:ao effecttva como a tem o dzrezto mterzor dos po· 
~.8 --;- é c?rrente que nunca as prop~i~s infrac~õ~s d'esse 

Ire.to podem dar Jogar a responsabthdades cnmmaes. 

P. que, é totalmente incomprehensivel a accusação, 
quando parece querer inculc~r que se commetteu tres ve
Zes 0 d 1. e Icto previsto no art. 14~. 0 do cod. penal. 
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I04.o 

P. que, a accummulação de crimes, ou a reincidencia 
têem sua estructura legal nitidamente fixada na lei penal 
~e que deante d1ella, esta mesma parte de accusação é 
sem duvida alguma inadmissível. 

ro5.0 

P. que, o art. 13.0 dos de guerra, por que se pretende 
incriminar ainda o arguido, é um art igo obsoleto e revo
gado. 

Tudo o mais se contesta pot· negação fot•mal_, 
pa·otestaaulo-se eucrgica1nente conti"a a ioac•·e
e:IHavel malicia co1n que a accusação é •·edigida 
e ai·chitectada, asseve1·aodo-se «"tue os autos 
mosta·am cousas, que não só não constam d'el· 
les, mas que, pelo cotlltl·ario, n'elies se vê que 
fot•am ao lnve••so, tt·uncan(lo-se os aconteci
mentos, falseando-se a sua vet•dade substancial 
e suas appa1•emcias, n'uma palavt·a, un1a accu
sação, que, no fô1•o comanum, e feita pot• utn ' 

pa•·ticulaa·, dat•la Ioga•• á «"{lleixa poa· querella 
dolosa. 

No uso da impretet•lvel e legitima defeza, co111 

o dh·eito sagt•ado que esta eonfea·e, - e só por 
esta {<necessidade absoluta» - é que po1• pa1•te 

• 
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d9 aJ•gnldo, e sem intenção de faltai· a quaes
quer J•espeltos tlevidos po1• lei, t•edJgl e susten
taJ•et esta defeza, que me é insph•ada pela 
lllal~ viva e tn•ofnnda convicção. 

Deve, portanto, declarar-se nullo e sem effeito todo este 
processo, por falta de base legal e por não haver elemen
~os constitutivos de crime algum, julgando-se a accusação 
Improcedente e não provada, e, em todo o caso, o arguido 
absolvido ~ . · 

Üffereço como testemunhas: 

" . 
-Em Lisboa e pa'ra os factos articulados sob n. 05 g e 

seguintes até 65 : 
Cypriano Lopes de Andrade, capitão · de mar c guerra; 
Carlos Viegas Gago Coutinho, · 2 . 0 tenente da armada; 
João Pedro de Andrade Martins, commissario; 
Francisco de Paula Teves, çapitão de fragata; 
Eduardo Augusto da Cunha Seixas, empregado publico 

aposentado, hotel Francfort; 
Conselheiro • José Joaquim de Almeida, secretario geral, 

Praça de Luiz de Camóes, n. 0 6. 

- Para os factos articulados sob n.05 S4, c seguintes até 
65: 

Paul Raymond, negociante; 
Manuel Rodrigues Vieira, idem; 

-ambos na cidade de Montevideo. 

-Em Buenos Ayres, e para os factos articulados sob 
nOs . ' 6,.. · 9 e segumtes ate J : 

Visconde da Ribeira Brava, prop:rietario na cidade de 
Buenos Ayres. 



6o 

-No Rio de Janeiro e para os factos articulados sç>b 
n.05 g e seguintes até 65 :· 

Germano A. Ferreira, negociante, rua 1.0 de março, n. 0 

67 : 
João da Costa Fortinho, negociante da praça do Rio de 

Janeiro, rua do Ouvidor, n. o 3z. 

'-'-, 

•. \ 

Requeiro as rogatorias oecessarias para 
os inqueritos das testemunhas supra, di
rigidas ás justiças das respectivas nações 
com as formalidades e prasos da lei. 

Protesto jumar documentos e usar de 
toda a mais prova legal. 

O advogado 

DR. EDUARDO ALVES D E ~Á . 

- .. ~ 
SENt,OO FE:OERAL 

818 ! G T t C 
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* 

Esta contestação nasceu e basêa-se em parte nos fa
ctos e documentos, que vou expôr: 

E para que, facilmente se possa n'este memon"al estu
dar qualquer circumstancia, ou facto, e, ao mesmo tempo 
P.ara que se não continue no vicio, até hoje, a meu vê r, n 'este 
assumpto geralmente commettido, de Úagmentar um acon
tecimento, que, se é complexo e complicado, é unico e inse·
Paravel na sua · estructun e na genese de· todas as fórmas 
que revestiu e que deram Jogar á nota diplomatica e ao 
Processo politico; dividirei esta exposição nos seus cinco 
grandes capítulos, a saber: 

a entrada das corvêtas no Rio até á explosão da revolta 
~o almirante Custodio de Mello; 

d'ahi até á concessão do asylo; 

, . ; 
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desde esta até á ultima fuga dos asylados ; 

o conflicto diplornatico ; 

o pr.ocesso. 

Em cada um d'estes capitulas, os factos, expostos sepa
radamente, sahirão no seu relevo propno, e vêr-se-ha si
multaneamente todo o evolver-se necessario do aconteci
mento no seu conjuncto geral. 

• 



Desinvolvimento documental da contestação 
que antecede 

I 

Inicio da estação naval portugueza no Rio de Janeiro em 1893 

a) 

Chegada da corveta MINDELLO e sua reoopção 

No dia 11 de agosto de I8g3 chegava á bahia do Rio de 
Janeiro a corveta portugueza Mindello, commandada por 
Augusto de Castilho. 

Vinha quasi directamente da estação do golfo de Benim, 
Qnde estivera durante a guerra franco-dahomeyana. 

Havia já 27 mezes que este navio estava ausente de Por
tugal, ·isto é, mais tres do que os que a lei preceitua para 
as estações nó ultramar. i 

Mais de metade d'este tempo esteve a corveta ao servi
ço da província de S. Thomé, e foi passado na costa de 
Benim com a difficil, ardua e fadigosa ·commissão de vigiar 
os ~contecimentos d~ Dahomey e proteger os interesses 
nac1onaes no forte de S. João Baptista de Ajudá. 

Os serviços prestados por Augusto de Castilho e seu 
notabilíssimo procedimento durante todo esse tempo me
receram-lhe alta consideração dos representantes da Repu-·---
d 

1
fNos seis pri~1eiros mezes a corveta fôra commandada pelo capitão 

ti~h;agata, Torcato Machado, e d'ahi por diante por Augusto de C as. 



blica franceza, e do rei To:ffá, de Porto-Novo, suJeito ao 
protectorado francez e alliado nas operações de gt!erra, a 
commenda da sua Estrella Negra. 

Teve sempre as mais cordeaes e melhores relações com 
o governador dos estabelecimentos francezes no Benim, 
Victor Ballot; com o general A. Dodds, commandante em 
chefe das forças expedicionarias em operações; com o ca
pitão de fragata E. Marquer, commandante superior dos 
navios de guerra francezes, reunidps n'aquellas aguas; com 
o chefe F. Bonnard, da estação do cabo telegraphico sub
marino em Kotnou, os quaes todos o informavam de tudo 
quanto se passava e o habilitavam assim a dar, como deu, 
ao governo portuguez a mais minuc10sa e inteira .conta das 
occorrenc1as. 

N'esta commissão succederam-se os mais variados epi
sodios, e eventualidades extraordinarias e por extremo gra · 
ves, e, todavia, o governo portuguez nunca teve uma pala
vra para Augusto de Castilho. 

Em 14 de julho, recebeu ordens para partir para o Rio 
de Janeiro; onde os acontecimentos políticos começavam a 
inquietar e a exigir a presença de forças para proteger os 
portuguezes, em caso de subita necessidade. 

A corveta portugueza foi recebida na bahia do Rio de 
Janeiro, não ;;ó como por um paiz amigo, mas em verda
deira festa d~ irmãos. 

Ao passar pela fortaleza de Villegaignon, onde estava 
aquartelado o corpo de marinheiros nadonaes, formou a 
banda de musica junto ao mastro d'ella, e foi cumprimen
tado o navio portuguez com a bandeira, tocando a banda 
inesperadamente o hymno ~a Carta. 

N'uma palavra todas as manifestações da mais singular cor
dealidade foram feitas á nossa bandeira e aos nossos o:fficiaes. 

Augusto de Castilho corn toda a 0:fficialidade portugueza 
era recebido em audiencia especial, pelo Vice-Presidente 
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d~ Republica, a quem era apresentado pelo conde de Paço 
d Arcos, então nosso ministro no Brazil, e o Vice-Presi
dente lhes dirigia as mais affectuosas palavras e lhes repetia, 
que estavam ·n 'un1 paiz irmão e entre irmãos. 

P ~ quantas vezes, depois, o mesmo t~arechal Floriano 

1 etxoto, quando se encontrava CQ.m offictaes portuguezes, 
he~ confessava a estima em que tinha o com mandante su- · 

Penor das forças navaes portuguezas no Ri41! · 

. A impren:.;a saudava Portugal e n'este animo de boa e 
Sincera fraternidade todos estavam então. 

Ainda dois dias antes de rebentar a revolta offereceu o 
vice-almirante Manoel Carneiro da Rocha, inspector do ar
senal, um magnífico almoço a Augusto de Castilho, ao qual 
compareceram muitos cavalheiros e senhoras e em que rei
nou a mais .calorosa e amiga cordialidade. 

Durante a estada da W!indello no dique do arsenal todo 
0 pessoal d'esse estabelecimento porfiou em ser agradavel 
a~s ~onuguezes, especialisando-se o inspector acima men
Cionado, o director cias construcçóes navaes, capitão de mar 
e guerra Nuno Costa, chefe das officinas de machinas, etc. 

As directorias de todas as sociedades portuguezas na ci
dade do Rio, que são numerosíssimas e importantes, taes 
como a de Beneficencia, Gabinete de leitura, Lyceu portu
g~ez e muitas sociedades brazileiras de instruc~ão e recreio, 
VJerarn cumprimentar a officialidade da J..!findello e convi
dai-a para suas div.ersóes, h a vendo muitas a e !la expressa
rnente dedicadas. 

Urna visita á Escola Naval estava projectada, em honra 
do cornmandante e officialidade da éMindrdlo, pelo director 
d'essa escola, o almirante Saldanha da Gama. Seria uma· 
b ·r 
fi hante festa na ilha das Enxadas para a qual estavam 

convidados muitos officiaes d!:!. marinha brazileira e estran
geira, visitando-se as aulas, assistindo-se a exercícios mili
tares pelos alumnos no campo e a bordo dos dois peque-

s 
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nos barcos Lt"be1·dadc e Capiberibe, de vapor e de vela, 
affectos ao serviço escolar. No proprio dia designado para 
esta festa, 6 de setembro, rebentou, porém, a revolta. 

A corveta Affonso d'Albuque1·que chegou depois e apenas 
em 3o de novembro. · 

Já a esse tempo, outras potencias tinham tambem ali 
suas forcas navaes, e era então o contra-alm·irante italiano, 
J. B. Magnaghi, a bordo do cruzador Etna, o mais antigo dos 
commandantes supenores das forças navaes estrangeiras . 

b) 

Do ·estado <las corvetas portugums o especíalrnente 
do da corveta MlNDELLO" 

Quando em 6 de setembro de l8g3 começoq a revolta 
da esquadra brazileira, tinha a corveta Nlindell~ 28 mezes 
de ausencia de Portugal. 

Em consequencia d 'essa vida activissima e d'esse serviço 
aturado, não .poude a Mindello proceder senão uma vez, 
em abril de r8g3, ás beneficiações internas minuciosas e 
periodicas ~u e os r egulamentos mandam fazer trimestral · 
mente. Deve notar-se mais que, na marinha britannica, os 
navios do syste ma de construcção da éJVJinde!lo, têem ape
nas r:J annos de duração legal, findos os quaes e!les são 
irremediav'elmente condemnados, inda que pareçam. est::i.f 
em muito bom estado. 

Ora a corveta lllft"ndello tem r 8 annos de serviço, sem-· 
pre muito trabalhoso, incluindo quatro estações em Mo
çambigue, recebendo raras vezes as beneficiaçóes conve
nientes lá fóra, e nunca concertos radicaes aqui, nem mes
mo vistorias conscienciosas e attentas para se conhecer o 
estado em que ella realmente se acha. 



"Em resultado d'isto, como o navio, ha muitos annos, faz 
alguma agua pda popa, nunca se tendo curado de averi_ 
guar o Jogar onde se di essa avaria, tem-se ido deitando 
no bico da popa uma porção de cimento que se concrecio
nou, como um monol itho, e que cobre completamente o C?-
vername de "ferro pela parte interior. Esse cimento impede 
hoje que se visitem e examinem cuida~osamente as caver
nas e peças interiores .do fecho da popa; e ·como não· é 
pelo menos facil , extrat.Jir o cimento sem alluir a construc
ção e as .ligações d-as diversas peças, bem possível será 

. que o navio nunca possa mais ser convenientemente repa
rado. Não será de espantar que alguma ou algumas das 
cavernas estejam completamente, em certos sítios, des
truídas pela oxidação, conservando-se então todas aquellas 
Peças, hoje occult!'!s á vista, incompletao;1ente ligadas entre 
si e aguentadas por um tal ou qual equilíbrio que o cimento 
cuadjuva, mas que não torna completo. 

Se o navio chegasse a ter um encalhe, em que batesse 
com violencia, a ponto de partir o cimento da popa, não 
Póde saber-se o que poderia succeder: talvez um horroroso 
desastre, como o que fez submergir no Oceano Indico o 
brigue de guerra Mondego no dia 22 de janeiro de I858l 

As caldeiras estavam bastante cançadas já e muitos dos 
tubos já tapados, impedindo, portanto) ou difficultando a va
Porisação . O helice apresentava grandes folgas no Te no 
queijo, que determinavam grandes pancada~ e vibraçóes, 
especialmente com as pequenas veloci-daaes que o estado das 
caldeiras não permittiam exceder, e com mares agitados. 

As · chapas interiores dos paioes do carvão estavam ro
tas em varios sítios, deixando entrar a humidade, que po
deria eventualmente chegar a determinar a combustão ex
Pontanea do carvão pelo seu mau acondicionamento. -

Os tanques da aguada estavam em tal estado de decre
pitude, que, quando em Mossamedes. (abril de J8g3) foram 
começados a raspar para pintar, cahia o cascão e appare
ci_am buracos, sendo immediatamente necessario parar com 



68 

tão radical beneficiação, que haveria exigido concertos muito 
demorados, ou a inutilisação completa dos .tanques. · 

Quando a corveta largou de Loanda, o apparelho distil
latorio ia tão desarranjado que se inutilisou completamente 
duran~e a viagem, determinando a necessidade da arribada 
a Santa Helena para receber agua. 

Esse apparelho de distillação foi depois guasi feito de 
novo no arsenal do Rio de Janeiro . 

As embarcações do navio estavam em estado lastimoso: 
o escaler a vapor (!. 0

) quasi todo podre e com a sua cal
deira completamente inutil , tendo sido concertada no Rio; 
o 2. 0 escaler, com a quilha partida; a baleeira ficou em 
Loanda. COO{pletamente inutil, sendo substituída por um 
escaler, proximamente das mesmas dimensões, mas pouco 
menos velho, ou antes, em· não tão mau estado. 

A canôa do commandante tambem estava velha e defor
mada; e os dois botes, em muito mau estado pela sua avan
çada idade. 

Quanto ao armamento, sahiu o navJO de Lisboa cóm 
uma das peças a menos (a de B B avante) a qual se inuti· 
lisou na ca1J1panha da Guiné . 

Essa peça foi mandada concertar em Inglaterra e foi 
mandada para o Rio de Janeiro em um paquete, o que 
deu Jogar a severas apreciações da imprensa brazileira. 

E com effeito; não podendo acreditar-se que o navio ap
parecesse n 'aquella estação,- onde surgem constantemente. 
vasos de guerra das principaes marinhas - , sem o seu ar
mamento completo, perguntava-se qual o motivo que J·evava 
o governo portuguez a augmentar o armamento d'aquella cor
veta, e com que intuito e tão ostensivamente o fazia n'aquelle 
porto estrangeiro ! 

Peças para salvar não as possuía a Mindello ;·o que, prin
cipalmente no Rio de Janeiro, causa um effeito deploravel. 

Das metralhadoras, que deviam ser duas, tinha o navio 
apenas uma, e essa mesma, porque Augusto de Castillilo a pe-
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diu em Lisboa com insistencia, sendo-lhe dada guasi como 
um favor pessoal. 

Os toldos e barracões estavam completamente inuteis e 
não resguardavam do sol e muito menos da chuva! uma 
Verdadeira miseria. As requisições que d'esses artigos fo
ra.m varias vezes feitas para Lisboa, nunca foram satis
feitas, apesar de muitas promessas de o serem. 

O fogão da casinha estava tarnbem em adiantado estado 
de ruína. Em Loanda fôra-lhe feito um pequeno fabrico, 
apenas para aguentar na viagem para Lisboa; mas, como a 
cornmi!:>são se prolongou, arruin<_m-se completamente . Na 
occasião de entrarem a bordo os revoltosos, estavam as 
c~ld e iras do fogão em terra para concerto, e este sem func
Cionar, sendo substituído por dois pequenos fogões provi
sorios, improprios, e por um fogareiro para a caldeira do 
rancho da marinhagem. 

A guarnicão estava desfalcada consideravelmente . 

O pano do navio estava em mau estado quasi todo. Ha
via a andaina da verga mu.ito velha, pois vinha desde Lis
boa, e já sahira com bastante uso, e havia duas gavias no-
Vas, ou quasi novas. · 

A corveta AfJOTzso d'Albuquerque tinha as caldeiras muito 
cançadas e haviam sido em Lisboa, pela vistoria do pessoal 
competente do arsenal, julg1das aptas para um anno apenas, 
e' isso mesmo com pressão reduzidã. O seu fundo, que é for
rado de zinco e carece de ser limpo de 6 em 6 mezes, estava 
nos ultimas ·tempos sujissimo e tirava ao navio muito anda
lbento. Á vela anda ella pouquíssimo e só com ventos largos. 

Tal era o estado dos navios, que foram mandados para 
commissão táo grave e tão séria no Rio. 

Taes eram os navios, com ·que Portugal era representa
do deame das prrmeiras p€>tenci3.s do mundo, e n'um porto 
?nde os portuguezes tê em os maiores e · mais importantes 
lnteresses e maior numero de compatriotas. 



Este estado da corveta Mindello era já notoriamente co
nhecido. 

E mesmo depois de estar no Rio, Augusto de Castilho 
o fez bem conhecer e mencionou repetidas vezes, pedindo 
e instando que substituíssem a Mindello. 

Em suas notas n.0 66 de 17. de setembro, e n.0 roo de 17 
de outubro de I8g3, referia Augusto Castilho o estado do 
nav.io, em sua nota n. 0 5 de. 1 o de janeiro de 1894, elle 
escrevia n'estes termos positivos e claros ao conselho do 
almirantado : 

<<Estamos, pois, aqui luctando presentemente 
cqm as mais extraordinarias e imprevistas con
trariedades. . . • A corveta M indello 
está .n!>um estado 1nis erav el a 
todos os respeitos&· As suas embarca
çóes velhas e arruinadas ; panno só o que está 
na -verga já em bastante uso e duas gavias no 
paiol em bom uso; os toldos, que estão enver
gados, unicos que existe.m, e que servem para 
o sol e para as chuvas, quasi de todo inuteis. 
Al cim d'isso carece de todas as beneficiacóes 

•' ' .. 
internas de cavername e outros met::Jes, etc ., etc. 
Os tanques estão em adiantado estado de ruína 
e nem pódem ser convenientemente raspados 
porque se arrombam, como já succedéu em. Mos
samedes. As chapas exteriores dos paioes de car
vão na casa das machinas,~ estão no mesmo es
tado e já com varias remendos. Aqui é presen
temente impossível proceder-se aos grandes tra
balhos de beneficiaçóes internas, não só por não 
haver lagar onde se depositem em terra as cau
sas de borcio que empacham esses trabalhos, mas 
tambem porque o navio deve estar constante
mente promptp a mover-se e a quadra é insa
lubre. 



«A guarmçao tem ha muito completo o seu 
tempo de estaç~o, havendo mesmo quem tenha 
muito mais de tres annos e não tem conseguido 
ser substituído, não obstante os reiterados pedi
dos que tem feito. O serviço tem sido violen
.tissimo, não í:anto pelo trabalho physico, como 
principalmente pelos incommodos de um longo 
estacionamento de 5 mezes no mesn10 ponto, 

· vivendo a bordo em estação quas i sempre de 
c·huvas, sem se poder ir a terra, sellão excep
cionalmente · e por pouco tempo , s em grandes 
meios para fazer face á carestia da terra, e não 
podendo os officiaes por esse motivo estreit:ar 
muito as relações de convivencia que existem 
entre officiaes estrangeiros, pela impossibilidade 
em que se acham de retribuir condignamente 
os convites e obsequias que rece bem. 

«Pessoalmente eu·, estou cançado e doente, e 
cnreço de regressar a Portugal para me tratar 
convenientemente e, sobretudo , para descançar. 

«Os longos 5 mezes que aqui tenho. passado, 
mas principalmente todo o tempo que tem du
rado a revolta e gue já vae além de 4 mezes, 
t~em sido de grande trabalho physico e inte!le
ctua·l, de grandes anciedades moraes e de res
ponsabilidades políticas g uasi inco mportaveis , 
e spe cialmente por n ão ter quem 
consulte~ oupor1ne n ã o respon
derein aquelles a quem me dir ijo. De todos 
os commandantes superiores sou eu o unico · 
que está aqui a pé firme desde o começo d'esta 
questão o. -t 

. Em .nota n. 0 18 de zz d'esse mez, voltava Castilho a in
SI . 

stir, dizendo : ------1 v. 
e1a a nota n." 5 de 10 de janeiro de 1894. 

·, 
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«Continúo a instar pela necessidade de fazer 
retirar a corveta J.\llin:iello, a qual carec·e toda
via de fazer a viagem de regresso com todo o 
vagar, tocando nos diversos pontos, onde a pre
sença de um navio portuguez é sempre util, e 
fazendo-a chegar a Portugal em estação menos 
prejudicial do que póde ser o inverao. 

«Terei talvez que mandar para L1sboa o L
0 

sargento Lucas que está doente ; tenho um ~s .! 
pirante da machina tambem um tanto anemico ; 
estão todos cançados do serviço penosíssimo que 
aqui têem desempenhado, e com direito a r-eco
lher ao reino. A febre amarella vae-se desinvol
vendo com intensidade, e não acho justO que a 
ella se exponha esta guarnição_ ,, 1 

I . 

Mas a tudo isto, que era bem positivo, o governo respon
dia com a palavra opportunamente I 

Na sua nota n. 0 20 de 3o do mesmo mez de janeiro, 
Castilho replicava : 

«Ü documento n. ~ 10 é um telegramma d'essa 
secretaria em que se me diz que opp01·tunamente 
se darão ordens sobre o assumpto dà i11inha 
nota: 11. 0 5. Supponho que este t"! legramma se 
referirá ás ponderações que fiz p:Úa ser man
dada retirar a corveta Mindello, e sobre tal as- · 
sumpto . direi mais o seguinte: · 

«A estação está muito insalubre e a febre ama
rella propaga-se rapidamente por essa cidade 
com uma intensidade es.pantosa, dizendo todos 
que os navios no porto estão em gera!" em peio-

1 Veja a integra da nota n. 0 18 de 1894. 



res condições do que a população da cidade . . .. 

está o · ':!stado moral da guarnição em geral, pela 
forçada e longuíssima permanencia a bordo, e pela 
sequestração de todas as distracções da terra , 
sensivelment~ abatido. Eu proprio estou ha dez 
di as em terra, vivendo no consulado em t.rata
[Dento rigoroso com um medico especialista, por 
causa do teimoso eczema que me a tormenta ha 
mai s de 70 dias. O official immediato, que me 
substitue a bordo, é um 2. 0 _tenente moderno , 
o qu e é inconveniente em um navio d'aquella 
cathegoria e onde h a officiaes com mais grossos 
galões. Em. consequencia d'isso, estão os offi
ciaes da Nhndello a tres divisões, com o serviço 
pezadissimo de r etem: ao passo que os da Af 
fonso d'.A.lbttquerque, estão a qua tro divisões por 
ter aquelle navio completa a sua lotação. 

E u sei beni que posso perfeitamente convocar 
uma junta de saude, e que esta não deixaria de 
opinar pela minha retirada. Em tal hypotb ese 
teria que aba ndonar o na vi o e seguir no paquete. 
Não o faço, porém., porqué entendo 
que não devo abandonar o meu posto, senão 
em um a ultim a extremidade, esperando a todo 
o momento que d'ahi seja dada ordem para a 
retirada do navio. O oppm·tuttamente do tele
gramma d'essa secretaria, é porém uma palavra 
tão vaga, que quasi equivale a um não.» 1 

Mas o tempo pass:wr., a corveta peiorava, e o governo 
nada decidia! 

----
1 v .. 

e]a a integra da nota n.0 20 de 1894· 
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A g de fevereiro, Augusto de Castilho insistiu de novo, 
dizendo: 

<<O fogão da Ddindello, que recebeu em Loan
da mais de uma ve~ grandes concertos parciaes, 
para ir remediando, porque se 'contava com a 
chegada a Lisboa no outomno do armo passado, 
está hoje quasi totalm~nte inutil e não durará 
mais 'que tres mezes, no dizer do serralheiro . . 
Aqui não e possível concertai-o com os opera
rios de l>ordo, por ser necessaria obra de fun
dição, e por ser impossível substituil-o emquanto 
elle fosse desarmado para terra. A caldeira onde 
se faz o café para a guari1ição foi mandad-a con
sertar, estando-se provisoriamente fazendo o café 
em uma emprestada do vapor Cidade do Po1·to !f 
Em vista de mais esta ponderosa razão, acho 
que a corveta Mhzdello deve quanto antes reco
lher a Portugal, para receber os concertos de 
que precisa, caso ainda os mereça, e para' dar á 
sua guarnição o justo descanço a que tem jus, 
depois da longuíssima, trabalhosa e incommoda 
estação no golfo de Benim, e da perigosíssima 
e trabalhosa permanencia cJte seis mezes n'esta 
babia em tão anormaes condiçóes. 

«Eu proprio continúo doente do teimoso ecze
ma na perna esquerda, em tratamento rigoro
so com um medico especiali·sta que não poderia 
ir a bordo, e sem poder prever quando me acha
rd de todo restabelecido. Entretanto, vou des
empenhando o serviço do commando da Min
dello e superior dos dois navios, conforme pos
so, assistindo ás conferencias de commandantes 
superiores, que mão têem ultimamente sido mui
to frequentes, o capitão de fragata Francisco de 
Paula Teves, commandante da Affonso' d'Albzt
querque. 



ccE' certo que estou aqui talvez mais exposto 
· á infecção do que estaria a bordo, mas por outro 

lado estou mais accessivel ás noticias e mais 
h::tbilitado a informar minuciosamente o governo 
de tudo que aqui occorrer. 

c<E como .tenho tido infelizmente uma muito 
longa permanencia em climas tropicaes, não ex
ceptuando mesrno o Brazil, creio que irei resis
tindo indemne -sem maior novidade. 

c<Náo me admiraria, entretanto, que outro offi
cial em circumstancias idernicas ás minhas, já 
h a muito tivesse recolhido a Lisboa; e não é com 
certeza por falta de indicação medica a tal res
peito que deixo de o ~fazer. in 

d Isto era em g de fevereiro de r8g4, e em 6 de novembro 
0 anno anterior já o governo reconhecia em actos officiaes, 

~orno no offi.cio do Conselho do Almirantado 11 . 0 r :243, de 
de no_vembro de r8g3, que a corveta lV!indello se achava 

ern . 
VIagem de 1·egresso para a met1·opole, e, como sempre, 

enganando-se em todas as suas previsões·, accrescentava · 

«e só demorada no Rio de Janeiro por uma 
«situaçao anonnal do 'Bra{il que ha todos 
aos motivos para acreditar. te
nha breve termo{!)>> 

D:pois chegaram mesmo a pagar as passagens a officiaes 
e tnpulantes, que aliás requeriam para regressar á metro
Pele · C .a sua custa, para escaparem á morte. A Augusto de 

_astilho, quando, justamente indignado por desconsidera
Çoes guasi officiaes, pedia sua exoneração, respondia-se-lhe, 

1 v. 
e) a -a integra da nota n.0 35 de 1Sg4. 



como mais adeante se verá, que ficasse no seu posto, pois 
era de confiança 1 

Não será inutil lembrar, de passagem, que na occa· 
sião da revolta do Porto, deu o governo ordem, estando a 
pasta da marinha entregue ao conselheiro Antonio Ennes, 
para a corveta Bartlzolomeu 'Dias seguir para Leixões, 
afim de receber a seu bordo os prisioneii;"os que de terra 
fossem mandados. 

E' facto sabido que, quando o capitão de mar e guerra, 
Antonio Fernandes da CLinha, commandante da Bartholo· 
meu Dias, foi receber as ordens do ministro, lhe expoz que 
aquelle navio era o menos proprio possivel para tal ser
viço; que 

1 
poderia trazer 400 prisioneiros do Porto para 

Lisboa, mas que com segurcmça, a bordo, n em poderia con
servar 50 presos. 

E sendo attendido pelo mm1stro, com a corveta Bart!zo
lomeu 'Dias foram mandados para Leixões, o transporte 
India, o vapor Dvfoçambique e um pontão , em cujas cober: 
tas, com escotilhas fechadas e guardadas por gente · ar~ a da, 
podiam encarcerar-se presos com segurança. 

E' êgualmente sabido que essa corveta só serviu para 
vigiar os outros navios e para a reunião de um dos conse
lhos de guerra; e, todavia, a Bartlzolomcu Dias é um navio 
grande e cóm numerosa guarnição; ia para um porto por· 
tuguez e com grandes elementos e apparato de força. Faça· 
se então a comparação com a corveta Mindello, na vi o pe· 
queno, com a guarnição dizimada e enfraquecid8., n'um porto 
extranho, e onde todos conspiravam contra nós e a favor 
de homens, que mesmo nem eram prisionei1·os, mas cida· 
dãos livres e meros refugiados - ·e diga-se em consciencia, 
se poderia haver modo, com as demais circumstancias·, de 
ter evitado os acontecimentos que se deram. 
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Ainda ha pouco, n'esta propria capital, do quartel do 
corpo de marinheiros da armada, se evadiu um sargento, 
que e.stava cumprindo pena. 

E o estado das corvetas não melhorou no Rio d~ Ja
neiro i pelo contrario, quando sot>reveiu o incidente do 
asylo o seu estado e de sua guarnição era lastimoso e como 
se disse nos artigos da contestação. 

Demoro-me n 'estas considerações e n 'esta descripção do 
e~tauo material e moral das nossas forças navacs no Rio, 
n .esta epocha; porque é necessario não dar ás cousas reaes 
explicações sobrenaturaes, nem exigir dos homens causas 
sobre-hum anas ; como tambem é nece ssario que fique bem 
sabido e bem assen te gue, se as circumsta:ncias materiaes 
d~s corvetas concorreram poderosamente para não haver 
ntnguem, que podesse evitar a fuga, a culpa não 
{;· 0 1 elo cotnn.l.andante superior cPes~es 
llavio8. E lle bem avisou i elle bem insistiu; elle bem 
aconselhou , 

1 
Mas que? (como elle dizia) se não lhe respondiam aquel

es a quem elle se dirigia, ou, se lhe respondiam, era com 
0 adyerbio oppodzmamente f 

E depois, metteram-o (a el le ! ) n'um carcere! 

c) 

'· Da. necessidade e possibilidade de reforçar a esquadrilha portugueza 
na ba,hia do Rio de · Janeiro 

Dma outra e das maiores Ímprevidencias do governo foi 
0 

d_eixar a nossa força naval constituida · 2penas por dois 
navJos e ainda por cima nas condições descript;ts . 

E isto é absolutamente indesculpavel. 

/ 



Augusto de Castilho e o ministro de Portugal no Brazil, 
o conde de Paço d' Arcos, ambos chamavam vivamente a 
attenção do governo sobre esta circumstancia e pediam o 
reforço da esquadrilha. 

Logo em 29 de setembro de 1893_, Augus· 
to de Castilho em sua nota official ao conselho do almiran
tado, depois de expôr varias circumstancias e narrar gra
ves acontecimentos, dizia: 

«lntendo que a situação d'este pai{ não pódc 
«se1· mais g1·ave, e que o nosso governo tem obri
«gação de velar comfirmeza pelos il!teresses das 
«vidas e propn"edades dos portugue:;es aqui re
«,sidentes. E-' por isso que- eu acho 
«que para aqui deveriam ter 
«mandado mais navios de guer· 
«ra_, atrevendo-me a sugg·erif· 
«O couraçado «Vasco - da Ga .. 
«ma» con'l.o valioso elemento de 
«força e:ffectiva_, e um.navio pe
«quenoparair ao Rio Grande.»t 

E como já se observou na contestação, este pedido era 
o mais desinteressado e patriotico; pois, vindo para o Rio 
mais navios de guerra portuguezes, Augusto de Castilho 
perderia o commando em chefe, para ser dado ao com
mandante do Va.7co da Gama, of:ficial mais antigo. 

Quando em 22 de outubro_, Augusto de Casti
lho relatava minuciosamente e transmittia ao governo os 
boletins officiaes, referentes á constituição de um governo 
provisorio em Santa Catharina, sendo proclamado presi
dente o chefe Frederico Guilherme de Lorena, lembrava 

1 Veja na integra a nota n. 0 79 de J8g3. 
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de novo a necessidade urgente de virem mms navios de 
g~aerra: 

«O novo chefe (dizia na sua nota ao Almi
rantado) , providenceia tambem ácerca da orga
nisação das forças da guarda nacional _e do a lis
tamento. Este ultimo importante assumpto de 
que trata muito ao de leve o art. S.0 das instruc
ções, póde· c certamente dará logar,-como dá 
n'e sta capital , onde ha outros recursos, - a vio· 
lctKias contra estrangeiros. Sen·a esta uma ue
cessaria occasz'ão para rennos um ílavio em Santa 
.Calllm·úza que apoiasse olS reclamações do consul ~ 
protegesse os 1wssos nacionaes. Como, po
r é n-., não h a cá ~en ão a Min
dello, entendo que não devo a[astà1·-me d'esta 
ba!zia, onde ' o meu serviço é illcomparavelmente 
maz's imporlaizte>J . 1 

Poucos dias depois, Augusto de Castilho, em sua nota 
de 2 de novembro, no ta sob muitos aspectos importantíssima 
(como qua si todas o eram), torna a insistir energicamente 
Pela 1Ú!cessidade de uma vigorosa dcmonsh·ação de [o1·çq.. 

c<Esta a ttitud e (l ê-se ahi) do Governo e dos. 
Brazileiros em geral, e esta manifesta má von
tade contra tudo o que fazem as auctoridades 
portuguezas de terra e de mar aqui em serviço, é 
fartamel1te corroborada com muitas noticias dia
riamente publicadas nos jornaes contra nós, nos 
term os mais infames, sempre aleivosos e tenden
tes a de.:;virtuarem a nossa acção e a indispôr- . 
nos na opinião publica. ,As aggressóes isoladas 

1 v . 
e)a na integra a nota no I03 de 1893. 
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contra subditos portuguezes nas ruas d'esta ca
pital, á luz do dia e ás vezes mesmo por praças 
da força armada, as violencias para os compel
Iir ao recrutamento das guardas nacionaes e do 
exercito, etc., etc., occorrem· com frequencia, e 
causam grande trabalho e difficuldade ao pes
soal do consulado que se vê, já mesmo se m isso, 
abarbado com um trabalho extraord inario. 

<< , \ indisposição geral contra as potencias es
trangeiras gue aqui têem navios, é grande, mas 
a que se manifesta em especial contra os portu · 
guezes é muito ma ior. 

<~ E' po1· isso que não cessa~·ei de nffinna,· a ur
gente necessidade de f'a'{_ernios n'estas 
aguas uma JJigorvsa demonsl?' aFão de j01·ça. 

«Consta -me que o nosso m inis/1'0 l em para ahi 
insistido tan"l.bem n!'e~ta n.ecl\?!s
sidade; n"l.as co:n."l.o nen"l. elle :n.en'l. 
eu ten"l.os :recebido sobre o as
suiupto qualquer resposta!' conti
nzta?·ei a insistj1· n' este pedido n. i 

Lembrou tambem~ue a corveta Duque da Tercei·ra que 
sahiu de Lisboa a 20 de novembro d'esse anno, em larga 
viagem, principalmente á vela, para o Cabo e Moçambi· 
gue, tocasse no Rio e ahi se demorasse, ao menos, 20 dias. 

Lembrou tambem que a canhoneira /?;'o Lima fosse man
dada ao Rio. 

E em 22 de janeiro de 1894, em sua nota n. 0 r8, tendo 
já a experiencia ele tantos mezes das cousas da revolta, 
chegou mesmo a accentuar a necessidade de '1ue fosse para 
o Rio um almirante p~rtuguez. 

1 Veja na integra, a nota n.0 109 de 18gJ. 
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«E' certo ter eu dito, escrevia n'essa nota, que 
era necessario fazermos aqui uma demonstração 
de força; quz"{era eu mesmo que viesse um vice
almirante, ou um cont?"a-almirante mais antigo do 
que- o amen'cano pm-a termos a supremacia na 
direcção dos negocias das confe1"encias.>> 

E este aviso não era dado só em these. Exemplos bem 
capitaes citava Augusto de Castilho ao governo, para que 
este não desamparasse a representação de forças portugue
zas no Rio em tão anormal conjunctura. 

Assim, em a nota n. 0 gg, de 14 de outubr.o de r8g3, 
elle dizia : · 

«A attitude do corpo d·iplomatico e dos com
mandantes das forças navaes estrangeiras para 
conseguir que o governo desarmasse as baterias 
provisorias, que tinha levantado na cidade, tem 
causado espontaneamente, ou por incitação de 
certos amigos do governo, uma má impressão 
que se traduz por diversas fó\·mas, e que é um 
pouco explorada em prejuízo dos estrangeiros. 
Ora, como a colonia portugueza é de todas a mais numerosa 
e os seus elementos de protecção são de todos os menos for
tes, por consistirem apenas n'este pequeno e obsoleto navio, 
segue-se que' nós estamos, mais do que outros · quaesquer es-

. trangeiros, expo3tos a invectivas e actos desagradaveis à pro
vocadores.>> 

E narra em seguida o ac"'onte'Cido com os tripulantes da 
~~barcacão portugueza, que estava de serviço ao corpo 
rlplomatico; conta o desacato commettido contra o capei
ao da fragata franceza Arétlzuse, e contra um pobre por
t~~ue~ espancado e roubado na rua, de dia, por praças da 
p Pna policia 1. -------1 v. 

· 18 3 
e)a-se a integra d'esta notavelnota n.0 99 de 14 de outubro de 

9 . 

6 

o 
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E mais tarde, quando appareceu o manifesto do almi
rante Saldanha da Gama, em I o de deze mbro de 1 Sg3, 
Augusto d e Casti lho 1 sempre na mes ma lucida in sistencia, 
escrevia para o governo : 

«Ü que direi apenas, é que a s!tuação d'este 
paiz está sendo de dia para dia mai s grave 1 e 
que cad~ vez mais urg-ente é que 
o nosso g-overno olhe com at
tenç'ão pelos g-randes interes!'3es 
que tem ligados ao Brazil~ e que 
exige~n umavig·Hanciamuito at
tenta e muito euerg·ica.JJ 

E tocando com o dedo no primeiro colossal erro de offi
cio com,meHido pelo governo• e que f'oi o que e!'3ta
beleceu. o plano inclinado que conduzit-1. 
depois inevitavehne:nte á ·ruptura daS 
relações diplornaticas~ Augusto de Castilho, 
com um bom se.nso raro, com um des~ssombro energico, 
e com um a justeza de vistas notabilí ss ima, contin:.mva n'a
quella nota dizendo : 

<c A retirada do nosso min~stro plenipotenciario, 
gue segue no paquete Po7~tugal, que esta con· 
duz, é considerada J>elos-: nossos· 
inimigos~ que são aqui nun:J.ero
sos e mal dispostos; como un:t9-
victoria alcançada sobre nós
É1 portanto, necessario g;ue mantenhamos col11 
toda a energia a posição a gue tem direito a co· 
lonia estrangeira mais numerosa estabelecida no 
Brazi l, as nossas ligações commercíaes impor· 
tantissimas e as no-ssas tn idiç:ões hist01·icas. Náo 
tenho c0mpetencia para aconselhar o governo, 
mas entendo ser meu dever decla
rar, que o sr. conde de Paço d'Arcos deve nova· 

• 
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mente ser mandado· para este paiz no desempe
nho das funcções que cori1, tanto zelo e digni
dade tem sabido exercer, mormente durante esta 
grave crise, em que elle tem religiosamente cum
prido as instrucçóes que tinha, e que se ' limita
vam a cingir se á linha de conducta seguida pelas 
demais pcHencias. » 

Nã~ se perca de vist~ que era Augusto de Castilho, elle 
Propt1o, que falava d'este modo patriotico, leal e categorico, 
appeliando para o governo para que fossem mantidas as nos-
sas t:ra i' - h' .._ . E . ~ 
1 c 1.çoes 1s ~oor1cas . ~ o governo, que o na o ;u, ou desprezou os seus avisos, não reintegra o conde de 
d aço d' Arcos, e depois vem accusar Augusto de Castilho 
e ter deixado de manter as tmdir;óes herdadas f 

Mas tudo isto foi em balde, 

a A.. força naval ficou reduzida ás duas corvetas, das quaes 
~ · do commandante superior estava no estado que já se 
lsse, e é notoriamente conhecido. 

D·A.. 'Duque da Terceira,· fez sua v1agem, sem tocar no 
~\IQ, 

A R' . G . to· Lima sahiu a 2 de dezembro, mas foi para a 
utne. , 

g Vasco da Gama ficou ancorado no porto de Lisboa. 
tiv enhum impedimento de qualquer ord~m, administra
Po 

0 
ou político, havia para se não ref0rçar a esquadrilha 

· rtuguez ~l a. . 
· ·~ad 

a se fez, porém; até nem uma palavra se respondeu ! 

qu~~s is:o, que é tanto, não é nada em comparação do 

0 a 
1 
epots se deu, quando Augusto de Castilho, concedido 

sy o, requisitou a ida immediata de um navio de guerra, 



ou mercante armado pelo governo, para o transporte dos 
asylados ; com o que tudo teria sido leva do a cabo, sem 
se dar fuga alguma. 

Não anteciparei, porém. 

Nos capitulas que seguem e no seu Jogar proprio, cbro· 
nologicamente se . verá. 

Agora, basta firmar bem, que . o governo foi, desde 
muito ante s do asylo ser concedido, e muito a tempo, 
solicitado, instado~ insistentemen-te 
provocado a reforçar as fo rças navaes portuguezas 
no R io. 

Foi instado e advertido assim, pelo commandante supe· 
rior das forças navaes e pelo .ministro. 
· Foram-lhe até relatadas as desconsideracóes e attenta· 
dos á bandeira portugueza (que adeante se' contarão), · al
guns até á força armada . 

E nada fez. 

E nada preveniu. 

Era o governo, a quem exclusiva~ente pertencia or· 
denar. 

Surdez· ou inconsciencia,. negligencia ou desleixo, 0 

certo é que todas estas instancias de A~gusto de CastilhO 
foram perdidas; foram vozes dispersas aos ventos do de· 
serto, 

Os acontecimentos foram_ engrossando, carregando-se 
tenebrosamente, aggravando-se succes.sivamente, até che· 
garerr~ á extrema agudez, á inevitavel crise: o ministro de 
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Portugal e o commandante das forças navaes avisavam o 
governo de que a situação era gravíssima i 

Mas o governo nem lhes respondia ! 

.. 

----
.
1 Vejam-se todas ·as notas ao Almirantado: n'ellas todas, desde o 

~fl~cipio, minuciosa e documentadamente, Augusto de Castilho pre
:nlu o governo e lhe fez sentir bem vivamente a gravidade da situa· 

Çao. 

; 



.. 
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Desde a revolta do almirante Custodio de Mello, 
até a o asylo" 

a) 

~as ordens dadas a Augusto de Castilho c de suas i'elaç>Jes 
com os outros commandantes superiores 

das forças navaes estrangeiras n'este periodo 

~m 6 de setembro de r8g3, o almirante brazileiro Cus-
1?d10 José de Mello, pronunciava-se contra o governo cons
tituido, e publicava um manifesí:O em que dizia que 

a O P1·esz"dente da Republica armou bra7Jlei
«ros, levantou legi6es de suppostos patriotas, le
<<vando o lucto, a desolação e a mí"sen·a a todos 
«os angulos da Repubiica, com o fim unico de 
«saúsfa~er capn"clzos pessoaes ejirmar no.futu1·v 
«pelo t~rror~ 1 a supre1nacia de 
<CSU~, ferrenha dictadu:ra.».,~ 

---------
E:• 

1
. Este terror até invadiu atravez do Oceano o gabinete portuguez l 
.~ndubitavel. ·Pertence já á historia triste de Portugal. ·v· . e] a-se a integra no fim, bem como os manifestos dos deputados 

que acthe · · 1 · · nram ao mov1mento revo uc10nano. 
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August<D Castilho pediu logo instrucções ao rmmstro de 
Portugal, e no dia 7 recebia, por intermedio do chancel· 
ler encarregado do consulado de Portugal no Rio de Ja
neiro, a comrnunicação do seguinte telegramma, enviado 
da ·legação portugueza: 

« Cornmunique comnu:mdante Castz"lho que deve 
«proceder como out1·os commandantes · até ulte
<<1"i01·es 01·dens, guardando absoluta 1·eserva nos 
seus actoS>J. ~ 

Eram determinações provisorias do mimstra d~ Portu· 
gal, snliátadas po1· Augusto de . Castz"l!zo, como se vê e 
se explica em sua nota ao Conselho do Almirantado de 7 
de setembro, 2 emquanto o -governo não dava ordens. Ainda 
não eram determinações do governo. 

Estas só. vieram em g de setembro, tarde como sempre, 
e sendo apenas commuriicadas em I I d'esse mez a AugustO 
de Castilho por officio do encarregado do copsulado. 3 O 
telegramma do governo foi logo espantoso; era ass im con· 
cebido: 

«Proceda de accordo e em commum corrz 
<<as demais nações». 4 

Proceder em comnzum com as demais nações- como or· 
dem inflexível dada pelo governo interior a um ministro no 
extrangeiro, e singularíssimo. 

Se houvesse dissidencias entre os diversos ministros ern 
conseguencia de ordens differentes de seus governos, como 
poderia o ministro de Pôrtugal cumprir estas ordens ? e 

l 

1 Veja no fim o offici1J ' do Consulado, de 7 de setembro. 
2 Veja a integra da nota n.• 55 de I8g3. · 
3 Veja no fim éste officio de I I de setembro de I8g3. 
1 Tambern não foi publicado no Dian'o do Governo. ' 

• 
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se não quizessem procede~ em comnzum, que poderia fazer 
0 ministro de Portugal? · 

Fosse como fos·se, pr:>rém, Augusto de Castilho tinha de 
procurar pautar sua conducJa sobre estas. communicaçó~s . 
. Eram os outros commandantes superiores, que elle de

Via seguir? 

1\'las o que 
Qual era o 

contrar? 

faziam e o que pensavam as outms nações? 
meio em que. Augusto ~e Castilho se ia en-

A's outras nações não as preoccupavam senão os actos 
de generosidade, a protecção dos cidadãos; não as inspi
ravam senão o maior espírito hur.1anitario, o mais desassom
braçlo ardor pela defeza das vidas e da integridade pessoal 
e material, asseg·urar os interesses snpe
l'iores da humanidade. 

E este animo admiravel, que agitaya tão unanimemente 
e tão calorosameni:.e todos estes homens valentes e de pai
~es tão diversos, ia mesmo, foi, verdadeiraniente, até á 
Intervenção directa e energica nos acontecimentos bellicos 
da revolta, tanto com o governo como com os revoltosos, 
afim de evitar tanto quanto possível sanguinolentos desas· 
tres. 

Foi isto que mandaram seguir em commum a Augusto 
de Castilho o ministro de Portugal e o governo portuguez. 

E não foi a abstenção egoísta e secca . 
. Não foi a assistencia impassível ás mais horrorQsas ca

tastrophes, deixando-as ruir em torno, sem as evitar, como 
P~dia e poude. 

Não foi a subserviencia degradante. 
Não foi o terror pavoroso . i . ' 

1 A este tempo tinram representação naval ~a bahia do Rio de Ja
neiro os seguintes paizes : a França, a Inglaterra e a Italia. 



' 
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go 

E o governo soube sempre, por assin1 dizer, hora a hora, 
o que se passou; pois Augusto de Castilho' lh'o participou 

·. minuciosamente e com os proprios documentos, nas suas 
.importanti.ssimas notas ao Conselho do Almirantado. i 

E o governo approvou este procedimento . 
E fez mais, louvou-o, como se verá mais adeanle. 

Mas não interromperei a na~ração, e suffocarei em mim, 
como melhor puder, os · commentários que saltam vivos 
d'estes factos eloqutntes, tão aleivosamente desnaturados 

/ pela acccsação. 

Continuo: 

Augusto de Castilho respondia ao officio que lhe commu
nicava o telegramma do governo, dizendo: 

«Tomei !ioje conhecimento do teleg1·amma que 
<<V. Ex/1 1-ecr:beu do governo de Lisboa, e ao 
oqu.al 1.ne conformarei absolu
c< tamen:te!' podendo aslSegu.rar a 
<<V. Ex.a que hoje!' como se1.npre!' 
a buscarei representar clig·na~ 

«mente a nação que an1.bo~ ser
«Vimos». 

E não se cuide (e quem o cuidará, conhecendo Augusto 
. de ·Castilho?) que elle procedia de espirito ligeiro. 

1 ·Publico-as na integra, em volume á pane, porque ellas só de per 
si fazem a defeza- e q elogio- de quem as elaborou- e é positivo, 
que se -se tiv~ssem attendido em tudo e sempre, nenhum mcidente des
agradavel se teria produzido. 
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N 'este mesmo officio ao ministro de Portugal, communi
~~ndo-lhe as deliberações dos commandantes superiores 
das forças navaes, que elle -tinha de seguir!' 
- e que "todas e sempre eram logo · transmiftidas 
ao min"istro de Portugal no Rio- elle escrevia-lhe : 

«Enz face de tão graves acontecimentos não 
ccposso dúxm- de dz{e1· a V. Ex. a que me vejo 
«St='!riamen-te embaraçado para 
«tomar qualquer resolução sen1. 
«o apoio da' posição. e da expea 
<rriencia de "~. Ex. a». 

A.os que, julgando precipitada e levianamente das cousas 
e dos horriens, aliás louvando a coragem e o animo gene
roso de Castilho, o t~nham tomado por um incoercível, 
arr?stado pelos sentimentos magnanimos de humanidade, 
sem a pruden.cia illuminada dos cautelosos, dedico esse 
officio · e todos os mais, que se terá occasião de lêr no 
curso d'este memorial. 1 

E querem vêr agora·, como Ós representantes do governo · 
0 reputavam ? · 

Em novembro de J8g3, quan_do as circumstancias se ti 
nham, não applacado, mas aggravado; póde bem dizer-se, 
quando os revoltosos estavam de coilo mais erguido, e 
quando, como n 'outro capitulo se verá, os ministros es
t:angeiros resolveram retirar-se para Petropolis; em offi
CJo de 2 d'esse mez, o conde de Paço d'Arcos, co!lega de 
Castilho, forre. intelligencia e espírito prompto e certo, es
crevia este periodo: 

----
Ih ~Veja no fim o officio n." 61 de 12 de setembro de I8g3 ao Cortse· 

erro conde de PaÇo d'Arcos. 
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' 
«A V Ex. a, tão co;;:petente em poldica e diplo-

~~.macia, como disti1zcto milt'tar, não dez1o eu, nem 
«posso agora, dm~ quaesquer instrucções, q·t.:t.e 

«lhe não são necessarias, e . que 
«ficam dependentes de circums
«tancias futuras, segundo as 
«C01.:1sas se passarem. >> 1 

E quando mais tarde · Augusto de Castilho pede a exo
neração) o que lhe responderam? o gue responderam a 
este homem, exercendo já ha 28 mezes, varias commissões 
~ão trabalhosas,--tão graves por vezes, ·d'oente e sem re
cursos materiaes, nem ordens, ou instrucções robustas) 
sensatas, intelligentes? 

~ Responderam-lhe que ficasse- que o seu posto, o não 
podia abandonar, porque era de confiança. 

Mas não interrompamos a narração; prosigamos: 

Em 26 de setembro, já o governo hesitaya "sobre as ·or
deps anteriormen~e dadas. 

O proceder em commum que recommendára no seu te
legramma de g, e que por acaso feliz era ag<Dra solicitado 
pela França, já nã0 lhe convinha.~ 

Augusto de Casti lho recebe do ministro de Portugal a 
communicação do seguinte telegramma do conselheiro 
Hintze Ribeiro. 3 

1 Veja no appendic~ o officio de 2 de novembro de 1894 do ministro 
de Portugal ao commandante da Mindello .· ' 

2 O Terror agora não provinh-a do governo brazileiro, mas do pro
priÓ chefe da revolta. Havi9. mego de todos. 

3 Este telegramma tambem não veiu no Diario dó Governo. 
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«Ministro de França acaba de me procu1··cú·, 
adirendo seu govenzo deseja accordo dzfjerentes 
«nações para commandantes 11avios guerra es
«lrallgeiros'R.._-io Janez'ro fazer saber col
dectivamente Custodio Mello que não po-

. «dzrão consentú· que navios d! commercio sejam 
«por etle z'nspeccionados.á ent1·ada-no porto cont1·a 
«pn"ncipios direito das gentes. '1\_espondi ter dado 
<< inst1·ucções geraes a V. Ex. a proceder de a cem· do 
((com repr-esentantes das nações estra.1/geiras. Jl:n
(( for1ne se convú·ia qu~ commandantes dilfe
c, r·e7ltes nc.wios pre1;eni1· Mello que terão de apoz·m~ 

«pl·otesto .já feito n'aquelle sentido: i sto evi
«taria tàlvez acção conectiva 
·<decisiva))."-

Esta mesma ordem do accordo com as outras potencias, 
da acção collectiva com ellas, de farer o que os out?·osfires· 
sem, de não ter opinião, mas de ter sempre, como diz o
povo, as c~stas quentes, r:epetiu-se ainda outras vezes. 

E' assim que em 6 de outubro um telegramma ao conde 
de Paço d'Arcos e por este communicado a Augusto de 
Castilho, dizüt de novo : 

«Mantenho instrucções dadas v. ex.a para pro
ceder de accordo representantes outras poten
cias.n 2 

· Este, porém, tinha uma novidade curicsissima. A's pa
lavras transcriptas seguiam-se estas: 

. 
1 .Vêr-se-ha em todos os telegrammas que o governo não mandava, 

não dava ordens; sempre se.m:opiniáo, solicitava a dos outros, e depois, 
c?mo agora se vé, mette-os na cadei·a por praticarem actos não aucto-
risados 1 · · 

2 Este tambem não foi publicado no Diário do Governo. 
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((Deve, porém, advertir, como Ja declarei a 
ministro de França e ministro d'Inglarerr&, que 
sobre o ass,Jmpto me procuraram para offerecer 
seus officios da parte de se~s governos e ainda 
lhes repeti que na minha opinião deveriam · as 
naÇões estrangeiras limitar-se a proteger a vida 
e propriedade.s dos .r;eus subditos, reclamando 
opportunamente qu!'lesguer indemnisáções devi· 
das a interesses, mas sem intervir directament~ 
e pela força na contenda entre Floriano e Cus
todio, como questão que é de política interior do 

. Brazil.- Hinl'{_e Ribeiro.» 

Isto para o mi'nistro de Portug~l e para Augusto de Gas
tilho nada adiantava. Não _eram ordens. Era apenas a com
municação ostentadora de um dito querido de que se vê 
estar namorado seu auctor. 

Mas tudo isto é extraordinario .-

Pelo outro telegramma já transcripto, descobre-se que 
um d'elles não di,z a verdade .. 

Pois que d0 outro deduz-f;e que a França viera soli
citar o accordo de Portugal, para ·intervir pela força em 
defeza do commercio, e aqui apresentam-se ostentosamente 
as duas grandes potelilcias, a França e a Inglaterra, a of
íerecerem seus serviçoc; sobre o assumpto a Portugal. 

Qual fala verdade?· 
Na hypothese d'este telegramma de 6 de outubro, ser·iá 

isto muito agradavel e lisoogciro para Portugal, e por isso 
se vê o chefe do gabinete por.tuguez, recostando-se sober
bamente na sua cadeira, tonta?· a repetir(!) aos ministros 
dos , dois grandes paizes a tal .opinião de proteger(?) a. 
vida e a propn"edade contra os ataques directos da forca 
armada dos dois partidos em lucta, <u1uzs sem inte1·vi1· di
rectarnente, nem pela força.» 
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A coragem de transformar esta repetid,1 opintao em m·-
dem · aos nossos rêpresentantes, não a houve, como o te-
legratnma- rriostra, ,- e por felicidade para elles. e para Portu-. 
gal, ficou-se apenas na commLinicação da anedocta. . 
. Imagine-se que po,sição unica seria a de Augusto de Cas

tilho com esta ordern pm-·â· qmtpri1' : proteja as vidas e as 
propriedades aineaçadas pelo ata.que directo de · 
for~as belhcas de dois contendores temivús; mas não iu-
t ' -
ervenha directament e_, nem pela força. 

Eu no caso do comma11dante superior dà flotilha portu: 
gueza, se chegasse a rece~er tal ordem, preferiria logo dei
tar-me a afoga"r, do que tentar .de a entender e mais ainda 
de a cumprir. 

Como isto se faria; esta protec~ão, ninguem o compre
hende, -a não ser _explicada com as ultimas palavras do , 
~esmo telegramrna (q·eclámi:m:io opportunamente quaesquer 
zndemn,:~acões » , 

. E assit~ é Úcito c~er que isto queira incul.::ar esta causa 
monstruosa até ao. inverosímil : 1 nada fazer; deixar morrer 
e assassinar os subditos portuguez~s, deixar-lhes saquear á 

vontade suas propriedades e depois reclamar indemnisação. 

E esta mesma, não era pela privação das vidas, note-se 
bem,• mas só a devida a inte1·esses. 

_E mesmo assim, o aviso lá está bem,claro: a reclamação 
nao se deveria fazer senão opportunamente_, ad
Verbio, qu·e na significação consagrada officialmente por esta 
correspondencia, continha a accepção de nunca. 2 

·---
d 

1 -~orno se _verá mais a·deaote, ha um caso, o do telegramma de 26 

e Janeiro sobre o Cidade 'do Porto, que contem a':>ertamente -esta 
~heoria diplomatica de não ~evantar complicações politicas pessoaes 
d 0 gabinete, soffra quem soffrer, contanto que s'e guarde a exteriori· 
a~e ??s principias, ainda que seja á ~.:usta de mutilações. 

VeJ<~ este memorial, pag. 72 e 73. 
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Fosse, ou não, este o conselho, o certo é que ·as p()ten
cias não fizeram casb algum d'esta opinião, e ordenaram, 
approvaram e auxiliaram energicamente a protecção das 
vidas e interesses, sériamente, inte?"vindo de facto entre os 
contendores e até com intimacóes officiaes sob comminacão 

• .;> • • ~ 

de uso de força armacta . 
Augusto de Castilho chegou a ser nomeado com man

dante em chefe das força~ ínter::acíonaes, se tivessém de 
desembarcar, no caso ·de anarchia; o local onde deviam 
estacionar proximo do caes, a propria disposição das tro
pas, tudo chegou a estar determinado e se não se realisou, 
foi porque ambos os contendores respeitaram a força das 
nações repres.entadas alli, e temeram-se da posição firme e 
humanitariamente altiva que tomaram. · 

Foi exactamente pela pratica da opinião contraria á que 
?'epetia~ embalde, o governo portuguez, mas que, felizmente 
não chegou a transformar em 01~dem. 

No paragrapho seguinte se poderá ver mais de perto o 
que foi esta notabilíssima intervenção das potencias, que 
evitou á cidade do Rio ,de Janeiro um bombardeamente 
geral e desastroso, que poupou tanto sangue que seria irre
mediavelmente derram ado; que deixou restabelecer toda a 
navegação e trafego mercante, a circulação das pessoas, 
mercadorias e correspondencias dentro da bahia, na ,qual, 
6-Dmtudo, e como tanta vez, e aliás com toda a verdade, os 
almirantes brazileiros, Custodio de Mello e Saldanha da 
,Gama, diziam, eUes estavam de facto de posse. 

Esta inten1enção directa e pela forr;a é mesmo, sem du
vida alguma; um dos factos mais notaveis e bellos d'esta 
lucta, e seria, por certo o primeiro, se o asylo da-do pela 
bandeira portugueza a mais de 6oo homens semi-mortos de 
tome, apavorados, vencidos e perseguiêlos, não ficasse re
presentando na historia da humanidade e d'este seculo, um 
de seus factos mais brilhantes . 
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Leiam-se as notas, avisos e correspondencias dos com
mandant~s, aliás sempre escudados pelo 
corpo diplomatico, n'esta conjunctura. 

Não ha aíi referencias seccas e hirtas a principias egoís
tas de falso direito das gentes, com idéas de abstenção com_ 
~o~a, mas fatal; ha a proclamação altisona e firme dos 
dtrettos de humanidade, dos principias supremos, deante 
dos quaes todos os outros cedem. 

Eis alguns trechos, que separo d 'esses documentos,_ que 
na sua integra com as notas de Augusto de Castilho, que 
elles completam, se publicam em volume á parte. 

Em 8 de outubro de r8g3, os commandantes das ferças 
navaes estrangeiras, inglezas, italianas, americanas, portu
guezas e francezas, dirigiam ao almirante Mello uma nota, 
P~ra que elle lhes assegurasse que o forte de Villegaignon 
nao faria fogo sobre a cidade, e n'essa nota escreviam : 

«Se basant sur les déclarations de Mr. de 
Mello, gu'il s'abstiendra d'attaguer la ville qui, 
d'apres leurs informations est désormais sans 
défense, et confiants dans sa haute gén.é
rosité et ses príncipes d'huma
nité ... » 

No officio do almirante Magn~ghi, commandante em chefe 
das forças navaes italianas, de 8 de novembro, convidando 
os out~os commandantes a uma conferencia urgente, lê-se: 

« ••. dispositions prises en commun par les com
mandants supérieurs des fiottes étrangeres, afio 
de sauvegarder la vie et la pro
priété .. · '' 

A.~re~peito do incidente do vapor A lice (que tinha fraga
tas de carga com viveres ao pé do seu costado, a que um 

7 



rebocador dos revoltosos cortou os cabos e trouxe com
sigo), em nota dos commandante.s superiores ao almirante 
Saldanha da Gama, já então declarado pela revolta, em 
I I de dezembro de r 8g3., escreviam: 

« Les commandants supérieurs considérent 
l'acte perpétré comme une spoliatioll 
contraíre au.x principes le~ phiS . 
élément~ires du droit des gens . '' 

' 
Os ministros d'Inglaterra, de Portugal, àa Italia, dos 

Estados-Unidos da America do Norte, e o encarregado de 
negocias de França, em 6 de outubro, e ainda sobre a 
questão do desarmamento da cidade do Rio, concluíam uma 
nota collectivà, que dirigiam ao ministro das relações ex
teriores, n'estes termos: 

<<Les réprésentants d'Angleterre, de Portugal, 
d'Italie, des États-Unis de l'Amérique du Nord 
et le chargé d'affaires de France, persévéraot 
dans le ligne de conduite dont ils ne sont jamais 
départis jusqu'à ce jour - de ne poil;t s'imrhiscer 
dans les affaires intérieures du Brésil-ont l'hon
n.eur de declarer à Mr. le Ministre des Rélations 
Extér)eures, qu'ils ne sauraient accépter d'autre 
responsabilité qt:e celle qui peut résulter de 
la :nécessité de proteg·er les in
térêts génér.au.x d~ Phu.1nanité~ 

la vie et les propriétés d e leurs 
n.ationau.x.» 

Augusto de Castilho é nomeado pelos commandantes su
periores para ser portador da nota que redigiram, commu
nicando a Custodio de Mello, que o governo resolvêra 
afinal retirar a artilheria, que collocára no littoral e nas altu· 
ras da cidade do Rio de Janeiro,- e em 7 de outubro, o 
almirante Mello, respondendo aos com mandantes, accusando 



90 
I 

a recep ·- d · çao a nota, e reconhecendo o serv1co prestado por 
ess · ' 

a Intervenção, conclue dizendo-lhes: , . 

ccGrâce à leur noble et buma
nitaire intervention.n 

?.n E em carta p-a.rticular a Augusto de Castilho, o almirante 
n1ello d ' agra ecendo-lhe, p1·ojundamente penhorado, accres-
centa: 

«Comprehendo todo o alcance da nota 
dos commandames estrangeiros, dê que vos di
gnastes de ser o portador, relativamente á retirada 
da artilheria das baterias de terra da cidade do Rio 
de Janeiro ... Ficae, pois, tranquillo a este res
peito; e como me parece que não é caso para 
eu tomar um compromisso ~olem1.1e para com· 
vosco e os outros commandantes estrangeiros, 
limitar-me-hei a manifestar-lhes o rtzeu 7·econhe
cimento como honl.em e brazileiro.>> 

E não é só isto: 

1'1' 
b' ...,m 25 d'esse mesmo mez o ministro de Portugal rece-
ti~~ uma _fidedigna _informação de _que ~elo caminho de ferr? 
c h am Sido expedidos tres form1dave1s torpedos para Nl
e t eroy, a fim de fazerem saltar o Aquidaban, couracado onde 
v~tava o almirante Mello, e outros navios revolt~sos; de
d'am ser conduzidos por nadadores, revestidos de scaphan
v:05. especiaes, que lhes permittiriam a fluctnação e natação 

2
. ~tlcaes, escondida a cabeça em capuz escuro, e que condu-
Iriam os torpedos ligados a boias, até certa distancia, onde 

~s abandonariam, para serem então attrahidos pelos navios 
e ouraçados, em consequencia de um poderoso iman que 
ncerravam. 

t E, ainda sempre na mesma ideia de salvaguardar os in
üe:_esses geraes da Humanidade, e evitar um tal horror, 

Visa d'isto Augusto de Castilho e ·Jhe diz para ver se 
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não se consumma va essa barbaridade, embora fosse em ja· 
vo1· dos revoltososj pois, e rnuito bem, se entendia, que 
se tratava. só dos inle1"esses superim·es da Humanidade, sem 
distincções de revoltosos, ou não ; tal como o proprio Mello 
agradecia como brazileiro aos commandantes o 
terem leYado o marechal Floriano a desarmar a cidade. 

Como ;:;e vê, não se tratava aqui de ser agradavel ao 
marechal Floriano, ou ao almirante Mello. 

Toda esta política dos diplomatas e dos commandantes, 
tão brilhante, é mais elevada: 

Não ha a menor sombra de subserviencia. 

Em nq~me dos interesses !-óuperiores da 
I-Iun~anidade todos esses homens, desassombrada· 
mente) exigiam, ameaçadores, que se não perpetrassem 
actos de força attentatorios de vidas e propriedades, actos 
de barbarie indignos da nossa civilisação. 

Mais nada os movia. 
E por isso, nem um tiro de seus navios se disparou, nen1 

um soldado de' suas guarnições teve de desembarcar. 

Os direitos · supremos da Humanidade imposeram-se, 
porque houve querp soube exigir para elles valentemente o 
respeito que ninguem lhes póde negar. 

E a historia mostra, e a experiencia nunca o desmenti· 
rá, que o mais fraco dos paizes,_ que não esqueça este ca
minho, e que, embora desarmado ou de forças inferiores, 
defenda esses princi pios, h a de vencer sempre e não sof
frerá desaire algum, nem na sua reputação internacio11al, 
nem nos seus interesses montes e materiaes. 

Era esta escola ele honra independente, eram e~tes exem· 
plos de energia e generosidade, era este culto pela Humani
dade, desassombrado, valente, á altura da nossa civilisa· 
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ção, ·o que Augusto de Castilho via aposto lar e pr~ticar a 
cada momento. · 

E é isso, é precisatT,lente o adaptar e seguir a linha de 
conducta d'elles, o que o governo lhe :rpanda v a e or-
denava~ como já se disse. . 

Ainda quando o corpo diplornat ico se retirava para Pe
tro 1· P~ ts, entendendo que estava assente o procedimento a 
5.egu1r, o ministro de Portugal ofliciava a Augusto de Cas
ttlho, dizendo-lhe: 

<<A V. Ex.a, tão competente em política e di
plomacia como distincto militar , não devo eu, 
nem posso agora, dar quaesquer instrucções, que 
lhe não são necessarias e que ficam dependentes 
de cÚ"cumstancias futU?·as , seguudo as cous~.1s se 
passarem.» 

E accrescentava : 

«Está V. Ex. a perfeitamente informado e co
nhece os despac~os elo nosso .governo, que nos 
ordenam de seguir a acção das outras potencias; 
nada mais portanto preciso dize1·-lhe.» 

E deve notar-se, que, quando o conde de Paraty foi para 
0 Brazil, as instrucções que tinha, dadas pelo governo, eram 
a observancia das instntccóes anten·ormente dadas ao conde d • . 
e Paço d'Arcos. · 
E elle proprio que o confessa no seu depoimento perante 

0 dr. auditor. i 

E depois, quando, obedecendo aos princípios de huma-

1 
A folhas 219 v.o do processo. 
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nidade, ·ás leis do direito internacional; quando, proseguindo 
n'este caminho, que tão accentuadamente lhe fôra marcado 
pelo corpo diplomatico e pelos outros commandantes e:· 
trangeiros, Augusto de Castilho concede o asylo aos venci· 
dos, a quem se acabava de repudiar uma capitulação alta~ 
mente favoravel aos vencedores, ficando assim sujeitos a 
mais certa, inevitavel e miserrima trucidação, - o mesmo 
governo accusa-o de praticar actos .não auctorisados!! 

.Imagine-se, porém, um momento, que se déra o contra· 
rio: que se realisára esta causa horr0rosa, onde a honra da 
Patria se afundaria com a honra de Castilho, e que con· 
sistiria em assistir, impassível, de cima da tolda, sob a 
bandeira portugueza ~ndulando ao vento , salvo e inco· 
lume, fechados os portalós, mandando impellir e arremes· 
sar para q mar os que viessem na suprema agonia agar· 
rar-se ao costado decrepito do navio portuguez, assistir 

' . 
assim, radiante de selvagem egoísmo, á destruição sangut· 
nolenta, estupenda e barbarissima de tantas pessoas e tão 
grande material, sob o bombardeio e fusilamento ferozes e 
fulminantes de todos os lados da bahia, das fortalezas, da 
esquadra, das baterias dos caes e dos morros, e isto tudo 
contra gente sem defeza, exhausta, com fome, sem muni· 
ções, irmãos e patrícios, sem mais coragem moral, e pos· 
suidos do mais horroroso panico. 

Imagine- quem tiver coragém de representar esta sce· 
na - que tão grande atrocidade se perpetrava, e diga se 
não era então que o governo portuguez poderia legiti· 
mamente perguntar ao commandánte das suas forças, to· 
mando ·lhe strictas contas, o que tinha feito ás ordens que 
sempre lhe mandára; o que fizera dos exemplos de huma· 
nidade, que sempre lhe tinham dado, e em casos muito me· 
nos grayes até, os representantes das outras nações, a quem 
lhe ordenára de seguir? 

Aquelle fôra o momento supremo- e é n'elle 
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que Augusto de Castilho teria esquecido as m·dens dadas 
e re ·d pet1 as tantas vezes I E . 
d , se as ordens fossem, ou podessem porventura ser, 
e dar com o pé nos desgraçados, que o pavor subjt:1ga va 

~ a morte perseguia ferozmente, - eu pergunto ainda se um 
ornem, que não fosse desnaturado, poderia _ cumpril-as ? · 

1 ~ ?rdens que a natureza humana não comporta - não são 
.egltlmas. 

E a ordens iUegitimas- 0 Direito manda desobedecer. 

b) 

Actos de acçã.o collecJiv~ dos commandantes superiores estrangeiros 
de accordo com o corpo diplomatico 

.As r~~miões 'e conferencia" dos commandantes das for 
Ças navaes estrangeiras no Rio foram incessantes e innu
tneras, principalmente a principio. 

No fim , c · · E . ' porem, 101 o contrano. 
Isto é facilmente comprehensivel. 

A. revolta da marinha durou de 6 de setembro de r8g3 
a I3 d . . 
. e marco de 1894. A intervencão das potencras, 10-

Sistente ' · . ' 
e energtca, consegum, ao cabo de certo tempo, 

~om~ que fixar o modus vz·~endz" n'aquella bahia e n'aquella 
ocalJdade do B ·1 'A' _ razr . 

s medrda gue o tempo decorri~ , iam-se, por ~m lado, 
Uccedend d' . 'd o os .rversos casos e 1nc1 entes communs, e a Prop · ' 
. OSito de cada um se ia fixando a norma e estabelecendo, 

e Irnpond . . . . 
~ o, o regrmen, que ás potenCias parecia mars con-
orrne aos interesses deraes da Humanidade e do Direito; -e b 

f 1 ' por outro lado, tambem é certo, que os revezes, a 
a ta de m · - · d - I iarn un1çoes e de mantimentos, e a epressao mora, 

enfraquecendo progressivamente- os revoltosos. 



E' por isso que já em 2 de novembro de r8g3 o ministre 
de Portugal officiava a Augusto de Castilho, dizendo-lhe: 

«Üs representantes das nações, que têem na· 
vios de guerra na bãhia do Rio de Janeiro, com 
a preslantz.ssima coadjuvação dos s1·s. comma~~

dantes d'essas jo1·ças navacs, conseguiram até hoje 
evitar o bombardeamento geral da cidade··· 

((Os trabalhos diplomaticos a tal respeito estão 
findos, em vista das declarações do governo e 
dos insurgentes. Portanto, nada mais têem a fa
zer, por ora, ·os ditos representantes, de quem 
a presença n'esta cidade se torna inuül ... Os 
srs. commandantes das forcas navaes conhecem 
tudo isso, e mais de utTla v~z o têem feito sentir 
verbalmente aos representantes; e como os re· 
feridos srs. commandantes · estão de pleno ac· 
cordo em todas as medidas precisas que dáa01 
tomar para protecção do commercio e da vida 
dos estrangei·ros, em nada se acham dependenteS 
dos ministros aqui acreditados, que, de mais, 
nenhum auxilio lhes poderiam prestar. 

llEu e os meus coliegas, em conferencia, deci· 
dimos, em cumprimento do que fica exposto, re
colher ás nossas Legações em Petropolis, par~ 
onde ámanhã retiramos, a esperar qs aconteCl' 
mentos.» f 

E assim como se retiravam os diplomatas tambem pouco 
e pouco se foram retirando os navios. 

A isto accresceu ainda que no principio do anno de r8g4 
rebentou a epidemia de febre amarella; a incommunicabili· 
dade entre os navios era necessaria ;. elles mesmo não esta· 

1 Veja a integra d'este ófficio no appendice. 
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vam permanentemente na bahia e sabiam ao largo a refres
car e retemperar as guarnicóes com o ar puro do oceano e o . ' 

exercício physico. 

~ais adeante eu explicarei com todo o pormenor qual era 
a Situação uas esqmdras, quando sobreveiu o pedido do 
asylo; por agora é necessario, e bastante, que se saiba o 
que acabo de dizer e que se a principio as reunióes dos 
com ' ' - . -

mandantes superiores eram e podiam ser frequenussl· 
mas, no fim, por occasião do asylo, já não se faziam, nem 
se _podiam [ai_el· p01· não haver com quem; pois creio, que se 
cuida g I fi . era mente que no momento do re ng1o 
a hahia do Rio estava cheia de navios e t . 
. 

8 
ra:ng·eiros, o que é radicalmente 

:Cal8 ó. 

Augusto de Castilho assistiu a todas essas conferencias; e s · 0 
a algumas, durante a sua doença, mandou em seu Jo-

gar 0 · ~ 
de commanda~te da Affonso d'Albuqu~:·que,_ o cap1tao 

fragata Francisco de Paula Teves, e Ja ma1s de uma 
Vez t h 

en o referido a alta consideracão em que, para honra 
nossa A · · ' d · 

' ugusto de Castilho era udo entre os emats com-
mandantes superiores. 

_Nas suas Notas ao C-onselho do Almirantado, se póde 
tnmucios · · ~ (d . ameme ver o que foi este trabalho e mtervençao 

elXemos a diplomacia descriminar como melhor lhe pa-
reca est f . . ~ . d 

' es actos), verdadeira mtervençao, ap01a o sempre 
Pelo cor d ' 1 · · b'd po 1p omatJco e sempre attend1do e rece 1 o, ao 
?1enos ostensivamente de boa mente pelo governo e pelos 
Insurgentes. i ' . 

Cu · , 
ac mpnndo, pois, as 01·deJZs do governo portuguez, de 

ompanhar a acção collectiva das outras potencias, Au-------ty. 
nas e)a a narracão de algumas das conferencias dos commandanfes notas s . . 
t38 egumtes: n." S-1 66 -16 84 g-1 roi I03, ro5, I 12, rzo, rzz, 

l .p ' ' ' ' ' ) , 
' ' 145 e 154 de 18gJ; e 5, r3 e zo de 1894. 
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gusto de Castilho, teve o enseJO de collaborar nos seguin· 
tes feitos: 

. a) organisação do plano de protecção pelo desembarque 
da força armada, caso se estabelecesse anarchia em ter~!! 
e perigassem as vidas e haveres dos portuguezes e rnaiS 
estrangeiros; 

b) acceitação do commando superior d'essas forças co01· 
binadas das potencias, no caso de h a ver necessidade de 
desembarque, chegando a fazer-se planta da localidade es· 
colhida e distribuição dos contingentes dos diversos paizeS; 

· c) a intimação e declaração formal ao almirante Mello 
de que não consentiriam que bombardeasse a cidade do 
Rio de Janeiro, sob pena de lhe bombardearem, elles co01· 
mandantes estrangeiros, os navios da sua esquadra ·; 

d) a exigencia insistente, energica e coroada de optirll0 

exito, por .intermedio do corpo diplomatico: ao governo do 
marechal Floriano, para que desartilbasse os caes e morros 
da cidade, evitando assim pretextos para que os insurre· 
ctos a bombardeassem, reputando-a praça de guerra e não 
cidade aberta; 

e) a exigencia egualmente bem nntavel, quanto ao erll' 
prego de grandes reflectores electricos, com que durante a 
noute do alto dos morros da cidade illumi·navam a esgua· 
dra revoltosa, a fim de as fortalezas a poderem bater cofil 
sua artilheria; 

f) a defeza na bahia para evitar a collocação de torpe
dos que por vezes parece ter havido idéa de collocar para 
destruição dos navios da revolta, com perigo para os na
vios estrangeiros de guerra e mercantes; 

g) a desistencia impostaa o almirante Mello d'este fazer 
inspeccionar á entrada da bahia todos os navios, sob pre· 
texto de verificar se traziam contrabando de guerra; 

h) a organisação. e regulação do modo pratico de se con· 
tinuar, apezar da revolta da marinha brazileira, a fazer 
toda a circulação de pessoas e trafego commercial, na ba· 
hia, sem serem molestadas as pessoas, ou os navios por 
qualquer fórma ; 
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z) demonstrações effectivas de força, a proposi~o de 
qualquer desmando das auctoridades de terra, ou d'os re 
Voltados · . , 

J) _a intervenção em defeza das nacões, quando recebiam 
Por · ' 

Inctdentes imprevistos ultrages ou da parte dos re-
Voit ' ' osos ou da parte do aoverno ·. 

k) 0 auxilio prestado / directoria cjo correio para recebi-
lllenro das 1 . . . d . 

ma as e corresoondenCla, vm as em navws; e . • 
tantos outros, que em suas Notas se poderão ver. 

Foi assim que tudo cheaou à reputar-se feito e previsto, 
como já disse, cbegando ~ corpo diplomatico a retirar-se 
Para Petropolis, confiando plenamente que nada de ex-
traordin · . · 

. ano podesse sobrevtr, e que, se sobrev1esse, os res-
Pectrvos commandantes o resolveriam facilmente e prom
ptameote. , 

Previu-se, porém, o cnso de asylo? 

Lembrou-se, porve mura alguem d'isso ? algum dos com-
manda . ' · 

ntes, ou dos diplomatas ? 
Nenhum. 

t Porque se não lembrou especialmente o ministro de Por
ugal ? 

g Porque se não lembrou especialmente o gabinete portu
Uez? 

A.. respo::;ta é simples: 

Po · · _ rque nunca se poz em duvida que de-
ve~· . 
. Po la se: concedido, se chegasse o caso _d'Jsso : 

d rque nao se põe em duvida o que toca aos mats altos 
evere d H · s a umanidade: 

n ~orque se não põe em duvida que a honra da bandeira 
acionai . . ' 

esta _ actma de tudo. . 

se E· a honra de Portugal ficaria manch.ada para ·sempre, se 
tive 

sse negado o asylo. 
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O ministro de Portugal, ao retirar-se para Petropoli~; 
deixava para os casos ;:mprevistos as instrucçóes que JS. 

v1mos. 
a.. • • os srs. commandantes, dizia-lhe. . . ern 

nada se acham dependentes dos representantes. 
A v. ex.'\ tão competente em politica e diploma
cia, não dou, ne.m posso agora dar, quaesq1:1er 
instrucçóes, que lhe não são necessarias ... )) 

De que se pó de então queixar o governo portuguez? 

Pois não dizia, pela bocca do seu presidente, no tele
gramma de 16 de março de 1 8g4, que foi publicado co[Jl 
umà mutilação, que já agora pertence á historia diplomatica 
do paiz: 

,\ 

« ••• representantes nações que teem ahi navios 
de guerra e que portan-to devem ter illstruc· 
ções para o casa de asylo» i 

E a, Mindello e a Affonso d' Albuquerque o que seriam? 
navios mercantes? 

E se eram navios de guerra, e se por-tanto (como 
o presidente do conselho entendia) o representante de Por
tugal devia ter instrucçóes para o caso de asylo, por· 
que é que as não tinha? 

Porque elle lh'as não déra. 

Queixe-se, pois, de si e não mande metter os outros e[Jl 
processos por culpas, que, se existissem, seriam só do go· 
verno. 

1 Veja o '7Jiario do Governo, n.• 108 d-e 1S de maio de 189-4· 
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R . . Abandono d~ploravel da legação de Portugal no Brazil. 
esidencia do encarregado de negocios e séde da legação fóra da immediata, 

conveniente e rapida communir.ação 

TbA' excepção do ministro de Italia, que residia em Santa 
ereza, no Rio de Janeiro todos os outros representan-

tes das - . ' . 1 - p 
tropolis. 

naçoes estrangerras tmham suas egaçoes em e-

O conde de Paco d'Arcos porém, quando comecou a 
~ev I ' ' ' 
' 

0 
ta, e emquanto os acontecimentos estiveram em crise, 

residia no Rio de Janeiro. 

D~ Rio de Janeiro para Petropolis ha communicação por 
carrnnho de ferro, gastando-se no trajecto de ida, ou de 
Volta 5 h . b . ct· ' oras e havendo ao domrngo menos com 01os (o 

ra 1 
I de março de 1894. foi um domingo). 

RO conde de Paraty nunca dormiu uma unica noite no 
10 de Janeiro F. . 
N~1 logo para Petropolis. 

. ao chegou mesmo nunca a ser recebido pelo marechal 
Vrce-presid , . d' . . ente e ate no propno 1a em que entregou ao 
:rnrstro das relações exteriores a proposta de capitulação 

os revoltosos, não esperou pela resposta e retirou-se muito 
socegad . p . , 

O 0 para etropohs, a hora do cos tu~e. 
A. conde de Paraty não propoz nunca ctfra entre elle e 

ugu_sto de Castilho para telegraphar, e o governo não 
Permmia despachos telegraphicos senão em cifra. 1 

pr
1 

'Tambem Augusto de Castilho instou constantemente e chegou a 

g ~Por cifra para o conselho do almirantado, e não o poude conse-
Uir sen· . 

ao muno tarde, sendo elle proprio que a propoz, quando na-
uraJmente d . . d' evena ser o conselho que lh 'a m 1casse. 
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Quando falleceu o segundo tenente Vizetto, da corveta 
Mindello, o conde de Paraty quiz telegraphar a Augusto de 
Castilho e por não vir cifrad'O o telegramma não passou. 

Foi isto em 4 de março de 1894. 
No officio da Legação ,de Portugal a Augmto de Castilho 

de 5 d'esse mez e anno, lê-se: 

«Por tel'egramma recebido hontem do Encar· 
• regado do consulado portuguez no Rio, soube o 

fallecimento do official da corveta Mindello, sr · 
_ Vizetto. Expedi immediatamente a V. Ex.a o se· 

guinte telegramma: ' · 
«Sinto morte official corveta. Pergunto quando 

«funeral desejando assistir. J> 

;\ «Pouco depoisotelegramma,por não es
tar cifrado!> foi-me devolvido ... Conde de 
Paraty.» 

E a morosi&lde do telegrapho era extraordinar.ia. 

Quando, como já se viu 1., o ministro de Portugal, con· 
de de Paço d'Arcos, com o corpo diplomatico se retirou 
para Petropolis, em principio de novembro de r8g3, do 
encarregado d<!l consulado geral de Portugal no Rio foi di
rigido a Augusto de Castilho, em d_ata de 3 d'esse mez, 
um officio, onde se lia o seguinte : 

·«Havendo-se retirado para Petropolis S. Ex. 3 

o sr. ministro de Portugal, tenho a honra de ro· 
gar a V. Ex. 3 se cligne dar-me conhecimento, 
com a possível antecedencia, das operações in
tentadas pela esquadra contra a terra. 

«E' da maxúna importancia saber de taes ope-

t V, pagina gr. 
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rações o mais breve possível~ e se a 
communicação vier por via da Legação, o1·a em 
Pet1·opolis, com a morosidade do te
leg-rapho!' chegará a est~ con
sulado muito tarde.» 

E' este um testemunho. bem insuspeíto do que era a falada 
commun· - R. 

Icaçao telegraphica do consulado portuguez no 10 
Para ·Petropolis. 

No intervallo, emquanto não foi nomeado novo represen-
tante e · h 

se tm a retirado o conde de Paco d'Arcos, o en-
carre d · ' · 

· ga o de negocies de Ponugal era o dr. Garcia da Ro -
sa, que residia sempre do mesmo modo em Petropolis. 

p O conde de Paraty foi chamado a depôr no processo 
a reparatorio. Poucos mezes eram passados. Depunha em 
n gosto de 1894 e o asylo e mais acoinecimentos debatido::. 

a accusa - d . . O d é çao eram-se em março e abnl antenores. con e 
Ih um cavalheiro moço ainda. A memoria, porém, tinha-se, 

C e obscurecido de um modo extraordinario, a ser verdade, 
orno -

ract nao póde deixar de ser, o que consta dos autos exa-
0 ~a presença do digno juiz auditor. t 

Assim n' t ·d . lA -<'1 es e epo1mento e-se- que 11ao garante .que 
1tgusto d c · 1 - d l 

11 - . e astzltW lhe nao podesse man ar te egrammas 
ao czji d 

de u r~ os- e, toda via, com elle proprio se dera o caso 
e . tn stmples telegramma de pezames, que foi devolvido, 

8 - tsto sete dias apenas antes do dia do pedido de conces-
ao de I 

A. asy o, a que o depoimento se refere! 
d. ccrescenta que iSso dependia de ci?"cumstancias e ordens 
e Occas .- )' · · · zaa, a tas sem demonstrar como o !"abra, e todavia, 

1 
Todo est d · · d · · de s. Ex • . e :p01mento é affectado d'este abatimento e memona 

Até · ~ · ou nao se lembra absolutamente, ou sab.e sem certeza. 
se nao d . ou p l recor ou se certo telegramma era ass1gnado, pelo consul, 
e 

0 
commandante da éi\1indello, nem das horas dos comboios. 
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quando se tratou de concessão de asylo, as circumstancias 
eram as mesmas, e se tinham differença era por serem mais 
agudas, e nas vesperas ·do grande combate decisivo, que ia 
ter logar, e por certo se a elle, encarregado de negocias 
de Portugal, se tinha devolvido um mero telegramma de 
pezames, não seria a Augusto de Castilho que se lhe per
mitt!ria. 

E tanto era assim, que entre o consulado e a legação 
havia cifra estabelecida; mas. . . a morosidade do lelegra
pho inutilisava para communicaçóes urgentes o uso d'esse 
meio de communicação de pensamento ! 

E não eram só estes desleixos e circumstancias que se 
davam. 

Houve mais: 

"' 
O conde de Paço d'Arcos foi mandado retirar para Lis-

boa em 20 de novembro de r8g3. . 
A legação ficou entregue ao dr. Garcia da ·Rosa, antigo 

.e edoso empregaclo superior da legação. 
E só em fevereiro do ao no seguinte é que se ' encarregou 

dos negocias de Portugal o conde de Paraty, que parece 
vinha ao Brazil por negocias de sua casa, e parece mesmo, 
que, sem esse motivo, ninguem teria sido mandado. 

N'esta situação, cada vez mais ebulicionada , e que o go
verno conhecia muito bem , ou devia conhecer, pelas infor
maçóes e notas que Augusto de Castilho lhe mandava, co.rn° 
já se tem dito e repetido, tão minuciosas e proficientes, 
deixou-se a legação entregue apenas a um empregado, álias 
muito honesto e digrJO, e depois não se manda um minis
tro plenipotenciario, mas apenas um encarregado de ne· 
gocios! 

1 Veja o capitulo seguinte. 
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Co·mo se verá n'outro capitulo d'este Memorial, durante 
~ste j~te~regno de novembro a fevereiro, quasi 4 mezes, 
~uve !Ocidentes deploraveis, em que a_ bandeira portugueza 

foi deprimida e insultada, e, por não haver quem recla
n1asse e se impozesse em nome de Portugal, até hoje fica
ram taes affrontas sem reparação alguma! 1 

Estas questões ficaram entregues apenas á boa vontade 
do · · ~ d : Pnme1ro secretHrio encarregado da legaçao, e na a 
rnais . E' uma opinião minha, que em nada póde atacar a 
honradez 1 e dignidade pessoal d'esse funccionario; mas 
g~ue rne ·é necessario ·emittir aqui para se fazer ideia da 
Situação. 

Os nfficios de I 3 de janeiro e r 5 de fevereiro de r8g4, sobre 
d~sacatos ás lanchas da Mútdello, e Affonso d'Alf::uquerque, 
sao de uma ingenuidade absolutamente primitiva; inculca
va elle, que deviam ser as potencias que tinham vasos de 
guerra, que devia·m reclamar collectivamente - e encarre
ga:"a Augusto de Castilho de sondar os collegas a esse res 
Peito! 

E depois de lhe communicar pardo tranquillisar que tinha 
elle proprio mettido na caixa do correio a reclamação diplo
rnatica, e que logo que tivesse resposta lh'a rem.etteria, 
fecha o officio com este delicioso e symptomatico período: 

«'Depois da resposta á minha reclamação, quan
do v. ex. a venha a tomar qualquer resoluçao, 
nunca será tarde, me parece~ mesmo conside
rando que um tal acto necessita de ser muito 
considerado.» 2 

Era assim que uma potencia, com os interesses que Por
tugal tinha. no Brazil, se fazia respeitar e acreditar ! 

1 Veja o capitulo seguinte. 
2 

Veja-se a integra d'estes dois officios no appendice. 
Toda esta historÚz diplomatica seria incrível, não sendo feita sobre 

os documentos respectivos; tão espantosos elles são ! 

8 
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A imprensa calumniava-nos e aggredia-nos, incitando as 
classes baixas a toda a casta de vexames contra nós. 

Os diplomatas, elles proprios, com a auctoridade que 
tinham, retiravam-se para Petropolis, para evitar que com 
a sua presença no Rio se exacerbassem mais os espí
ritos. 

As causas tinham chegado a uma tensão tal, que o jornal 
O Aposto/o, por defender a justiça e a verdade, verbe
rando a imprensa calumniadora, e elogiando o procedimento 
dos commandantes superiores, a quem o Rio de JaneirO 
deveu não estar hoje reduzido a cinzas e ruínas; foi sus
pendido e a casa da redacção invadida turbulenta e tu· 
multuariamente pela policia. 

E é n'esta situação que o governo portuguez c-ede á exi
gencia da retirada do seu ministro, que tão correcta, ener· 
gica e prudentemente procedêra, e como que o despede , 
como alguem que despede um creauo por insinuações de 
um visinho,- e deixa a legação de Portugal abandonada,, ou 
o que .é peor, entregue apenas á sincera, boa e ingenua 
vontade de um empregado edoso, que não estava, porém, 
á altura de representar Portugal n'estas circumstancias 
excepcionaes ! 

E de tudo isto, - da inconveniencia de ser a séde da !e· 
gação em Petropolis,- do erro de ter a legação abandona· 
d.1, -de não haver cifra combinada, -- de todos estes fa· 
ctos e indesculpaveis desleixos da administrÇlção publica, se 
queixou mais de uma vez Augusto de Castilho e avisou e 
advertiu o governo, - o mesmo governo, que agora o quer 
culpar a elle! 

Vejamos os documentos: 

Logo no . dia 7 de setembro, dia seguinte 2.0 rebentar da 
revolta da marinha, Augusto de Castilho escrevia ao con
selho do almirantado o seguinte: 
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«Pelo n1otivo de ig·norar eu se 
o nosso ministro que se achá 
em Petropolis terá ou não podido infor
mar o nosso governo ácerca dos ultimas gra
víssimos acontecimentos que estão agitando este 
paiz, acho do meu dever narrar a largos traços 
essas occorrencias. » 1 

!
Taes eram as difficuldades de relacóes entre o corpo di-

p o . ' 
lllatrco e os commandantes supe1iores! 

.A.o mesmo tempo o corpo diplomatico é convidado pelo 
ll1arechal Vice-Presidente a uma conferencia politica. no 
Pai · acro de Itamaraty, mas recusa-se c fica em Petropolis. 

«Üs representantes das potencias estrangei
ras (diz a nota de 8 de setembrc de r8g3), con
convocados pelo presidente da republica para 
uma conferencia politica no palacio de Itama
raty) recusam-se a annuir a esse convite ~ decla
rando que aguardariam o subsequente desen .. 
volvimento dos acontecimentos e :ficaram 
em PetropoHs.)) 2 

d'ctEste facto, a muitos respeitos notavel, não deve ser per-
I o de · · · · ' d d r 
1 

_ VIsta, como przmezra e remota ongem c. ruptura e 
e açoes diplomati~as com Portugal. Onde a resistencia é 

:enor, vence a forca mais' intensa. Note-se que nenhuo dos 
niolo~atas que int;rvieram n'esta deliberação, q~e por certo 
r . for agradavel ao governo do marechal, for mandado 
etlrar, senão o de Portugal! ... Começou ali o declive do 

1 \' . 

2 V e! a a nota n.o 55, de 7 de setembro de I8g3. 
e) a a nota n.0 57 de 8 de se tembro de : 8g3. 
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plano inclinado, que a fraqueza e o desleixo governativo 
não souberam impedir. 

Aos 6 de outubro de I 8g3, vê-se Augus'lo de . Castilho 
obrigado a propôr cifra ao conselho do almirantado para 
a corresponde~cia ~elegraphic~., pois não a havia! 

Era, portanto, ás avessa s do que devia ser, pois que ao 
almirantado é que competia determinar a cifra. Isto fôra eJi11 
6 d'outubro, e só muito tarde hOliJ)e r'·esposta I 1 

Como já narrei, em principio de novembro de I8g3, 0 

corpo diplomatico retira-se para Petropolis e deixa os cofll· 
mandantes ,\ superiores sem. communicações rapidas e fa 
ceis. 2 

Tão incontestavel é que a residencia dos ministros e~1 

Petropolis seria muito boa para a saude, e optimo rneJO 
prophylactico, efficaz contra a febre amarella, e consolador 
do gosto elo pittoresco grandioso dos t rop icos, mas que 
por cert:o nada mais 'inconvenien,te havia na situacão anor· 
mal, porque passava o Brazil,- que os comn;andantes 
vêeri)-se obrigados a representar ao corpo diplomatico, 
queixando-se da sua residencia a li. 

Eis o texto do te!egramma dirigido ao decano do corpo 
diplomatico, mr. Wyndham, ministro de Inglaterra: 

«In conference assem blea on board Et11a to· 
day, senior naval Cor,nmander represent í:O ~i
plomatic corps that questions .of very pressJng 
importance are daily arising which can only be 
settled by Braziiian Governen~ent, and · ~e 

1 Veja a nota n.0 91 de 6 de omubro de J8g3 . 
2 Veja 0 officio do ministro de. Portugal a Augusto de Castilho, de~ 

de novembro de I8g3. 



:find it most diflicult to commu
nicate such question to Diplo
matic corps at theü~ prese:n.t re
side:nce at Petropolis. Rio de Ja
neiro the r 3th december, 1 8g3. )) 

Immediatamente esta difficuldade, grave no presente, e 
gravíssima para qpalquer caso fu turo imprevisto, como foi . 
0 do asylo, é commuuicada por Augusto de Castilho ao 
governo portuguez. 

Não o ignorou p(l)rtanto. 

Desde muito cedo que soube que todos os commandan
tes superiores reconheciam que a residencia em Petropolis 
os impedia de resolver e communicar de prompto com o 

· corpo diplomatico. 
Mas de Lisboa nada se mandava dizer a Augusto de 

Castilho! 

«Não me tem sido possível (escrevia elle em 
J4. de dezembro de !8g3) mandar a essa repar
tição 're!egrapbicamente as noticias mais impor
tantes d'esta guerra: não só porque esti
ve muito tempo ignorando se 
ahi teria sido recebida a nota 
em que propuz a convenção de 
cifra ... » i 

E accrescentava : 

«Hontem a reunião d.os commandantes supe
riores de forças navaes estrangeiras expoz pelo 
telegrapho ao decano do c,orpo diplomatico, que 
havendo todos os dias questões graves a discu-

.. 
lV . 

eja a nota n.• r4S, de 14 de dezembro de r8g3. 
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tir com o governo brazileiro, eram essas discus
sóes muito difliceis e morosas, residindo em Pe
tropolis os ministros.» 

O telegramma fôra expedido em 13 de dezembro, e é 
só em 17 que o corpo diplomatir:o, por seu decano, dirige 
aos commandantes a seguinte nota de resposta : 

« Le corps diploma tique a Phonneur d'accuser 
réception du télegramme du r 3 décembre des 
commandants des forces navales étrangeres , et 
fait observe.r qu 'Il se tient, comme par le passé, 
à leur entiere disposition, toutes les fois que 
des c i r cons tances impérieuses 
rendraient nécessaire de conférer avec eux ;» 

E continuava com esta encantadora singeleza: 

«il leur suffira d'un avertissement, soit p ar let
tre, soit par télégramme, e1zvoyé à Petropolis eJJ. 

temps opportun (!) pour Le rencontrer 
des !e lendemain à 1.n.idi chez mr. [e 
Doyen du corps diplomatique, à Rio de Janeiro 
au consulat d' Angleterre, Travessa Don Manoel, 
11. 0 8, 1°. 

Petropolis, le 17 décembre r8g3.» 1 

O correio ia, uma vez por dia, ás 4 horas da tarde, por 
navio rapido até á estação do cami!1ho de ferro no fqndo 
d'essa formosa bahia; declarada a revolta, porém, essas 
carreiras deixaram de ter logar e o correio foi por terra, 
dando uma grande volta pelo caminho de ferro. 

1 A este tempo estava Portugal sem representante; o conde de .Paçe> 
d'Arcos viera para Lisboa no paquete Equateur em dezembro de J8g4· 
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Por isso em ·z6 de dezembro, Augusto de Castilho dizia 
para o gove;:-no : 

ttCabe aqui dizer-se que a distancia a 
qué se acha o corpo diploJ.nati
co_, o qual reside em Petropolis, é un.1 se
rio embaraço para a prompta resolução 
dos negocias de nél.tureza urgente e da impcr
tancia d'este 1 e outros. Dirigimo-nos ao corpo 
diplomatico ponderando-lhe a g-ravidade 
da situ~ção_, a necessida de de es
tarmos em contacto it:}timo e mutuo, e a even
tual possibilidade de vir a ser inter
ceptado o caminho de ferro, ou o telegrapho 
electrico. Os nossos representantes, porém, r.om 
excepção do de Italia, por habitar no Rio de Ja
neiro, recusaran-:t-se a vir para 
esta capital, allegando não ser difficil avi
sal-os, e poderem elles comparecer quando isso 
fosse urgente. A responsabilidade 
po?"tanto do t1·anstonw que a ausencia de S. Ex. as 

póde causar en'l u.n1a determinada 
e in.1.prevista oecasião 2 ficará. 
inteira e absolutainen·te com 
elles.» 

E continua v a ainda: 

«Ü que se não comprehende bem, é que sendo 
no Rio de Janeiro a séde do governo, junto do ----

1 
Veja a nota n.0 1 S4 de 26 de dezembro de t8g3 . O caso de que 

s~ tratava era o da po~ição dos navios de guerra, para estarem ao 
a ngo dos projecteis durante os quasi constantes combates diurnos e 
nocturnos entre terra e mar 2 . 

Como a da concessão de asylo. 
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qual são acreditados esses diplotnatas, e resi• 
dindo aqui o presidente da re• 
publica~ todo o :rninh;;terio e o 

principal f'nnccionalis mo" se achem 
os representantes estrangeiros, d u r ante a 
cris-e anormalissima que vamos atr~-

, vessanclo, a 40 kilometros de dis• 
tancia do logar onde elles po• 
deut. ter ·que exercer as suas funcçóes. 
E' -lhes certamente mais agradavel residir em 
Petropolis, mas é inJ.co:rnparavelmen
te inais inconveniente para o desem-

\ penho d'essas mesmas funcçóes.» 

Ainda na Nota -0. o 35 de I 8g4 I se torna v a a repelir : 

«Ü documento n. 0 2 ·é a minha resposta ao 
encarregado de negof:Jos, illucidando-o sobre um 
assumpto que parecia ser-lhe desco• 
nhecido. Não sei se tenho, ou não, obriga
çã0 de informar o representante de Portugal de 
tudo que se passa n'esta bahia, relativamente á 
'revolta, porque desconheço quaes as fontes de 
informação que aquelle funccionario tern ao seu 
dispôr. 2 O que sei é ·que os representantes 
das nações estrangeiras devian1 residil" 
na cidade do Rio de Janei:J:·o, 
como já o tenho dito, por ser aqui a séde do 
governo do paiz e · a residencia das auctoridades 
brazileiras com quem pódem ter necessi• 
dade de estar em contacto.» 

1 Veja a nota n. 0 3.5 de 9 de fevereiro de 1894. , 
2 Era ainda o dr. Garcia da Rosa o encarregado da legação J· 



121 

E já antes, em 1 o de janeiro de 1 8n4, "- refe·rindo · os 
' horrores das prisóes e fusilamentos durante o e stado de 
sitio, Augusto de Castilho chegava á mais nítida ·informação 
e instancia, parecendo portanto impos~ivel qu.e tudo isto 
se esquecesse e se deixasse correr assim a revelia : 

~Não pos:w deixar de dizer n'este Jogar (es
crevia o •infatigavel patriota), com a clara inde
pendencia que sempre inspira as minhas apre
ciaçóes, muito embora nem sempre ta]-,rez justas, 
que m~ parece di;tficil de ~~:~xpli

car a serenidade com que os nossos represen
tantes diploma ticos, ministro e encarregado de 
negocias, têem assistido a estes abusos praticados 
nas pessoas de nacionaes nossos, quando talvez 
em certos casos podessem para elles solicitar e 
obter do governo federal , em troca do horrível 
encarceramento em que os lançavam, a pena 
de ex pu! são do territotio brazileiro nas condi
çóes do Decreto n.0 I566 de d d'outubro pro
ximo passado ... E abstenho-me de mais consi
deraçoes, g~e o ~ssumpto naturalmente suggere, 
por ·ser absolutamente estranho á mi'nha compe
tencia, e por não ter eu direito de criticar os 
actos de outras auctorídades. 

ecO que não posso deixar de dizer de uma 
maneira g~nerica, é que a missão do re
presentante de Portug-al!! sem
pre difficil n'este paiz, é-o ag·ora 
muito. nnais no período d'e agitação e de 
animosidades que estamos atravessando. E, 
incontestavel gue sempre houve uma tal ou 
qual má. vontade da parte dos brazileiros para 

' 

1 Veja a nota n. 0 5 de 10 de. janeiro de 1894-
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com os portuguezes a qual nós retribuímos sem-
_pre bizarramente em sentido opposto no nosso 
paiz. Essa má vontade, eivada de uma mal dis
farçada desconfiança para com os representan
tes de Portugal, de terra e de mar, e em geral 
para com os outros estrangeiros, tem- se nos 
ultimos tempos accentuado em muitos factos, e 
manifesta-se em varios anrictos que surgem a 
cada passo em cada questão nova. E!' evi
dente por·tanto que a tarefa do 
novo representante de Portugal que 
para aqui venha i te1.n que ser toda 
de activa vig·ilancia, de g-rande 
energia!' e ao mesmo tempo de um largo 
espírito de conciliação e cordura para pod~r pro
teger cabal_mente os nossos vastos e multiplos 
interesses, sem todavia deixar de acalmar a má 
disposição do governá brazileiro , que tanto nos 
prejudica: Um ministro novo!' despren
dido de compromissos, com a sua acção perfei
tamente desembaraçada e que saiba intelligen
temente insinuar-se, poderá com algum es
tudo collocar-se desde o principio e:rn 
posição prestig·iosa e efficaz .. ~ 

E(a.ccrescentava : 

11E' tambem absolutamente indis
pensavel que o ministro resida 
na cidade do Rio de Janeiro, 
séde do governo federal, pelo menos durante a 
estação salubre, ~m circumstancias normaes, e 
sempre que haja crises políti
cas de alta gravidade como a 
actual.» 

1 Ministro não foi nenhum; foi depois o conde de Paraty apenas en
carregado de negocies. 



E não eram só receios álias justificados. Houve desde 
logo factos reaes e graves, occasionados por esse motivo. 
Por essa falta de rapidez de communicaçóes se deu o 
grande desastre do bombardeamento da alfandega em 2S 
de 5etembro de I8g3. Custodio de Mello avisára os com · 
mandantes superiores de que estava informado de que o 
governo preparava dentro das docas da alfandega torpedos 
para destruir a esquadra· . 
. Os commandantes fizeram logo saber ao corpo diploma

tlco o que se passava, afim de que este não só averiguasse 
a Verdade da participação do almirante Mello, mas tambem 
para conguir, se fosse verdade, que o governo desistisse 
d'esse intento, que provocaria e daria logar ao bombardea
mento. O ministro das relacóes exteriores desmentiu re-
dondamente a referencia. , 

O corpo diplomatic.o deveri a logo participar isto aos com
~andantes para estes fundados n'essa informação offi.cial 
Intimarem o almirante Mello, afim de não bombardear a 
nlfandega ; como o fizera com os casos de armamento dos 
caes e morros da cidade. 

Que aconteceu, porém ? O corpo diplomatico estava em 
Petropol.is, e pela demora havida na participação, chegou 
tarde e o bombardeamento já tinha tido Jogar com os mais 
fataes resultados, desabanào a flecha da torre da igreja da 
Lapa dos Mercadores na rua do Ouvidor, e morrendo 
Varias pessoas em bairros afastados como na rua Corrêa 
Dutre, ao Catere, etc. ! 

<!O governo (escrevia Augusto de Castilho ao 
almirantado) respondeu de forma categorica que 
era absolutamente falso que estivesse appare
lhnndo qualquer barco torpedeiro .nas docas da 
alfandega. Esta sua resposta porém só chegou . 
bontem (26 de setembro) ao meu conhecimento 
em nota do decano mioistro de Inglaterra sen
do portanto impossivel já evi-



tar o bombardeamento que em 2S 
teve logar. » 1. 

A culpa, pois, de todas estas desgraças coube ao facto 
inconvenientissimo da séde das legações em Petropolis. 

Er~:~. uma triste licção. 

Era um exemplo vivo, bem saliente, assignalado com saH
gue e rumas. 

Mas tudo isto era tempo perdido. 
Ou não se lia, ou se se lia, desprezava-se. 
O governo nada fez. 
A legação de Portugal continou abandonada. 
Os portuguezes encarcerados, recrutados, fusillndos, des · 

protegidos . • · 

E tarde, muito tarde, manda-se, não um embaixador, ou 
um ministro plenipotenclario, mas o conde Paraty e ape
nas como mero encarregado de -.negocios l 

E que .faz este? 

Chega ao Rio de Janeiro e vae direito para as frondosas 
sombras de Petrqpolis ! 

J VeJa a nota n.u 7G de 27 de setembro Je 18-:):l 
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Desconsiderações á bandeira portugueza, que ficaram 
sem a menor reparação 

E' necessario que antes de proseguir, se saiba que du
rante esta revolta foi a nossa nacionalidade menosprezada 
e offendida a nossR bandEira, até na propria pessoa do 
c.ommandante superior das nossas forças navaes. 

E' necessario que se saiba que Augusto de Castilho re
clamou energicamente as devidas reparações, por interme
dio da legação de Portugal. 

E 1 necessario que se não ignore, que ficaram e estão 
ainda hoje sem satisfação, nem reparação . 

Tudo i'sto é. preciso saber-se, pois que, desde qne a accu
sação pretende imputar a Augusto de Castilho actos que pro
vocaram segundo ella a ruptura das relações diplom aticas, não 
se pode perder de vista, que o a,banclono dos negocias diplo
maticos com o Brazil, a frouxidiío do nosso proceder, re
velando-nos officialmente molles e sujeitando-nos a descon
:o.iderações, sem insistirmos pelas reparações devidas, e sof
±'rendo mesmo insinuações para fazer retirar um ministro, 
funccionario distincto e zelosissimo, são porventura as ver
dadeiras causas d'esse acontecimento. 

E va então a culpa a quem deve ir. 

Estes incidentes veem minuciosamente descriptos e do
cumenta·dos nas Notas de Augusto de Castilho ao canse~ 
lho do almirantado. Ahi se poderão vêr nos seus porme
nores. Aqui vou limitar-me á indicação das linhas geraes 
d'esses acontecimentos. 
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Fôra acordado entre os commandantes que por turno, 
estivesse uma embs.rcação das marinhas estrangeiras de 
guerra á disposição . do corpo diplomatico, para qualquer 
communicação urgente. Em princípios de outubro, estava 
uma embarcação da Mz'ndello fundeada para esse fim ,, 
deante do arsenal de marinha, e sem a mínima provoca
ção foi a sua guaroiçã0 insultada e offendida com palavras 
e gestos obscenos, por varias soldados brazileiros de dentro 
do 'recinto do mesmo arsenal.. As nossas praças conserva
ram-se por muito tempo indifferentes a tão extraordinaria 
demonstração; por fim, porém, o patrão da embarcação 
não podendo mais tolerar taes affrontas, saltou em terra e 
foi queixar-se a um dos officiaes que 'não estava muito 
longe. Apezar da admoestação, os soldados pouco depois 
redobraram com mais vigor os insultos . i 

Augusto de Castilho deu d'isto parte ao ministro de Por
tugal, Conde de Paç~ d' Arcos, e afinal foi d:da satis
fação. 2 

Em consequencia de estar inutilisada a caldeira da lan
cha a vapor da Mindello, fôra fretada uma outra lancha 
denominada D. Carlos, que desde o àia 21 de setembro 
estava ao ser-viço d'aguella· corveta. 

Em 21 de outubro a lancha D. Carlos, fôra em serviço 
ao arsenal da mar:inha, e regressando, trazendo a seu bordo 
pessoa .de família de Augusto de Castilho, e achando-se já 
proxima rla popa da Mindello, a cerca de meia distancia 
d'esta corveta e da Urano pertencente á esquadra revoltada, 
sahiram d'este navio duas embarcaçóes a vapor, guarneci
das por gente armada, que com grande vozeria e ameaças 
de fazerem fogo, intimavam a lancha a parar, pois que o 

1 Veja a nota n.• 99 de 14 de outubro de 1893. 
2 V~ja a nota n.• 112 de 4 de novembro de 1893. 
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Cotnmandante da Urano a queria aprisionar. Augr1sto de 
Ca~tilho estava junto á popa da Mindello, e fazendo signal, 
ordenou á lancha para avançar e atracar a B B. o que se 
realisou sem ·maior embaraço. , 

Uma das lanchas perseguidoras atracava tambem e de 
der.J.tl·o d'ella, um individuo reclamava a entrega immediata 
c!a 7). Carlos. Augusto de Castilho respondeu-lhe que não 
comprehendia a intim:ação, nem lhe reconhecia cathegoria 
para.Jh'a fazer. Pouco depois voltava a mesma lancha com um 
official de marinha, mandado do commandante da Urano, 
0 capitão de mar e guerra Eliezer C. Tavares, reclamando 
a. lancha por ter dias antes, segundo dizia, praticado violen
C!as, e que tinha necessariamente de ser confiscada. Repli
cou Augusto de Castilho energicamente, que nada tinha 
com . os actos anteriores, e que de resto a lancha estava 
ct:sde o dia 6 inactiva, segundo lhe assegurava pessoa fide
drgna - e que em · todo o caso a laflcha tinha a bandeira 
Portugueza e a fl.am ula, e não podia nunca ter deixado de 
ser reconhecida como emb~rcação da esquadra portugueza, 
e que nada podia desculpar um tal attentado, de mais e 
mais trazendo a seu bordo uma senhora. 

Logo depois vei'o o proprio capitão de mar e guerra 
Eliezer C. Tavare·s, dar satisfação e assegur,ar que não ti
nha vist0 a bandeira e a fl.amula. 

A este incidente houve tambem condigna reparação. 
Além das satisfações dadas verbalmente pelo capitão de 

mar e guerra Eliezer Tavares, que foi mandado a bordo cla 
M.z·ndello especialmente para esse fim, o propriGl chefe da 
revolta, o almirante Custodio de Mello, mandou o offi.cio de 
24 de setembro de r~g4, dando cathegoricas sat"isfaçóes. 1 

Começo por estes desacatos, prec1sa~ente por terem 

1 Veja as notas n °' 70 e 76 de I8g3 e os documentos annexos. 



dles termir:ado tão . honros~mente para Portugal; e po~
que? por que Augusto de Castilho, sem perda de um m.~

nuto, energicamente exigiu a reparação devida ·e foi co01 
<'.gual vigor secundado pelo conde de Paço d'Arcos. 

Mas esta lancha estava predestinada para outros casos 
lastimosos, 

No dia r de novembro de 1894, vinha essa lancha ern 
seHiço, de tarde, do arsenal de marinha para bordo Gio 
vapor Alice, fundeado perto da ilha de Santa Barbara, com 
a bandeira portugueza e a fiamula de guerra. Foi isto pouco 
depois de se .pôr o sol, mas ainda havia muita claridade para 
se distínguirem as côres, e, todavia, pelos soldados que 
estavc:.:m nos caes foi aggredida a lancha com tiros de fu · 
sillaria. 

Augusto de Castilho entregou este assumpto ao minis
tro de .Portugal, conde de Paço d' Arcos 1 

Em 7 do mesmo mez, os almirantes Mello e Saldanha 
da Gama mandaram avisar Augusto de Castilho de que 
o governo preparava tres lanchas para levarem munições 
para as fortalezas da barra e torpedos para destruirem os 
navios da esquadra revoltada. 

Até aqui nada tinha Augusto de Castilho que fazer; mas 
é que a informação official dos dois almirantes, dizia que o 
governo pretendia levar a cabo esta tentativa, cobriádo as 
tres lanchas com a bandeira portugueza, e que uma d'ellas, 
já sob essa b andeira, conseguira passar incol;.::me dâ Garo· 
boa para .a bahia de Botafogo, onde devia receber a carga, 
pois n'essas aguas territoriaes mamtinha ainda o governo .a 
posse . 

~ Veja a nota n.• I 12, de 4 de novembro de 1893. 
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Foi logo enviada a lancha a vapor D. Carlos e um esca
Ier . armado em guerra, com um oflicial, com ordens de 
apnsionar a lancha suspeita e trazel-a para a corveta, 
caso fosse verdade que ella ainda tivesse bandeira po1·
tugue:{_a . 

. «Como poTém, esta condiçáp essencial se não verificasse 
(diz o oflicio . d:! 7 de noveil]bro de 1894) não foi possh el 
1·ealisar a captura.>> 

Mas no regresso para bordo, perto das j ho ras da tarde , 
f?ram as nossas embarcações atacadas por fogo de fuzila-
na da praia da Gloria! · 

Do mesmo modo foi este incidente communicado ao mi
nistro de Portugal, para elle reclamar a devida satisfação. t 

Mas ainda não era esta. a ultima e reincidente des.feita 
á nossa bandeira, n'esta lancha D. Cados. 

No dia zg de dezembro de r8g3 2 alguns subditos por
tuguezes residentes na ilha de .Paquetá, pediram a protec
Ção do.s nossas forças navaes contra esperados 'ataques do 
governo d'aguella ilha. Augusto de Castilho foi pessoal 
mente na lancha 'D . Gados, a este tempo já bem conheci
da na bahia, com a bandeira portugueza e a flamula bem 
em evidencia . 

Ao passar em frente da ponta d'Cl Ribeira, na parte leste 
da ilha do Governador, foram d'ali dirigidos varias tiros de 
Peça, vindo um de seus projecteis cahir bem proxir.no da 
lancha. 

-------
~ 

1 Veja no appendice o officio do commando das forças nava·es de 7 
de novembro de r8g3, ao conde de Paço d'Arcos. 

2 Veja a nota n.o z de r de janeiro de r8g4. 
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Quando regressava, foi-lhe feito outro tiro com granada, 
a qual veiu rebentar mesmo sobre a embarcação, cabindo 
os seus estilhaços aos dois lados d'ella. Isto foi proximo 
do meio dia! 

Pouco depois de passar a lancha 'D. Carlos, passou no -
mesmo local uma lancha ingleza, a qual não foi molestada 
por fórma alguma! 

Era, pois, a terceira vez gue assim se aggredia brutal
mente a lancha D. Carlos. 

Foi egualmente participado ao encarregado de negocias. 
o que acontecia, para _este exigir c. devida explicação. 1 

Dando parte d'isto ao conselho do almirantado na sua 
nota de I de janeiro, Augusto de Ca~tilho escrevia: 

«Direi apenas que, se eu não consegui obter 
uma condigna satisfação pelas outras aggressóe~ 
gratuitas de que aguella mesma lancha nossa foi 
victima ha tempos, poi' manifesto e deliberado 
proposito da soldadesca brazileira, e quando o 
sr. conde de Paço d'Arcos o exigiu em termos 
dignos e energicos, menos posso esperar obtel-a 
agora, depois da calmante recoJ:ll.
men.dação do ex.mo ministro doS 
estrangeiros9 Hintze Ribeiro' 

1 Veja o officio do commando das corvetas ao encarregado de ne~ 
gocios de Portugal, de 29 de dezemb·ro de I8g3. Esta reclamação fol 
expedida pelo encarregado de negocias, dr. Garcia da Rosa, mettendo-a 
no correio, co~o já disse. 

2 Veja no capitulo seguinte o theor d'este telegramma, que provo· 
cou justissimamente o primeiro pedido de exoneração de Augusto de 
Castilho. 
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no seu telegramma de r6 de novembro .! e sen
do o encarregado de negocias quem a reclame. 
Sujeitar-nos-hemos p ois amais 
esta vergonha, e consentiremos que os 
soldados brazileiros continuem a fazer-nos todos 
os ultrages que a sua arrogante imaginação lhes 
possa suggerir ou que pelos seus superiores lhes 
sejam inspirados. É a u1tima abjecção 
a que podia chegar a nobre 
marinha portugueza)!» 2 

E effectivamt~nte. o conde de Paco d'Arcos fôra manda
do retirar, exacta~ente quando pe,ndia o pedido de satis
fação d'estas afirontas, singular e accintosamente feitas á 
bandeira portugueza, e não poude continuar a solicítar a 
solução d 'ellas. 

A legação ficou então abandonada, como já se disse
e á testa d'ella o secretario, o honrado, mas edoso e fraco; 
dr. Garcia da Rosa. 

E ainda hoje estes desacatos estão sem satisfação!! 

E o contraste com o que acontecia com os proprios re
voltosos é ainda mais notavel: 

Das tres lanchas já ditas, suspeitas de trazerem muni
ÇÕes e torpedos, duas, a Carmen. e S. Roque, aquella per
tencente á casa commerciat Karl Vallais, consignataria da 
Empreza lnsulana de Navegação, e esta á propria Empre
za, foram ambas aprisionadas pelas forças insurrectas, em-
bora com bandeira portugueza. · 

A. Carmen ia com um empregado da casa Vallais fazer 
a visita de sahida ao navio nacional Peninsular, e a S. Ro-

1 Tambem não veiu publicado no Diario do Governo. 
2 Veja a nota n.• 2 de 1 de janeiro de 1894. 

f 
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que ia rebocar uma embarcação com c::1rga de um navio de 
véla. 

A Carmen vinha seguida de perto por uma lancha a va 
por, com o capitão de mar e guerra Elieser Tavares, qu_e 
lhe dava caca. VJeram a bordo da Mindello e ahi se jusu
ficou perfeit~mente o facto, e como, apezar de tudo, o o:ffi
cial brazileiro quizesse levar a lancha comsigo, Augusto de 
Castilho declarou-lhe em to_:n decidido que lh 'o não con· 
sentia , e mandou a lar"!cha para terra immediatamente. 

A S. Roque, cujos papeis a principio não eram bem ela· 
ros, acabou per justificar sua identidade, e, sob redama· 
ção immediata de ennega feita por Augusto de Castilho ao 
almirante chefe da revolta, a lancha foi logo entregue. -t 

As reclamgções officlaes, feií:as em nome de Portugal ao 
governo legal, essas ficaram e estão aincb. sem rep aração 
alguma! 

E não foram só estes os atteotados: 

Em 7 de novembro de I8g3, o proprio commandan_te 
supe:rior das nossas forças navaes, sem provocação alguma, 
e abruptamente, foi desconsiderado em terra, no proprio 
arsenal e por um officia~ superior! 

E sem satisfação ficou tambem este facto! 

N'aquelle dia, Augusto de Castilho, como sempre fizera~ 
e todos os commandantes e officiaes superiores faziam, 
tendo de ir a terra, desembarcou na ponte das officitJas do 
arsenal, local oificialmente designado pam esse fim. 

Ao pôr pé em terra, sahiu-lhe ao caminho um bombeiro, 
soldado, ou guarda, querendo embargar-l!~e a passagenJ, 

1 yeja a ;;ota n.0 120 de 14 de novembro de Í8g3. 
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ao_ que Augusto de Castilho reupondeu, que r,5a recebêra 
avrso algum~ e prosegu[u na direcção da porta da rua . 
. Perto já da porta da sahida, appareceu-!he na frente o 

VIce-almirante Coelho Netto. 

Ouçamos a propna narração de Augusto de Castilho. 1 

('Quando eu chegava junto ao edificio da Ins
pecçáo, já perto da porta da sahida, apresentou
se na minha frente o vice -a lmirante Coelho Netto 
com o seu modo altivo, pouco cortez e nada 
huspitaleiro, e dedarou-me que eu deveria saber 
que era prohibido desembarcar no caes das offi
cinas. Respondi-lhe que. o ignorava, porque a 
c.ommunicação official e.scripta, que a tal res : 

·peito me tinha sido feita, não designava qual 
dos caes do arsenal nos era accessivel e qual 
nos era vedado, e que portanto me havia servido 
até alli indistinctamente de qualquer d'elles con

·forme as circumstancias . 
J «O almirante então em ton: ainda mais arro

gante, disse -me que a parte do estabelecimento, 
onde estava o caes de madeira, não podia ser 
considerada arsenal de marinha (sic), e que por
tan to só no caes da frente eu poderia desembar
car: e accrescentou, que, se eu desattendesse 
esta indicação, ficaria sujeito ás suas consequen
cias! S . Ex.a não disse quaes essas consequen
cias seriam, mas eu ainda lhe repliquei, que me 
achava preP,arado para tudo e &~clarei-lhe que 
me ia queixar d'esta affmni:a gratuita feita á mi
nha pessoa . 

1 Veja nota n.• 120 de 14 de no •:embro de 1893 . 



«Quizera eu ter exp licado ao n·érvoso official 
general, as difficuldades de accesso para a nossa 
lancha grande ao caes de pedra e o inconve
niente de ter ella de vir sempre, em tal hypo
these, com outra embarcação a reboque; m.as 
não tive occasião de o fazer, porque o sr. aJU
dante general da armada, já me tinha virado 
as costas e seguia para o edificio da inspec
ção! 

«Nao posso deixar de notar, que tendo o ar
senal um inspector capitão de mar e guerra, varios 
officiaes superiores, ajudantes e muitos outros 
detalhados por escala diariamente para serviço 
alli, por se acharem á boa vida e sem navios 
em que embarquem, e um numeroso pe~soal in· 
feri o r, é triste e ridículo, e revela bem a inten
ção aggressiva d'este extraordinario incidente, 
que um vice-almirante chefe de estado maior da 
armadil brazileira, esteja a fazer a policia do 
estabelecimento ! 

aEm vista do que foi exposto com a mais es
crupulosa verdade, pedi immediatamente ao nos
so ministro, que exigisse do governo uma con · 
digna reparação e que d 'elle obtivesse com ur
gencia as seguintes explicações .. Como infor
mação officiosa, tenho a dizer, o que álias não 
era talvez necessar io, que pessoalmente tenho 
timbrado em ser, não só attencioso, mas o mais 
cortez que sei, e posso, com as auctoridadcs do 
arsenal. Visitei, logo na cccasião da minha che
gada e officialmente o sr. vice-almirante Manoel 
Carneiro da Rocha, então inspector; e visitei 
depois particularmente os seus successores, con
tra-almirante Julio Cesar de Noronha, e o actual, 

,que é capitão de mar e guerra. Os meus officiaes 
e as demais praças da guarnição do navio, que 
pelo arsenal têem transitado, têem se comportado 
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sempre irreprehensivelmente ou pelo menos não 
me consta o contrario. » 

E não foi só isto. 

Ainda temos os casos dos navios Aliei! e D. Maria. 

Em fins de outubro de r8~3, chegára ao Rio de Janeiro 
urn ~avio a vapo;:- Alice, da firma gortugneza Benchimol e 
Sobr111ho, com carregamento de bois, recebendo ordem das 
auctoridades policiaes para ir fundear ao pé de terra o mais 
Perto possível, para poder descarregar sem perigo. Uma 
lancha da esquadra revoltosa abordou logo ao Alice com 
um official, que intimou o capitão a que não mudasse de 

_ancoradouro, e constou gue os insurrectos pretendiam ap
propriar-se do gado, quando fosse transportado para terra . 

. A pedido de Augusto de Castilho, reuniu -se a conferen~ 
Cia dos commandantes superiores, sob a presidencia do al
mirante Magnaghi, para se deliberar sobre o caso. i 

Resotveram que Augusto de Castilho reclamasse de Cus
todio de Mello, que não tolhesse o licito commercio. 

Fazendo varias ponderações sobre a posse de facto que 
os revoltosos tinham na bahia, em sua nota n. 0 LOg, Au
gusto de Castilho dizia : 

«É claro tambem que o exercício d'esses di
reitos e regalias de pote_ncias neutraes, deve ser 
modificado apenas n 'aquillo, em que tal exerci
cio possa embaraçar as operações de guerra de 
parte a parte, as quaes por caso nenhum deve
mos auxiiiar, ou impedir. » 2 

1 Veja a nóta n.• toS de 3o de outubro de ISg3. 
2 Veja a nota n.• 109 de:'. de novembro de I8g3 . 

• 
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A reclamação foi feita; Mello desculpou-se, dizendo que 
não déra ordem alguma e que nenhum embaraço fazia, 
Augusto de Castilho mandou então que o ALice proseguisse 
e procedesse ao desembarque; mas foi novamente intimado 
o capitão pelo official da esquadra revoltada, intimação á 
qual não obtemperou, seguindo e indo encalhar no lôdo ao 
pé da ilha de Santa Barbara. Ahi mesmo recebeu nova in
timação, d'esta vez trazendo a lancha uma metralhadora e 
gente armada. Foi posto então a bordo do A Lice um official 
portuguez, para obstar aos impedimentos que a esquadra 
queria pôr ao desembarque do gado. 

A descarga proseguiu, e achando-se juntas ao costado do 
Alice, na tarde do dia 7 de dezembro, tres lanchas corri carga, 
ahi ficaram no dia 8 por ser dia santificado, e na madru
gada de g, pelas 4 horas, approximou-se uma lancha a va·· 
por da esquadra revolta da, que, cortando os cabos, levou 
a reboque as tres lanchas com dois de seus guardas, e a 
carga de farinha de trigo e carne secca que tinham, apezar 
d•DS protestos da tripulação. Logo o capitão do Alice e a 
firma que fazia a descarga, dirigiram a Augusto de Casti
lho suas queixas, em consequencia do· que um official da 
1\IJ.indello foi enviado a bordo do cruzador Jupzter, onde es· 
tava a insígnia do capitão de mar e guerra Eliezer Tad.t
res, de quem se dizia ter o commando superior, na ausencia, 
que então se ddva, do almirante Mello; mas aquelle official 
respondeu que as lanchas não levavam guardas e tiol1arn 
ido com o vendaval pela agua abaixo, o que não era ver-
dade. -

A este tempo e já sobre ·este assumpto, fôra enviada ao 
almirante Mello, uma nota formal assignada por todos os 
commandantes superiores, em que lhe communicavam 
que não consentiriam que ao commercio de seus paizes se 
pozesse qualquer obstaculo. 

Em vista d'isso, Augusto de Castilho communicou o 
occorrido ao almirante Magnaghi para elle convocar nova 
.conferencia dos commandantes. 



«Ü almirante Magnaghi (diz a nota n. 0 142) 
ficou indignado com o acto violentíssimo dos re
voltosos, e declarou-me logo que entendia não 
poder ficar sem uma cathegorica e prornpta sa
tisfação, convocando todos os commandantes 
t;uperiores das forças estrangeiras para se acha
rem a seu bordo em 10, ás g horas da manhã.» { 

_N'essa conferencia resolveu-se dirigir no7a nota ao al
ll1Irante Saldanha da Gama, exigindo o re!:peito pelo ~om
ll1ercio estrangeiro, e reclamando contra o roubo d~ carga 
do Alice; nota, que foi expedida por um dos ajudantes de 
Ordens do almirante .Magnagbi no dia 1 r de dezembro. 2 

Em 14 respondeu Saldanha da Gama em uma nota, que, 
~res.cmada na conferencia dos commandantes, foi p.'Jr de
liberação d'~stes entregue a Augusto de Castilho para pro
Ceder como entende.sse. 3 

((As instrucções que tenho (escrevia Aug•Jsto 
de Castilho ao almirantado) são para seguir os 
movimentos das outras potencias, e portanto, 
depois de as ter acompanhado até um certo ponto 
é muito desagradavel encontrar-m e sem o seu 
apoio moral. Se desde o principio eu procedesse 
conforme entendesse e sem consultar pessoa al
guma, talvez tivesse dado outra orie;1tação e torn 
ás minhas reclamações, o .que agora não é já 
possível fazer. Entretanto, dirigi já um offi.cio ao 
alrrúrante sobre este ponto, e estou aguardando 
resposta.» 4 

1 v . e1a a nota n.0 142 de 10 de dezembro de 1893. zv· eJa a nota n.0 145 de 14· de dezembro de 1893 
3 v. ela a nota n. 0 149 de 18 de dezembro de r8g3 . 
4 Veja a 110/a n.0 149 cit. 
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«Ainàa ácerca das lancho.s de carga do vapor 
Alice (diz a nota de 26 de dezembro de J8g3) 
tenho a dizer que o almirante Saldanha da Gama 
me enviou em rg um recibo minucioso da carga 
que era contida nas lanchas, quando ~lias foram 
capturadas, por estar na impossibilidade de res
tituir a propria carga qL~e fôra distribuída pela 
esquadra, e parte da qual já fôra consumida. E' 
bem possi~l que se eu tivesse podido reclamar 
directamente mais cedo, não me tendo prendido 
com a solidariedade collecti·;a dos meus collegas 
commandantes superiores, talvez tivesse obtido 
mais cabal satisfação . ))· i 

E ainda quando era com a officialidade revoltada, vinha 
pelo menos esta especie de satisfação; mas, quando as af
frontas partiam de terra, e então só se podia· pedir por 
via diplomatica a reclamação devida, nunca mais foi esta 
dada . 

O incidente com a lancha D . . Maria, a serviço da Mút
dello, foi dos mais lastimaveis, e jaz tambem sem satisfblção! 

Esta lancha tinha, ·como outras , além do pessoal civil, 
um marinheiro da armada uniformisado, representando a 
auctoridade naval portugueza, authenticando o uso da ban· 
deira, e todos os outros navios estrangeiros procediaoJ 
egualmente. 

E' bom ler este caso sobre o proprio o:fficio, com que Au
gusto de Castilho o communicou ao representante de Por
tugal. 2 

«Posso affi.rmar a V. Ex.a (escrevia-se ahi), 
que desde que taes embarcações estão sob a rni· 

1 Veja a nota n.0 !54. de 26 de dezembro de IS::J3. 
2 Officio de 11 de janeiro de 1894. Veja-se o ,1ppeiidice. 
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nha auctoridade e responsabilidade, nenhuma 
tem desempenhado o minimo a c to, que, mesmc 
remotamente, possa ser alcunhado de suspeitG. 
Se assim não fosse~ eu deshon
raria a farda que visto e os 
:meus longos e pen-osos 35 a:n
nos de serviço sem not:a. 

<<Hoje de tarde, tendo a lancha D. Man·a che
gado ao caes da Harmonia, depois de ter con
duzido a terra varias saveiros de carga, foi-lhe 
intimado que atracasse, porque tinha que ficar 
retida por ser sus.peita, de ter conduzido ha dias 
de terra para a esquadra revoltada, um tal dr. 
Saldanha, que ninguem dos tripulantes conhece. 
O official que intimava esta ordem, não quiz ar
tender as observações que lhe eram feitas, de 
que a lancha pertencia a esta corveta para todos 
os e:ffeitos politicos internacionaes, e clamava em 
altas vozes, que, se o govecno brazileiro proce 
desse como devia , toda a guarnição da Mindello 
deveria já estar na casa da correcçáo! 

«Para tornar effectiva. esta ordem, mandou o 
dito official apagar os fogos da caldeira da lan
cha e mandou saltar dentro d'ella um cabo da 
guarda nacional, Krmado com o terçado, para 
prender o machinista . O machinista e o meu 
marinheiro houveram-se porém com tanta des· 
treza e rapidez, que afastaram a lancha do caes 
e navegaram para o largo, debaixo de 
um . vivo fogo de fuzilaria da 
tropa de terra, depois de terem desar· 
mado o cabo.>> 

. A lancha, porém, não pcude caminhar mais, por terem 
51do retirados os fogos das fornalhas, e veiu soccorrida por 
u~a lancha da corveta Traja~w, pedindo o official respe
ctlVo que se lhe entregasse o cabo da guarda nacional! 



<cEscusado será talvez dizer a V. Ex.a (conti
nua o oflicio ), que me recusei terminantemente 
a satisfazer tal pedido, man_dando ámanhã en· 
tregar em terra aquella praça, a qual me con
fessou, não lhe ter si_9o feito ma.l algum por parte 
da gente da D. Maria, e reconheceu o serviço 
que eu acabava de lhe prestar evitando a sua 
prisão pela gente da esquadra. l> 

E termina v a : 

<<Fico ~guardando com a maxima anciedade 
a resposta de V. Ex.a, parecendo-me que V. E.xa 
conseguirá desagravar-me d'este novo insulto · 
gratuito e calumnioso ... » 

Até hoje ainda A ugusto de Casti lho está aguardando este 
desaggravo ! 

M as elle não se enganava: 

Em sua nota de 14 de janeiro de r894 "- dando parte do 
occorrido por escripto, depois de o ter feito pelo telegra
pho, dizia: 

.«E' a quart a v e z, que uma embarcação 
- ao s ~rviço da corveta e garantida pela presença 

4e gente da armada, é alvo de ataques á viva 
fon,:a, por parte da tropa do governo do paiz .. • 
Actualmente está a lancha 'D. 1\1m'ia sem fazer 
serviço, atracada a este navio, emquanto o en
çarregndo de negocias não · esclarece superior· 
mente esta questão junto do governo federal. 

1 Veja nota n ~· r3 de 14 de janeiro Llc 1894. 
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Co1no porém nenhuma satis
fação me foi dada pelos ante
riores ultrages não a e spero 
d'esta vez!, resig·nando-rne a ir 
descendo assinl de grau em g·rau 
a vergonho!!ila ladeira da humi
lhaçãoo» · 

E no telegramma que dirigira ao conselho do aimiran
tado, em data de 12 de dezembro, Augusto de Castilho 
dizia: 

«Escrever pela prin1eira n1ala. com a 
maior energia e celeridade mi
nistro de Por!ug:tl pedir ~om a 1naior 
instancia exigir a devida satisfação.» 

Mas ouê? 
As nota" diplomaticas iam para a caixa do correio de Pe

tropolis! 
E a ladeira, de que falava Augusto de Castilho, iam-lh'a 

fazendo descer I 

Já depois de ter vindo o conde de Paraty, Augusto de 
Castilho renovou o pedido para serem dad~~ as devidas 
satisfações. 

No seu offi.cio de 2~ de fevereiro de 1 8g4, di.c.ia-lhe: 

<IÁproveito a occasião para chamar a attenção 
de V. Ex.u sobr~ varias representações por mim 
dirigidas a essa Legação, áceréa de desacatos 
feitos pelas a uctoridades federaes á bandeira 
portugueza, e de que ainda nos não foi dada re
paração alguma.» :! 

1 Veja o Õfficio do commando da corveta Mindello ao encarregado 
de negocias, de 2S de fe;vereiro de 1894 no appendicc. 



Mas nada se cons,'!guia ! 

O officio do conde de Paraty, datado de Petropolis, aos 
10 de março de 1894, cornmunica uma resposta do minis
tro dos negocios exteriores, em que declara que, apezar de 
estar a lancha Celestz"na, que fôra violentamente aprisio
nada pela gente de terra, i sob bandeira portugneza, o go· 
verno a não entregava! 

E o mais extraordinario d'isto tudo era, que isto se fazia 
singularmente ás nossas embarcações. 

Como a embarcação portugueza estava por escala atra
cada ao caes ás ordens do corpo diplomatlco, assim esti
veram sempre tambem as dos mais navios estrangeiros, e 
nunca foram alvo de a:ffrontas algumas. 

Uma vez, em outubro de r8g3, o capellão da fragata 
franceza cAréthuse, sahia do hospital da Misericordia, onde 
tinha ido administrar os sacramentos a um enfermo, e, 
mesmo em trajas sacerào-::aes, foi preso pela soldac\e,)ca e 
sujeito aos maiores vexames. 

Mas ao almirante de Libran foi dada olena e formal sa
tisfação pelo governo do pai~. 2 

Pouco mais ou menos pelo mesmo tempo que isso se 
dava, um pobre portuguez era espancado brutalmente e 
e3poliado do qu1e levava, em uma das ruas mais centraes 
da cidade, antes da noite, e por praças da propria policia! 

E nenhuma satisfação nos foi dada nunca! a 

E ao passo gue isto acontecia com o governo do paiz, 
os revoltosos davam sempre, como temos visto, as repara· 

t Veja a pag. 143 
2 Veja a nota n.0 99 de 14 de outubro de t8g3. 
3 Veja a nota 99 cit. 



ÇÕes devidas. Frequentissimamente eram pelos navios da 
esquadra revoltada capturados portuguezes empregados no 
trafego marítimo e commercial da bahia com os brazilei
ros. Augusto de Castilho reclamava-os e foram sempre e 
ogo entregues. i 

E a prudencia de Augusto de Castilho, era extrema e 
exemplar, e nunca qualquer a:ffronta teve Jogar por provo
cação, pequena que fosse. 

E' um exemplo irrefutavel e brilhante d'esta prudencia, 
0 c:aso da Celestina. 

A Celestina era tambem uma das lanchas a vapor ao 
serviço das corvetas portuguezas. Aos 8 ·de fevereiro de 
I8g4 andava no trafego habitual do commercio marítimo do 
Porto com a bandeira portugueza e uma praça da armada, 
e, não obstante isto, foi de manhã aprisionada no caes da 
Barmonia, pela tropa de terra, e á excepção do marinheiro, 
os tripulantes e o dono da lancha foram mandados para a 
P~licia sob o pretexto de que tinha atracado a um dos na
\'los revoltados. 

« ••. Posso desde já affi.rmar á priori, que a 
captura da lancha é perfeitamente injusta (dizia 
Augusto de Castilho na sua nota n.0 35), porque 
o governo brazileiro que nunca me deu a mini
ma .satisfação pelos anteriores insultos gratuitos 
e que nos sente- fracos por não insis
tirmos n'essas e:-:igencias como foi recommen
dado d1ahi ao sr. conde de Paço d'Arcos, en
tende dever descarregar sobre os portuguezes 
as Jras, que tem contra todos os estrangeiros! 

-------
Veja a mesma nota 99 cit. 



E' uma situação degradante e que de dia para 
dia tende a aggravar-se mais. · 

Em tendo a parte official mandai-a-hei pro 
j'01·ma ao nosso eHcarregado de negocias por 
descarga de consciencia, mas certíssimo de que 
nada de util conseguirei.» l. 

E tendo pelo telegrapho communicado o occorrido ao 
almiwntado, recebia esta resposta por telegramma de 9 
de fevereiro de r8g4: 

«Sobr·e aprisionamento lancha poderá V. Ex.a 
tenta~ reclamação collectiva apoiado força nav~l 
retomar lancha pela força estrangeira, ou depolS 
prévio acco:-do commandante superior força caso 
esteja em sitio onde esta tentativa tenha resul· 
tado seguro de futuro proteger- serviço lancha 
com lancha armada de fórma evitar repetição 
tal facto alto critério V. Ex.a resolver 
melhor modo este assumpto para üosso interesse 
nacional. » 

E ape.zar d 'isto, . tão prompto e vigoroso 111:1. sua acção, 
Augusto de Castilho, auctorisado agora expressamente a 
empregar a força, é elle proprio que se abstem! 

Em vez d~1 recorrer á força, ofiicia energica e instante· 
mente ao dr. Garcia da Rosa en1 10 de fevereiro de r8g4· 2 

Na sua nota de 20 de fevereiro de r8g4 3 com largas 
ponderaçóes mostra como o emprego da força se!ia, n'este 
caso, imprudente. 

1 Veja a nota n. 0 35 de 9 de evereiro de 1894-
2 Veja o offi cio do commando da Mindello ao encarregado de ne. 

gocios de 10 de fevereiro de 1894 no appendice. · 
3 Veja a nota n.c 4=2 de 20 de fevereiro de 1894· 



«Essa secretaria respondeu com o seu tele
gramma de g,· o qual não está bastaate claro, 
mas mostra que o governo entende dever em
pregar-se a força para rehaver a lancha é'.ppre 
hendida ... v 

«Pareceu-me (dizia) que não deveria ser de
masiadamente precipitado, pedindo a coopera
ção dos o~1tros commandantes estrangeiros para 
uma acção de ' força •.. >> 

Tambem no acontecimento revoltante da lancha D. éJrfaria, 
a que já me referi, apczar de Augusto de Castilho estar 
possuído da maior e mais expl.icavel indignação, no prop<io 
officio de I 1 de janeiro de 1894, já citado, em que pede a 
formal satisfação, por intermedio do encarregado de nego
cios, elle, não obstante isso~ communicou-lhe gue: 

«Por prudencia e pelo justo receio de repre
salias por parte de tão desenfreada soldadesca, 
e de tão impetuosos e iujustos 'officiaes, não ten
ciono amanhã mandar a terra qualquer das tres 
lanchas Lili, D. Maria ou .':i. ?:(oque ... . Far
se-ha portanto o serviço todo das nossas com
municações com a terra, com as embarcações 
de remos e com o escaler a vapor do arma
mento do navio, mas isto com sacrificio, e freará 
parado o trafego commercial que as lanchas es
tavam desempenhando.>> 

Muit0s outros exemplos formaes d'esta prl.ldencia e cau-
tela se poderiam citar. . 

E não obstante, dos proprios commandantes estrangei
ros, que se lhe apresentavam sempre por norma e se lhe 
lllandavam seguir, Augusto de Castilho recebia por vezes 
exemplos do emprego violento da força, set'n attenções, nem 
resguardos de ordem alguma. 1 

Foram varios os casos; mas bastará lembrar este: 

lO 



Em fins de janeiro de 1894, tres navios mercantes de 
véla, americanos, carregados, pretendiam atracar aos tra
piches da cidade, afim de operarem a descarga. O almi
rante Saldanha da Gama, que parecia tinha ·denuncia de 
que um d 'elles pelo menos trazia munições de guerra para 
o governo , tomou precauções, mandou fazer fo;so sobre um 
d'elles , tendo todos de fundear perto do cruzador <[7-aja?ZO, 

e tendo um d 'elles a sua bandeira atravessada por proj~cteis 
de arma de mão. 

Logo qu e ao almirante Benham, chefe das forças norte
americanas na bahia, constou o que se passava, mandou 
intimar o chefe das forças revoltosas de que no dia se
guinte faria seguir os tres navios, e que emprega:-ia a força, 
se qualquer impedimento se lhes oppozesse; e, a0 mes~o 
tempo, mandou prevenir o general ministro da guerra de 
que teria talvez necessidade de atacar a ilha das Cobras, 
e que então seria bom avisar a tempo a populaçáo da 
cidade proxima d'essa ilha. 

cc No dia 29 de m~nhã (narra Augusto de Cas
tilho), toda a esquadra americana appareceu em 
movimento, tomando os diversos navios posi
ções previamente determinadas. O cruzador 
Dét1·oit, seguiu por entre as ilhas das Enxadas 
e das Cobras, com a guarnição a postos de com
bate, passou )Unto ao cruzador Trajano, deu um 
tiro ~ de polvora secca, que foi respondido por 
outro do navio brazileiro, ao mesmo tempo que 
duas das barcas americanas eram levadas a re· 
baque para o trapiche, indo a terceira no dia 
seguinte sem mais opposição. » t 

Vê-se perfeitamente, portanto, que ao governo portuguez 
não faltavam elementos. O seu chefe das forças navaes 
era homem d'este alevantado críterio, d'esta energia, e 

1 Veja a nota n.0 35 de 9 de fevereiro de 1894. 
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d'esta prudencia, o que é tão raro encontrar-se na mesma 
pessoa! 

_E apezar de tudo isto, a governação é tão imprevidente, 
tao fraca, tão espontanea, que deixa vir uma ruptura d·e 
relações internaciGnaes em vez de manter, alto e respei
tado, o nome nacional! 

Egual prudencia não tinha o almirante Benham, que se
melhante acto de força desenvolveu na bahia, e que, apezar 
de ser praticado contra a esquadra revoltosa, que aliás era 
brazileira, e apezar de produzir na imprensa official grandes 
manifestações de enthusiasmo, foi todavia profundamente 
tnagoador do e~pirito nacional, e isto sem contar as sym
Pathias. singulares da granrl.e _ republica federal sul-ameri
cana para com a :)otentissima republica norte-americana. l. 

Nos jornaes, diariamente appareciam subscripções para 
se dar uma demonstração de sympathia á esquadra ameri
cana. Isto fôra motivado pelo facto de o governo norte
americano ter exonerado o seu almirante Stanton, quando 
este, chegando á bahia do ~io de Janeiro, salvou tanto á 
terra, como á esquadra revoltada. 
~uando, porém, se deu o acontecimento já referido da 

aggressão do almirante Benham á viva to-:-ça contra a es
quadra revoltada, as subscripcões nunca mais appareceram, 
e por completo as esqueceram; tanto o espírito nacional 
se resentira. 

Egual prudencia não mostrou tambem esse mesmo almí
rante Stanton no acto impensado de salvar á esquadra re
Voltosa. 2 

Egual prudencia não mostrou a Inglaterra, · quando em 
Princípios de outubro, receiando-se qne a anarchia se es-

1 Veja a nota n.0 42 de 20 de evereiro de 1894· 
2 Veja as notas n.0 J03 de 10 de outupro, n.0 I05 de 3o de outubro 

c n.• 109 de 2 de novembro de rSg 3. 



tabelecesse em terra, apezar de terem os commandantes 
superiores de accordo com o corpo diplomatico resolvido 
intimar o almirante Cusrodio de Mello a não romper 0 

fogo contra a cidade do Rio de Janeiro, sob pena de as es
quadras estrangeiras o romperem contra a sua esquadra, 
mandou affixar annuncios nas portas do consulado, preve
nindo os seus subditos do perigo da anarchiá, e indicando· 
lhes onde encontrariam as tropas da br1gada internacional 
para os protegerem. 

Este acto provocou da parte do governo, fundamente 
melindrado, a affixação nos lagares mais publicas de boletins, 
manifestando ter todos os elementos de força e impondo. a 
pena de fusilamento a quem attentasse contra a proprie
dade particular. 1 

Egual prudencia não teve a França, que do mesmo modo 
fez affixar os avisos preventivvs no seu consulado. 2 

Egual prudencia não teve a Allemanha no caso do va
por allemão Santos. 3 

Egual prudencia não mostrava a Italia, emittindo sua 
opinião a proposito d'esse mesmo caso. 4 

E todavia a nenhuma d'essas Potencias se 1mpoz a reti
rada de seus ministros- e com nenhuma d ~ellas se deU 
rompimento de relações diplomaticas. 

Pelo contrar~o, o marechal vice-presidente, apezar de ter 
o almirante Stanton, como já disse .. salvado á esquadra re
voltada e acceitado as cortezias d'esta, pelo telegrapho so
licitou espontaneamente do governo americano, que nada 
soffresse o dito almirante ! 5 

1 Veja a nota n.• 84 de 3 de outubro de J8g3. 
2 Veja a cit. nota 84 de 3 de outubro 18g3. 
3 Veja a nota n.• 112 de 4 qe novembro de 18g3. 

~Veja a nota n.0 112 cit. 
s Foi isso por occasião do anniversario da proclamação da RepubJica 

Veja a nota n.• 118 de 21 de novembro de I8g3. 
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E para o commandante portuguez, por um pouco que 
~e ~ã~ pede a extr[ldi ~ção para ser julgado nos_ tribunaes 

• ra~1le!ros como de dzreito , segundo a phrase mepta do 
telegramma mutilado do governo ! 

Que enorme iniguidade ! 

Que collos.sal ingratidão ! 

e) 

Retir&da do ministro de Portugal. 
Um dos mais trist~s e salientes exemplos de politica 

subserviente , 

No officio do ministro de Portugal de r r de novembro 
d_e l8g3, dando conta da satisfação obtida do governo bra
Zlleiro a um dos primeiros casos mencionados no capitulo 
antecedente l. graças á intelligencia, de que já temos falado, 
com que o conde de Paço d'Arcos mantinha e fazia respeitar 
a nossa nacionalidade, escrevia e~se distincto diplomata: 

aNão occulto a V. Ex.a que esta resposta não 
me satisfaz. Sem negar o facto em absoluto, 
desculpa-se com a escuridão e com terem sido 
as descargas de fuzi laria feitas pHa o ar! Tudo 
isto está em contradicção com o relatorio do 
nosso official. Reservo-me para replicar quando 
me cheguem respostas sobre os dois outros con
fiictos. 

dá em telegramma ao nosso governo fallei dos 
dois primeiros e hoje telegraphei a noticiar o 
terceiro occorrido, directamente com V. Ex.a. 

1 Veja a pag. 126. 



«""~eremos se~ como é de esperar, 0 

nosso g·overno entende d.ar-tne 
algt:unas i.nstrucções ; mas quer as • 
tenha, quer não, eu não abandono esta questão 
que considero de dig·nidade na.• 
cional.n 

Ainda tardou 5 dia·s, sobre tantos outros, o . despacho do 
governo. Questões de dignidade nacional' nâ_o 
comportavam estas demoras; mas vae ver-se como a poli· 
ti c a portugueza esta v a contaminada de uma tão profund~ · 
dege11erescencia, que merecia bem ser estudada em parti· 
cular por Cesare Lomboroso e Max Nordau. 

O que aos nossos representantes militar e diplomatic? 
(e a qualquer, por certo) se affigurava serem aflrontas á dt-
gnt'dade naâonal, ao governo não pareceu assim ! . 

O governo estava incommodado por Augusto de Casti
lho e o conde de Paço d'Arcos estarem a pedir satisfação 
ao governo brazileiro,- e em vez das instrucções, de que 0 

conde de Paço d'Arcos estava ha tanto tempo á espera, 
foi -lhe expedido, pelo proprio presidente do conselho e mi
nistro dos estrangeiros, um telegramma, que verdadeira· 
mente lembra o mestre· d'escola resinguento, servindo-se do 
telegrapho como da classica ferula, para ralhar com os 
altos funccionarios, que com tanta hombridade representa· 
vam Portugal. 

«Convem na anormal situação 
d~esse paiz defender interesses 
nossos subdi-tos evitando quan• 
-to possível incidentes diffi.ceiS 
liquidar-se - :1-Iin-tze R.ibeiro.JJ ! 

No officio em que o ministro de Portugal communicava, 

t Tambem não veiu publicado no Diario do Governo. 



este telegramma a Augusto de Castilho, em J6 de novem
~;o de l8g3; sem mais commentarios, o conde de Paco 

Arcos accrescentava o seguinte ao texto do despacho: 

«Este telegramma é resposta aos dois em 
que participei os casos de desaca
tos á nossa lancha com a nossa bandeira, e 
á desagrada vel occorrencia da
da pe~soalmen·te com V .. Ex. a 

no ars~nal.)) ·1 

l E, portanto, a Augusto de Castilho era posto este di
e_ma espantoso: ou desobedece ao governo, 0 ~1 so.ffre in
dt~erente as a.ffro0tas que te arremessam ás faces e á ban
detra que tremula nos teus navios. 

Este teiegramma já foi traduzido por alguem na phrase 
celebre de Camillo Castello Branco- deixem co1TeT o mar
fim - expressão degradada de bilharistas sem pondonor. 

O resultado d 'este telegramma era inevitavel: 

Logo em 17 de novembro, Augusto de Castilho dirigia 
ao ministro de Portugal o officio d'essa data, a.::cusando a 
recepção do da vespera, que lhe communicava o telegram
ma degradado de 16 d 'esse mez, e n 'esse officio lê-se: 

«A linguagem sempre laconica dos telegram
mas é muita vez compromettedora, mas d 'esta 
vez creio que não póde haver a mínima duvida, 
de que o governo portuguez me attribue a res
ponsabilidade d'esres incidentes que elle reputa 
de difficil liquidação. 

~---

1 Veja este officio do ministro de Portugal ao commanda·nte Au
gusto de Castilho, no appendice. 



«Em vista pois do exposto, que implicitamente 
significa, que perdi a confiança do governo para 
a continuacão do exercício do modesto cargo 
que occupo~ e visto como tenho estado ha mais 
de tres mezes servindo ás ordens de V. Ex..a, 
rogo a V. Ex.a se digne de solicitar do governo 
quanto antes a minha substituição. Caso V. Ex:-~ 
entenda não poder fazel-o, espero gue se dignara 
de m'o fazer saber e para que eu a peça direc
tamente, como m'o exije a minha dignidade pes· 
soai. 

«Desauctorisado perante as aggressivas vio· 
.lencias de gente de terra é que eu não posso 

, mais desempenhar cabalmente este espinhoso 
logar.» 

Quando este officio chegava ás mãos do conde de Paço 
d'Arcos, já este recebêra do presidente do gabinete portu· 
guez, um telegramma (tal era a pressa! ) mandando-o reti· 
rar-se e entregar a legação ao velho Garcia da Rosa! 

Não só se lhes deixavam sem reparação as offensas por 
que tinham reclamado ao pé do governo brazileiro, mas 
parecia attribuir-se-lhes officialmente, 'n'uma insinuação in
grata, a culpa dos attentados, e castigava-se o ministro de 
Portugal por ter sabido c.ldender ·a dignidade ponugueza l 

E receosos de que se continuasse a desfo"l''" 
çar Portug·al de tão degradantes jaf .. 
frontas, ordenou-se pelo telegrapho, que o ministro, 
incurso no delicto enorme de não deixar insultar a Patria, 
l~rgasse sem demora a legação e as terras do Brazil! ! 

Accreditaria alguem n'isto, se não visse os documentos? 

O officio de 17 de novembro já transcripto de Augusto 
de C-astilho não poude já ter resposta official do ~conde de 
Paço d'Arcos. 
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Do encarregado de ·negocios, dr. Garica da Roza, nun
ca a teve!! 

Em carta extra-offi~ial, o conde de Paço d'Arcos dirigia . 
estas palavras a Augusto de Castilho: 

«Recebi ainda agora á chegada do comboio, o 
seu officio em que exige que faça o pedido para 
a sua exoneração, por se julgar desauctorisado 
com o telegramma do governo que por mim lhe 
foi commuoicado. 

((Pouco antes de receber o seu officio, recebêra 
eu do nosso ministro, de Hintze Ribeiro meu 
chefe e meu amigo! um telegramma mandando
me «ir a Lisboa sem de1nora entregando 
a Legar;ãv ao Garáa da CJ{o{_a, e assim o 
participar ao governo Brazi
leiro» i 

A anciedade de subs.ervir á política do marechal desco
bre-se 'aqui palpitante: vir a Lisboa sem de
ln.ora - entregar a legação - assim o 
~articipar ao governo brazileiro -tudo 
Isto são phrases symptomaticas. 

I 

Vê-se ás claras todo o horror d'esta política anti-patrio-' 
tica e servil. 

Na carta já começada a transcrever do conde Paço d'Ar
cos lêem-se ainda estas nobres palavras: 

;<Quem paga as custas por sabermos ser por· 
tuguezes! por termos energia e coragem e brio, 

---- - ----

Tarnbem este não veiu no Diario do Governo. 



para não deixarmos affrontar a nossa bandeira! 
sou eu! e é justo que assim seja, visto que sou 
o mais graduado. 

a Que quer meu amigo ?! nós somos tiío peque· 
ninos no nosso Portugal que .... uma bofetada 
na nossa soberania! 

«Ao marechal não agradava o nosso proceder 
correcto ! queria castigar a gallegada f e vendo· 
se agóra aflrontado com as tres energicas notas, 
em que, sabendo cumprir o meu dever, Ievan· 
tei com coragem a luva, que nos atiravam, fez 
tr;:tbalhar o teiegrapho e exigiu a minha sabida. ~ 

D'ahi a recommendação --;para Lisboa selll 
demor a e participe ao g·overno -. 

O nobre conde continuava n'um desafogo justíssimo: 

«Tenho a minha conscieocia, e o amigo deve 
tel-a tambem, de que como officiaes e éoroo 
portuguezes, fizemos o que devíamos fazer! e 
isso deve bastar-nos. 

«Portugal reconhece-se fraco e não quer ques
toes dtfficeis de liquidar. Faz muito bem ! 11 

E accrescenta:va espirituosamente: 

aFica pois o Garcia da Roza encarregado da 
liquidação. J) 

Esta vergonhosa humilhação, que o Diario do Governo 
não publicou, quando o mesmo ministro, que àssim a fazia 
soffrer a homens d' esta -estatura, ahi fez inserir os tele
grammas, que mais lhe convieram, devia ter tambem vin
do ahi; visto como o que o governo pretendia era acla• 
rar por completo as ocorrencias para 
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l'esaltar em evidencia a sua inteireza 
absoluta.» 1 

.Mais absoluta inteireza de proceder, por certo, não 
se vira antes ... 

Isto deu Jogar a que Augusto de Castilho escrevesse uma 
de suas mais eloquentes notas. 

E' a de 21 de novembro de I8g3. 2 

(<Em 16 do corrente (dizia) communicou-me o 
nosso ministro ter recebido ácerca dos confiictos 
havidos com a lancha d'este navio, e commigo 
pessoalmente, de que dei conta minuciosa a essa 
repartição e a elle, e que elle communicou em 
telegramma para· Lisboa, o seguinte despacho 
do ex. mo presidente do •conselho de ministros e 
ministro dos negocios estrangeiros, conselheiro 
Hintze Ribeiro. . . . . . . . . . Posto que me cum
pra acatar com todo o respeito as determina
ções do ex. mo presidente do conselho, não pude 
deixar de ficar dolorosamente surprehendido 
com o telegramma de s. ex.a, parecendo-me de
ver concluir, que o governo portuguez que elle 
dirige, entende talvez que sou eu quem tem provo· 
cado taes conflictos, ou que sou extremamente 
exigente em pretender que d'elles me seja dada 
reparação. 

((Tenho procurado desde o 
começo d~esta revolta~ man
t ·er-me em uma posiÇão de ab
soluta imparcialidade entre 
os dois p a:rtidos que estão em 

1 Palavras do relataria das me diçlas tributarias promulgadas na di
ctadura de 18g4. 

z Nota n.o 128. 
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armas: tenho Üdado cons-.:;ante
mente dia e nonte para poder 
dar aos nossos patrícios tod9. 
a n.ecessaria protecção: tenhO 
obrig·ado os offi.ciaes e a gu.ar• 
n.ição a um pezadissimo e inglo· 
rio serviço, que ning·uem apre· 
ciará jámais; mas tenho-o f'eit0 

com a 1.naxíma prudencia, serie• 
dade e decisão, con.scio de qne 
estava cuJ.nprin.do dignamente 
u.m dever, con1o o estão egual· 
men.tecu.mprindotodos os meus 
collegas commandantes de for• 
ças navaes d'outras potenciaS• 

«Não podia, portanto, de ixar de ficar justa· 
mente sentido com a insinuação, que· julgo co~
tida na advertencia telegraphica do sr. presi
dente do conselho, e julguei ter perdido a con· 
fiança que em mim o governo devia depositar 
e de que eu esperava serio.m gflrantias sufficien
tes a minha edade, a minha patente, as posições 
de maior respo nsabilidade que tenho exercido 
na minha longa carreira publica e o papel espe
cial que aqui tenho imprevistameme ha mais de 
tres mezes desempenhado com o applauso con· 
stante e unanime de todos os meus collegas es
trangeiros. 

«Em vista do ex.posto, vendo que o governo 
parece não approvar as reclamações, que ao go
verno brazileiro foram feitas ácerca dos ioci· 
dentes occorridos comnosco, entendi, que não 
poderia mais desempenhar cabalmente a minha 
missão, e pedi ao co.nde de Paço d 'Arcos, sob 
cujas ordens tenho estado, que pedisse para Lis
boa, a minha substituição no commando da 
Mindello. 



«No momento em que o nosso mm1 stro rece
bia em P etropolis o meu officio, recebia tam
bem do presidente do conseiho outro telegram
ma, mandando-o ir a L isboa sem demora e 
participando-o ao governo brazileiro. Parece-me 
evidente que este telegramma é a confirmação 
das' suspeitas, que o precedente acordára em 
mim, e não me resta a mínima duvi da de que 
o govern0 desapp~ova abertamente a minha. 
norma de proceder!' se1.npre fe
lizmente harmonica e inspira
da. na. nítida comprehens ão da 
gravidade das circumst:ancias 
d!leste paiz!l na injusta e acintosa má 
vontade que parece existir da parte dos bra
zilei-ros para comnosco, na indispensavel neces
sidade de repellirmos dignamente e em devída 
occasião todas as affrontas de que pretendem 
fa~er-nos victimas. 

«Passando impunes, OIJ sem a devida repara
ção estas graves offensas, como tudo agora pa
rece fazer crêr que succederá, 1 ninguem póde 
prever a que violencias o governo brazileíro e 
os seus irresponsaveis servidores se deixarão 
arrastar, depois da insig·ne vic t:oria. 
que alcançam com a retirada do 
conde de Paço d' Arcos em occasião 
tão critica para os nossos interesses. 

«Não desejo fazer aqui - porque não tenho 
competenc·ia nem attribuiçóes para isso- con
siderações sobre as consequencias a 
que este passo pode dar logar.2 

1 E succedeu ! 
2 Uma d'ellas foi o rompimento das relações diplomaticas. 
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Estou porém certo de que o proprio conde de 
Paco d'Arcos ahi as fará verbalmente ao go
ver~o, com muito mais auctoridade, e então 
serão bem pezados os inconvenientes d'este 
precipitado passo, que vae collocar-nos et.n 
uma desastrosa situação i sob ma1s 
de um ponto de vista. 

«Aguardare( sereno e despreoccupado a che
gada do official que seja mandado para me sub
stituir, ' tencionando d'agui até lá manter-me no 
cumprimento das minl1as complexas obrigações, 
com a mesma firmeza e dignidade com que 0 

tel1ho feito até aqui, e nunca me apartando do 
concerto cordialissimo em que, sem discrepan
cia de um só, têem em todas as occasióes esta
do os diversos commandantes superiores de 
forças navaes estrangeiras aqui surtas. Não pro· 
vocarei, nem provoquei ainda conflictos, mas 
tambem não tolerarei, sem o devido protesto 
pelo menos, e desagrade a quelll 
desagradar~ qualquer nova impertinencia 
de funccionarios superiores, ou subalternos, do 
governo brazileiro. » 

O que é neces:.ario que se saiba é que já ent3o, e antes 
mesmo Q'á em pn'ncipios de outub,-o !), o r,overoo brazileiro 
queria entregar as recre,denciaes ao nosso ministro! E se 
o não fez foi porque o ministro das relações exteriores a 
isso se oppoz energicamente, por não achar motivo para tal. 

E de tudo isto fôra logo prevenido o governo portuguez 
por Augusto de Castilho, que fcanca e lealmelite o preve
ma de que o marechal estava irritado com a intervenção 

1 Como a em que estamos, ba mezes! 



d~s potencias estra.ngeiras e que não se esquecia de que 
llao tinham accedido ao seu convit o:: de 7 de setec:bro, 1 

sendo portanto de esperar que, sobre nós, tão fracos,· pe_ 
quenos e tão mal representados, apenas ,com a pobre e 
Velha Mindello, recahisse o injusto golpe, e que fossemos 
Votados a este acto publico e deprimente . 

. E quando Augusto de Castilho em rg de outubro escre
v~a isto, não pensava de certo que seria hoje documento 
~Igoroso de Si.!:t deteza. Por mais experiencia que alguem 
tivesse de cousas incomportavcii.i, por maior conhecimento 
que se possuísse da natureza humana nos seus reconcavos 
tenebrosos, ninguem poderia prever que este processo viesse 
a existir. 

. E', pois, bem insuspeito o que vae lêr-se - e quem tiver 
amda duvidas do verdadeiro motivo da <etirada do nosso 
ministro, perdel-as-ha agora por certo . 

_E não ficará indeciso se o govemo portuguez sabia, ou 
nao, que a exigencia da sabida do nosso ministro só repre
ser.nava uma injusta ·prepotencia, e que, portanto, acquies
cer a ella só s::ria um acto degradante para Portugal. 

Eis aqui a nota a que me refiro- a nota ao conselho do 
almirantado, n. 0 ror de rg de outubro de r8g3: 

<'Corre ha dias no publico (dizia Augusto de 
Castilho) com grande insistencia, que o governo 
do Brazil estaria muito mal disposto contra o 
sr. conde de Paço d'Arcos, ministro de Portu
gal, por lhe attribuir, aliás muito honrosamente 
para elle, a responsabilidade principal do papel 
que o governo considera ~ntipathico r,a presente 

4 Veja a pag. II5 . 
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conjunctur<a. Affirma-se mesmo que o conselho 
de ministros se teria reunido duas vezes já co01 
o marechal presidente, aventando-se até a idea 
de que ao nosso representame fossem dadas as 
recredenciaes para que elle se retit·a"5e das suas 
funcçóes e do paiz. O ministro das relaç0es e~
teriores, porém, decl:::rou com energia que nao 
~chava para tão grave decisão plausível motivo, 
tendo então o governo decidido tel egraphar ao 
seu representante em Lisboa para que este fizes· 
se saber ao governo portuguez que o conde de 
Paço d1 Arcos deixava de ser para o governo do 
Brazil pe?"sona grata. . . Se me é permittido 
em!ttir aqui a minha humilde opinião- para a 
qual não tenho talve~ auctoridade, mas que 
avento na supposição de que estas minhas notas 
cheguem ao conhecimento do ex. mo pr"sidente 
do conselho de ministros e ministro dos nego· 
c.ios estrangeiros- direi que o governo brazi
leiro, ou antes 0 m~rechal· Peixoto e alguns dos 
seus mais impetuosos e ardentes conselheiro~, 
vêem desde o principio d'esta questão com mui· 
to maus olhos todo o corpo diplomatico, tendo 
por vezes chegado a attribuir-lhe connivencias 
pouco dignas com a causa dos revoltosos. Al
guns factos têem mesmo sido citados, os guaes 
sendo praticados por subditos brit~nnicos, sob 
o pa trocinio dos respectivos ministros, teriam 
favorecido em um ou outro ponto a causa do al· 
mirante Meilo. 1 Alguns d'esses factos appare· 
cem narrados, quasi como meras suspeitas, nas 

1 N'um capitulo seguinte se verá em contraste com isto a imparciali
dade rigorosa e superior, sempre guardada por parte de Portugal. Veja 
tambem a pag. 14-7 e 148. 



folhas governamentaes, et;'1 linguagem acrimo· 
n10sa. 

«Como pcrém, de todas as nações que aqui 
têem representação no mar e cujos agêntes di
ploma ti c os tê em figurado ostensivamente junto 
do governo brazi!eiro depois de 6 de setembro, 
é Portugal a menos poderosa, e aquella que 
mais . antipathias inspira aos dirigentes do paiz., 
não admira gne seja sobre o seu representante 
que elles queiram descarregar as suas iras, por 
não se atreverem a faze,-o sobre as potencias de 
primeira ordem. Além d'esta expiicação, que é 
tipenas pessoalmente minha, nenhuma razão vejo 
que justifique a violencia de que preí:endem tor
n::.~r ~Ivo o ministro de Portugal.~ t 

. E quer agora vêr-se mais claramente ainda qual subser
VJencia era a d 'esta política escura, utilitn ria: e em que a 
honra da nação se deixava conspurcar e abater? 

Bastará ver o que se respondeu a -esta nota, em que Au· 
gusto de Castilho pedia sua exoneração, tão justamente 
0ffendido. 

O governo respondeu -lhe com os seguintes documentos 
officiaes : 

Primeiro, um telegrdmma official do proprio presidente 
do cónselho, que o encarregado da Legação, o dr. Garcia 
da Rosa, em 13 de dezembro transmitte a Augusto de Cas~ 
tilho: 

«Diga ao com mandante da lvhndello, que lidos 
os seus rclatorios, tenho approvado e ap
provo inteiramente o se~.._ pro
ceder.)) 2 

1 Veja a nota n. 0 101 de 19 de outubro de I S!) ·~ . 
:! '!arnbem não veiu no <JJiario do Governo. 

.I [ 
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De modo que, o mesmo chefe do gabinete portuguez, ao 
marechal presidente da republica do Brazi1, desappro
vava tão inteiramente o que se tinha feito, que mandava 
retirar o proprio ministro sem demora- e ao corn· 
mandante da Mindello, sob <::uja acção inzmediata e cot~ 
cuja propria pessoa se tinhani dado todos os inci
dentes, approva.lhe in teirame:n.te o seu pro
ceder! 

Com quem se zombava? 
Com o marechal Peixoto? 
Com o commandante da [JI!Jilzdello? 

E o pobre dr. Garcia da Rosa, qu·e não ei·a homem para 
estar mettido no meio de cousas d'estas, ao transmittir 
aquelle telegramma dizia, melifluo e em côr de rosa,
«que tinha um summo prazer em te1· a ho11ra de 
lhe commzmicar aquelle telegramma» - e depois de o trans
crever, accrescentava infantilmente em rhetorica antiga : 

«Esta exponta:n.ea (! ) declaração que é 
um acto de justiça, não póde deixar de ser -agra
davel a V. Ex.a em vista do seu nobre caracter 
e dos seus sentimentos de zeloso e dedicado 
servidor do Estado.» 

E no proprio governo a consciencia do acto tenebroso e 
enorme que aco.bava de praticar, era tão forte e viva,- e 
tão forte e viva era a convicção de gue Augusto de Cas· 
tilho ia, sem querer, por obediencia do cargo, ao servx·ço 
de tal política, so:ffrendo este verdadeiro martyrio que 
terminou por este processo,- que não se reputou bastante 
a satisfação dada pelo telegramma otficial do proprio pre· 
sidente e ministro dos estrangeiros: 

Havia panico no ministerio. 
Se mais vias cfficiaes houvesse para se lhe mandar di-

... 
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zer que tudo Postava approvado_, mais se em
pregariam. 

Do ministro da marinha recebeu Augusto de Castilho, a 
seguinte nota, preciosa por suas revelações verdad~iramente 
machiavelicas : 

«Encarrega-me S. Ex.a o ministro de commu
. nicar a V. E)(." que à retirada do nosso minis
trQ não significa falta de confianÇa; porque) i se 

· o significasse teria sido substituído ; e que o go
verno continú:.\l, a ter inteira con
fiança na prudencia_, en.ergia e 
'bom senso de V. Ex.a, que aliás 
nunca deS'nuentiu no desempenho da 
espinhosa com missão que lhe está confiada n. 2 

, Ficou-se, pois, sabendo que quanto ao conde de Paço 
d A.rcos não havia quebra de confiança por não o terem 
substituído; mas por isso mesmo então essa confiança só 
durou até que o conde de Paraty o foi substt'tui1-. 

·.O que nunca ninguem soube, é o que teria feito em
Llsboa o conde de Paço d'Arcos, para depois desmerecer 
da confiança, que esta notá diz que lhe era mantida, porque 
0 não substituíam ... 

O conselho do almirantado, em sua nota n. 0 r447 de I3 
de dezembro de r8g3, tambem lhe dizia: 

«Encarrega-me mais o conselho de manifes
tar a sua completa approvação. e 
merecido louvor_, ao módo como tem, 

1 Esta razão é de cab·o de esquadra. · 
2 Nota .extra do ministerio da marinha de 14 de dezembro de I8g3. 



por· esse commando, sido desempenhada a es
pit1hosa commissão de serviço que presell"' 
ten1ente lhe está confiada.» 

E assim ficou consagrada officialmente a prudencia, a 
energia, e o bom senso, aliás nunca desmentidos, de Au· 
gusto de Castilho, na espinhosa commissão do Brazil. 

• E o que é mais característico ainda é isto : . 
Ao passo que a demissão (colorida com o pretexto visJ

vel da chamada ao reino sem substituição p.u·a o cargo) do 
conde de Paço d'Arcos era mandada communicar pelo pro
prio governo portuguez ao governo brazileiro, estas notas 
de elogios eram reservadas!) para que o marechal neJ11 

. b d . I sequer o viesse a sa e r, porque ... po e na arrenegar-se · 
Duvida alguem ainda da subserviencia? 

E isto não era só official ; já antes (note-se bem) em 9 
de novembro de 1893, e portanto, antes de se mandar re· 
tirar o conde de Paço d'Arcos, o proprio presidente e mi
nistro dos estrangeiros, dirigia: esta carta ao Visconde de 
Castilho, irmão de Augusto de Castilho . 

... . 

·. 

. «Ex.mo e presado amigo . 

«Com muito interesse tenho lido todoS 
os relatorios de seu irm ão, que o ministro da 
marinha me tem enviado logo depois de tomar 
d'elles conhecimento. 

«Verdadeira satisfação tenho, pois, como seu 
amigo em lhe dizer, que tenho devidamente apre· 
ciado não só a maneira!) ao mesmo tempo 
habil e energica porque elle tem pro
cedido, mas a estilna e distincta cov
sideração em que todos os demais com· 
mandantes dos navios cstrangeíros o têem. Isto 
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n'uma occas1ao em extre-tno diffi
cil, e em que os incidentes e os 
attrictos surg·en1. a cada mo
.mento. 

dsto lhe digo com verdade, por saber 
que lhe deve ser agradavel, sendo, como sin
ceramente sou 

«~) nov. 0 92. 

Seu amigo obrigado 
Hintre Ribeiro.» 

Tudo isto era para Augusto de Castilho agradecer pe
nboradissimo. 

Mas- quanto á reparação das affrontas soliridas, d'i!'so 
nada se fez! 

Valeu-lhe, ao menos, não lhe ordenarem evangelicamente 
que offerecesse a outra face ... 

Uso de uma fórma semi-jocosa, mas jure que no fundo 
da alma vae-me uma pungentissima dôr. 

Adeante. 

Da. poli!ica e das garantias pessoaes em geral no Brazil 
e especialmente na capital federal 

N'esta altura da narração, que vou fazendo, ao desen
volver e expôr dos documentos d'esta singularíssima e tris
tíssima historia, tem Jogar a apresentação dos feitos da 
dura política do marechal Floriano Peixoto. 
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A esta, é que a nossa se abateu: 
A essa, é que o governo mandou arrear a bandeira por· 

tugueza traspassada de affrontas! 

Percorrendo-se as notas de AugGsto de Castilho ao con
selho do almirantado, encontram-se incidentes caracterís
ticos. 

A massa enorme de a:ffiictivos e crudelíssimos transes, 
apprehende-se n'estes simples exc·erptos . 

São exemplos, amostras, apenas, mas d 'onde uma am· 
pl.iação faci\ nos dá a sensação e o conhecimento do totá.l 
-e não sahirei assim para fóra do programma que me 
impuz para fa ze r este desenvolvimento documental da con
testa.ção ao acto de accusação. 

Comecemos pela nota n. 0 79· Lê-se ahi: 

«As persegu1çoes exercidas nos ultimas Jias 
contra pessoas de quem o governo suspeita, 
têem sido rigorosas e violentas. As prisões de 
indivíduos de diversas classes comam-se por 
muit~s dezenas , entrando n,este numero o pro
prio velho almir"ante marquez Je Tamandaré, 
que o· Brazil estava costumado a respeitar! .. · 
a guarnição da cidade esta sendo feita principal· 
mente pela guarda nacional, cujas fileiras têem 
sido engrossadas apressadamen~e com um re
crutamento pouco escrupuloso e sem ceremonia, 
em que se arrastam indiviciuos de todas as eda· 
des e nacionalidades, principa \mente portugue· 
zes. E' certo que o governo manda pôr em li· 
herdade aquelles estrangeiros que conseguem 
fazer-se ouvir dos seus consules ; mas essa jus
tificação de nacionalidade exige documentos e 
tempo, e entretanto os desgraçados vão estando 
com a farda ás costas e a arma na mão, fazen-



do servíço e sujeitos a todas as contingencias da 
guerra» t 

A nota n. 0 roo conta que 

<<No vapor Tlzames da NÍala Real Ingleza, que 
ha dias partiu para Montevideu, mandou o go
verno ~eguir o contra-almirante Gonçalves com 
trinta e tantos rnarinheiros disfarçados á paiza .. 
na, destii1ados a irert;~ tomar conta do cruzador 
Timdentes. O proprio contra-almirante Gonçal
ves levava a sua ba.rba grisalha pintada de preto 
e outros disf::trces para não ser reconhecido.» 2 

Foi logo por · este tempo, meados d'outubro de r8g3, 
que appareceram os decretos n:cs 1 :5ô:) e 1:566, aquelle 
sobre liberdade(?) de imprensa e este sobre entrada e ex
pulsão de estrangeiros no remo. 

No primeiro, o artigo 2. 0 c preceitua que fica proltz'bido 
Publicar- noticias a respeito de revolta que não tenham sido 
commm1icadas pelo governo constitucional ou que não tenham 
essa orig(}m. >> · 

Do ~egundo decreto escrevia á citada nota n. 0 u)o: 

aO decreto n. 0 r:566, que regula a entrada de 
estrangeiros ou a ·sua expulsão, é um diploma 
antipathico, despotico, e que mais parece feito 
para indispôr contra o governo a maioria da 
população da capital, que é estrangeira, do que 

1 Veja 11ota n. o 72 de 29 de setembro de r8g3. 
2 Veja nota n. 0 100, de 17 de outubro de J8g3. 
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para concitar as suas adhesóes e auxílios. A 
execução d'este decreto ... póde dar logar ás 
mais inauditas violencias, como é facil de prever.» 

A nota n. 0 120, de 14 de nov~m bro, refere que 

<c No mesmo dia 6 recebi a visita do primeiro te· 
nente ajudante d'ordens e se.::retario do almi
rante Custodio de Mello que vinha conduzir urn 
subdito portuguez, que contra vontade sua es· 
tava nos r1avios da esquadra, e que elle fez des
embarcar por esta fórma em virtude de recla
mação minha. Contou-me este official, no decur
!30 da conversação que entre nós se estabeleceu, 
que uma nova tentatiYa de assassinato contra a 
pessoa do almirante, tinha sido mandada fazer 
pele presidente Floriano Peixoto. Es;a historia 
é um pouco longa, acompanhada de circumstan
cias bastante roman1icas, quasi mesmo invero·· 
sir:-1il; mas não resisto á tentação de a contar 
aqUJ. 

((H a dias um individuo brazileiro de baixa 
espheru apresentou-se a bordo do c/lquidaball 
como vo.luntario, flara servir na esquadra. Pelo 
seu porte, pelas suas m.aneiras e pelo seu a~-

. pect"b hesitante, excitou desde o principio vagas 
desconfianças e passou a ser cuidadosamente 
vigiado. O primeiw tenente Carvalho, comman· 
dante do vapor Jupiter · e irmão do ex-ministro 
das relaçóes exteriores, Carlos de Carvalho, 
dispoz-se a confessai o, e levou o como seu crea· 
do ou impedido para bordo do navio de seu 
commando. Depois de uma certa familiaridade 
que as relaçóes entre ambos auctorisavam, de
clarou o commandante ao seu creado, em uma 
expansão de confidencia, que estava contraria· 



dissimo n'aquelk serviço, que não partilhava-as 
idéas do almirante, que era fiel servidor dos 
princípios da ordem representada pelo mare 
chal, como aliás era natural, sendo irmão de um 
ex-ministro de Estado, e que só ali se achava 
para espreitar occasião fó:vorave l de comprô
metter o seu chefe e fazer triumphar a causa 
do governo lep l. O creado, en thusiasmado com 
estas declaraçóes ., nad a mais esperou para fazer 

· tamberri a sua profi ssão de fé; declarou que 
viera commissiosado para assassinar o almiran
te Custodio de Nlello, e apresentou um punhal 
"envenenado, que o proprio presidente da repu
biica lhe confiára para .levar a effeito o seu in
tentO.>> 

Com isto · foi o assassino amarrado e preso com ferros, 
frustrando.se a premeditada tragedia. 

A mesma nota n. 0 120 continuando, diz; 

'' Affirmou -me (o mesmo official) que a explo
são do paiol de polvora da ponta do Mattoso 1 

fôra obra do presidente, o qual, por ul)1a ext;-a
nha coincidencia, se achava n'es·se momento no 
caes 'da Gamboa olhando n'aque11é!. direcção. Os 
proprios jornaes affectos ao governo, animados 
do seu ze lo ás vezes muito indiscreto e com
promettedor, refc::riram que duas outras tenta· 
tivas haviam já sido feitas por alumnos da es
cola militar com identico intuito, mas que ambas 
haviam sido mal logradas pela ·vigilancia da gente 

1 Veja a nota n.o 120 . 



da esquadra. O que é certo é que, o governo 
tinha conhecimento de que as embarcações do: 
navios da guerra inglezes, continuavam a i~ a 
ponta do Mattoso ás sextas feiras buscar areta, 
com o .consentimento d'elle, e que portanto P0 ' 

deria o marechal ter fixado para outro qualquer 
dia aquelle medonho espectaculo, para não cau· 
sor a morte de tantas pessoas extranhas á lucta.» 

Efrectivamente a e1: plosão ti v era Jogar no à ia 3 de n?· 
vembro de I883 e a mortandade e desgraças, que produziU 
foram horríveis. 

A 0utra tentativa de assassinato do almirante Cu;;todio 
de Mello, a que se refere esta nota, ~ a que se pretendeu 
realisar, enviando-lhe um livro de signaes muito embru· 
lbado, mas contendo n'um buraco praticado na capa e na 
espessura das fol·has, dynamite, preparada de modo que., 
ao romper o envolucro, deton aria nas mãos de quem 0 

abrisse, que deveria ser o almirante Mello. 1 . 

Esta tentativa foi tambem mallograda, porque, suspel· 
tando-se da volumosa e jnesperada remessa, metteram-a 
dentro d'agua, e foi aberta, desfazendo-se assim o envolu· 
cro sem attricto. 

Esta mesma nota refere a suspensão já mencionada do 
jornal O Apost:'olo e a invasão tumultuosa da casa da redac
ção na supposição de se encontrarem papeis importantes. 

· «Ü proprio jornal O Temro, que passava (di_t 
a nota n. 0 149) por gozar das mais bem inspi· 
radas intimidades do governo, acaba de ser sus· 
penBo e emmudecido por motiv~s que são igno· 
rados do publico.>> 2 

1 Veja nota n.• 12 0 de q. de no1·embro. 
2 Yeja nota n.• 149, de 18 de dezembro de !8g3. 



N'está mesma nota 149, dando-se notícia de ter sido mais 
uma vez prorogada a data das eleicões de deputados e se-
n d ' a ores ao congresso nacional, de 3o dr; dezembro de I 8g3 
para r de março de r8g4, Augusto de Castilho accres
centava: 

a Vae se ·assim relaxando o orgamsmo social 
administrativo do paiz, viío-se · prolongando as 
conseguencias· desastrosas de um já longuíssimo 
estado de sitio, e vae-se gradualmente affrou
xando a força da vida publica , a confiança no 
presente e as esperanças no futuro . . . O que se 
vê entretanto e com uma extrema nitidez, é que 
o paiz se está desmoralisando em todas as suas 
classes, que os cofres publicas se vão rapida
m::r'lte csvasiando, que as fontes de receita se 
vão com a mesma rapidez esterilisando, que o 
commercio se retrahe e atrofia, güe o credito 
diminue todos os dias, e que o desanimo de se 
chegar jámais a uma reparadora conciliação se 
apresenta cada vez mais fatalmente definido. i» 

Lendo a nota n. 0 156 de 27 de dezembro de t8g3, ele 
paramos com o seguinte : 

((Envio agora um decreto promulgado ha dias, 
em virtude do qual o governo se apropriou das 
reservas metallicas dos bancos emissores ins
crevendo-as no grande livro da divida publica 
interna como emprcstimo. Diz-se que estes fun
dos foram destinados . a ·pagar juros de divid·a 
externa ... » 2 

1 Veja a nota n.0 149 cit. · 
2 

Yeja a nota n." 156, de 2 7 de dezembro de 1893. 



uQuando foi subvertido o lmperio brazileiro 
(continua-se em a nota n. 0 2 de r8g4) havia em 
cofre uma grande porção de dinheiro em notas 
com a e:ffigie do Imperador, mas ainda não as
signadas, as quaes foram logo postas de parte 
e consideradas como inuteis, mandando se im· 
primir outras com o característico da nova re
publica. Agor.a porém que estas estão dispendi
das e que os encargos têem crescido espanto· 
samente, lançou-se mão das notas imperiaes, 
ainda virgens, e collocaram-se-lh'es assignat\Jras 
da actualidade, lançando-as o governo ·em, circu · 
!ação .. . 

«Ainda mais: havia tambem nos cofres do the
souro uma grande porção de notas imperiaes 
velhas, que haviam siào retiradas da circulação 
para serem destruída~ pelo fogo, em virtude de 
um Decreto que havia feito cessar s·eu curso 
forçado. Pois t~das essas notas foram nova
mente postas em circulação .. . » 1 

Um portuguez gue ha r5 annos estava no Brazil.1• o 
ecclesiastico Ricardo da Silva, paro:hiava a egreja su
burbana de N. S. da Penha. Sabendo que o governo o 
considerava suspeito, e qual sorte o esperava, veiu asyl.ar-se 
na Mindello, a pedido do encarregado do consulado ger'al 
de Portugal nó Brazil d'onde regressou ao remo. 

«Ü padre Silva (escreve Castilho na já citada 
nota), que me dizem ser homem respeitavel e 
verdadeiro, conta os maiores horrores das atro
cidades que o marechal tem praticado nas mas
morras da cidade, para conter a população pelo 

1 Veja a nota 11. 0 2 de 1 de janeiro de r8g4. 
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terror q~e inspira. São medonhas hecatombes 
de cad(l.vere.s .. . " t 

Depois do combate da ilha do Governador, por occas1ao 
do ataque das forças de Saldanha da Gama a essa ilha, 
repellido pe las tropas do governo commandadas pelo gene
ral Silva Telles , os feridos, numerosíssimos, passaram pela 
freguezia suburbana de Penha, proximo da ponta occiden
tal da ilha do Governador , onde vivia um pharmaceutico 
por~t.iguez 1 e ti·;eram de pernoitar n 'essa freguezia. Por 
suspeitas, cujo fundamento se ignora, n'essa occasião o. go
verno mandou prender o boticario portuguez para o fuzi 
lar . Os feridos tinha-m, porém, os apparelhos mal leitos, 
por terem sido pensados no campo de batalha e á pressa .. 

Ordenou-se então que o boticario fosse tirado do carce- . 
re ,. parn acudir aos feridos, e toda ·a noute esteve occupado 
n'esse humanitario e intenso trabalho, findo o qual os feri
do s seguiram para os hospitaes do Rio de Janeiro e o bo
ticario foi logo fuzilado I 2 

1 Veja cit. 110/a n .0 2. 

2 Este facto fo i r eferido pelo proprio parocho d"essa freg uezia, rev. 
Ricardo da Silv3, que taml:lem por suspeitas, teve de fug ir e veiu aco
lher se á Mindello, como já se disse. 

Testemunha presencial e eloquente do estado em que es tava o R i o 
de Janeiro, deu-lhe Augusto de Castilho um bilhete de aprese ntação 
Para o presidente do conselho, e podia bem ter informado o governo 
(pois estivera no Brazi l durante 1S·annos) do est ado de abando no em 
que estava a nossa colon ia e dos horrores que sofiriam os nossos pa
trício s. E' certo, porem, que não pou~e chegar a ser att endido. 

Por quantos modos não era informado o governo ! Mas não se fazia 
Caso, e depois, para tapar se us erros, mandam p1·e nder Augusto de 
C astilho ! 
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De um manifesto do almirante Custodio de Mello lan· 
çado ao publico, em 3 de setembro de 1 8g3, extraio estes 
períodos: 

<< ... Refiro-me aos meios de -que já está lan
çando mão para debellar a revolução ... 

<(Este~ meios são a nwztir,1, a corrupção , a as
tuet'a,. a pe1jidzá e o proprio crime, sob as fór
mas mais indignas e hediondas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Tem-se empregado a corrupção em todas as 
suas fórmas mais ou menos seductoras, princi· 
palmente: 1.0 junto aos officiaes de marinha que 
ficaram em terra (:teunião no arsenal de marinha 
no dia 8 do corrente); 2. 0 mandando-se offere· 
cer · grossas sommas aos officiaes inferiores do 
corpo de marinheiros nacionaes para subleva· 
rem a guarnição da fortaleza d.e Villegaignon; 
3. 0 augmentando o soldo das guarnições de terra! 

<<Tem-se empregado a astucia, principalmente: 
I. 0 com o fim de retirar á revolução o concurso 
que lhe advem da neutralidade da poderosa for· 
taleza de Villegaignon, tentando-se primeira·· 
mente substituir o actual commandante pelo ca-

. pitão de mar e guerra Baptista Leão, o qu-al foi 
repellido ~ela officialidade da fortaleza; depois 
man~anqo-se ali apresentar, para substituir esta 
officialidade, uma numeras<:~. commissão de offi
ciaes, á testa da qual se collocou o. vice'-almí· 
rante reformado Jeronymo Gonçalves, o qual 
foi repellido a tiro d'! espingarda pelos marinhei· 
r os nacionaes i_ndignados; 2. o ordenando ao com
mandante do encouraçado Bahia, estacionado 
em Montevideu, que se afastasse para estacio· 
nar na cidade do Rosario, da Republica .Argen· 
tina, e ao do cruzador Tiradentes que r.1andasse 
o navio entrar para o dique de Montevideu, onde 
a sua machina foi inutilisada, o gue deu Jogar 



á sublevação da guarnição, a qual só foi suffo
cada com o auxilio das auctoridades de rerra; 
3. 0 attrahindo o odioso para a esquadra revol
tada, dizendo que ella tem bombardeado a pa
cifica população do Rio de Janeiro com o fim 
unico de obrigai-a a i_mpôr ao vice-presidente o 
abandono do poder. 

ccTem-se recorrido · á pe1~jidia, em differentes 
casos, dos quaes o mais indigno (porque attin~e 
a propria honra nacional) é o seguinte: no dia 
27 do corrente foi apprehendida por uma em
barcação do cruzador inglez Sirius 'uma lcmcha 
a vapor com bandeira ·ingleza, q1:1e estacionava 
nas immediações do encouraçado Aquidaban, e 
n'ella foram encontrados um grande torpedo e 
algumas centenas de cartuchos de dynamite . 

c< Guarneciam essa ·]ancha dois inglezes, dois 
·americanos, um belga, um allemão e tres bra
zileiros. 

cc Tem-se, finalmente, recorrido ao proprio crime 
do assassinato. Com effeito, ao cair da noite de 
24 do corrente apresentou-se a bordo do Aqui
daban um catraeiro hespanhol, dizendo que 'era 
portador de um objecto para ser e_ntregue em 
mão pr:opria ao almirante Mello. Esse objecto 
era urna machina infernal preparada dentro de 
um livro por meio de dynamite. 

«Para conservar a prova de tão infame tenta
tiva de assassinato, lavrou-se uma acta que foi 
assignada por muitas pessoas de bordo e pelo 
proprio portador da machin::t infernal, a qual 
foi mostrada aos commandantes dos navios de 
guerra estrangeiros, e fica em meu poder. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • •• o 

1 
Ó nctavel escriptor brazileiro, Eduardo Prado, ·que tão ' 

ler-oicamente se subtrahiu á prisão e á morte, passando 
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em Lisboa, em entrevista com um dos redactores do Jor· 
11al do Commercio, d~u informacões extraordinarias sobre 
a violencia e agudez da crise, por g'ue está passando a grande 
Republica do Sul da America : 

D'entre ellas separo as seguintes : 1 

uO sr. Eduardo~ Prado chega a Lisboa co~o refugiado político. Para 
li·vrar-se da sanha d~. Florimw Peixoto, atravessou elle incognito, uma 
grande zona do interior do Brazil, vindo, atra vez de Minas, n'wua vi, a: 
gern a cavallo, de perto de quinhentas leguas, desde S. Paulo ate a 
Bahia ! Era-lhe vedado o embarque nos portos de Santos e do Rio, 
onde é gra·nde a vigilancia da po lici a de Floriano, e quando o sr. 
Eduardo Prado, que se açhava na sua fazenda em S. Paulo, teve a no· 
ticia de que ja ser preso, como o fo ram muitos cidad5.os importantes 
d'aquelle Estado, partiu na sua longa e arriscada viagem, felizmente 
bem succedida. Ao cabo de sessenta e tantos dias de warcha, chegava 
o sr. Eduardo Prado â capital da Bahia, e via fumegar a chaminé do 
Rei de Portugal, pi"estes a sair, lllL1dindo a policia_, poude s. ex." ch~
gar a bordo minutos antes da partida do vapor, quanJo a vis ita poli· 
cial se retira,·a de bordo; instantes depois o paquete por tuguez con
duzia para a Europa, isto é, para a lib erdade, o escriptor perseguidO 

. pelo marechal Floriano. 
•Cumprimentando nós o sr. Eduardo Prado por ter conseguido a sua 

libenlade, e admirando o seu vigor physico que lhe permittiu affrontar 
tão penosa viagem, que muitos Jo:; nossos mais rijos· sportmen não 
vel'!ce ria m talvez, s. ex.' disse-nos que tudo teria affrontado p ara não 
cair nas mãos assassi nas de Floriano. . 
-O marechal Floriano Peixoto, disse-nos s. ex.', é um a figura igno· 

bit e sinistra, e a Republica Brazileira está aos pés d'aquelle homerP 
. cruel e sem con~.ciencia. O traidor de 1S de novembro, o comman.dant~ 

das for·ças legaes de então, qu e, sem combate se rendeu ao marecba 
Deodoro, dizendo hypocritamente que não queria mandar fazer fogo 
contra brazileiros, tem derramado tanto sang ue como qualquer reine
gro do Dahomé. O homem que, dias antes do 1 ~de novembro, escre
via ao chefe de policia do Rio, dizendo-lhe que queria comparecer 3 

todos os Joga re s. publicas onde apparecesse o imperador, para melbOf 
defend ei-o, e isto n'uma carta hoje publicada,-- o homem que, sendo 
funccionario de confiança do governo imperial, na vespe.ra da revolu· 

1 Veja ·se a integra n.:> Jornal do Commcrcio de 3o de agosto de 

!894· 
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Ção tranquillisava o presidente do conselho garantindo a sua lealdade, 
e que já anteriormente concordara com Deodoro na façanha planeada 
-será um heroe aos olhos dos republicanos brazileiros, que nem se
quer_ negam a traição de Floriano, mas será sempre uma creatura des
Prezlvel aos olhos da consciencia universal. 
. «A presidencia de Floriano a55ignalou-se a principio pelos mortici

nios feitos em todos os Estados, para se conseguir a deposição crimi
nosa dos governadores ordenada pelo marechal; vieram depois os cri
llles de 1 o de abril, quando, sem processo, nem formalidade, dezenas 
de cidadãos e muitos membros do parlamento foram deportados, e 
quando Floriano, para accenruar o seu justo desprezo pelo congresso, 
J~ntamente com outros presos, conservou por quatro mezes nas enxo
~Ias de uma forta leza o presidente da camara dos deputaJos, sr. Matta 
l~chado, e isto sem dar satisfação nem explicação a quem quer que 

seJa. Par;; impôr ao Rio Grande do Sul um governador, segundo a fe
rocidade do seu coracão Floriano Peixoto auctorisou um sem numero 
de b . • ' . - · · art aros assassmatos e pnsoes. E na pratica de todos esses cnmes 
Flor·Jan ' - d · 1· · o teve, graças a corrupçao e ao me o, muitos cump 1ces , mas 
0 seu maior crime é o de ter infamado a mocidade das escolas milita
res do Brasil escolhendo d'entre e lia os seus carrascos e os executores 
de seus crirr:es . 
. nQue governo ousaria empregar a mocidade em effectuar pri.;óes po
hticas, mandando depois os alumnos militares ser carcereiros de de
Portados, cumprimentando os que mais babeis e ferozes se mos1ram 
corno verdugos e fuziladores? Pois Floriano, pela distribuição de di 
nheiro e de postos enrre estes jovens, conseguiu isto.- A mocidade 
ern toda a parte é clemente e gênerosa : no Brazil, graças a Floriano, 
os verdugos são mancebos, ás vezes imberbes. Benjamin Constam cor
rompeu a intelligencia da mocidade, ensinando-lhe a doutrina endeu
sadora da tyrannia, que se chama positivismo; Floriano rematou a cor
rupção, transformando em agentes das suas crueldades os alumnos da 
Escola Militar. Estes alumnos, ainda o anno passado contrariados, por
que um deputado dissera, que o Brazi1 estava gastando; com a sua Es
Cola Militar, mais do que a Allemanha e a França gastavam com as suas 
escolas similares, foram encorporados até á camara, fizeram uma gran:e arruaç<:, atiraram foguetes ás janellas do edificio, interromperam a 
essão, e, emquanto os deputados, tremulos e assustados, se escondiam, 
~Urante mais de uma hora fizeram os turbulentos a maior desordem, 
~nsultando os taes suppostos representantes da nação. E ape.sar dos 
Instantes pedidos feitos da camara, não foi mandada nenhuma forca c . , 

0Uter os desordeiros, que só se retiraram quando bem lhes approu-
Ve. Nenhum d'elles foi punido, e o director da Escola, que consentira 
na manifestação, foi em breve promovido a general, feito ajudante ge
neral e ministro da agricultura. 

12 
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.. ;,Q· ~~: ~~~. ~~~b~~~: ~·a·e· ~~- ~~~~;j~l;i~ã~· ~~~~bji·c~~·a·,. ~-~~~.·apesar 
dos seus erros, é uma grande individualidade, foi ingenuo bastante 
para falia r do direito e da lei no meio de ral gente, e está agora dester
r ado, e certamente os seus -companheiros de outr'ora se o apanhasse!Il, 
tiravam-lhe a vida. Vou mandar imprimir de novo em Lisboa o livro 
que Floriano mandou confiscar, e que, mais do que tudo me valeu .3 

sua ira. Não lhe parece coisa do tempo da inquisição e do Pina Manl· 
que isto de um livro prohibido, confiscado e destruido, e o escrlpt~r 
em termos de ser levado ao calabouço e ao conselho de guerra ! PoiS 
não senhor ; isto é o qu e se chama Republica no Brazil. 

« - A que attribue v. ex,• a derrota da revolta? Acha possív el que 0 

movimento revoluciunario possa reviver? 
«- O sentimento dominante de todos os revoltosos, fossem quaes 

fosse m os intuitos de cada um, era o deseio de libertar o Bra7 il da ty· 
rania de Peixoto. Não o conseguiram, porque toda a bravura que des· 
envolveram não foi utilisada n'um plano unico e tr~ç:ado de un t.e mâ~· 
F0ram commettidos tal vez grandes erros militares, mas o q ue é 01
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que certo, é qu e o desejo de poupar vidas innocentes, a vontade de 
não causar outros damnos senão os indispensaveis - entorpecer3fi1 _a 

acção da esquadra a principio, e deram tempo a Peixoto de, proteJJ· 
do pelo governo norte -americano e util.isando os milhares de nJi!hoes 
de contos de papel falso que emittiu, reunir elementos poderosos que 
lhe faltavam. A guerra do Rio Grande teve de vo ltar ao se u ponto de 
partida, e hoje n'aqu eiie Estado sómente, é qu e ha alguns trechos de 
territorio onde não impera Peixoto . 

. . :,~·s5~ ·;~~::~l~;u·r·a· ~~~d~ct~ir·a·s · ~~ ~;l;~l~;a·d·e·s· ~~;rib~ici~~ .a. P~;;~;~? 
«- O que se diz na Europa a este respe ito fica muito áquem da rea

lidade, Conhecesse mais o publico europeu o que va e pelo Brazil, ou 
vivessemos nós n'uma epoca mais cavalheiresca e m enos dominada 
pelo egoísmo, que a indignação nacional havia de se levantar em favor 
das victimas brazileiras. Estão,' porém, passados os tempos em que 3 

narração das crueldades turcas na Grecia, a noticia das barbaridadeS 
na Polonia, as atrocidades na Bulgaria, faziam estremecer de horror 
a ópinião europêa . N'outro tempo as durezas do governo napolitano 
contra os prisioneiros políticos comrnoviam o grande coração de ·Gtad· 
stone, que iniciou a sua celebre campanha contra o rei de Napoles, 
campanha que obrigou o gonrno das Duas Sicilias a ser mais buma· 
no. Hoje nada d'isso. Gladstone está á beira do tumulo, e já não existe 
o pae Hugo, que era a ultima grande voz que se levantava na Eu· 
:rapa em prol dos perseguidos. 

«Ha anno e meio que os jornaes cle Pe ixoto (e os que não são de 
Peixoto são suspensos, sendo os seus redactores presos) annunciava!l1 
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;s successi11as vic tori as do dictador contra os federa listas do Rio Gran-
e. Onde estão os prisioneiros? Os federal istas, accusados de degola

~~lll-os seus prisioneiros, aprisionaram no Paraná muitos officiaes fia
ela~rstas que hoje andam no Rio e em S. Paulo de perfeita saude _ Onde 
Ostao, pergunto eu de novo, os fed eral istas aprisionauos pelo governo? 

5 lllonos não fa liam. 
~-~s enxovias da casa de detenção do Rio, regorgitam de prisioneiros 

Po ltlcos, apezar da Constitui cão (coitada I) dizer que os presos políti-
cos n- . 

ao podem ser detidos na mesma prisão que os cnmmosos com
ll:!uns . 

. ''Estas prisões políticas fazem-se a esmo, sem ordem escripta, e a vi
~tlma, segregada da communhão dos vivo~ , sepult ada na treva, sem 
omrnunicação com o mundo e:<terior, nem ao menos é interrogada. 

h ~No Rio são innumeras as pessoas desapparecidas sem que d'ellas 
aja a menor notici a, e as famílias só raras vezes veem a saber, por 

acaso, o desti no qu e aos infelizes deu a tyrannia republicana. 
<<Os fuzilamentos clandestinos foram e são quotidi anos. 
«Floriano não recua diante das maiores torpezas para se desfazer dog 

:eus adversarios. A historia ha de mencionar o torpedo mandado con
dr~ 0 Aquidaban n'uma lancha cobardemente acobertada com a ban-
~lra da Inglaterra, lancha que a esquadra ingleza aprisionou, e cuj a 

p Otograpbia, assim como a do ~orpedo, foi communicada ao Graphic 
f.or um oflicial da marinha ingleza; e não ha de esquecer tambem o 
IVro Carregado de dynamite mandado ao almirante Mello, facto es te 
~llicialmente authenticado pela officialidade dos vasos de guerra cs-

angeiros. 

t "E o que é mais caracteristico, é que os jornaes de Floriano não con. 
estaram este facto, julgando que estes crim es indignos eram licitas 
~~ guerra. Cousa na verdade digna de um governo que infamou a ci
~ 1• 1s~ção da patria brazileira, escrevendo o' urna nota diplomatica que 
01 

hda por todos os governos do mundo que «OS princ ípios de huma
nidade não se cípplicarn a rebeldes barbaros (s ic) 11 

1.b«Os republicanos braz ileiros, que proclamam agora o principio anti -
1 era! e barbaro de que ao poder executivo, e não ao judiciario, com- 1 
Pete Punir os criminosos poliÍicos, principio que torna o governo juiz 
~Parte na causa, são uns simiescos imitadores de Napo.eão III do 2 

. e dezembro. Ha, porém, uma differença; Napoleão III ass umiu cora
~:sarnenre perante a França e perante a Hi~toria a responsabilidade 

s se us actos; os nomes dos presos, os nomes dos fus ilados, os no. 
:es dos desterrados, eram publicados na folha officiai e affixados em 
c oletins por toda a França; eram conhecidos os nomes dos juizes que 
0 lllpunham as commissões mi xtas, e os julgamentos eram publicos, 
~ndo livre a defeza dos réus. Thiers, punindo os insurgentes da Com

Una, não o fez na sombra escondendo-se como um criminoso, como 
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o faz Peixoto. Quem são os presos que enchem os calabouços do Rio 
de Janeiro? Porque foram presos? Quem são os seus juizes ? Quando 
foram julgados? Quem foram os seus defens0res? A q1:1e pena foraOl 
condemnados? 

Ninguem ousa no Brazil fazer estas perguntas, que, a quem as fizer, 
peder5o custar talvez a liberdade e a vida. . . 

Não! Peixoto não é o poder public.o punindo com severidade os 1111. 
migos das instituições. O poder publico deve 'er a consciencia e ares· 
ponsabiliJade dos seus actos. O poder publico póde brandir, á luZ do 
sol, o gl adio da justiça; o poder publico não esúangula a victlroa 113 

.I . p . - d I . . se en, treva e no' s1 enc1o. e1xoto na o pune em nome a e1; vmga-
nom e dos seus instinctos sanguinarios. 
•••• • ' - • •••••• o ••••••••• o •• • ••••••• o ••• o •• • • o ••• o ••••••• .11 • ···· ' 

. Não deve deixàr de lêr-se tambem a proclamaÇão do dr
Ruy Barbosa, uma das individualidades mais salientes do 
Brazil contemporaneo, aclvogado, jornalista e parlamentar 
eminente; proclamação publicada ~m rg de setembro, de 
bordo do Magdalena em Buenos-Ayres. 

É um depoimemo solemne e auctorisado. É preciso 
Jêl-o, sem interpollaçóes. t 

Darei,' todavia, agui l!lns extractos sobremodo impor· 
tantes: 

«Ao mesmo tempo o dr. Annibal Falcão, ca· 
sualmente occulto ::,ob o mesmo tecto em que eu 
estava, recebia de um amiao seu senador da 

b ' • 
Republica, governista de modo algum susJ?etto, 
as noticias mais aterradoras os mais vehernen· 

' tes conselhos de occultar-se, porgue a voz cor· 
rente nos grupos mais chegados ao gO\·erno era 
a de morte par aos suspeitos, e entre estes se de· 

· as sJgnaYa o seu nome: O meu estava em wdas 
boccas e por todos se indicava como o ma,is amea· 
çado. 

1 p d ' . blÍ· o e ver se a pag. 1 5~ e segumtes do v oi. u dos que ora se pu 
cam relativamente a este processo. 
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«Por mais estranho que pareça este facto con
tra um homem que advogou sempre a paz, a 
benevolencia entre os seus concidadãos, e a obser 
vancia dos direitos legaes, não é, entretanto, elle 
senão um ligeiro symptoma da barbaria a que a 
furia das ambições e reacções arrastou a política 
no seio das revoluções de um povo como o bra
zileiro, nota vel pela brandura, pelo affecto e pela 
clemencia das suas g ualidades . 
. . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Tive occasião de saber desde o meu refugio, 
as tribulações da família do alrrÍirante Mello. 
Avisada por dois él.lmirantes e varias congressis
tas do perigo que corria sua existencia e a de 
seus filhinhos

1 
a virtuosa senhora do illustre mi

litar mandou tres vezes no dia r o implorar abrigo 
na mesma legação em que eu me achava. Por 
infelicidade não estava em casa o ministro, qu~, 
ao chegar á noite, se deu pressa em soccorrel-a; 
porém já ella, meia enlouquecida, fugia pelos 
arrabaldes , com tres filhos, para tomar pela ma
drugada a estrada de ferro e asylar-se no inte
rior. 

((Minha mulher, meus filhos, sequestrados de 
mim, não sei a estas horas onde estão. Entre
gues ao affecto de parentes bondosos, caminha
ram debaixo do mesmo perigo a buscar, longe 
da capital, a garantia e a humanidade que sob 
o azote do odio político não existem já na mais 
civilisada capital do Brazil, nem para os fracos 
e innocentes, nem para as mulheres e creanças. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 

aN'essa omnipotencia, que ainda não encontra 
das leis brazileiras definição al guma, foram en
volvidas as immunidades parlamentares, pelare
jeição em regra da emenda Matta Machado, que 
as protegia. E debaixo d'este estado de sitio, 
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gue abarcava, por assim dizer, o recimto d.as 
duas camaras, o Congresso continuou funcci~
nando como orgão da soberania nacional, multi· 
plicando os seus votos de adhesão ao governo, 
a quem previamente delegára a faculcJade de ful
minar com as suas iras os representantes da na· 
ção que o não apoiassem. 

«E para que esse estado de sitio em ter:a 
contra uma revo!Lrção naval ? Para que senao 
com o fim de saciar nos innocentes t.<ma cólera 
que não podia recair sobre os responsaveis? 

<c O militarismo ino.culou na política do meu 
paiz um sentimento horriv el, até ha bem pouco 
tempo absolutamente desconhecidu em nossos 
costumes: a selvageria das 'r epresalias sangren· 

. co 
tas, que · hão-de converter o governo em um c1r 
de feras.ll , 

As ultimas noticias vindas do Brazil, referia m como todoS 
sabem, que nas côrtes brazileiras o senador Catunda apre· 
sentára uma lista dcs nomes dos desgra'çados, fuzilados 
na fortaleza de Santa Cruz da ilha de Santa Catharioa 
e no Paraná. Sem respeitar edades, nem patentes, foi fu· 
zilado um. enorme numero de pessoas: entre ellas o ma· 
rechal barão de Batovy, Serro Azul, Lorena e tantos outros-

Diversos medicas foram fuzilados só porque tratara01 

de revoltosos feridos ! 

A esta política é que a bandeira portugueza se arreou, 
por ordem do governo portuguez. 

Por causa d'ella é que Augusto de Ca~tilho foi mettido 
sou· na prisão, sem culpa formada, e sem que mesmo se 

besse, ou podesse saber, porque o prendiam. 

Mas era preci.3o dizer : 
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«Cheg·ou Castilho:~ tirán'l.os -lhe a es
l:lada g·loriosa:~ que tant a v e .z s e des
embainhou e1n de:Ceza e p o r honra da 
l?a1~ria. 

ttEstá preso.)) 

E cem o era preciso ... fez-se. 

g) 

Di impmialidade superior e inflexivel 'de Augusto de Castilho 
entt'e os dois partidos em lucta 

. No acto de accusação escreveu-se gue A ugusto de Cas
tilho apad1·inhm;a o almirante Saldanha da Gama e em ge
ral os revoltosos. 

Que um jornal affecto ao goverBo do marechal Floriano 
escrevesse isto 'no Rir) de Ja'leiro, ainda se comprehendia; 
lllas que isto se dissesse em Portug:=tl; e, o que é muito 
Peor, n'um neto solemne de um processo, e n'este processo, 
e o que é supremamente e~tupendo ! 

Logo desde seus primeiros interrogatorios, Augusto de 
Castilho requereu a juncção aos autos da sua correspon
dencia com o almirantado portuguez, e solicitou especial 
mente a leitura d'ella. 

Já ames, como temos visto, instando para que se lhe 
respondesse a suas notas, obteve por fim a já descripta 
chuva de officios e telegrammas, communicando-se-lhe 
~:tliciahnente que suas notas tinham sido todas 
l~das, e se approvava o seu procedimento, que era inte.
hgente, correcto, e até digno de importante recompensa. 

Começa porém este processo, que não póde caminhar 



(note-se bem), como processo militar que é, sem que o mini<S
tro respectivo dê ordem para isso; o ministro fez o exame 
do processo ; tem conferencias repetidas com o procurador 
geral da corôa,- e tudo se esquece já! e permitte-se que se 
escreva na accusação, que Augusto Je Castilho apadrinha
va Saldanha da Gama! quando das suas nolas resalta exa· 
ctamente que isso é a mais insigne e gratuita falsidade! 
Todos os que mandaram fazer e escreveram esta arguiçáo, 
n~o podem allegar ignorancia da correspondencia, a qual, 
porém, á maior evidencia leva a imparcialidade de Au
gusto de Castilho! 

Tambem sería necessario para o lado pohtic,? d'este tris
tissimo processo, que se escrevesse offiácilmenlt! essa ca· 
lum!liosa imputação?! 

Até, se se podesse achar algum pendor na opinião de 
Augusto de Cas~ilho, seria contra a revolução e a favor do 
governo legal. 

E é isto tanto mais notavel ' e producente, quanto, cotn° 
já ternos tido occasião c\e expôr n'algum dqs capítulos an· 
tccedentes, da parte da esquadra revoltada, salva a exce· 
pção do irritavel Elieze;:- C. Tavares, todos os. mais, e se01 
excepç5o alguma os almirantes chefes da revolta, sempre 
tiveram para com Augmto de Castilho a ma:or attençáo . 

Venham, pois, agora, quanto ames, essas notas, documen
tos vivos do procedimento d'elle; corpo de delicto app:-e· 
hendido sobre a propria natureza; e ver-se-ba que especie 
de singular padn'nlzo era este. 

Logo em 8 de setembro, conta que o almirante CoelhO 
Netto convocára uma reunião dos officiaes de marinha, para 
~aber se o governo podia contar com o seu apoio, e que 
uma parte não comparecera, e a outra se portára tumul
tuariamente e dando manifestas provas de çlesconfiança no 
governo, â ponto de que a sessão foi levantada, desejando 



o almirante ajud~nte general da armada, ·que cada um sou
besse cumprir o seu dever como entendesse. E observa: 

« Deprehende-se d'aqui que, se os officiaes que 
actualmente guarnecem a esquadra brazileira são 
revoltosos, os que ficaram em terra fazem-lhes 
um digno ecco, e não· podem ser citados como 
modelos de di~ciplina. 

«Não tenho competencia para averigua:, nem 
pretendo affir:na.r, se a causa do marechal Flo
riano ou a do contra-almirante Custodio de Mello 
é ou não justa; mas o que posso asseverar, é 
que os meios de: qüe se está servindo o contra
almir!:lnte revoltado, são absolutamente 
inconstitu.cionaes, subversivos, 
e não podem contribuir para 
eng-randecer o~ credit9s d~este 
:infeliz paiz~ e aug·mentar ares
peitabilidade da corporação da 
armada . . ~! 

Creio que isto bastára: 

M3.s eu preciso de que tão extranhavel e aleivosa accu
sação fique pulverisada. 

E continuarei a folhear as notas, docuni.entos bem insus
peitos, emanados Jo proprio Augusto d~ Castilho, chroni
cas authenticas d 'esses mezes de fadiga e affiicçã0. 

Aos ro de outubro tk r893, depois de relatar varios in
cideLJtes da revolta, escrevia Augusto de Castilho estas se
·: eras mas imparcialissimas palavras : 

1 Veja a nota n." 5í de •S de setembro de 1S .• :;. 
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«Ü que se vê, é que a exaltação dcs espíritos 
vae lavrando, que a população está visivelmen
te fatig~da de uma lucta tão prolongada e inglo
ria, e que o paiz se está arruinando não só pelo 
material que se destroe de ~1arte a parte, como 
pela paralisaçáo das receitas publicas proveniente 
da estagnação do commercio, e pelos desas
trosos exemplos que á mocida• 
de estão dando os con1ba.tentes 
de um e out;ro lado=' n!lesta ve:r
gonhosissinJ.a g-uerra civil. 

ccÉ um bem triste espectaculo que este grande 
paiz está dando ao mundo, e é esta uma crise, 
em que não sómente soffre o Brazil como tam
bem os paizes com quem elle mantem relações, 
e principalmente Portugal com quem ella.<J mais 
inti"mas são pela historia, pelo sangue, pelas tra
diç6es e pelo commercio.» :1 

Na sua nota n. 0 ro3, narra Augusto de Castilho muito 
minuciosamente, e muito fielmente, quasi stereotypando-o, 
o dialogo trocado entre o almirante francez de Libran e o_ 
tenente José Nunes Belfort Guimarães, secret<J.rio e aju
dante d'ordens do almirante Custodio de Mello, na occa
sião em que este mandava avisar os commandantes estran
geiros, de que talvez se visse na necessidade de bombardear 
o arsenal de gue~ra. 

Quar.do, referindo-se ao governo provisorio constituído 
em Santa. Catharina, perguntava aquelle primeiro tenente, 
se isso seria motivo para serem os revultosos havidos por 
belligerantes, o almirante respondia-lhe que isso pertencia 
ao corpo diplomatico, e accrescentava: 

«Entretanto o almirante Mello deve fazer-nos 

l Veja a nota n.0 97 de 10 de o.utubro de Iiilg3. 



justiça de que desde o principio d7esta 
questão temos mantido a mais le
g-al imparcialidade entre os dois par
tidos em lucra. 

Ao gue o mesmo official respondia: 

«É verdade~ e o proprio almi
rante Mello é o primeiro are
conhecei-o sen1 hesitação e com 
muito prazer.» i 

Relatando a demissão dada teiegraphicamente pelo gover
no americano dos Estados Unidos do Norte, ao seu almi
rante Stanton, que, como já disse, salvára á bandeira do 
almirante Custodio de Mello, quando chegára ao Rio, e 
fôra visital-o a bordo do Aquidaball7 indo tambem depois 
o almirante Saldanha da Gama vis itar o almirat1te ameri
cano, sendo a salva do navio americauo correspondida, 
aliás sem necessidade 7 pelo cruzador revoltoso Trajano 2 

classifica estes actos de precipitados e incon
-v-enientes e acha o facto da demissão significativo de 
energia e prompto castig-o. 

Os commandantes superiores tinham nomeado Augusto 
de Castilho para saber do almirante Saldanha da Gama o 
que havia de verdade quanto ao fabrico de torpedos, gra
nadas e outros meios de guerra, no arsenal. 

Falando com o proprio Saldanha da Gama 7 que a accusa
ção diz, que Augusto de Castilho apadrinhava, este 
exprimia-se d7esta maneira: 

1 Veja a nDta n.0 t03 de 22 de outubro de tSg3. 
2 Veja as notas n. 0 Jo3 de 22 de outubro de 1 8g3 e n. 0 105 de :lo d'esse 

mez c anno. 
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«Expuz francaffiente ao almirante 
1 
Saldanha 

da Gama, o sentimento que a mim e aos meus_ 
collegas animava ao dirigir-lhe estas pnlavras, o 
qual, sem deixar de ser o de uma absoluta 
neutr·alidade e ir:nparcialidade!' 
era, todavia, inevitavelmente influenciado pelos 
i:nstinctos hnn'lani.tarios em ge
ral. .. Accrescentei que, não podendo nós in• 
trcnnetter-:nos clirecta!' ou i:ndi
rectamente, entre os dois parti· 
elos em artnas!' e não podendo · 
negar ao g·overno do marechal 
o direito que lhe assiste de prep~rar 
proj ecteis para suas fortale
zas ... >> 1 

Quando se ventilava o incidente da liberdade do com· 
mercio na bahia, que o almirante Me11o queria tolher, di~ 
zia Augusto de Castilho: 

<<E' certo que o almirante Mello está senhor 
da bahia do Rio de Janeiro, e não consente que 
o governo n 'e lia exerça o mi,nimo direito sobe~ 
rano; o almirante está assim na posse effectiva 
e de facto de direitos e regalias ql!le u.sur• 
pou. O que não é porém n1enos verdade, é 
que n0s, potencias estrangeiras, não podemos 
admittir que sejamos por esse facto esbulhados 

· dos direitos e regalias que tinham os nossos na· 
vios de commerc,io ~ntes de rebentar a revqlra, 
e que desejam manter e gosar durante e depois 
d'ella. E' clano tambem que o exercício d'esses 
direitos e regalias de potencias neutras, deve ser 

1 V:eja a nota n. 0 ro3 de 2~. de outubro de r8g3. 
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modificado, apemas n'aquillo em que tai exerci
cio possa embaraçar as operações de guerra 
de parte a parte=' as quaes, por ca
so nenhum=' nós deven1.os auxi
liar=" ou impedir.» 1 

D'esta correctissiina imparcialidade=' sempre m
ftexíve l, ha provas em todas as notas. 

Eis-aqui mais: 

Em a já citada nota n. 0 1 o5 de 3o de outubro de r8~l3, 
vem relatado um facto irrefu!avel da in1parcialidade 
de Augusto de Castilho. 

Já a paginas gg referi a denuncia da tentativ~ de destrui
ção da esquadra revoltosa por torpedos formidaveis, que o 
governo do marechal parece ia empregar, como já ahi se 
disse; o caso era tão pavoroso, que o proprio ministro d~ 
Portugal incitava Augusto de Castilho a evitar tão grande 
desgraça. 

Se houvesse os bons sentimentos de verdadeiro pad1·i
nho dos revoltosos, que teria feito Augusto de Castilho, se
não avisar e prevenir a esquadra? 

Auctorisado pdo proprio ministro de Portugal, que res
ponsabilidade teria ? 

Pois eis aqui o que elle fez: 

«Depois de meditar seriamente (escreve ao 
almirantado) no assumpto, e de ter conferen
ci::~do com o almirante de Libran, entendi que 
sendo hoje os torpedos ·uma arma terrível de 
guerra, usada por todas as potencias marítimas 

' 
I Veja a nota n. 0 109 de 2 de novembro de J8g3. 

' 



, . 

para ataques navaes e para defeza de portos, 
não poderia eu diligenciar frustrar o seu em prego 
no caso presente, sem me expôr á grave accusa
ção de manifesta violação de neu• 
tralicladü.» t 

E ainda n'essa mesma nota se encontram estas palavras 
características, a respeito da sua norma de proceder: 

uA nossa força collectiva é muitíssimo grande, 
o nosso prestigio tem um considera vel valor e 
alcance, mas é por isso mesmo necessario 
que os saibamos n1.anter na devida e 
convenien·t e altura de decoro e 
res peitabilidade.» 

A nota n. o 1 1 2 de 4 çle novembro de 1 8g3 dá nova e 
brilhante ]_Drova de imparcialidade e de nenhuma singular 
sympathia pela revolta. 

Tratando das tentativas feitas pelos insurrectos para serem 
reputados pelas potencias como bellige1·antes, a nota citada 
explica largamente a precaria situação política dos revolto
sos, a sua fraqueza, a sua desligação, material e ideal, com 
respeito aos revolucionarias do Rio Grande do Sul e ao 
governo provisorio de Santa Catharina, e chega mesmo a 
dizer o seguinte, que mostra bem como em seu espírito não 
havia ideias, ou J:ilrejuizos, ou inclinações a favor da re
volta . 

«Ü que se deprehende de todos os boatos 
directos e indirectos é que a causa do almi
rante Custodio de Mello vae enfraque• 
cendo!) e que a. sua estrella pa• 

1 Veja a nota n.• w5 de 3o de outubro de 1894-



rece empallidecer a olhos vis
~a. A disciplina a bordo dos navios da 
esquadra, declina sensivelmente, e os navios 
subalternos praticam, sem o consentimento nem 
instrucções do seu chefe, actos de ver
dadeira pirataria!> para obterem man
timentos para as guarnições porque têem 
fome.» 

E em contraposição, mais adeante dizia: 

«As pessoas affectas ao governo parecem con
tinuar a contar com o bom exito da causa 
do marechal ... ainda hoje me foi dito pelo ex
ministro das relações exteriores, Carlos de Car- · 
valho, que até ao dia 1S do corrente o ma
rechal teria triun'lphado da revolta 
da marinha. >l 

E' isto porventura indicativo de parcialidade? e parcia
lidade a favor da revolta? 

A parcialidade e a padn.nhagem de Augusto de Casti
lho a favor da esquadra eram taes, que até mantinha rela
ções de amisade com os mais ferrenhos amigos do go
Verno! 

Em a 11ota n.0 120, cje 14 de novembro de r8g3, elle 
dizia: 

« U 1n g·rande :florianis-.:;a meu amigo 
e nosso patrício, affirmou-me ha dias . . . » 

E ainda n'essn mesma nota se revela a abstencão e su-
' Perior imparcialidade n 'este trecho: 

aEstes casos e ainda outros em que diaria · 
mente tenho que intervir para dispensar protec
ção a nacionaes nossos em affiicção, mas que 



não menciono para não alongar demasiadamente 
estes fastidiosos relatorios, obrigam-me a um 
grande trabalho, e a ter que resolver ás vezes de 
momento questóes gi·aves e a assumir respon
sabilidades consideraveis . Penso porém, gue a•té 
hoje terei procedido com acerto, sem ma
nifestar ján::tais o menor.indicio 
de parcialidade e zelando como é meu 
dev er e na d'evida altura a dignidade e o decoro 
do paiz que estou representando. l> 

E ainda mais accentuadamente accrescenta: 

«É certo que por vezes alguns dos meus 'actos, 
como por exemplo o da expedição armada ao 
Botafogo, são muito mal vistos pelos adeptos 
do governo; mas corno a par d~esses 
eu procedo com egual isepção 
para corn as fôrças dos revol
tosos~ e como acima de tudo . tenho a appro
vação da minha conscien.cia~ á fa.Ita 
de approvação d'essa repartição, vou conti
nuando no mesmo caminho.» 

Em zS de novembro de I8g3, pela tarde, veiu a bordo 
da Mindello um joven brazileico, chamado Gustavo Mon· 
corvo, trazendq1 uma carta do secre'tario da nossa JegRção, 
recommendaudo-o• e solicitando a benevolencia de Augusto 
de Castilho e a possível protecção para a diligencia que 
elle preter::dia executar e que verbalmente lhe diri'a. 

Era esta diligencia o proporcionar-se-l·he os meios pe .jor 
sem demora falar ao almirante Custodio de Mello, pois 
que, dizia o pretendente, fôra alurnno da escola naval e da 
militar, e sabia perfeitamente que n'essa noite um grande 
torpedo seria mandado para proximo do .ll.qu.idaban, afim 
de o fazer saltar. 

Era outro caso, em que a propria legação de Portugal 



recommendava e 5olicitava a favor da esquadra re-voltosa 
(embora por princípios humat~itarios) . Augusto de Castilho 
podia bem acceder; wa responsabilidade estava salva;. 
l11as não o fez . 

«Tendo-me eu já recusado a acquiescer a um 
.pedido quasi identico do sr . conde de Paço 
d'Arcos, e tendo ainda hoje as mesmas idéas 
ácerca de neutralidade e ácerca de 
plena liberdade que qualquer governo tem de 
usar de torpedos para atacar inin1igos seus, de
clarei ao recommendado do secretario da lega
cão que não podia, sem quebra da nl.i
nha neutralidade intrometter-me em 
semelbante negociv.>> 1 

E eram, porventura, estas notas escriptas na idéa e no 
Proposito, de eu as extractar em sua defeza? 

Não; pois ninguem podia, por modo algum, adivinhar o 
que se pas~aria em março do anno seguinte com o asylo, 
e muito menos prever que se faria este inacreditavel pro
cesso. 

E ainda não citei senEío talvez a terça parte do mais im-
Portante · 

. Já pqt:ém que a accusação de parcialidade revestiu até a 
fonna incrível e baixa na palavra infeliz- apadri
llhar- continuemos a ter paciencia e vejamos ainda ou
tros t rechos das seguintes notas não menos esmagadores 
de tal calumnia, tão inferior e malevola. 

A nota 138 de 3 de dezembro de I8g3 deve lêr-se na in
tegra; n'e lla se hla largamente da situação pollt ica dos 

1 v . 
e)a a nota n." t3'3 de 28 de novembr o de r8g3. 
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partidos em lucta, e d'ella não só não transluz a mais pe· 
quena parcialidade a favor da revolta, mas, pelo contrario, 
a crueza com que se refere a Custodio de Mello e ao e:::· 
tado da revolução, revelam sem ·contestação possível, um 
espírito sobranceiro a toda a tendencia, ou inclinacão favo· 
ravel a uma das partes. 

É difficil extractar esta nota; deve ser lida inteiramente; 
todavia separo estes trechos bem característicos: 

«Ü almirante Custodio de Mello, quando se 
insurgiu com a esquadra ... levantou-se por stia 
propria conta ... e mostrou ap enas desejos de 
derrubar o vice-presidente em exercício, mare· 
chal Floriano Peixoto.» 

« .••• • • O movei principal do movimento do 
almirante Custodio de Mello ... foi então por· 
ventura o ciume e rivalidade já ha tempos exis· 
tentes entre a Marinha e o E xeícÍto_. que o actual 
presidente Peixoto acirrou por todos os modos, 
e sobretudo pela tórma persistente como elle re· 
ceioso procurava nos ultimas tempos afastar do 
Brazil alguns dos mais poderosos navios, con· 
servanào outros cuidadosamente em estado de 
não poderem servir.'' 

E mais adeante : 

~os intuitos do almirante revoltoso ficaram as· 
sim em grande parte mallogrados, conseguindo 
elle, não levantar a marinha contra o exercito, 
mas formar uma especie de scisma na propria 
marinha e separar por barreiras successivamen· 
te mais di:fficeis de transpor, duas secções muito 
deseguaes da dita marinh~, das quaes elle pos· 
sue quasi todos os navios e uma pequena parte 
do pessoal, ao passo que o governo domina ?a 
maior parte do pessoal e em pouquíssimos e m-



significantes navios. . . A marinha está ass im 
fraccionada e sem aquella cohesão que deveria 
constituir a sua maior força. Uma parte lança
da na revolta, em uma aventura ar
riscadisshna . . . Tendo visto assim ma
lograrem-se- lh e a uma por uma as suas espe
ranças todas, comprehe-nde-se que o almirante 
esteja em uma posição extremamente difficit e 
embarnçosa .» 1 

Creio bem que quem escreve isto não é dominado por 
especiaes sympathias pela revolta, a que até chama aven
tnra arriscadissil.na. 

E não eram só idéas ou pala.vras . Houve factos positi
Vos, que estão consummados e que não podem ter duas 
apreciações . 

Leio por exemplo em a· nota n. 0 142 estes dois períodos : 

«Em 7 recebi uma carta· do segundo secreta
rio da nossa legação, D. Antonio da Franca, 
pedindo-me para mandar receber em terra um 
caixote contendo pertences da machina elo cru
zador revoltoso Tamandaré e entrega i-a ao al
mirante Saldanha da Gama.» 

Quer vêr-se o que Augu~to de Castilho fez e pensou 
d'este convite? 

«Achei (diz el le) muito estranho se
melhante pedido; respondi que por caso 
nenhum anouiria a elle e dei ordem 
para que tal caixote não fosse trazido 
para bordo.» 

1 Veja a nota n.0 r 38 de 3 de dezembro de J8g3. 



E não é só isto: 

«Pedia-me mais (continüa a nota) o secreta
rio da legação- que prevenisse o almirante Sal
c)anha de que o governo brazileiro esperava por 
estes dias na ilha Grande o vapor T/ i'ctan·a com 
um carregamento de armamento e munições no 
valor de 6o:ooo libras e accrescentava que o go
verno estava concentrando forças na praia Ver
melha e no arsenal no intuito de dar um golpe 
de mão sobre as ilhas de Villegaignon e · Co-
bras .» i ' 

E Au gusto de Castilho, que é agora accusado de apa
drinhar Saldanha da G ama, accrescenta no seu relatorio 
ao almirantado : 

«E!' claro que, em consequencia de não 
querer eu viol ar a imparcialidade que 
tenho obrigação de :rn anter!' n~
da coinnJ.uniquei ao ah:nirante-» 

Em a nota n. 0 w5 de 3o de outubro de ! 8g3, a propo
sito da salva que a fortal eza revoltada de Villegaignon deu 
á entrada do almirante Magnaghi a bordo do Etna, Au
gusto de CastU~1o chama-lh e auctori.d a d e u sur'"' 
pador~\l, do a h n iran-te C u s t o dio d e 
M ello. 

Ha, porém, entre todas estas notas uma que é decisiva; 
é a nota 149 de ·r 8 de dezembro de r8g3~ 

Abi Augusto de Castilho define a sua op·inião positiva e 
nitidamente : 

1 Veja a nota 11. 0 142 de 10 de dezembro de I8g3 
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«Ha quem diga (esc reve elle) que logo que 
se proclamou a revolta contra o marechal Flo
riano Peixoto, este deveria ter largado o poder , 
como o fizera o marechal Deodoro da Fonseca ... 

«Ü que é certo é que repetindo-se assim de
masiadamente estes pronunciamentos e ·revol
tas, e achando-se estes sempre triumphantes, 
n.enhun1a g·arantia poderia ha
ver na estabilidade e vigor das 
instituições e na benefica energia da sua 
ipA.uencia no sentido da civilisaçiío. 

«Quando menos se esperava, apresentava-se 
na rua a ameaçadora revolta, insurgindo-se con
t ra o poder legal e obrigando -o a render-se, e 
tudo se achava assim á merc~ do ideal nítido, ou 
confuso de um ambicioso qualquer.» 

E concluía : 

«Quanto a mim~ e mantendo o 
principio da auctoridade!' entendo 
que esta revolta deve ser esma
g-ada~ muito embora as novas eleições fede
raes e presidenciaes façam surgir das cinzas 
d'este 9esditoso paiz, uma ordem de causas mais 
promettedora e um futuro mais auspicioso. 

«Ü actual presidente está prestes a 
largar o poder, mas emquanto · o tem nas mãos, 
tem const:j.~ucionalmente obri
gação de defendei-o e de esmag-ar 
quaesquer perturbadores da 
ordem publica.» i 

1 Veja a nota n.0 149 de 18 de dezembro de I8g3. 



E é a quem escrevia isto ao governo, que este mesmo 
governo manda accusar por apad1·inhm· a revolta! !! 

E nem se diga que era só singularmente com a pessoa 
do almirante Saldanha da Gama: I 

Ha tantos, ou mais, trechos d'estas notas, que o desmen· 
tem redondamente. 

Continuemos a ter dobradamente paciencia: paciencia 
para soffrer a accusação de apad1·inha1·, e paciencia para 
seguir na leitura d'estas notas: 

Particularmente a respeito do afilhado, eis aqui o que este 
singular padrinho escrevia e fazia: 

Em a nota n. 0 70 assignala com um ponto de exclama· 
ção a referencia á attitude neutra! de Saldanha da Gama 
«perante as hostilidades entn~ a esqu~zdra e o governo!» e 
não se esquece de referir que esta attitude tem sido muito 
dz'versamente commentada i e que o gov~rno se vê obrigado 
a fazel-a cessar por qualquer modo. 

Em a nota n. 0 76, este singular padrinho denuncia o afi· 
lhado «como ordeiro mantenedor dos p1·inápios monarchicos 
que p1·o{essa. » 2 

Dois dias depois, relatando uma pendencia na imprensa 
contra o afilhado sobre um officio d'elle ao governo, este 
cruel padrinho diz e.stas duras phrases: 

aNão sei o que succederá depois d'isto, rnas 
creio, que, em qualquer hypothese, aquelle bri
lhante official cheg·ou ao termo d::J. 
sua carreira .. ,D 3 

1 Veja nota .n.0 70 de 22 de setembro tlc I8g3. 
:l Veja nota n.0 76 de 27 de setembro I8g3. 
3 Veja nota n." 79 de 29 de setembro de I8g3. 
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Em a nota · I03 até parece que o mette a.ridiculo, contam.do 
uma conversa, em que o almirante lhe diz que, se o go. 
verno o obrigar a declarar-se, abraçará o partido da re
volta e descrevendo os planos de acção militar declara que, 
.passará da ilha das Cobras para a cidade do Rio, «como 
llOS tempos antigos lJugay- Tl·oin! >l I 

Em r 5 de novembro de I8g3, com memorando-se o anni
versario da proclamação da repub!ica, até os proprios na
vios revoltados embándeiraram em arco. Ao serv-iço de 
exercícios da escola naval estava o pequeno cruzador Li
be1·dade com · a insígnia do contra-almirante Saldanha da 
Gama, fundeado perto da ilha das Cobras e ás ordens 
d'aquel!e almirante, director da e~cola; pois o 'esse dia, o 
Liberdade o~o embandeirou, nem salvou! 

Augusto de Castilho é tão bom padrinho que são só não 
omitte este facto, mas até, depois de o narrar, faz-lhe este 
commentario : 

«Revelou assim aquelle navio francamente as 
idéas políticas pessoaes do offi.cial general sob 
cujas ordens está, e revelou mais, que actual
mente cada um póde fazer pouco mais ou me· 
nos o que quer n' este semi-anarchisado paiz. » 2 

Pouco depois este espantoso padrz'nho torna a denunciar 
e dar como suspeito o afilhado. 

«O almirante Saldanha da Gama .( dizia o mau 
padrinho) .::ontinúa a ser alvo das geraes attenções 
e a attrair a curiosidade de todos os que têem 
visto a evolução gradual que tem soffrido a sua 

1 Veja a nota n. 0 w3 de 22 de outubro de ISg3. 
2 Veja a nota n. 0 128 de 21 de novembro de I8g3. 

• 



200 

attitude, a princ1p10 neutra!, e hoje muito 111ais 
suspeita.)) 1 

E em a nota de 1 o de dezembro não deixa de suulinhar· o 
fac to da mudança do hospital de marinha da ilha das Co
bras para a das Enxadas, por livre arbítrio e expontaneas 
ordens do almirante Saldanha, afim de ficar aquella ilha 
desafogada para as futuras operações de guerra. 2 ' 

O cruel padrúz!zó éontinúa a metter a ridiculo o afilhado, 
quando ell e se pronuncia pela revolta : 

<<Ü que é certo (diz o mau padrinho) é que 
nem a força armada, nem a classe civil da po· 
pulação da capital se levantaram contra o poder 
do governo e que a prosa do almiran
te Saldanha foi gasta enu pura 
perda.JJ 3 

E o crudelíssimo padrinho continúa a empregar despie
dadas phrases contra o pobre afilhado, agora perdido c der
rubado. 

Quando Saldanha da Gama foi declarado desertor e re-
r 

belde, o governo mandou, sob a mesma pena, apresenta· 
rem se-lhe todos os alumnos e empregados das escolas, que 
estavam sob a direcção do almirante, e a maior parte aban · 
do naram-o e ap,resentaram-se ao governo. 

Referindo-se '
1 
a este acontecimento, o padrúzho diz : 

« •• • este facto é, só por si, uma derrota 
moral soffrida pelo almirante . )) 

1 Veja a nota n.o !33, de 28 de novembro de 1Rg3. 
i Veja a nota n.0 142, de ro de. dezembro de 18g~ . 
3 Veja a nota n. 0 149, de 18 de dezembro de 18g3 . . 
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E mais adeante, n1um requinte de crueldade, este desca
roavel padrinho accrescenta ainda : 

" ... apparecendo elle tão tarde na scena po
lítica depoi:õ de ter o seu credito con
sideravelmente decahido e de ter 
o poder presidencial firmado a sua força na te
naz r esisteocia que aos revoltosos tem opposto 
durante mais de tres mezes .•. » i 

Em a nota n. 0 rS4 torna a dizer: 

«Ü prestigio do almtrante Saldanha da Gama 
í:em declinado sensivelmente ... 

<< Ü governo está no seu papel manten
do o principio da auctoridade 
e empregando n'esse sentido os ultimes sacrifi
cios.» 2 

E em ro de janeiro de 1894, Augusto de Castil~1o refu
tando os que (note-se bem) accusavam violentamente o go
verno do marechal pelas compras de novos navios de guérra 
nos Estados Unido.:; e modo de formar as suas guarnições 
Olercenarias, dizia categoricamente: 

«Se se admitte que a auctoridade do governo 
legal tinha que prevalecer para esmagar 
a revolta~ o que é desde o prin
cipio e em these a minha opinião~ 
não tinha elle outro meio de combater uma es
quadra revoltada senão oppondo-lhe uma. outra 
esquadra que elle não possuía e gue precisou 
adquirir.» 3 

1 Veja a nota n.o 149, de r8 de dezembro de r8g3 . 
2 Veja a nota n.• 1S4 de 26 de dezembro de J8g3 . 
3 Veja a nota n. 0 5 de 10 de janeiro de r8g4. 
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E' esta, porventura, a linguagem. apaixonada e parcial 
de quem protegesse os revoltosos, ou o seu ultimo chefe, 
Saldanha da Gama ? ! 

Como se tem visto, se houve tendencia (e este ultimo 
trecho é bem explicito) foi sempre a favor do governo le
gal, no sentido de se e smag-a r a revolta!' para se 
manter o principio da ordem e da auctoridade. 

,Para concluir esta demonstração reservei de proposito 
as notas n. 0 5 122 e 156 de I8g3 e n. 05 2, 5, 20 e 42 de 

1894· -
N 'e!Jas não se contêem só maniíestaçóes abstractas dg 

opinião, aliás bem positiva; mas estão ahi factos. 
Encontraremos, ao vivo, o padrinho a tratar com o aft· 

lfzado. 

Viera de Santa Catharina o vapor portuguez Cidade do 
Porto, cujos donos estavam encarcerados, e o navio fu~
deado a curta distancia da Múzdello, e sob -a guarda e vJ
gilancia de Augusto de Castilho. i Trazia mantimentos para 
a esquadra revoltosa, que não tinham chegado a ser des
carregados por motivo da prisão dos irmão:; Bencbimol, 
seus · donos. 

Em meados de novembro, o almirante Saldanha da 
Gama, elle proprio, o afilhado como pretende a accusação, 
veiu (e note-se que aiuda não se tinha pronunciado pela q·e
volta) a bord(\l da éJidindello solicitar de A ugusto de Casti
lho gue não fizesse opposição a que esses generos fossem 
para a esquadra revoltosa, onde faziam muita falta. 

«Não me passou despercebido este saluMf 
aviso (escreve o padn"nho), mandei re
dobrar de vig-ilancia no citado va-

1 Veja adiante o capitulo respectivo. 
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por, collocando-lhe ele noite uma guarda de 
gente minha e combinando s1gnaes para uma 
eventualidade imprevista, e depois de consultar 
o nosso ministro resolvi que esses manti
mentos não poderiam desembarcar senão 
para a alfandeg·a. E com effeito, muito 
embora esse3 generos não possam ser conside
rados contrabando de guerra como munições, 
ou como o holophote, não devo eu, perante 
o governo leg-al do paiz consentir que 
se infrinjam e violem disposições regulamenta
res fiscaes, 11'aquillo em que ellas podem e de
vem ser cumpridas, e em que a~ auctoridades 
têem direito a exigir que o ·sejam.» 1 

Eis o caso que o padrinho fazia do afilhado. 

Mas h a mais ainda: 

«Ü almirante Saldanha da Gama, mesmo .an
tes de se ter declarado (escreve Augusto de Cas
tilho em sua nota n. 0 1S6 ao almirantado)., pe 
diu-me por varias vezes que consentisse que taes 
mantimentos (os mesmos a bordo do Cidade do 
Pm·to) fossem transferidos para os navios da 
esquadra, com o argumento de que elles lhes 
pertenciam e haviam pago o respectivo frete. 
Resisti espontaneamente a estas ínstáncias, e es
pecialmente depois de me ter fortalecido com o 
conselho do sr. conde de Paço d' Arcos, o qual 
era de opinião que taes mantimentos só pode
riam sahir do navio para a alfandega d'esta ca
pital, visto não poder eu para servir os interes-

t Veja a nota n.• 122. de 16 de novembro de t8g3 . 



ses da esquadra revoltada, afropellar os regula
mentos aduaneiros vigentes, que prescrevem 
esse procedimento. · 

<<Ultimamente escreveu-me o almirante uma 
carta muito amavel, instando novamente pelo 
seu pedido; ,e h ontem . veiu aqui de sua parte 
um official reiterar essas instancias com o ma
xin:o empenho, e declarando-me que as :rna.
r inhag e n s da esquadra tinhaJll 
f ome e careciam pelo menos do feijão que no 
Cidade do Porto está. n 

E sabem o que o padri11ho respondeu ao afilhada? 

«Éclaro (continúa a nota citada) q ue :me 
r ecu "ei mais uma vez a annuir a este pe
dido, não obstante estar sempre o almirante 
promptissimo a satisfazer todas as exigencias, 
aliás justas sempre, que lhe tenho dirigido, ácerca 
de subditos portuguezes servindu contra sua 
vontade nos navios da esquadra ou por ella 
aprisionados, os quaes têem todos sido desern· 
barcados, quando o reclamam . >> 

E este padrinho tão ingrato ainda ia até ameaçar o a/i· 
llzado! 

«Espero (concluía) que o almirante 5aldanha 
da •'Gama comprehenderá bem a sua e a minha 
posição, e se absterá de qualquer acto inespe
rado . Se o nao fizer, encontrar-J.ne-h9> 
preparado a -resistir pela for"' 
ça e á mão armada a taes tentativas 
que tenho obrigação de repel
lir.» t 

1 Veja a no!_a n. 0 I 56 de 27 de dezembro de I8g3. 
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Ha mais : 
Q uando Saldanha da Gama em fins de j'flneiro de r8g3, 

com o intuito de levantar o espi rito abatido dos revoltosos 
dirige um Boletim 0/Jicial publicado á esquadra, es te pa
drinho nunca visto chama-lhe eviden-tes f'anfar
l'onada~! 

E não fi ca aqui este incríve l pad1·inlw: 1 

Por este tempo Saldanha da Gama pronunciára-se pu
blicando um manifesto monarchico 7 e dias depois publicára 
0Utro republicano, declarando o primeiro apocrypho. 

Augusto de Castilho refere estes factos e commenta-os 
do modo menos li songeiro para Saldanha da Gama; chega 
a chamar pouco leal ao argumento por aguelle . .. seu 
o/ilhado empregado reptando os qu_e diziam que o primeiro 
111anifesto era d'eJle, para lbe apresentaren1 o origin al. 

«Prestava-se este escripto (accrescenta) a mais 
commentarios, que eu agora não faço por falta 
absoluta de tempo . O que direi apenas é que os 
creditos do almirante Saldanha da Gama 
que tão alto andavam, têem ultimamente de
cabido consid4"!ravelnJ.ente!l e o 
seu pre8tig·io que era superior ao de 
qualquer outro offic ial da marinha brazileira 
não merece iá hoje g-rande con
sideraçãooll 

E i_ por tal modo falava desprevenid0 de singulares sym-
Pathias, que accrescentava ainda : · 

aE' bem possível que venha um dia a resta
belecer-se a monarchia no Brazil, mas nem será 
em conseguencia da actual insurreição da esqua-

---·------

~Veja a nota n." 20 de ?o de janeiro de rSg4.· 

, 
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dra e dos Estados do Sul, nen:1 sobre· 
tudo pela influencia do chefe -vi· 
sivel da :tnarinha. n'esta bahi.a· 

1 

E é a quem procedeu sempre assim que accus~m de 
apadrinhar a Saldanha da Gama ! 

E ha mais ainda; ainda muito mais. 
De todos os commandantes superiores de forças navaes 

na bahia do Rio de Janeiro, o que, desde q'-ie Saldanha da 
Gama se pronunciou, cortou mais positiva e rig·o .. 
rosan1.en te toda a especie de relações com elle, 0 

unico que o fez assim, foi Augusto de Castilho: 

Em as notas n.rs 5 e 42 de 1894 ha d'isto os mais es
magadores exemplos. 

Saldanha da Gama déra ataque á iln11ação, cuja ba~ 
teria incommodava muito a esquadra revoltada, e d'ahl 
pensava o almirante levar sua acção até Nictheroy, che
gando mesmo a correr que elle dissera que havia de ai· 
maçar na cAr·mação e jantar em Nictherqy. A mortandade 
foi enorme, mas o numero de feridos muitíssimo superior, 
ficando com tres ferimentos o proprio Saldanha da Gama. 

V arios commandantes superiores das forças navaes es
trang€iras mandaram, depois d'esta acção, seus medicos 
de bordo á ilha das Enxadas para prestarem seus soccor· 
ros aos feridos .• da esquadra revoltada. 

Augusto de Castilho não mandou os seus. 
Saldanha da Gama queixou-se publicamente d'isso. 
Augusto de Castilho explicando ao Conselho do AJmi· 

rantado este seu procedimento, declarou o que segue: 

«Logo que o almirante Saldanha da Gama 
transferiu para a ilha das Enxadas o hospital de 

1 Veja a cit. nota n." 20 . 



sangue, pediu-me o meu medico licença paro. 
offerecer os seus serviços ao dito hospital. Não 
achei inconveniente n'isso, sobretudo por 
não se ter ainda o almirante 
declarado revoltoso e por saber que 
outros medicas, o da esquadra ingleza, pelo me-
nos, ali iam praticar .... . ........ . ..... . . . . . 

«Mais tarde o almirante declarou-se revoltoso 
e portanto entendi interron1.per 
con1. elle todas as relações mi
nhas e dos officiaes, prohibin
do~lhüs que continua!!!oisen1. a vi-
sitar a ilha das Enxadas .. ...... . 

«Desde que o almirante se declarou revoltoso 
e que :ficán1.os assin1 separados, 
é claro que o meu medico nunca mais visitou o 
hospital de sangue... . . . . . . . ....... . ..•... » 

E accrescentava ainda: 

«E como nós portuguezes temos sempre sido 
. considerados suspeitos para a malevola gente de 

terra, muito maiores cautelas preciso eu ter para 
não expôr a nos~a. reputação a justa 
critica..)) l. 

Seria preciso mais vigorosa prova d'esta superior absten
ção, d'este rigorismo puritano e extremo? 

Pois ainda a temos em a nota n.0 5 de 10 de janeiro de 
I8g3. 

Logo no começo da revolta o trafego do commercio, pri
llleiro parado, foi a pouco e pouco restabelecendo-se. 

A poderosa casa \iVilson, Sons & CO procurou a pro-

-------
1 Veja a nota n.0 421 de 20 de fevereiro de !8g3. 

' 
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tecção da esquadra ingleza, que lhe concedeu que seus ma· 
gnificos rebocadores navegassem com a bandeira ingleza. 
As outras potencias seguiram este mesmo procedimento, 
e assim tambem sob a protecção da bandeira portugueza 
aridavam n'esse trafego varias lanchas. A legisla ção do paiz 
considerava estas lanchas empregadas no trafego commer· 
cid da bahia como barcos nacionaes, mas nunca o governo 
o impugnou, nem tinha interesse, nem meio de o fazer. 

Ultimamente, quando Saldanha da Gama tomou o com· 
mando superior da revolta da marinha, mandou. dizer a 
Augusto de Castilho que retirasse as auctorisações dadas 
para o uso da bandeira portugueza, porque. taes lanchas 
eram brazileiras. 

Augusto de Castilho, em V'ez de acceder, considerou to· 
das essas lanchas como ao serviçc da esquadra portugueza, 
poz em cada uma um marinheiro ponuguez para autben· 
ticar o uso da . trandeira, e representar sua aucto ridade, ·c 
assim acabou com quaesquer attrictos. 

Já isto não era por certo fazer a vontade ao afilhado; 
mas ha mais: apezar de ser Saldanha da Gàma m~1 contra
almirante, Castilho n~m admittia que discutisse com c!le. 

«Para evitar polemicas (escrevia) sobre as· 
Sut1).pto delicado especialn-:~.en.te com quem 
hoje não tem, pela sua posi~ão excepcional> an
ctoridade especial para discu
tir commigo . . . >> i 

Emfim, citarei ainda um outro fací:o egualmente impo-
11ênte e irrefutave l : 

De te1-ra mandavam aos navios estrangeiros correspon-

1 Veja a nota n.0 5 de 10 de janeiro de I8g3. 
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dencia afirr. de ser gntregue a Saldanha da Gama; - póis, 
desde que este se pronunciou pela revolta, Augusto de 
Castilho não permittiu que se lhe enviasse mais carta algu
ma, e uma porção de correspondencia para Saldanha e ou
tros officiaes, existe fechada e não entregue e será presente 
no processo . 

Ahi está o que eram este padn"nho ideai e este pobre afi
lhado! 

E saiba-se mais: 
A officia)idade das nossas corvetas, conhecendo as idéas 

austeras e inflexíveis de seu commandante, tinha-o até co
gnominado de florianista! 

Mais de uma vez mesmo Augusto de Castilho prestou 
serviços importantes ao governo do Brazil. 

Assim, por exemplo, quando a febre amarella estava na 
sua forç a, e que a corveta cAjfollso d'Albuquerque foi man
dada, para retemperar e sanear a tripulação, até á babia 
do Cabo- F rio, a pedido do director da carta marítima do 
Brazil, transportou oleo mineral para a illuminação do pha
rol; e, d'outra vez, quando a esquadra revoltosa, para fazer 
desgostar a população e indispol-a contra o marechal, irn· 
pediu a passagem do rebocador, que levava regularmente 
as barca~ do lixo da cidade para serem incineradas na ilha 
de Sapucaya, Augusto de Castilho estava prompto a pro
teger com a bandeira aquel1e rebocador. 

Era portugueza a casa que tomara a arrematação d 'aquelle 
serviço, e, além d'isso, o perigo da incineração dentro da 
cidade, como se fez em S. Christovão e no Botafogo, era 
enorme, pelas infectas emanações e fumo asphixiante que 
enchia a atmosphera; aggravadas estas circumstancias com 
as de virem os desgraçados trapeiros e miserrimas gentes, 
antes da incineração, ·buscar toda a qualidade de andrajos, 
colchões dilacerados, trapos, papeis, etc., e que podiam ser 

I4 
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vehiculo de contaminacão da febre amarella. E se Augusto 
de Castilho assim o não levou a effeito, foi porque os com
mandantes superiores das outras naÇõe.s entendiam que 0 

a c to (que aliás era essencialmente humani tario) podia ser 
tido como parcial a favor do governo e contra os meios de 
acção da esquadra. 

E é a este homem que accusam agora de apadrinh~r 
Saldanha da Gama! 

Tudo isto é espantoso, é horrível. 

E ' longa a .exposição que n'este capitulo acabo de fazer, 
mas tambem a accu~ação é por t al fór"ma aleivosa, que 
cumpria mostrar pacientememe, como era positivamente 
inventada ad hoc. 

E i-nventar accusaçó'es, 

inventai-as o propno governo, 

e inventai -as contra um homem, que bem mereceu dcl 
Patria, com 35 annos_ de impollu~o serviço, 

e invental ·as para o mette:.- n'uma cadeia, 

e invental-as,,1por subserviencia política, o que é.? onde se 
viu antes? como pode vêr-se sem crescer-nos a mais pro
fL:nda e viva indignação?! 
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O vapor « Cid'tl.de do Porto n e o telegrarnrna monstruoso a seu respeito 

Quando, como se ha de ver no capitulo em que se doeu. 
lnentaxem as circumstancias do asylo, Augusto de Castilho 
ern I3 de março de r8g4 telegraphava que procurava ar
mar o paquete Benclzz"mol com . um official e com flnmula, 
Para transportar os ~efugiados; elle referia -se ao Cidadt: 
do P01-to . 

Ter-se-ia evitado tudo. . 
Assentemos, pois, aqui, quaes eram as condições em que 

esse navio se achava na bahia do Rio de Janeiro. 

Já mais de uma vez me tenho referido a elle ,. a proposito 
da demonstração da impar_cialidade e neutralidade de Au· 
SUsto de Castilho entre os dois partidos em ·lucta. 

O Cidade do Porto é um vapor portuguez, pertencente á 
firma portugueza Bencbimol & Sobrinho . 
. Chegára á bahia do Rio no dia 2 r de outubro de r8g3, 

VIndo de Buenos-Ayres e de Santa Catharina. Parece que 
levára de Buenos-Ayres para esta ultima ilha , armamentos 
e_ grande porção de munições de guerra. Augusto de Cas
ttlho investigou, mas em balde, este ponto. 

<c O agente do vapor .em Buenos-Ayres- que 
é sobrinho e da mesma religião dos donos - 
caso procedesse assim (dizia Augusto de Casti
lho), obedeceu unicamente aos s€us impulsos 
commerciaes e de ganho, sem se importar com 
o rnau effeito e compromettimento que de um 
ta! acto poderia resultar para elle e para a na-
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ç.ão. Sei bem que navios de outras nacionalida· 
des, e principalmente de algumas, não teriam 
tambem hesitado perante a perspectiva de um 
bom frete n'esta circu_mstancia excepcional; mas 

· sei tar.1bem que nós portuguezes, que não sornos 
no Brazil vistos com muito bons olhos, devemos, 
e sobretudo a c tua ]mente, ser dobradamente cau· 
telosos. >> i 

No dia z3 d'esse mez eram presos e encarcerados na 
Conceição os irmãos Benchimol, proprietarios do vapor, e no 
dia seguinte o capi tão, todos portuguezes. A maior parte 
da tripulação acabára o seu contracto e sahira de bordo ; 
de modo que o pavio achava-se só com o piloto, e poucos 
homens de tripulação. 

«Em taes circumstancias (diz Augusto de Cas· 
tilho) tendo-me os revoltosos mandado dizer que 
lhes fizesse entrega dos generos de mantimentos; 
farinha, feijão , carne secca, etc., que elle · traz 
do sul, e c0nstando-m e por outras vias que eUes 
t encionavam mesmo aprisionar as lanchas que 
do vapor fossem para te rra com esse carrega· 
menta, ordenei ao piloto encarregado interina· 
mente das funcçóes do commando, que trouxesse 
o Cidade do Porto para perto da Nhndello, para 
ev•iltar qualquer surpreza, e prohibi lhe terminan· 
temente que mandasse quaesquer artigos de 
carga para terra para evitar vexames . ~ 2 

Este navio estava fundeado a pouca distancia da corveta 
Mindello e sob a immediata vigilancia d'ella, e, como já se 
referiu, quando o almirante Saldanha dA. Gama procurou e 

1 Veja a Hola n.0 Io3 Je 22 de outubro de I8g3 . 
~Veja a nota no 10S de 3o de outubro de 189 ·~. • 
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pediu instantemente a Augusto de Castilho que se não 
0 ppozesse a que a carga fosse levada para a esquadra, 
Castilho redobrou de vigilancia e poz guarda sua no na
vio. i 

Estava assim o navio incommunicavel com a terra, im
possibilitado de operar a descarga. 

«Em taes circumstancias (diz ainda Augusto 
de Castilho) entendi do meu dever . dispensar a 
esse vapor, p ouco menos que aban. .. 
don.ado!l a minha solicita protecção, e por 
isso o mandei fL:ndear perto d 'esta corveta, 
guardando·o de noite com uma guarda de gente 
minha, e vigiando-o noite e dia com a maior 
attenção para que elle não fosse victima de um 
assalto imprevisto e violento.» 2 

Saldanha da Gama, que já antes de se ter pronunciado 
pela revolta instava com Castilho para que lhe entregasse 
a carga, depois de se ter posto á testa da esquadra, escre 
Veu nova e instantemente, e chegou a mandar um official, 
como já se disse, para obter a entrega dos mantimentos. 
· Já contei como Augusto de Castilho lhe respondéu 3 e o 
que pensava; mas de proposito omitti o que depois se deu 
ainda a este re ~peito, para aqui mui particularmente o ex
pôr; porque é duplameni:e irnportante á corroboração da 
contestação ao acto de accusação. 

E' importaFJte., porque mostra ainda a imparcialidade po
sitiva e sem excepção, nunca infringida, de Augusto de Cas
tilho para com os revoltosos e para com o almirante Sal
danha da G<'.ma, apezar de o accusarem de apadrinhsr esses 
e este. 

1 Veja a nota n. 0 122 de 16 de novembro de I8g3. 
2 Veja a nota n .0 I 56, de 27 de dezembro de I8g3 . 
3 V c j a o capitulo antecedente. 



I E' importante, porque egualmente revela a culpa que o 
goverao teve no modo por que, a · proposito d'este navio, 
como de tudo o mai s, procedeu n'esta conjunctura. 

O representante da fi rma Benchimol & Sobrinho, e01 
Buenos-Ayres, de certo instigado pelo proprio Saldanha 
da Gama, mandou uma carts ao encarregado do Cidade 
do Po?'to, para que entregasse o na.vi9 e a carga aos revol
tosos! 

Esta carta foi até env.iada por Saldanha da Gama, por 
um official da armada, ao commandante da Affonso d'Albu
querque, antes de ser entregue ao destinatario; po is a esse 
tempo Augusto de Cast ilho estavs em terra doente, cotnO 
tambem já se tem expl icado. . 

Augusto ç!e Castilho recusou-se á entrega, e nem por offi
cio respondeu a Saldanha da Ga.ma. 

«Corrio se verá (dizia elle), a carta de Ben
chimol, de Buenos Ayre s, é altamente imprudente 
e o acto çl.o almiran te ,_ mandando -m'a, muito 
mais imprudente ainda. '~ Como tenho referido 
em outras ncras para essa secretaria oppuz-roe 
sempre, desde que o Cidade do Porto ficou se01 
capitão, a qlie o smantimentos que elle trouxera 
de Santa Catharina para a esquadra revoltada 
tivesse m esse destino. O almirante Custodio de 
Mello fez para isso varias diiigencias infructi
fera~ . O almirante Saldanha da Gama, ser .. 
vindo-se de suas boas relaçõ es commigo e de 
sua posição de neutro, instou tambem por va
ries modos, por emissarios que me enviava, por 
cartas e pessoalment.t~, para que eu consentisse 
que os mantimentos fossem baldeados para os 
navios da esquadra. Posteriormente, depois de 

1 Era do afilhado, que elle falava ! Assim é que c:lle o apadl'inhava I 
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se ter declarado rebelde, tem renovado essas 
instancias, sempre com o mesmo negativo re
sultado. 

((Em vista do exposto, é evidente que não 
poderia por fórma algnma admittir a possibili
dade de entregar o navio com os mantimentos, 
quando me tinha sempre recusado a entregar 
-os mantimentos. E como o acto leviano do Ben
chimol de Buenos Ayres, occasionou a prisão 
dos socios aqui, muito peiores resultados pro
duziria a execu~ão d'este, na actual dispa
ratadissin1.a ordem.>> 1 

Foi então gue Augusto de Castilho em 26 de janeiro de 
1894, tel~graphou ao Conselho do Almirimtàdo nos seguin
tes termos: 

Q Revoltosos ser feita romadia lancha carvão in
gleza declarar ofll.cialmente contrabando guerra. 
Commandantes superiores forças navaes estran
geiras pedir com a maior instancia governos res
pectivos dar as instrucções necessarias. Terá 
Saldanha auctoridadade tal s.entido? Devere
mos empregar a fm·ça armada rcpellir identico 
procedimento sobre carvão e outros generos 
commercio ? Enrr,etanto mandei cessar trafego 
todas lanchas portuguezas até receber instruc
çóes. E' da maior conveniencia procurar evitar 
a demora, causa grande transtorno para o com
merc!O.» 

E sobre o caso do Cidade do Porto accrescentava: 

«Benchimol Buenos Ayres mandar ordens 
para piloto Cidade do Porto entregar navio 

----- -

t Veja a nota n.0 20 de 3o de janeiro de 1894. 
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' 
Saldanha; este fazer as communicaç6es neces-
sarias mim. Decidi com a maior brevidade pos
!?ivel recusar aonuir; ha razão para suppôr Sal
d<tnha mostra desejos de empregar a força ar
mada. Pedir instrucções com urgencia. Quatro 
nayios de guerra go\'erno sahir Pernambuco 
com destino para Bahia; ficaram sete torpedei
ros. Situação muito grave». 

A este telegramma mandou responder o governo em 27 
de janeiro, com um ·telegramma espantoso é que continua 
a dar a prova do que desgraçadamente foi a política poc 
tugueza n'estes graves acontecimentos. 

O telegramrna diz assim: 

« Emquanto primeira parte telegramma obrar 
accordo resolucáo eollectiva forcas navaes es
tr~ngeiras. Ben~himol, não poder ~sse com mando 
consentir navio sob sua protecção passe revolto· 
sos ... » 

Até aqui não tinha o governo du 'lidas; evidentemente 
püssal-o aos revoltosos seria desagradavel ao marecnal pre· 
sidente, e então, e para isso o caminho esta v a traçado. 

Mas isto não era filho de pri!lcipios assentes de ordem, 
de respeito pe o principio de aucto.ridade, como parece á 
primeira vista : 

Não. 
A sinceridade d'este respeito pelo governo estabelecido 

era apenas exterior. 
O tekgramma ar:crescenta estas p.alavras rn.onstruo

sas: 
<< ••• rna,s se não tem compromisso com gc

verno legal evitar navio ·sahir, não terá razão 
impedir sua sabida Rio de Janeiro. Proee
dimen.to ulterior responsabili
dade capitão» - !! 



Têem -se vertigens ao lêr este final! 

Lá que fossem os mantimentos para alimentar os revol
tosos, que iam começando a ser rendidos pela fome, -isso 
nãu importava nada; tudo era o lado exterio1· da questão. 
Póde o navio safar-se, porque o governo legal - que devz·a 
aliás contm· corn a lealdade sincera, imp~1rcialidade e neutra
lidade do nosso comn1andante das forças navaes- não se 
acautela v a exigindo esse comp1·omisso? pois safe-se. 

Quando o governo legal reclamar, dir-se-lhe-ha: isso é lá 
com o capitão - vá-lhe pedil· contas a elle, e veja se é capaz 
de o apanhar f 

Mas, ao mesmo tempo e como Castilho falava da ameaça 
de Saldanha da Gama de empregar a força, já se procu
rava uma sabida, fos se ou ~ão com quebra da nossa dignidnde 
nacional e boa fé ! 

Já se sabe, o telegramma vinh;;t cautelosamente em cifra. 
Augusto de Castilho não o entendeu, apezar de o deci

frar inteiramente. 
Pois quem entenderia isto ? 
Não se comhecia o caso. E' evidente. Não se tinham lido 

as notas. E ' positivo. Se se conhecesse o caso, e se se tives
sem lido as notas , como é que se suppunha a hypothese de 
o na vi o pm·tir r de haver capitão, que carregasse depois 
com as culpas ? estando o navio abandonado e o capitão e 
os donos presos ? ! 

E se se conhecia o. caso e se tinham lido as notas, então 
era isso a indicação de que se lhe puzesse um capitão e se 
mandasse embora? ! 

O genero é o mesmo do telegramma celebre de r6 de 
março de 1894, sobre a entrega dos 5oo brazileiros refu
giados. 

«Não percebo que compromisso (dizia Casti" 
lho a respeito d'este telegramma e dando contas 



do modo wmo procedera) eu possa ter corri o 
governo do Brazil ácerca do Cidade do Porto, 
para que evitasse ou permitisse a süa sabida. E 
não sei como tal sabida poderia realisar-se es
tando dois dos seus donos presos aqui, e o terceiro 
em Bueoos-Ayres, a dar ordens tão absurdas.» 1 

E para honra nossa o Cidade do Porto não sahiu. . 

<<Ü ·que é verdade é que os dois Benchimol 
que aqui estão, não têem querido intrometter-se 
de modo algum nos negocios da firma, os quaes 
se acham . por elles quasi praticamente abando· 
nados. 

«O Bencbimol de . Buenos-Ayres . não tem a 
meu ver auctoridade moral para dar ordens, 
visto que, por deliberação sua, comprometteu os 
seus socios e parentes, e pela actual visava, 
quando cumprida, a comprometter muito mais 
esses mesmos · socios, o que não era bom, a 
comprometter a minha responsabilidade o que 
era peior, e a con1prometter a ban· 
deira portug·ueza o qL;e era pessimo. 

<<Parece-me, portanto, que delibero bem, re
cu'~anclo-nl.e per:emptoriamcn"" 
te!) e sejam gua"es forem as conseguencias, á 
entrega do vapor Cidade do Porto aos revol
tosos. 

c<E se porventura o almirante Saldanha da 
Gama meditar qualquer acto violento contra. o 
dito navio, como o official seu emissario parece 

I Veja a nota n . .." 20 de 3o de janeiro de 1894. 
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tel-o deixa do entrever no decurso da co,nversa
ção, terei de oppôr á força d~ene 
a força dos navios que coin
mando. i 

«Creio que não chegaremos · a essa extremi
dade, mas por prudencia mandei collocar o Ci
dade do Pm·to entre as duas corvetas, e tenho 
n 'eile de dia e de noite uma guarda de mari
nhagem.>> 2 

Escusado é dizer que, trilhando-se este vigoroso, justo e 
franco caminho, nenhum ataque houve, tJenb.um conflicto. 
Saldanha da Gama re speitou .a bandeira portugueza e a po
sição energica de A ugustq de Castil ho, e Porrugal nfio pas
sou p·e!a vergonha de fiem· d 1·esponsabilidade do capitéjo o 
escoamento do navio e carga á surrelfa para os revoltosos. 

Ta! era o estado das cousas com respeito a este navw, 
quando se deu o asylo. 

Fac ilimo seria ter-se a'rmado, com um officia l portu
guez, e flamula, e n 'e lle se transportariam os refugiados, os 
guaes , em boas condições, não chegariam á tens ão em que se 
encontraram, e d'onde forçosamente, se1n que 
llinguem o pudesse evitar, tinham de sair. 

E Augusto de Castilho logo no dia J3 de março telegra-
Phou ao governo dizendo-lhe : . 

«Almirante Saldanha asylado aqui hoje com 
Soo pessoas . Meio dia artilheria de guarnição 
outeiros cidade fortalezas, bombardear ilhas na
vios de guerra revoltosos desertos. De tarde 

-------
1 Singular modo de apadrinhar alguem ! · 
2 Veja a citada nota n. 0 2 0 de 3o de janeiro de 1894. 
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entrar barra esquadra legal. Empregar todas 
as di ligencias possiveis ar:rnar paquete 
Benchimol com official subalterno, :flamula, 
partir quanto antes Buenos-Ayres; será o 
melhor meio conducção revol• 
tos os.» 

E que resposta obteve? 
Esta e do proprio ministro da marinha: 

((Devo crer resolução armar paquete Benchi
mol é de accordo governo legal e força naval; 
de outro modo poderia ongmar grande com
plicação.» 

Accorclo do govemo legal! Accordo da força naval! 
Agora, que já temos pela narração dos capitulas que ante· 

cedem~ visto o estado das cousas, pasma· se ao ler este tele
gramma! 

Sob a ameaça das graves complicações, sob a crenFa de 
haver accordo previa com governo legal e força naval, 
naturalmente Castilho não mais pensou em tal. 

A inepcia d'este telegramma, que é colossal, que não tem 
commentarios possíveis, que preci sa ficar nua de aprecia~ 
ções para s;

1 
ver em toda a sua força e verdade, fot 

fatal. 
Nos capítulos seguintes se verá. 
Aqui, parando um momento, deante d'este facto capital, 

vejo -me obrigado a perguntar: quem devia estar na prisão? 
Augusto de Castilho? quem devia estar em processo, se 
por inepcia houvesse processos que não sejam os de erro de 
offici,o? Augusto de Castilho, ou quem ? 

Responda a consciencia recta de quem lêr. 
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Pretensões nunca realisadas da marinha insurrecta de ser pelas potencias 
considerada belliger,ánte 

A accusação falia ainda de violação de neutr·alidade. 
A neutralidade suppõe e exige pelo menos dois bellige

rantes. 
E ' este um ponto de direito, que não cabe aqui n'esta 

pane do Mem01·ial, que só se occupa dos fa ctos e docu
mentos; mas é indispensa ve l deixar demon ~trado pelos 
documentos, qual posição tinham perante as potencias os 
revoltosos. 

Para o governo legal eram desertores e traidores. 
Para as potencias nunca fora::1 mais do que b1·ái_ileú·os, 

amo como os que seguiam o partido do marech al, ou do 
governo legal. 

A lucta era intestina, a guerra era civil; os contendore s 
de um e outro partido nunca foram considerados bellige· 
~n~. . 

As potencias conservaram, como vimo::;, a mais correcta 
imp3rcial idade ; sem desconsiderar, nem considerar mais 
uns do que outros. 

Os princípios de humanidade, o respeito pelo governo 
c~nstituido e pelo principio da auctoridade foram sempre 
a norma das potencias. 

E não foram poucas as t entativas que os dois almirantes 
fizeram ao pé dos commandantes superiores estrangeiros 
e do corpo dip!omatico,· para serem reconhecidos como 
belligerantes. 

Mas nur;tca o conseguiram. 
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Todas estas tentativas veem narradas nas notas de Au
gusto de Castilho ao conselho do almirantado . i 

A ultima tentativa. teve Jogar pela nota do commando em 
chefe das forças em revolução, assignada pelo almirante 
Saldanha da Gama , rememorando no seu ponto àe vista 
circumstancias, que reputava consútuz'l·em as condições que 
as potencias costumam conside1·ar como indispensaveis nas 
luctas áv!S pata 1·econhece1·em como bellt'gerantes as ]orças 
1-evoluáonadas de qualquer pai{. Esta nota, datada de bordo 
do cruzador Liberdade de 3 r de janeiro de 1894, e entre· 
gue a Augusto de Castilho, foi por este mandada ao encar
regado de negocias de Portugal - e nunca teve resposta. ~ 

Fossem , ou não fo ssem as condições em que pelo direito 
internacional esse reconbe~imemo se poderia fa zer, o ·certo 
é que nenl:uma · potencia reconheceu os revoltosos como 
belligerantes. 

Er1m, perante a diplomacia, subditos brazileiros, tanto 
como o marechal Floriano Peixoto. 

Eram, per.ante a Humanidade, homens, tanto como o ma .. 
rechal vice-p:-esidente . 

Nem mm~, nem menos . 

4 Veja as notas n.•• í6, ro5, r 12 e rS4 de 1893 e n.o 35 de r8g4. 
2 Veja a nota n." 35 de 9 de fevereiro de 1894. 
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A recompensa importante .do governo de sua magestade 
officialmenl c promettida a Augusto dll Castilho 

A uota 11 .0 5 de JO de janeiro de rSg4 ~ra entre todas 
i1otabilissima. As apreciações geraes de politica e as infor
mações de inest imavel alcance que cot:tinba; o relato rio do 
alto proceder de Augusto de Castilho no meio de tanto 
escolho e diiliculdades; a energia aspera, mas correctis
sima, com -que se houvera com o almirante Sa ldanh:t da 
Gama; sahiam em alto relevo n'esse nobre escripto . 

N 'elle, A ugusto de Castilho contava po r meudo o es
tado das guarni ções e das cor vetas, q ue era miserr!mo, 
como já disse, e achando o seu estado de saude grave, era 
levado a escrever estes trechos: 

QPessoal me nte eu estou cançado e doente e 
care ço de regressar a Portuga l para me tratar 
conve nientemente e sobretudo para descançar. 
Os longos cinco m~zes que aqui tenho passado, 
mas principalmente todo o tempo que tem du 
racio a revolta e que va e já al ém de quatro m e
zes , tem sid~ de grande trabqlho physico e in-
tellectual, de grandes anciedades moraes .. .. . . 

aEm consequencia do que fica dito, visto esta 
guerra mostrar tendencias a prolongar-se, Deus 
sabe por quanto tempo, e estarem bem, ou mal 
providenciadas por mim as principaes questões 
embaraçosas que poderiam surgir, e que estão 
em caminho normal, entendo que a corveta }rfin· 
del/o póde e deve retirar para Lisboa ........ . 



«Caso esse Conselho concorde com esta pro
posta minha peço ~ncareciàamente que m 'o an
nuncietn pelo telegrapho, e que me deixem a fa
culdade de fazer a viagem de regresso com as 
escalas e demoras, que eu intender, afim de não 
chegar á costa de Portugal no rigor .do inver.no. 
Não acho tambem inconveniente que se jam por 
mim visitados os portos da Bahia, Pernambuco, 
Maranhão, Pará e m esmo Manaus.» 1 

Pois não o mandaram retirar; não accederam a este pe. 
dido. 

Accumularam-o de elogios. 
Prometteram -lhe uma recompensa importante. 
E tão indispensavel o julgavam, que o deixaram lá ficar 

n'essa situação, doente, cansado de lengas e fudigo::; issimas 
estações e n'um navio em miserri.t)10 estado. 

Verdadeiramente, fizeram-lhe como a un;a creança pre
ciosa; a quem se li songeia a vista e o gosto, para que ella 
continue em difficil provação, promettendo-se-lhe o que de
se ja e não lh 'o fazendo. 

A nota n. 0 4 do Almirantado, de 3 de fevereiro de r8g4, 
dizia-lhe: 

<< ••• Apezar de muito convir aos interesses do 
paiz que V. Ex.a ahi podesse permanecer até 
final resolu11ão da lucta fratricida em que se 
acha empenhada a republica brazileira, o Con
selho attendendo ao longo tempo de serviço de 
estação de quasi todo o pessoal, e ao estado ~o 
navio, já tinha assentado que se tornava indJs· 
pensavel mandar recolher a Lisboa a corveta 

1 Veja nota n.• 5, de 10 de janeiro de 1894. 
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.Màzdello ãntes do_ começo do verão, substituin
do-a; se possível fôr, por outro navio, se as cir
cumstancias ainda então o exigirem. 

rrAccresce agora ás razoes apontadas, o estado 
de saude de V. Ex. a não lhe permittir ter ahi 
muito mais demora. 

~N'este sentido, pois, serão opportunamente da
das ordens a V . Ex. a>> 

Como já se disse, o opportunamentc significava nunca. 
Mas a nota accrescentava: 

«Ü Conselho quer que eu diga por esta occa
sião a V. Ex.a que tem na 1naior consi
deração os distinctos e impor
tantes serviços prestados por V. Ex.a 
durante a sua longa e difficil commissão, espe
cialmente pelos prestados durante o bloqueio da 
costa do Dabomey, como pelos prestados agora 
durante a permanencia d'esse navio na bahia do 
Rio de Janeiro em que o procedi
mento de ""\-~. Ex.a se tem tornado di
g·no do 1naior louvor.» 

E logo no dia seguinte, em 4 de fevereiro, o mesmo 
Conselho do Almirantado, a respeito da nota n. 0 2 de Au
gusto de Castil ho, a pprovando plenamente ter 
este recolhido e abonado de ração, a bordo da éMindello, 
t~es tripulantes portugm:zes do vapor PaTalzyba, voltava a 
dizer: 

<< •••• approvou plenamente. . . . . . como tem 
app.rovado todos os actos de V. Ex.a durante 
toda a commissão da corveta Nfindello desde 
a sua sabida do Tejo.» -----1 

Veja a nota n.• 4 de 5 de fevereiro de 189,~ do Conselho do Almi
rantado ao commando da corveta lvlind.ello. 

1 5 



E conclue: 

(<Por ultimo encarrega-me ainda o Conselho 
de m anifestar a V. Ex. a que tem considerado!! 
considera o seu procedimento na espi nhosa com
missão que ora e stá desempe
nhando como muito correc to!:l in-tel· ~ 
lige nte, patrio-tico e portanto digno de 
um a ilnpor-tante r eco :-Gn.pensa por 
parte do governo de sua magestade.» 

Ao conselho do almirantado pertence o min istro da ma
rinha e é o seu presidente nato. 

E'- e fo i aqui- o ministro, conselheiro Neves Ferrei 
ra , que mandou escrever essas duas notas, e foi o mesmo 
que ordenou a pri são e accusação de Au gusto de Castilho. 

A r eco1.npensa import ante do governo de 
Sua Magestade ~oi, pois, esta! 

Calumniaram-o com uma accusação gratu ita e aleivosa! 
Tiraram-lhe a espada, e mandaram-o sentar-se em pu

blico no banco dos réus, ao pé das praças seus subordinados! 
Eis a reco1npensa importante do governo 

de S ua Magestade ! 

Emfim! " .\\ 
Estas notas têem em grandes lettras a palavra reser-

vado! 
Ahi provavelmente a desculpa de tão espantosas cousas. 

Justiça fazia-se-lhe: gemiam as consciencias se se lhe não 
fizesse, tão grande elle a merecia! 

Mas caute la ! em reserva; não fosse o marechal Floriano 
saber que o governo portuguez promettia a Castilho uma 
importante recompensa pelo seu procedimento 
correcto, intelligente e patriotico na bahia do Rio de Ja
neiro! 
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Chegada do conde de Paraty e cordeaes r6lações com Augusto de Castilho 

Em I o de fevereiro de I 894, Augusto de Castilho rece
bia um telegramma do almirantado, n'estes termos: 

«Conde de Paraty seguiu paquete francez Por
tugal . V. ex.a proceder e n1 tudo accordo 
com o mesmo, devendo prestar sua cooperação 
quando circumstancias exigirem.» t 

Logo Augusto de Castilho enviou o seguinte telegramma 
em I 2 de fevereiro : 

«Foi recebido o telegramma r o; pedir exone
ração commando.» 

A resposta foi no mesmo dia: 

«Ministro diz presente conjunctura mconve
niente sua exoneração.» 

E acr~scentou sempre com a mais falsa e errada idéa da 
situação, ou com uma zombaria inadmissível em cousas 
tão sérias: 

«Üs acontecimentos deverão em breve . per- , 
mittir retirada navio.>: -! 

1 Tambem não veiu no 'Diario do Govemo. 



E no telegramma de r5, Augusto de Castilho voltou a 

explicar: 
((Estou desconsiderado para todos effeitos te

legramma 1 o; mandarei resposta quando partir 

o paquete. JJ 1 

A isto responderam-lhe falando -lhe dos toldos e pergun
tando-lhe no telegramma de 16 se era indispensavel o 
fogão !I 

A posição subalterna e degradante, em que o uelegram
ma de ro de fevereiro collocava Augusto de Castilho, foi 
eloquentemente de~cripta por- elle em sua nota de 20 de 
fevereiro de r 8g4. 2 

«Quando por telegramma de I4 de julho do 
anno p assado, fui mandado seguir ele Loanda 
para aqui ás ordens do nosso ministro, não he
sitei um momento e desémpenhei essa commi~
são com tão boa vontade e promptidão, que, em 
vez de seguir para Lisboa a 19 d'aquelle mez, 
como me estava determinado pelo commandante 
da di;risão naval, parti a 16. para o Rio de Ja
neiro poucos minutos depois da meia noute. E 
isto, não obstante ter de trocar uma grande 
parte da guarnição, receber sobresallentes e ou
tro;; ap rovisionamentos em pouco mais de vinte 
e quatro horas: 

ecO ministro de Portugal estava aqui havia 
tempos , conhecia perfeitamente a situação po· 
litica do paiz onde estava acreditado, ao passo 
que eu, que vinha de fóra, era a ella completa· 

1 Nenhum d'es tes telegrammas veiu publicado no Diario do Go
verno. 

2 Veja a nota n. 0 4 2 de 20 de fevereiro de 1894. 



mente estranho. Não me repugnava portanto, 
por fórma alguma, vir servir sob as ordens 
d'aquelle diplomata, que, além de tudo mais, era 
meu superior hierarcbico na mesma arma em 
que tenho a honra de servir. Sei bem que esta 
ultima circumstancia nenhuma importancia tem 
para o caso presente; mas nem por isso deixa 
ella de ter actuado no meu espírito, par a dispor 
favorave lmente toda a minha boa vontade e de
dicação . Na vida militar temos sempre que obe
decer passivamente e sem hesitações; mas l1a 
sempre uma ligeira differença entre obedecer 
com gosto, e obedecer apenas com respeitosa 
resignação. 

aServi pois, sob a.s ordens do sr. conde de 
Pa.ço d'Arcos da melhor von!ade, e creio que 
a contento de S . Ex.a, como elle mesmo m'o 
significo u verbalmente e por escripto, e como 
o póde ainda,hoje ahi testemunh ar. Entretanto, 
nas minhas funcções propriamente tecbnicas, e 
especialmente nas minhas relações officiaes com · 
os outros commandantes sup eriores de forças 
navaes, tinha necessariamente de usar como el
les de uma certa autonomia, não só pela natu
reza especial d'essas mesmas funcções, como 
tambem pela grande distancia a que se achava 
o ministro, e Feia difficuldade de o consultar, 
sobretudo, em assumptos urgentes e. importan
tíssimos . São prova d'essa autonomia, as graves 
resoluções em que collaborei e de que deí conta 
para essa secretaria, taes como: a de desem
barcar forças para a terra no caso de ali se es
tabelecer a anarcbia, e perigarem as vidas e ha
veres dos nossos nacionaes; - a de acceitar o 
commando superior das forças combinadas de 
todas as nações, commando com que foi honrado 
pelos meus co !legas; - · a de declararmos ao 
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almirante Mello, que não consentiríamos que 
elle bombardeasse a cidade sob pena de bom· 
bardearmos nós os seus navios; - a de exigir
mos, por intermedio do corpo diplomatico, que 
o governo desartilhasse os o.uteiros da cidade; 
-a de regularmos o modo pratico de se fazer 
o trafego de ca"rgas e descargas dentro da bahia 
sem admittirmos molestações da pa!'te da es· 
quadra revoltosa, etc., etc., etc. 

<<Á sabida do conde de Paço:d'Arcos, ficou elle 
sendo substituído pelo primeiro secretario da 
legação, dr. Manoel Garcia Rosa, encarregado 
de negocias, residente no paiz ha longos annos, 
tendo já durante muitas interinidades exercido 
identicas funcções com acerto, e que acabnva de 
trabaiha·r com o conde de Paco · d' Arcos du
rante esta penosa crise politi;a; estava elle 
portanto, perfeitamente ccnhecedor dos negocias 
do paiz, da política do _nosso go~.'erno, da minha 
maneira de proceder, etc., etc. Pois apesar de 
todas estas circumstancias que militam a favor 
do dr. Manoel Garcia da Rosa, que parecia 
ter toda a confiança do governo e que com jus· 
tiça a merece, não julgou o governo dever di
zer-me cousa alguma sobre a maneira como eu 
me devia conduzir, em relação a elle, deixando-me 
continuar sob a inspiração das minhas antigas 
instrucçóes e do meu bom senso, da gerencia 
do ministro para <::. do encarregado de negocias 
sem se operar solução de continuidade, e sem que 
realmente tivesse havido qualquer attrito ou cho· 
que, entre as duas auctoridades portuguezas em 
terra e no mar. 

«Communicando-me agora o governo a vinda 
do novo encarregado de negocies, julgou dever 
proceder diversamente, e prescreve-me que, ern 
tzido, eu devo proceder de accordo com o sr. 



conde de Paraty. Isto é, eu que estou aqui ha 
mais de seis mezes, que conheço a fundo a his
toria d'esta sangrenta revolta, que a tenho se
guido passo a passo, que tenho tomado parte 
desde o seu principio nas r-euniões dos comman
dantes superiores de forças navaes, dos quaes 
sou hoje o mais antigo em estação no R io, e o 
unico que tem permanecido aqui sem a mais 
pequena interrupção, eu que tenho procurado 
informar essa secretaria e o governo, o mais 
minuciosa e imparcialmente que sei e posso, so
bre todas as peripecias d'esta complicnda lucta, 
que por tantos motivos nos interessa, eu que 
tenho durante a minha longa carreira exercido 
cargos de não menor responsr.bilidade, e que já 
durante o exercício do actt~al, tenho recebido 
d'essa secretaria inequívocas provas de estar o 
governo satisfe.ito com o meu serviço e de que 
em mim deposita confiança, tenho agora, e só 
agora, que subwetter as minhas decisões á apre
ciação de um funccionario que vae chegar, que 
não póde conhecer a fundo estas questões pal
pitantes, e · que, por muito intelligente e sabio 
que seja, não póde adivinhai-as repentinamente! 
Nas reuniões do.s commandantes superiores, não 
poderei tomar mais qualquer deliberação ~em 
consultar o sr. conde de Paraty, podendo de 
tal demora, em casos urgentes e graves, resultar 
ás vezes importantes transtornos ! ! ! 

«Se o governo se limitasse a dizer-me que as 
minhas relações com o sr. conde de Paraty de
veriam -ser as mesmas que me haviam ligado aos 
seus dois predecessores, teria dito uma cousa 
que eu já sabia, mas não teria havido mais in
convenientes do que o dispendio de algumas pa
lavras superfluas no seu telegramma. As pala
vras em tudo porém, considero-as offensivas do 



meu melindre, e do meu decoro, porque mostram 
que o governo entende de.ver restringir as attri
bL1ições que eu julgava ter, que penso ter exer
cido legitimat;Jente, mas em que agora vejo que 
exorbitei. Foi por tal motivo que . respondi a · 
esse telegramma com o meu de 12. 

a Essa secretaria não parece ter comprehendido 
o motivo que me obrigou a pedir a exoneração 
do commando, e replicou-me com o seu tele
gramma de 14 no qual refere a opinião do sr. 
ministro da maricha sobre o meu .pedido . Eu 
então expliquei-me um pouco mais nitidamente 
no meu tele.gramma de J:i, e faço -o agora de~ 
senvolvidamente por esta fórma como promettt 
e é meu dever. 

« Supponho ainda que estas novas instrucçóes 
provêm do novo ministro dos estrangeiros, que 
me não conhece bastante,· e que fez preponderar 
a sua opinião sobre a do sr. ministro da mari
nha. Appello portanto, rara este meu camarada 
e antigo amigo, para os seus sentimentos de di· 
gnidade, e espero que elle me subtrahirá facil
mente á continuação d'esta difficiiima e ingrata 
commissão, concedendo-me a exoneração do 
commando que estoq exercendo.>> 

Em 21 chegava o conde de Paraty. 
-\ 

A 22 dirigia de Petropolis a Augusto de Casti • 
lho o officio do tbeor seguinte : 

«Tenho a ·honra de levar ao conhecimento de 
v. ex.a para os devidos eifeitos, que acabo de 
tomar posse elas funcções de encarregado de 
negocios de Portugal, no Brazil. 

<<No desempenho do meu dever tratarei de 
cumpnr as instrucções do governo de Sua Ma-
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gestade, as quaes v. ex .a conhece, relativas ás 
circumstancias extraordinarias que o Brazil atra
vessa, tendo muito gosto em declarar ao mesmo 
tempo que me :animei a acceitar esta 
commissão extraordinaria, além d'outros moti
vos, por contar com a valiosa 
cooperação de v. ex.a 

<<A séde da legação continúa provisoriamente 1 

n 'esta cidade. n 

Em z3 Augusto de Castilho telegrapha ao conselho do 
almirantado perguntando: 

((Deverei continuar communicar em telegram
ma Jogo que houver noticias?» 

E o almirantado responde: 

«Continuar noticias.» 

Entende alguem isto? 

Por um lado manda-se seguir e1n tudo o encarrega
do de nego~ios; e por outro lado dá-se-lhe tão pouca impor
tancia que se telegrapha a Augusto de Castilho para con
tinuar· a dar informações, que sáo propriame_nte da com
petencia do ministro, ou do encarregado de negocias! 

E este, elle proprio, confessa offi.cialmente que não 
teria tido animo de acceitar a commissão, se não con
tasse com a valiosa cooperação de Castilho! 

Já antes, o proprio dr. Garcia da Roza declarou tambem 
em officio!' que 

1 E ficou lá definitivamente . 



«O nob1·e caracter de V. Ex.a assim como toda 
a sua vida publica são pm·a 111im gm·antia mais 
do que suf!icz'ente de que tudo marchará satisfa
toriame·nte. )) 1 

Já antes, e durante o tempo em que a legação estava 
abandonada, o governo mandava a Augusto de Castilho 
que lhe désse noticias, e segundo diziam, as suas notas eram 
communicadas ao ministerio dos estrangeiros. 2 

E agora, of!icialmente, mandam seguir em tudo o encarre
gado de negocias, e ao mesmo tempo, of!icialmente tambem, 
ordenam que Castiiho telegraphe, como se elle fosse o mi· 
nistro de Portugal. 

E que admira tudo isto! Se quem assim dirigia negocios 
d'esta gravidade estava persuadido de que os acontecúnen· 
tos per111ittiriam em breve a 1·ett1·ada da Mindello f 

Mais tarde, como a seu tempo se verá, foi expedido um 
telegramma que parece revelar que no governo corria a 
idéa de que Augusto de Castilho andava malquistado com 
o conde de Paraty. 

E ' outra erronea suppo:;ição, ·que cumpre desfazer. 
A cordura e sensatez (nunca aliás desmentida) de suas 

relacões, são· patentes em todos os actos officiacs - e é de . 
" ~~-

resto um ponto notorio extra-officialmente. 

1 Veja o officio do encarregado de negocios de 27 de novembro de 
I8g3. 

2 O telegramma de 12 de janeiro de 1894 do almirantado era assírn 
concebido: «Visto deficiencia noticias nosso representante informe com 
urge11cia se ha segurança subditos portugue:çes qualquer occon·encia e.7C· 
traordinaria. • 

Tal era o abandono da legação portugueza ! 



Lancêmos a vista sobre o officio, em que, logo quando 
chegou o conde, e Augusto de Castilho se reputava des
considerado com ·o telegramma do governo (e não, é claro, 
com a escolha de pessoa, com o que elle nada tinha), res
pondeu ao já transcripto do novo encarregado de negocias: 

\ 
«Tenho a honra de accusar a recepção d0 offi-

cio de v. ex.a .de 22 do corrente, no qual v. ex." 
se digna de me participar que tomou posse das 
funcções de encarregado de negocias de Portugal 
n'este paiz. 

«Diz mais v. ex.a que um dos motivos que 
actuaram no seu espirito para acceitar esta com
missão toi o contar com a minhi! cooperação. 

«Estando eu ancorado n'esta bahia desde I I 

de agosto do anno passado e tendo assistido ao 
começo e gradual desenvolvimento d'esta desas" 
trosa revolta, não posso deixar de estar minu
ciosamente informado de tudo que se tem pas
sado, e de que tenho dado conta ao conselho do 
almirantado em success~vos relatorios, que pro
vavelmente v. ex.a compulsou em Lisboa . i 

«Em taes. circumstancias não posso deixar 
de assegurar a v. ex.a que, emquanto eu tiver o 
commande superior nos dois navios, que aqui 
temos, póde v. ex.a dispôr de mi
nha coadjuvação como enten
der mais conveniente a bem do ser
Yiço, que todos aqui estamos desmpenhando. 2 

E referindo-se a este officio, Castilho dizia categorica. 
mente : 

1 Augusto de Castilho faz idéa do mundo atravez do seu espírito de
dicado, sério e. austero. Quantas vezes se ha de enganar ! 

2 Officio de 2S de fevereiro de 1894. 
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«Em 21 chegou a esta bahia o nosso novo 
encarregado de negocios~ coP.de de Paraty, o 
qual veiu immediatamente cumprimentar-me ao 
meu quarto n'esfe consulado, por não ter eu po
dido ir a bordo vel-o, onde comtudo mandei o 
meu immediato. No dia seguinte annunciava-me 
s. ex.a a sua posse, respondendo-lhe eu cvol o 
meu officio, em que, néío obstante o meu resenti
rnento particulm-, 111as de que elle não 
tem culpa alguma~ lhe prometti, co-

, d 'h "I mo e meu ever~ a mm a cooperaçao. 

O serviço publico, o amor da patria, nunca os esqueceu 
Castilhu, ainda quando mais atrozmente desconsiderado. 
A sua pessoa, eliminava-a elle toda a vez (e quantas vezes 
aqui!) que a dignidade nacional e o desempenh() do cargo 
precisavam d'elle . 

Rasga-se-me o coração ao ver praticar contra um homem 
que assim procedia, as prepotencias e vexames em que 0 

trazem ha mezes! 

No outro officio de 28 do mesmo fevereiro, em que Au· 
gusto de Castilho communica ao conde de Paraty certo in· 
cidente de prisão de marinheiros portuguezes pelas forças 
federacs, as mais amistosas palavras fecham esse officio. 

qAgradeço a v. ex.a (dizia-lhe) toda a sua bon
dade, estimando que não tivesse sido necessa
rio vir v. ex.a a esta capital para tratar d'este 
assumpto.» 

Um homem que estivesse, por amor propno, ferido, e 

t Veja a nota n.• 5o, de z8 de fevereiro de 1894. 



que d'ahi tirasse pretexto para desharmonias pessoaes, não 
escreveria esses dois officios, e muito menos este ultim0, ·em 
que até, não tendo vindo a tempo ao Rio o encarregado de 
negocias por estar em Petropolis, em vez de se queixar 
d'isso, Castilho o felicita por não ter sido necessario que 
viesse. E sabe-se bem pelo que já expuz, qual era.a opinião 
de Castilho ácerca da residencia em Petropolis. 

As relaçóes otficiaes e pessoaes, pois, de Augusto de Cas
tilho e do conde de Paraty, foram as melhores c eram-o 
ainda ao tempo da concessão do asylo. 

Quando chegou o momento do asylo a situação era esta : 

Ao cabo de seis mezes, Augusto de Castilho era in
dispensavel no Rio de Janeiro, na difficilima crise 
por que se passava. 

N'elle depositavam todos a confiança mais absoluta . 
O proprio encarregado de negocias perden·a o am·ma, se 

Augusto de Castilho desapparecesse d'esta scena enorme-
mente dramatica e grav-e. . 

O governo sabia-o doente e cansado- e deixava-o lá. 
Reservadamente enchiam-o dos maiores elogios e acena
vam-lhe com recompensas importantes, para que elle não 
insistisse pela sua retirada, como se fôra homem em quem 
taes causas fizessem impr<!ssão, e como se não fosse, como 
35 annos de vida publica o provam, só o dever pelo dever 
o que sempre o dominou e conduziu. 

Era, pois, então, officialmente consagrado o unico homem 
de confiança e de cuja delibei·ação dependia ali a honra da 
Patria. 

N'esta situação geral de pessoas e cousas que acabo de 
descrever n'estes capítulos é que sobreveiu o acontecimento 
do asylo. 





III 

Desde a concessão do asylo até á ultima fuga dos asylados 

a) 

Representação naval das potencias estra!lgeiras 
e suspensão das relações entre os commandantes superiores 

ao tempo da concessão do asylo 

Um dos maiores erros de facto, que, apezar das infor
mações dadas constantemente por Augusto de Castilho ao 
Conselho do A lmirantado, o governo ccmmetteu e tem dei
xado correr, é o da supposição de que na bahia do Río de 
Janeiro havia, ao tempo em que foi pedido o asylo, muitos 
commandantes estrangeiros; e, ainda mais, que continua
vam as conferencias en1:re elles, como ao principio, e que 
mesmo era possível recomeçai-as, ou tel-as. 

As notas de A:ugusto de Castilho fizeram sempre como 
que o inventario, e deram sempre noticia dos navios estran
geiros que estavam, que chegavam e que se retiravam. 

E quando se pediu e concedeu o asylo, vê-se o ministro 
dos estrangeiros a telegraphar ordens para consultar e con
cordar com os commandantes estrangeiros, que deviam ter· 



instrucções pm·a o caso de asylo, como diz o telegramma de 
I6 de março! 

O governo não deu essas instrucções ao seu comman
dante superior, e manêiou-o informar-se das que tinham os 
outros ... Só mente os outros tinham-se ido embora. ou esta· 

- . . 
vam mcommuntcave1s. 

Aterrados com a febre, vendo a prolongação da crise que 
não se definia bem nitidamente quanto ao seu final 7 os na
vios das nações que não tinham no Rio de Janeiro grandes 
interesses a proteger, foram-se retirando. 

E' assim que em !4 de nov.embro estavam 5 navios ita-
. lianos, 2 francezes, 3 inglezes, 3 dos Estados Unidos do 
norte, z allemães, r hollandez e I portuguez, e eram espe
rados I portuguez, 2 argentinos, 1 aust.riaco, 1 russo, r no· 
rueguez e r chileno. i 

Mas isto não durou por muito tempo. 

«A quadra está terrível (pa~ticipava Augusto 
de Castilho para o Almirantado em 28 de feve
reiro de r8g4); a temperatura sóbe a 34° e 35° 
centigrados; as chuvas faltam ha muito; a incu
ria municipal em assumptos hygienicos está 
abaixo das mais descuidadas aldeias do Mar 
Vermelho ou do Zanguebar, e a febre amarella 
que se desenvolve todos os dias com assusta
dora 'intensidade, vae dizimando diariamente mui
tas dezenas de indivíduos, principalmente estran· 
ge1ros. 

<<As esquadras estrangeiras, 
espavoridas com esta medonha 
crise_, têem gradualmente reti
rado d-'esta bahia: de rg navios que 

- --------

I Veja a nota n.0 120, de 14 de novembro de r8g3. Alguns dos que 
se esperavam, não chegaram a vir. 



ha pouco tempo aqui se encontravam, perten
centes a nove nacionalidades diversas, estavam 
hontem no porto apenas um navio americano com 
o ~tlmirante, uma canhoneira ingleza e a &VHn
dello.» i 

E ha um outro facto muito notavel : 

Ao passo que as outras !JOtencias mandavam retirar seus 
navios, os Estados Unidos do norte reforçavam a sua 
esquadra, chegando a ter, em 22 de janeiro de : 8g4, 5 na
vios de grande iniportancia. 2 

Todos sabem que decidida inclinação pelo governo legal 
tinha a grande republica Jo norte. A ella é que o marechal 
fôra comprar os navios para a nova esquadra e alistar a 

- marinhagem mercenaria, com que . contava fechar a retirada 
da ban ia aos revoltosos . D'este modo, ainda que houvesse 
possibilidade de conferenciar (que não houve como vamos 
já contar) com o almirante dos 'Estados Unidos, é mani
festo que uma questão da ordem da do asylo aos refugia
dos, não estaria _porventura absolutamt.!nte em taes circums
tancias bem cóllocada. 

«Alguns, como os -italianos, os austríacos, e 
allemães (dizia ainda Augusto de Castilho), reti
raram de todo; outros, como os inglezes, ameri
canos e portuguezes and<\:tl.n cruzando 
no mar. O cruzador francez Magon tem um 
destacamento de marinheiros pretos do Senegal 
.aquartelados em um navio mercante da sua na
ção, e er.~tra aqui de vez em quando, só du-

1 Veja a nota n." 5o de 28 de fevereiro de 1894· 
2 Veja a nota n.0 18 de 22 de janeiro de 1894· 



rante poucas· horas, para os render 
ou para lhes dar mantimentos e instrucções» t 

E não era só isto : 

As cousa.s tinham ido muito bem emquanto pela antiglll
dade e superior graduação a presiéiencia das reuniões dos 
commandantes estDngeiros coube ao a lmi rante francez 
De Libran, ou ao almirante italiano Magnaghi; ma~ el11 
27 de dezembro de r 8g3, a presidencia das conferencias 
m9dou. 

<<Ü almirante italiano Magnagh i (lê-se .em a 
nota n. 0 r 56) parte hoje com o .::ruzador Et11a 
para Italia. Fica presidindo ás reuniões dos corn· 
mandantes superiores estrangeiros o comman· 
dante em chefe das forças navaes inglezas, W. M. 
Lang, o guá! não fala nem entende uma pala· 

vra de francez ou portuguez e está na cama gra· 
vemente doente. 

<<A' ultima hora consta-me pelo almirante Ma· 
gnaghi, a qu~;m acabo de retribuir a sua .-~sita de 
d~spedida, que o commandante Lang se des· 
culpou -de não poder acceit:J.r a direcção dos tra· 
balhos da conferencia pelo mau estado de sua 
saude . Fica portanto essa presidencia incum· 
bida' ao capitão de mar e guerra Picking, com
mandante sup('rior das forças navaes .dos Esta· • 
dos Unido», entrando para a conferencia como 
representante da marinha britannica o capitão 
de fragata Ro!Jestone, commandante d:1 canho
neira l?áce1·. >> 

Veja a nota n.o 5o. 



E accrescentava: 

ccEscusado será ponderar a g-rande in
con veniencia!' para a marcha dos nossos 
trabalhos, de se operarem tão radicaes mudanças 
no nossc;> pessoal. O diverso modo de pensar 
póde dar talvez, em certas occasiões, uma fei
ção bem diversa ás resoluções finaes dos traba
lhos col lectivos. 

Quanto ao conhecimento das lipguas, o com
mandante Picking está nas mesmas condições 
em que se achava o commandante L~ng.>> i 

Este ponto era capita l, e ·teria sido o máis faci l possível 
ter tido sempre Portugal a presidencia d'estas conferen
cias. Augusto de Castilho, como já se disse, 2 aconselhou -o 
logo de principio, e até o solicitou. 

«E' certo ter eu dito que era necessario fazer
mos aqui uma demonstração de força; quizera 
eu mesmo que viesse um ' vice-almirante ou um 
contra-a1mirante mais antigo do que o ameri
cano, para termos a supremacia na direccção 
dos negocios das conferencias.». 3 

A_s repetidas mudanças que ultimamente se deram da 
presidencia das reuniões dos commandantes, foram tambem 
Jnconv·enientiss.imas. 

Se _ tivesse pertencido ao commandante portuguez, já não 

1 Ve ja a nota n.0 1So, de 27 de dezembro de 1894. 
2V eja a pag. 77 e seg. 
3 

Veja a nota n.0 18 de 24 de janeiro de r8g4. 
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teria sido assim, porque os navios portuguezes estiveram 
• todo o tempo ali. 1 . 

Durante este tempo da revolta foram quatro os pre_si
dení:es e successivamente incumbiu esse cargo aos segum· 
tes : ao almirante francez De Libran, ao almirante italiano 
Magnaghi, ao capitão de mar c guerra americano Picking e 
ao almirante da mesma nação, Benham. 

De todas as potencias, a que mais graves interesses tinha 
a proteger, era Portugal, e nunca mandou um o:fficial gen~
ral, a quem por sua hierarchia competisse, · sem concorrenc1a 
possivel, a presidencia. 

E' outra manifestação de desleixo inacreditavel com que 
tudo isto se tra~ou. 

O presidente das· conferencias era quem recebia do corpo 
diplomatico as communicações ás esquadras estrangeiras? 
era quem mandava as mensagens, escriptas ou verbaes, col· 
lectivas aos almirantes revoltados e ao corpo diplomarico; 

1 E· notavel mencionar aqui de passagem, que succedeu uma vez 
passar um official de presidente das reuniões, em um dia, a não ter se · 
quer assento na reunião seguinte! 

Succedeu tan,1bem que algumas nações foram repre~entadas suces· 
sivamente por diversos officiaes, dos quaes alguns, que não conhe· 
ciam os assumptos anteriormente tratados, não podiam em todos 05 

casos resolver com absoluto acerto, deixand,o-se inevitavelmente levar, 
mesmo que o não quizessem, pelas opiniões dos outros, e sobretudo 
pela orientação que aos trabalhos quizesse imprimir é\ presidencJa. 
Assim a Italia teve successivamente tres diversos representantes nas 
conferencias, a França dois, a Inglaterra quatro, a America tres. Por· 
tugal teve só um, unico commandante estrangeiro que durante to.da 
a lucta permaneceu na bahia do Rio de Janeiro, o qual só excepc~o
nalmente em duas das ultimas reuniões, já em feve.reiro, foi substit'l.lldo 
pelo capitão de fragata Teves, sob re assu mptos concretos especiaes, e 
ainda ass im, recebendo instrucçóes positivas d'f;!lle, para os casos de que 
ia tratar. 



era quem decidia da opportunidade das reuniões e as convo
Cava; era quem em regra redigia as notas dos comman
dantes. 

Sendo tão variavel a representação subalterna das di
versas potenci~s n'estas reuniões dos commandantes supe
riores, sendo alguns convocados muitas .vezes sem pr~vio 
aviso e sem conhecimento das questões, nem tendo inte
resse algum n'ellas, é manifesto que. a presidencia tinha sem
pre uma enorme força e intluencia persuasivas. 

A colonia italiana no Brazil, muito mais numerosa do que 
a franceza, não tem, porém, como esta tambem os não tem, 
interesses antagonicos com os da colonia portugueza, e a 
França e a Italia, grandes · nações, ambas· eram europeas e 
da mesma raça os seus po~os. A presidencia das reuniões 
por muito tempo coube a essas duas potencias, como se 
tem visto; e já mostrei quão grandes ser.viços, e que alta 
orientação de princípios g<';nerosos e de humanidade dirigiu as 
reuniões dos commandantes e suas tão nC?taveis e proficuas 
deliberações. 

Quando veiu o período extremo e se approximava o mo
mento supremo do asylo, é que a presidencia passava ás 
mãos do almirante dos Estados Unidos, potencia ameri
cana, povo de raça differente, tendo tido na bahia do Rio 
a mais notavel esquadra composta de 5 dos maiores, mais 
modernos e mais imponentes cruzadores, interessada em 
affi.rmar sua acção decisiva a favor do governo do marechal, 
e porventuL·a a fazer desvanecer quaesquer veleidades de 
monarchismo, que destoariam no grande continente total
mente démocratisado. 

Que colossal erro de governação não foi, pois, não ter 
Portugal mandado para o Rio de Janeiro, como Augusto 
de Castilho lh'o .solicitou até, uma numerosa divisão na
val, com um contra-almirante amigo, ou mesmo um vice
almirante, com um chefe de estado-maior, conhecedor de 



linguas, activo, intelligente e com pratica de negocios inter
nacionaes! 

E' facto por todos reconhecido, que sem t ranstorno algum 
p>ara a economia da nossa marinha, podiam t er sido man· 
dados para o Rio de Janeiro, além das duas corvetas que 
lá estavam, o couraçado Vasco da Gama, como tantas ve
zes se peàiu, a corveta Duque da Terceira, que bem perto 
do Rio passou n'esse tempo, indo em viagem de instrucç5o, 
á véla, para o Cabo,· e a canhoneira Rio Lima. 

Com tal força, Portugal teri a sido respeitado pelo go· 
verno do Brazil. Não se teriam dado conflictos alguns . Os 
portuguezes não teriam a li soffrido as enormes p~rsegu~
ções de que foram victimas, nem os vexames que os attfl· 
bularam. 

E de tudo isto fôra avisado, e nada fez, o governo, vago · 
corno um somnambulo, ou inconsciente como um surdo! 

Se a presidencia das conferencias e direcção dos traba· 
lhos collectivos pertencesse 'ao commando das forças por
tuguezas , que desde o principio ahi estiveram e continoa· 
ram a estar, seguindo os negoc.ios todos, - como tudo se 
teria faci litado! 

Mas o governo portuguez, desleixado e sem acção, tudo 
deixou perder! 

S"ubmetter-se, submetter-se como um escravo, em cujo 
espírito a noção da dignidade pessoal desappareceu, é in· 
felizmente o que se soube fazer! e o que queriam que se 
fizesse! 

A proposito de um incidente, em que um escaler da es· 
quadra americana fôra desattendido por auctcridades do 
littoral, e em que a esquadra desenvolveu arrogantemente 
uma notavel de~onstração de força, dizia Augusto de Cas· 
tilho: 



(' 

<<0 que vejo, porém, é que o almirante d'aquella 
poderosa nação tem attribuiçóes para resolver 
como entender e dignamente as questões em que 
se julgue >tggravado; em quanto eu, que tenho 
soifrido varios vexames, qme para ahi e para a 
legação tenho referido minuciosa;nente, nem a 
mais leve satisfação obtive ainda. Para isto é 
perfeitamente dispensavel ter aqui dois navios 
ou mesmo um.>> i 

Prosigamos, porém, ·na narração do estado das forças 
navaes estrangeiras ao tempo do asylo. 

A nota !1. 0 3~ continuava a participar o movimento das 
esquadras. 

«Üs navios de guerra das diversas nacionali
dades têem continuado a sahir, de vez em quan
do, por alguns dias, ·para a costa, para benefi
ciarem as suas condições hygienicas com um 
banho tonificant e de ::tr mais fresco e puro do 
mar largo, e para levantar o espírito das guar
nições com a distracção de manob~as, exercicio:s 
e outras fainas que a'qui se não podem execu
tar. >> 2 

Tempo depois, como se disse, fugiam espavoridos e re
tiravam-se gl!lasi de todo. 3 

E não era só retirarem-se, ou andarem durante dias no 
rnar largo; o perigo da epidemia obrigava-os a ancoradou
ros muito distantes da terra e afastados uns dos outros, e 
a- uma absoluta ipcommunjcabilidade. 

l Veja a nota n." 20 de 3o de janeiro de r894. 
2 Veja a nota n.o 35 de 9. de fevereiro de r894. 
3 Veja a nl.>ta n.0 5o de 28 de fevereiro de 1894. 

·. 



Não é, por certo, preciso lembrar que a bahia do Rio de 
Janeiro não é a Cova da Piedade - e gue n'estas condi· 
ções, as relações com a terra e dos proprios navios entre 
si seriam ddficilimas. 

. E nã~ era só a reside.ncia do corpo diplomatico em Pe
tropolis: tambem as re.uniões dos com mandantes superio
res tinham cessado e os proprios navios se tinham tornado 
incornmunicaveis por causa do contagio. 

Nem para a missa· catholica se continuára a permittir a 
vinda a bordo, 

Tudo isto o sabia o governo pelas notas de Augusto de 
Castilho, e o proprio ministro da marinha nã<:> era wm ba
charel ~lormado em direito, mas um official d'a:quella cor· 
poração. 

E, todavia, como se verá, o telegrapho trabalhou trans· 
mittindo telegrammas, como expedidos por collegiaes igno· 
rantes de geograpbia elementar~ 

A incommunicabilidade entre os navios foi absoluta, che· 
gando mesmo i:l cessarem todas as relações, até mesmo as 
de simples cortezia. 

Em 18 de fevereiro de 1894 foi pelo almirante Benhatn 
ofl:icialmente suggcrindo a todos os commandantes, que fi
cassem interrompidas as relações particulares entre e!les. 

Eis o texto da circular respectiva : · .,, 

« U. S. Flagship Sao.. Francisco, zn<t rate. 

Rio de Janeiro, Brazil, february,· r S, r 8g4. 

Sir: 

Owing 'to the .:onstant and irregular move
ments of the men-of-war in Rio, in leaving and 
returning to port at short intervals, I bave tõ 
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suggest that lhe visits of r:eremony usually made 
upon arrival and departure be dispensed with. 

V ery respectfülly. 
~enham 

Rear admirai, U. S. Navy 

Commanding U. S. naval fqrce i!l South 
A merica Atlantic Station. 

A 111udança mqmo da presídencia das conferencias e a 
incumbencia d'este cargo aos almirantes americanos, como 
já observei, levavam-os a não quererem reumões, que no 
tempo dos de Libran e Magnaghi tinham sido tão brilhantes. 

Tal era o estado das forças nava es estrangeiras ao tempo 
em que foi pedido e concedido o asylo. 

No dia r 1 de março, dia em .;ue foi pedido, só estavam 
na bahia do Rio de Janeiro, apenas a pequena canhone i
ra ingleza Beagle e alguns navios dos Estados-Unido~, mas 
estes ou andavam no Oceano retemperando suàs tripuls.ções, 
ou ancoravam mui longe, junto á barra, á entrada da bahia 
de Jurujuba. 

E emquanto isto se dava com os navios -com o encarre
gado de negocios de Portugal e com os niinistros das ou
tras potencias, dava-se o que já disse: 

Estavam em Petropolis! 

E ·tod~via a situação geral das cousas e das pe.ssGas era 
suprema; a crise tinha continuado sempre a crescer, a su
bir ao cume da sua extrema agudez. 

Aos flagellos da natureza, ás miserias da fome e ·do des
animo que torturavam os revoltosos, juntava-se n'esta hora 
o duríssimo esmagamento do marechal. 

Abram-se agora as horrificas paginas d'esta fatal nistoria • 
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b) 

A extrema crise da revolta da marinha IJ.razileira 

Em março de 1894 a marinha brazileira revoltada eswv:·t 
em condições insustentavlis: 

Não tinham que vestir. 
Não tinham que comer. 
Faltava-lhes o animo. 
A febre e o beri-beri devastavam-os inexoraveis . 

E não havlia d'onde surgisse uma esperança de reforço 
e auxilio. 

O 'almirante Custodio de .\lello nunca rnais voltára. 
O almirante Saldanha da Gama, desconceituado pelos 

~eus dois marúfestos, abatido pela violencia c,.om que a es
qt;~adra dos Estados Unidcs o tratára, f pela cessação de 
relações com os commandantes, 2 gravemente ferido elle 
proprio, abandonado por muitos dos alumnos 3 das esco
las em que tanto prestigio tivera como director, deprimi
do 19elas potenc.ias estrangeiras, que não tinham querido 
r ecm1hecel-o b'~lligerante, 4 lucta v a assim perdido, na ex
trema crise em que com seus officiaes e demais revoltosos 
se encontravam. 

O marechal Floriano Peixoto , ao contrario, ao cabo 

I Veja a pag. 146. 
2 Veja a pag. 206. 

3 Veja a pag. 200 . 

11 V cja a pag. 22 t. 
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d'estes seis mezes, com o seu jugo de sangue e de ferro, com 
o estado de sitio, as prisões e os fuzilamentos, com as perse 
guiçóes é as violencias financeiras, dominava ferocissima
t:1ente e potentissimamente a sit~ação; ficára victorioso em 
toda:; as acçóes; impedira as deserçóes para o partido da 
revolta; e, po:.!do-lhe os pulsos c.le ferro na garganta, con
tivera-a ali sem movimento, até que chegasse á suffocação 
final. 

E, apezar da oppos1çao do corpo diplomatico, a pouco 
e pouco, quando, ajudado pelo pavor que a febre causou, 
ficou com seus movimentos livres, armou todos os morros 
da cidade e seus caes, reforçou as fortalezas da bahia, e 
conseguiu comprar .e organisar um a esquadra formidavel, 
que emfim ia chegar ao Rio de Janeiro. 

A este estado de facto, o mared:al vice-presidente jun
tou ostensivamente o estado de direito, isto é, foi proro , 
gando successivamente as leis do estad.o de sitio, alargando
as mesmo pela confederação, fulminando as penas de trai
dores e desertores aos que adheriam á revolta\ e n'este 
crescendo lento, mas infernalmente vigoroso, chegou até 
á lei marcial e_ á intimação do bomba:deio geral. 

a A disciplina a bordo dos navios da esquadra, 
(narrava Augusto de Castilho) declina sensivel 
mente; e os navios subalternos praticam, sein o 
consentimento n~m instrucções do seu chefe, 
actos de verdadeira pirataria para obterem man
timentos para as guarnições, porque têem 

. fome ·!» t · 

Isto era ainda e já no tempo do almirante Cu stodio de 
Mello. 

------ -

1 V cja a. nota n.0 12.2 de 4 de novembro Li e I8g3. 



E continuou peioran.do progressivamente . 

Já vimos os di:fferentes attentados contra navios e lanchas 
estrangeiras á caça de mantimentos. 

Relatei o caso do Alice e ·a violencia commettida com 
os barcos de carga que estavam junto ao seu costado, e 
referi como Saldanha da Gamn, querendo dar uma satisfa
ção a um acto de verdadeiro roul>o, só poude mandar uma 
lista e recibo dos generos roubados, porque já estavam distri
buídos pelas tripulações e em parte consumidos, e ultima
mente narrei a vinda d -~ ordem para a entrega do Cidade do 
Porto e sua carga, que, por certo, o almirante contractára 
para acudir á fome. 

A attitude energica e imparcial de A-ugusto de Casti lho, 
já referida, impediu que, os mantimentos fossem para o po
der dos revoltosos; e, apezar de .Saldanha da Gama che
gar a ameaçai-o com a for_ça, este resistiu. 

Este facto é salienrissimo; pois que, tendo sido Salda
nha da Gama sempre attencioso e comedido, muito extre
mas tinham de ser as circumstancias, pura ameaçar, ou 
deixar entrever a ameaça de um atague á viva força. 

Este estado dos revoltosos era tal, que officialmente foi 
declarado por Saldanha da Gama, que tinham fome. 

« ••. hontem veio aqui da sua parte (dizia 
Augu?to de Castilho) um official reiterar essas 
instancias com o maximo empenho e àecla'" 
rando-me que as marinhagens 
da esquadrá -tinham fome e care
ciam pelo menos do feijão ql!l~ no Cidad~ do 
Porto está.» 1 

1 Veja a nota n.0 156, de 27 dt! dezembro de. t8g3. 
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O brutal ataque ao vapor Parahyba em 28 de dezembro 
de I8g3 é outra prova d 'este estado desesperado da esqüa
dra da revolta. 

O yapor t:-azia a bandeira argentina, e, apezar d'isso foi 
aprisionado com vivos fogos de fuzilaria, morrendo dois 
passageiros e ficando feridos outros indivíduos. O capitão 
do Pm·ah}"f:a, que veiu asylar-se sob a bandeira portugue
za, contou a Augusto de Castilho: 

cc ••• que no na vi o a presa dor ( Jupiter) e n 'ou
t!'os reina grand'=! indisciplina, que cada um faz 
approximadamente o que lhe vem á cabeça, que 
ha falta absoluta de feijão para alimen
tação d.as marinhagens da esquadra . 1» 

Em esta mesma nota ainda se lê : 

« . . . os revoltosos estão bastante 
desanin1.ados~ por não terem ainda sido 
reconhecidos belligeran tes por qualquer das po
tencias estrange iras . >> 

«Todos estes navjos (diz outra nota falando 
dos da revolta) estão immoveis ha muitos dias, 
h a vendo quem affirme que estão faltos de car
vão, 8e muniçóes e de mantimentos. Os mari
nheiros · que guarnecem as lanchas a vapor já 
não têem aquelle ar arrogante, alegre e. decidi
do dos primeiros liias da revolta, c andam mal 
vestidos, sujos e sombrios pelas longas p riva çóes 
e riscos que têem sof:frido ha mais de quatro 
mezes e pelas tenebrosas preoccupaçóes que de
vem agitai -os. Os officiaes pociem ser ainda ani-

1 V cja a nota n. 0 2 de 1 de janeiro de 1894. 



rnados pela esperança do exíto, da gloria e do 
triumpho da causa que defendem; os marinhei· 
ros, porém, que desempenham a parte mais 
violenta d'aquelle n1uito arduo serviço, não vêem 

, no a.mbito mais restricto de suas idéas, senão 
. os inconvenientes materiaes que estão soffrendo 

e as durezas de sua negra vida.» t 

Esta mesma nota relata a deliberação dos commandan
tes superiores, vistas as circumstancias gravíssimas do es

. tado sanitano, por ir horrorosamente crescendo a q~ide
mia da febre amare lia, de formar- se um conselho de. saude 
~zaval. 

((A epidemia da febre amarella (diz a 11ota. 
n. 0 42) tem-se desenvolvido com grande inten
sidade n'esta capital e seu porto; e, não obstante 
muita gente ter-se ausentado d'aqui desde o co
meço da revolta pelos dois motivos, a mortali
dade é Inais do que normal e..Ill 
identica estação.» 2 

N'esta mesma nota dizia-se: 

«A esquadra revoltosa por seu lado nã'b pa
rece estar em muito brilhantes condições. Os n:J.-

. vios que estão dentro d 'esta bahia, devem estar 
cançados e necessiÚtdos de r·eparações de toda 
a ordem, especi&:lmente os mais antigos, corno 
são o "l1·ajcmo, Guanabm·a, Aquidaban e Ta
mandad, Dos que andam por fóra, e ·cujo para
deiro ninguem ao certo conhece, só o 'R,epublica 
é navio propriamente de guerra, porque os res-

1 Veja a nota n.o 5 de 10 de janeiro de 1Sg4. 
2 Veja a nota n.• 42, de 20 de fevereiro de 18g.;,. 



tantes, não fallando em alguns poucos torpe
deirvs, são vapores mercantes armados. O que 
é para mim um mysterio é a manerra .:orno os 
navios revoltosos têem conseguido abastecer-se 
de munições, porque não é crive] que as que 
elles tinh:1m a bordo, e que poderam obter .dos 
paioes do Manoso, de Mocangué Pequeno e da 
Armação, antes das explosões d'esses paioes, 
tenham sido sufficientes para fa ze1: face ao enor
me consumo de cinco e meio mezes. » 

E fazendo o contraste com a posição do governo accres
centa: 

<<Esta difficuldade não existe para o governo, 
pelo menos em tão grande escala. O governo 
está fabricando polvora em todas as suas fabri
cas, e projecteis d'arrilberia nas fundições do seu 
arsenal de guerra, nas das officinas dos cam?
nhos de ferro, etc., e póde receber munições do 
estrangeiro sem difficuldadc pelo porto de San 
t r)s, que não .fica longe d'esta capital. n 

Já antes, como se narra na nota n. 0 5 de 1894, 'i quar,do 
Saldanha da Gama avisám os commandantes superiores, 
de que não podia fic'ar impassiv<:;l á vista de o marechal 
vice-presidente tornar a artilhar as eminencias da cidade, 
aquelles se tinham dirigido ao corpo diplomatico; e então, 
contra o que primeiro fizera, o marechal responde firme e 
Perempl:ol'iamente que não desartilhava os morros, e os 
dip lomatas só obtiveram que fosse dado aviso prévio de 

1 Veja a nota 11 .0 5 de 10 de janeiro rlc 1894. 



48 11oras, antes de se romper o fogo e o bombardeamento 
aberto entre a cidade e as ilhas e esquadra. 

O governo sentia-se forte; as esquadras estrangeiras re
tiravam; a revolta estava no estado que vamos descreven
do; a nova esquadra legal aprestava-se na Bahia. 

E esta gravidade crescente da situação era tão certa, 
que o governo tinha já mandado construir 5o barracões es
paçosos~ em diversos pontos dos arredores da cidade, para 
abrigar a poptllação desvalida, quando elle entendesse de
ver começar o bombardeamento. " 

Trazendo sempre o governo ao par d'estas circumstan· 
cias, Augusto de Castilho já em sua nota n. 0 35 lhe man
dára a lista da nova esquadra legal, 2 composta de g cru· 
zadores, 2 couraçados, ro torpedeiros, 2 paquetes mercan· 
tes armados em guerra, 

A situação era pois esta~ 

A febre amarella·; os horrores da revolta; as insistentes 
noticias de idéas dinamit istas destinadas aos inimigos da 
legalidade, abrangendo porventura a maioria dos estra_n7 
geiros i o regimen de grande terror em que todos viviam, 
e das perseguições, com que se victimavam quotidiana
mente dezenas de individuas que, por meras suspeitas ou 
calumnias gFatuitas, eram tirados a suas famílias e interes· 
ses e lançados em masmorras infectas, sem luz, nem ar, e 
que já nem para escravos serviam i e, n'um futuro, proximo 
por certo, mas indeterminado ainda, o morticínio da gente 
da .esquadra ! 

1 Veja a nota n. • 42 de 20 de fevereiro de r 8g3. 
2 Veja a nota n. 0 35 de 9 de fevereiro de 18g4. 



No ultimo dia de fevereiro era promulgada a seguinte 
lei mania/ para os crimes políticos: 

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que nas circumstancias em que actualmente se acha 

o paiz, não é licito ao poder publico de deixar punir iJnmedia
tamente, e com o maior rigor, os graves crimes que 
attenram contra a consolidação da Repuh!ica, o restabelecimento da 
paz e a sustentação do principio da auctoridade; 

Considerando ~que m11itos crimes d'essa natureza, t êem sido conjun
ct~mente commettidos por militares e civis, mGrmente depois que uma 
Parte da esquadra alliou-se aos .rebeldes; 

Considerando que a nossa legislação tem assimilado, para a punição 
de certos crimes, o estado de rebellião ao de guerra externa, conforme 
se vê do decreto n.0 61 de 24 d'outubro ·de 1838; 

Considerando que, ainda de conformidade com os fundamentos do 
citado decreto, o regulamento n. 0 23 d'aquella data estabelecia que as 
leis que regulam em tempo de guerra, são applicaveis nos Joga res que 
se acharem em estado de rebellião; 

Consid erando finalmente que o artigo 1.0 § 6. 0 da lei n. o 63 ! de 18 
de setembro de I85I manda considerar militares todos s crimes men
cionados no principio do citadÇJ artigo, em todos os seus numeras, 
ainda quando militares não sejam os seus auctores ; 

Resolve: 

Artigo unico. Ficam desde já sujeitos ájurisdição do 
fo:ro J.nilitar os crimes que tenham sido ou vierem a ser com
mettidos por [militares ou civis, em qualquer ponto do territorio da 
'União occupado por forças legaes ou rebeldes, unia vez que esses cri
rnes estejam ennumerados no artigo 1. 0 da lei n. 0 63 1 de 18 de setem
bro de r85 r, e se relacionem com a rebellião que ora 
conflagra o districto :federal e outros pontos do terri
torio da Republica. 

O general de brigada Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costa llai, 
encarregado do expediente do ministerio da guerra, faça executar a 
Presente resolução expedindo os despachos necessarios. 

Capital Federal, 28 de fevereiro de 1894 - 6.n da Republica. 

Floriano Peixoto. 
73ibiano Sergio éll-facedo da Fontoura Costallat. 

E' n'esta sombria e llmeaçadora crise que entrava o mez 
de março de 1894. 

17 



Augusto de Castilho telegraphou logo em 2 de março: 

« •.• proclamada lei marcial crimes politicos · · · » 

e depois n'outro telegramll)a do mesmo dia: 

aPa:z em e:::tado de sitio até 3o d'abril de
creto com data de hoje . Varios officiaes supe
riores presos receio sedição. Creado mais um 
regimento artilheria, dois cavallaria, quatro ba .. 
talhões infanteria, recrutamento será muito vio
lento. Situação muito grave.» 

A este tempo estava moribundo no hospital o tenente 
portuguez Vizetto. 

Em 8 telegraphava mais Augusto de Casti iho: 

«Morto grumete Manuel Castro 147 g.a com
panhia . Ie1mediato ficar totalmente impossibili
tado serviço effectivo rheumntico, gotta, sçistn~· 
Seguir para o seu destino Junta Saude hoje aspi
rantes Fernandes, Daries, corneteiro, cabo fa
gueiro, quatro grumetes. Recrudescer a epide
mia cada vez mais; é indispensavel substituir 
haver falta pessoal. Metzener doente hospital. » 

Em I o telegraphava outra vez: 

·<<Morto fogueiro José Lopes rz.a 62 . Tenente 
Coutinho doente hospital. Daries não foi ultimo 
paquete ; ficar hospital ... >> 

A esquadra do governo tinha chegado e fechava a .sabida 
da bahia. 

E no dia seguinte, I 1 de março, o Boletim Official pl\bli· 
cava o seguinte aviso: 
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"E' do domínio publico quanto tem sido deshumanq o procedimento 
dos revoltosos, que desde o dia 6 de setembro ultimo, por um golpe 
de traição, se arvoraram em dominadores do porto do Rio de Janeiro, 
d:onde têem, com a mais requintada perversidade, hostilisado, quas 
diariamente, a população d'esta capital. 
. «De então par1: cá, são de continuo lançados contra . a população 
Inerme projecteis de todas as armas e de todos os calibres, com o cor
tejo de mortes, terror e sobresalto constante de pessoa• inoffensivas, 
colhidas, as mais das vezes, no labor honrado e quotidiano. 

«O Governo tem, até ao presente, por todos os meios de que ha 
Podido dispôr, envidado os maiores exforços p::~ra evitar semelhante 
;~ 1, não respondendo aos ataques incessantes, como poderia ter 
eno, se n5o fosse attender, como cumpria, ao bem estar da popu

!ação . 

.'N'este momento, porém, informado de que os inimigos da Repu
bhca se preparam para novas e maiores aggressões, julga que é che
gada a occasião de as repellir com energia e o quer fazer com maxima 
Prudencia· e lealdade . 

«Com tal proposito, e tendo já communicado aos representantes das 
~ações amigas, o Governo manda, pelo presente, avisar a população 
desta c a pita! de qu e - é fixado o praso de 48 horas, a termina1· ao 
»leio dia d_a terça feira proxima, I 3 do c01-rente, par· a o começo das 
hostilidades, salvo se os revoltosos fi1erem então jogo de artilheria para 
terra, porque n'esse caso o Governo será forçado a não aguardar que 
termine o praso e responderá á aggressáo. 

«Com os elementos de que dispõe o Poder Constituído tem sobejas 
ra -.zoes para esperar que essa desgraçada lucta termine em breve, e 
Pode assegurar a todos, que empregará, no intuito de manter a ordem 
e. garantir a propriedade publica e particular, medidas tão promptas e 
rigorosas quanto o exigirem as circumstancias . 
. «D'esta sorte, pois, avisa ás pessoas que deseJarem ausentar·se da 

Cidade, que o podem fazer, sem precipitação nem tumulto, confiadas 
nas providencias do Governo. 

«A. Intendencia Municipal tem ao longo da Estrada de Ferro Central 
do Brazil galpões para os qur quizerem se aproveitar d'esse agasalho 
ernquanto durar a accão., . . 

A. lenta, mas mmterrupta, crudelis~ima, ferocíssima 
mesmo, mas efficaz acção do marechal contra a revolta e 
contra todos os que de longe, ou de perto, lhe tolhiam seus 
Passos, tinha chegado ao seu termo. 

A. Inglaterra tinha na bah ia uma pequeníssima canho-
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Só os Estados Vnidos conservavam alguma representa· 
ção, mas esta mesma dispersa pelas circumstancias já ditas, 
e em todo o caso, essa potencia era manifestamente affecta 
ao governo legal. 

Os desgraç.:~dos revoltosos estavam irremediavelmente 
perdidos . 

No dia r 3, ás 12 horas, seria tudo, vidas e material, 
destruido, e os que caíssem prisioneiros, teriam os tribu· 
naes marciaes para os mandar fuzilar, acto continuo, por 
desertores e traidores. 

O mais pavoroso panico se apoderou de todos. 
A morte, ensanguentada, ergueu-se-lhes f~ta l entre eUes 

e as famílias. As mulheres, as mães, os filhos, teriam ralv~z 
de fugir tambem pelos sertões, seccas já as lagrimas, o~ pes 
rasgados, os bens abandonados, e a ruína e a misena a 
esperai-os no fim. 

Só uma instituição humana, que tinha nascido mesmo 
nos seculos da mais densa barbarie, havia, que os podesse 
salvar: era o asylo. 

Mais nenhuns navios existiam na bahia a que podessenl 
pedil-o, a não serem as corvetas portuguezas. 

Ao pé da ta1hia da Jurujuba, achava-se um navio dos 
Estados Unidos, os portalós fechados, incommunicavel, 
guiçá inimigo. 

A' bandeira portugueza vieram, portanto, pedir asylo: 
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c) 

Pedido e concessão de asylo par.1 o almirante Saldanha da Gama, 
seus officiaes e dois medicos civis 

(ao todo umas setenta pessoas). Proposta de capitulação. 

No ciia r r de março de 1894· era Augusto de Castilho 
procurado a bordo da corveta portugueza por um primeiro 
tenente da armada · brazileira, enviado pelo almirante Salda
nha da Gama, declarando-lhe que estava exhausto de re
cursos de toda a especie, que não poderia acceitar o com
bate offerecido pelo governo, que isso stria um verdadeiro 
suicídio e um morticini·:) desnecessario de toda a sua gente, 
accrescentando que estava abandonado por Custodio de 
Mel!o, que o atraiçoára, e que, portanto, vinha pedir asylo 
l:)ara elle, seus o:ffi.ciaes e dois medicos 
Ci"vis, ao todo, umas setenta pessoa::;. 

O encarregado de negocias de Portugal estava em Pe
tropolis; não tinha estabelecido cifra telegraphica- o almi
rante americano não recebia a bordo ninguem extranho aos 
seus navios para 0s isolar e defender contra o contagio da 
febre amarella; o praso de ,.j.3 horas para o bombardea
mento geral corria; a situação era suprema: 

Augusto de Castilho concedeu o asylo. 

A marcha dos acontecimentos políticos do Brazil não 
era pelo asylo embaraçada: sómente no caminho político 
do marechal, representante da soberania brazileira, não 
ficaria mais um montão de cadaveres. 



A Augusto de Castilho, SÓ a elle~ se deveu portanto 
este altissimo feito . 1 

' 
Immediatamente, Augusto de Cas.tilho telegraphava para 

o almirantado: 

«L 1 de marco- Do commandante da Min· , . . e 
del/o ao conselho do almirantado - Almtrant 
Saldanha mandou hoje official subalterno per· 
guntar se eu lhe dou asylo em situação m~tto 
grave desesperada. En·viar respost a affirmattva. 
EsqtJadra governo á entrada da barra estar 
prompta para entrar. Rio de Janeiro prepara~o 
artill1eria de posição com toda a força para ba· 
ter ilhas e esquadra revoltosa. Almirante P.re· 
parado oppôr a maior resistencia contra naV1°.5 

de guerra governo, mas impotente contra artl· 
lheria de guarnição.» 

No Dian·o do Gove1·no de 1S de maio de 1894, este~
legramma; que é o primeiro de todos os do asylo, na~ 
appareceu; de modo que, quem lêr essa publicação 2 cut· 
dará que só pelo encarregado de negocio:- é que o governo 
soube da concessão do asylo, quando a verdade é que logo 
teve conhecimento d 'ella pelo proprio Augusto de Castilho· 

Durante todo o dia 1 1 nenhuma resposta enviou o go· 
verno portugúez a Augusto de Castilho. 

1 :t•fuma das ultim as sessões da camara dos dignos pares, o presi· 
dente do gabinete que mandou prender Castilho, vangloriava-se de ter 
sal v o a vida a 5o o pessoas!! 

z As discussões parlamentares da sessão d'este anno tiraram toda .a 
força a essa publicação, confessando o !!residente do conselho e o 011• 

nistro dos negocies estrangeiros que essa publicação fôra mutilada e 
não era na integra :1 
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O encarregad0 de nego ciOs só chegou no dia 12. 

Pouco depois do pedido do asylo, vo ltava o mesmo offi 
cial brazileiro, chamado Retumba, e apresentava a Au
gusto de Castilho uma declaração formal de deposição de 
armas e cessação de hostilidades, assignada pelo almirante 
chefe da revolta, concebida nos seguintes termos: 

11, março, 1Sg.:t. 

Em circumstancias difficeis, apoz seis mezes de lucta, desejosos além 
d'isso de evitar mais derramamento de sangue de irmãos e maiores 
Inales rnateriaes, assim c'orno no intuito de poupar á nossa patria maio
res vexames da ordem d'estes que acaba de soffre r, qual a exige ncia 
apresentada pelo corpo diplomatico de deposi to prévio por parte do 
governo do marechal Floriano Peixoto de valiosa quantia ou hypothe
ca do territorio nacional, como garantia dos interesses estrangeiros 
n'esta capital, para ser-lhes perrnittido mandar romper o fogo das ba
terias que guarnecem as collinas da frente marítima da cidade: os offi_ 
ci:es da fracção da esquadra libertadora surra n'este porto resolvem 
Por termo á lucta, fazendo depôr as armas aos seus bravos e dedica
dos cornrn andados e confiando-se á generosa hospitali
dade da nação portugueza na pessoa do com.
:tn.andante superior da sua divisão naval aqui presente, o sr. 
capitão de fragata, conselheiro Augusto de Castilho, commandante da 
corveta Mindello. · 

Lui:; Filippe de Saldanha da Gama. 

E logo lhe apresentava e entregava egualmente as bases 
seguintes de capitulação : 

Capitulação : 

l 1, março, 1 Sg4. 

Os officiaes da fracção da esquadra libertadora, surta n'este porto, 
desejosos de pôr termo á lucta que ha mais de seis mezes ensanguenta 
0 paiz, es tão resolvidos a depôr as armas sob as seguintes condições : 

1.• Retirada para o estrangeiro dos officiaes, assim corno dos que com 
elles privam, sob a garantia e guarda da nação portugueza . 
.. 2 .• Garantia de vidas para os inferiores, e praças e bem assim para os 
Volunrarios que lhes estão a~similados. 



3.• Entrega das fortalezas, navios e mdis material no pé em que se 
acham. 

4·" Restituição dos prisioneiros, excepto aquelles officiaes prisionei
ros que que\ram, ou prefiram partilhar a sorte dos officiaes da es
quadra. 

· Lui:r Filippe de Saldanha da Gan.a. 

Como; porém, não podiam apparecer ao marechal, que 
logo os mandaria fuzilar, como a bandeira portugueza .os 
abrigava, ao commandante portuguez solicitaram mais, 
que fizesse chegar essa capitulaçá9 ao poder do governo 
brazileiro. , 

Não era confiar a missão de negociar uma capitulação 
-era a·penas o serviço, puramente offi.cioso, de fazer corn 
que a proposta da capitulação chegasse ás mãos çlo gover
no brazileiro, visto como de todos os revoltosos nern um 
só poderia transmittir pessoalmente a proposta, sem a cer~ 
teza de perder immed iatamente a liberdade e quiçá a vida. 

A capitulação de resto a quem aproveitava? essencia~
mente ao Brazil, para quem voltariam, e para suas fami
lias, tantos bravos, e para quem todo o material de guerra 
terrestre e marítimo dos revoltosos ficaria salvo de uma 
certa destruição. 

Augusto de Castilllo entendeu não sr; dever recusar, 
como mero particular, a fazer chegar essa proposta ao seu 
destino, e, é claro que, se para a concessão do asylo não 
hçmvera tempo, nem ,possibilidade de consultar ninguem, 
tambem para este pedido o não houve. 

De que serviria a acceitação da capitulação depois de 
effeituado o bombardean1ento ? 

Logo n'esse mesmo dia, pois, se avistou com o encarre
gado interino da pasta da marinha, o chefe de estado
maior general da armada, o almirante Julio Cesar de No· 
ronha, e por indicação d'este obteve uma entrevista com 
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o marechal vice-presidente, ás I r horas da noute d'esse 
dia, no palacio de Itamaraty. 

Ponderando-lhe ahi que o encarregado de negocias de 
Portugal viria no dia seguinte ao Rio de Janeiro, Augusto 
de Castilho deixou-lhe uma copia da proposta de capitula
ção, reservando o original para o conde de Paraty, e, fa
zendo-lhe vêr que o asylo estava definitivamente concedido, 
o marechal assentiu significativamente com a cabeça, mas 
observou-lhe que era negocio de gravidade e que carecia 
de consultar os ministros, principalmente os da guerra e 
marinha, promettendo no dia seguinte enviar a resposta ao 
consulado geral de Portugal, onde o encarregado de nego
cios de Portugal estaria. 

No dia seguinte, r 2 de março, chegou o conde de Paraty, 
vindc dos remansosos e felizes sítios de Petropolis e des
approvou a concessão de asylo ! ~ 

O conde de Paraty, quando chegára de Lisboa, declarára 
a Augusto de Castilho que não trazia instrucções novas e 
que só teria que cumprir e manter as já existentes t ,e con
fessou no processo gue nenhumas instntcções para o asylo lhe 
tinham sido dadas pelo governo. 

Tomou a proposta original da capitulação, guardou-a no 
bolso, e foi elle proprio o portador d'ella para o ministerio 
dos estrangeiros, onde se reuniam os membros do corpo 
diplomatico. 

Augusto de Castilho, sendo-lhe desapprovada a concessão 
do asylo, telegraphou logo, pedindo a sua exoneração. 

«Do Rio de Janeiro para Lisboa.-Armada, 12 de março de 1894-
Saldanha pedir com a maior instancia eu ser encarregado de entabolar 
negociações capitulação em condições muito favoraveis: retirada da 

1 VeJa o ,seu depoimento constante do processo. 
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oflicialidaàe para o estrangeiro sob a protecção de Portugal, garantia 
da vida dos ofliciaes inferiores, praças de pret e voluntarios; entrega 
das fortalezas, navios de guerra e material em qualquer estado, e res· 
tituiçao de prisioneiros. A contar de honte m go.verno fi.xou o praso de 
quarenta e oito horas para começar a combater com toda a força. Em 
vista da grand e urgencia, em consequencia da distancia do encarregado 
de negocias, decidi com a n:aior brevidade possível procurar o presi
dente da republi ca ás onze horas da noite. Presidente da republica de
clarou immediatamente que à1 importancia do assumpto exigia estudo 
com ministro da guerra e ministro da marinha e prometteu enviar a 
resposta hoje mesmo se fosse possível. Encarregado de negocias che
gou sem novidade ; desapprovou o 111eu procedimento. Peço a exonera
ção do commando. = Castilho. 

N'esse mesmo dia tambem o corpo diplomatico tez as 
maiores instancias para conseguir a prorogação do praso 
de 48 horas até tres dias; mas o marechal, que ba seis 
mezes procurava obstinada e pacientemente a estrangula
ção da revolta, agora que lhe tinha a garganta entre as mãos 
de ferro crispadas pelo odio inflammado do vencedor, que 
procura a victoria durante tanto tempo, não concedeu a 
prorogação senão de 3 horas, nem acceitou a capitulação, 
declarando que não podia tratar com revolto:;os. 

Sabendo isto, os revoltosos destruíram a artilheria, dei
tando ao mar as culatras moveis e munições, que lhes res· 
tavam, o armamento de mão, e arruinando os navios, que 
ficaram quasi inuteis. 

'~ 
A este tempo, porém, chegára o dia r 3- o dia fatal. Ás 

3 horas romperiam as hostilidades. 

O panico apoderou-se de toda esta gente. 
Saldanha cla Gama não poude ter mão n 'elles. 

De todos os lados os cercava e approximava ameaçadora 
a morte: 

Só um ponto havia onde brilhava a salvação: a bandeira 
portugueza. 



Então' viu-se uma scena, umca talvez na historia: 

De todos os navios e das ilhas revoltadas accudiam as 
lanchas a vapor e os escaleres carregados de gente, vindo 
para a corveta portugueza, e subindo a el!a por wdos os 
lados, e.ntravam pelas portas das baterias, saltavam ao por
taló, invadiam-a por todos os lados. 

Apavorados, supplicantes e humildes obedeciam á suprema 
lei da salvação da vida; seus vestuarios estavam em desalinho, 
possuiàos de medonho terror, sem consciencia de si; era im
possível distinguir suas posiçóes hierarchicas; nem o proprio 
Saldanha da Gama, nem ninguem tinha coração para os 
deitar ao mar, ou lançaJ.os ás furias do vencedor inexora
vel, para se escolherem apenas os 70, para quem o asylo 
fôra pedido e concedido l 

Augusto de Castilho fez ver isto a Saldanha da Gama, 
mas ninguem se atreveu a expulsar á força os míseros, que 
tanto valia mandaJ .. os matar! 

A's horas avisadas, o fogo da~ baterias de terra rompia 
formidave l e reduzia a naufragios e a ruínas os navios e as 
fortalezas que durante seis mezes tinham sido da marinha, 
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d) 

Da approvação do asylo peio governo e pela imprensa brazileira, 
pelo corpo diplomatico, pelo encarregado de negoctos de Portugal 

e p~lo governo portuguez. 
Da approvação da apresentação officiosa de capitulação. 

Quando no dia 12 de março, como já se contou no ca
pitulo antecedente, Augusto de Castilho foi ao ministerto 
das relações exteriores com o Conde de Paraty, ahi se 
achavam os mir!istros das diversas potencias, solicitando que 
o prazo, que precedia o bombardeamento geral, fosse pro
rogado por mais um dia. 

Cassiano do Nascimento, ministro das relações exteriores, 
declara então deante de todos, que o asylo era u.tn di
reito sacr.atissüno e que ninguem o po
deria q ·nestionar- e isto dito do modo mais ca· 
tegorico e positivo. 

Os representantes de Inglaterra, França e ltalia rodos 
estavam no mesmo accordo. 

o 

Ha, porém, aqui um fa.:to real, mas espantoso: 

A imprema brazileira, que, como já disse, i só falava 
auctorisada pelo governo, approvou unanimente o asylo. 

Mas logo que se soube que fôra só a bordo das corve 
tas portuguezas que elle tivera Jogar; de repente, sem tran-

I Veja a pag. 167. 
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sição, mudou completamente, e para eHa já o Direito inter
nacional ·não l?ermittia o asylo! 

Isto não se commenta, demonstra -se: 

Tenho presentes os exemplares do jornal O Paiz de q, 
~5, 16 e 19 de março de 1894· 

No de 14, dia seguinte ao do asylo, o Pai{ distribuiu 
aos milhares um Boletim assim concebido : 

«Os 1-e~·ollosos acabam de se render á di'screção. Os of!i
ciaes ~-~[ugia1·am-se a bordo dos navios de guerra ingletes, 
france~es e portuguetes, abandonando os enje1~mos na ilha 
das Enxadas. . . . Hom·a á 'I(epublica B1·a-.;ileira f Hom·a 
ás forças de te1·ra e á grande parte leal da o.fficialidade da 
esquadra I» 

No proprio dia do asylo, 13 de março, o· governo publi
cára um Boletim official, onde se lia: cc • • _. os 1"e1;oltosos 
capitularam, rendendo-se a dz'screção i segundo consta, seu 
clzefe, o contra-almirante Saldanha da Gama, r~fugiou-se 

com os demat's officiaes a b01·do dos vasos de gue1Tu. es
trangeiros surtos n'este porto.>) 

E referindo-se em seguida ao que o governo estava 
«ainda agindo)) dizia apen-as: 

ccEstá presentemente o g .:·verno agindo com a necessan·a 
prestqa, para que sejam occupados pelas forças legaes os 
navios e jo1·tale'{as em que os inimigos do poder publico des
lust1·aram o seu nome, z'ntentando cava1· a mais profzmcia 
ntina á patria e á 'R._epublt'ca.» · 

Isto é official. 

De nada mais agta o governo . 



No dia seguinte ainda O Paif. não sabia .quem de facto 
concedera asylo, (.orno se vê das palavras que leio na r .a 

wlumna do artigo Re11CiJlla Restau~·adora: A esta~ hv1·a!~ os 
of!iciaes poltrões asylados em navios extrangeiros. 

E ' conhecido o grande jornal do Rio; - pois n'este numero 
são suas paginas cheias de noticias e pormenores, em pe
queníssimo typo; mas nem uma palavra contra o asylo. Pelo 
contrario, em termos injuriosos dizem que ás horas em que 
escrevem «vão elles r;m demanda de cidades pomposas onde 
os praf_eres da ex istencia mundana abafem as amarguras 
do exiho . . . >> o que significa, que se CJJidava qüe tinham 
sahido, ou sabiriam para a Europa. 

E nada se contestava, como se vê. 
Ningue'm falava da entrega ao governo brazileiro. 

Desfaz-se, porém, o equivoco ; sabe-se que . oi só nos po
bres na~iios portuguezes, que elles estavam, e já ·o asylo não 
era um acto de Direito internacional! e já o governo os de
via exigir e promettia retel-os! 

Este facto é muit0 importante, e expltcà toda a subser
vientissima situação em qu~ o governo portuguez se dei
xou co_llocar n'este as~umpto. 

O Pai\ de 16 de março dizia: 
I 

«Esd . actualmente averiguado que todos os 
officiaes revoltosos acham-se refugiados a bordo 
dos navios de guerra portuguezes, surtos n 'este 
porto .. E digamos tambem que é corrente 1 ter 
sido pelas outras esquadras estrangeiras negado 
o asylo que os f1:1gitivos lhe solicitaram». 

1 E' uma falsidade, como tantas outras qu e escrevia a imprensa 
contra os portuguezea . 
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Veja-se desde já a malevolencia da noticia: desde que se 
soube que eram só os navios portuguezes, já os outros 
Ih' o tinham negado! Quando a verdade, como tenho mos
trado, é que nerp havia lá esquadras eslrangeú·as, á excep
ção dos mvios já referidos, e que nunca foi solicitado o 
asylo senão aos portuguezes. 

E depois continuava : 

;<A a::ção diplomatica do governo, reclamando 
a entreg·a d~esses officiaes rebeldes, já foi iniciada, 
segur::do somos infoi'mados; o sr. dr. Cassiano 
do Nascimento, ministro das relações exteriores , 
notificou ao sr. conde de Paraty, encarregado 
de negocias de Portugal, que o marechal Vice
presidente, tendo sciencia de que o 
asylo fõra dado em navios de 
g·uerra portnguezes a criminosos po
líticos, sujeitos á extradição, soiicitava que 
fossem entreg·ues ás anctorida
des brazileiras!! para serem j ul
g~ados em boa íórma de direito.» 

Eis aqui até, apanhada ao vivo, a origem da parte muti
lada do celebre telegramma! 

O Pai{ narra que, não estando o dr. Cassiano do Nas
cimento de accordo com o Conde de Paraty, telegraphára 
directamente ao ministro de D. Carlos I. 

Era o dia 16. 
O ~onde de Paraty, como refere o Pair_, não queria en· 

tregar os refugiados. 
Pois n·este mesmo dia 16 (agora sem demorar respos

tas), o ministro c!e D. Carlos I manda ao conde, que veja 
se outras potencias nos acompanham, se não, isto é, no 

caso contrario, de~·emos entregar refugiados governo bra-



p'leiro para sen:nz prlgados nos tn'bun.::es 1·espeaivos como 
de direito ! t 

Morram! fuzilem· os! mas não tenhamos uma nova ques
tão diplomatica. · 

O marechal com as outras potencias não se atreve. 
Com Portugal só não hesita. 
E' estupendo tudo isto ! 

· O Pai'{ accrescenta: 

<<Estes factos bontem echoavam pela cidade. 
Referimo-nos exclusivamente ao agasalho dos 
officiaes revoltosos a bordo d o s navios 
de guerra portuguezes. 

A impressão causada no animo populH foi 
pessima. A principio, nas conversaçóes, e depois 
em reunióes mais ou menos numerosas, discu
tia-se o caso, e a opinião geral era contraria ao 
direito de asylo no caso actual. Com esta cor
rente de opinião, devemos accrescentar que não 
tardou em ser abertamente pro'fiigado o proce
dimentO dos commandantes da Mz'ndello e da 
c/lffonso d' Albuquerque», 

O Pat'{ do âia rg escreve já um longo artigo sobre 
a questão, no ponto de vista jurídico, em que pretende 
::.ustentar que não se podia dar" asylo a pi?·atas, cha
mando marúzhagem á officialidade revoltada, e dirigindo 
varias aggressóes a Augusto de Castilho. 

t A unica differença para as palavras da nota do min istro brazileiro 
é a da lingua : aquelle diz : em boa jórma de direito- e o ministro 
portuguez dizia seccamente : como de direito. 



Assim fica levado á ultima evidencia que o governo do 
Brazil approvava o asylo, emquanto concedido por ingle
zes, frafl.cezes e portuguezes. Já então não se tratava de 
piratas, era a jracção da nzarinlzagem revoltada. 

A revolta estava suffocada, e elles que fossem para as 
cidades principaes; isso não importava ; mas, desde que 
foi só a bordG dos navios portuguezes já não approva, já 
os almirantes são piratas, e toda a officialidade marinha
genz f já o direito variou! Já era preciso julgai-os na boa 
{ó1·ma de diret'to f 

Houve mais: 
Sob promessa feita em nome do governo, de que não se

.nam molestados; foram desembarcadas algumas dezenas 
de . ifldividuos da mais baixa classe, que se achavam no 
Cidade do Porto, de gue já tenho falado, para onde tinham 
ido provisoriamente. 

Esta promessa, enz nome do governo, foi feita pelo com
mandante de um dos navios de guerra brazileiros, o pri
meiro tenente Americano, por officiaes do exercito e por 
empregados da alfandega. 

O ccnde de Paraty, quando chegou de Petropolis, 
onde o foram accordar estas graves e preoccupadoras no
vas, não se lembrou que havia a Humanidade, só se lem
brava que elle existia; temeu complicaçóes pessoaes e re~ 

provou o asylo concedido. 
E passou logo a telegr~phar, para se pôr a salvo. 

Mas estes telegrammas vêem no Diario do Govenw com a 
data de 11 de rnarço!' Rio de Janeiro~ e 
n'esta data o conde não estava no Rio. 

Como está confessado que esta publicação offiâal está 
alterada á vontade do governo, devemos suppôr, que foi 
po1· conveniencias que as datas se alteraram. · · 
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No 1.0 telegramma que era assim concebids-: 

Rio de Janeiro, 11 de março de 1894.- Saldanha situação desespe· 
r a da pediu asylo que foi concedido para si e officiaes bordo Mindeflo. 
Quer capitular e pede intervenção commandante Castilho.= Paraty. 

não dizia, naturalmente pela atrapalhação d'animo, que fôra 
concedido o asylo por Castilho, e por isso logo se expediu 
outro telegramma, dizendo: 

Rio de Janeiro, 1 1 de março de 1894· - Asylo concedido sem aucto
ri sação minha . Peço ordens. = Paraty. 

Mas esqueceu-se de dizer, que, quando o asylo foi con
cedi do, elie, encarregado de negocies de Portugal, estava 
em Petropolis) e sem meio de communicação directa com o 
commandante superior da esquadra . 

E ainda por cumulo, o governo publica os telegrammas 
e omitte o de Casti•lbo, fica ndo a parecer, que este conce
dera o asylo, estznclo o conde no Rio de Janeiro, e que 
nada disse a este nem ao governo! ! 

E, todavia, como se vê, não foi nada a~sim ! 

V8e ver-se, porém, como, tanto o encarregado de nego
cios, como o governo, approvaram o asylo: 

O ministro da marinha, em 12 de março, telegrapha a 
Castilho, dizendo· lhe : 

Commando da corveta Mindelf.o, 12 d-e março de 1894. - V. ex.c 
dev e proceder ·ahi em harmonia com o encarregado 'de negocias de 
Portugal, que receb e instrucçóes do governo. E ncarregado de negocias 
telegraphou já ao governo sobre o asylo e mediação pedida por Gama. 
Encarregado de negocias procederá conforme instrucçõrs do governo, 
qu e communicará a v. ex.a para os devidos effeitos. ! ' o estado acrua 1 

de ca usa s ahi é essencial cada um cumpri r com o seu dever, pondo de 
parte qualquer re se ntimento p,essoal. Não é n 'este momento qu e pos;;o 
conceder a exoneração a quem, como v. ex.•, exerce um p os
"to in:1.portante e de confiança.- Neves Ferreira . 



As instmcções do governo, a que este telegramma se re
fe re, eram estas : 

12 de março de 1 8g4. - Governo portuguez não deseja que por parte 
dos seus agentes ahi seja praticado qualquer acto que possa ser me
n.os ag·radavel ao governo constituído; para isso precisamos 
saber como governo brazileiro acceitará intervenção commandante 
Castilho para tratar capitulação. Queira pois v. ex• sabel-o, informando 
logo, para se lh e darem as instrucções convenientes. Para que asylo 
a Gama e officiaes se realise é indispensavel Castilho entender-se com 
commandantes navios estrangeiros.-Hintre 7?_ibeiro. 

Eis as· instrucçóes! 

Era o dia r 2 . No dia seguinte ao meio dia , terminavam 
as tregoas (se assi m lhe posso chamar), e ainda não havia 
nada decidido ! 

Ordens , instruccóes - onde? 
Os com mandantes de navios estrangeiros ? onde estavam? 
E, todavia, o governo tinha as notas de Castilho e dizia 

que as lêra! 

O conde de Paraty é que resolveu estas graves diflicul
dades sempre com grande singeleza. 

Remettendo este telegramma por copia a Augusto de 
Castilho, diz i a-lhe na communicação official, que segue: 

«Rio de Janeiro, r 3 de março de r8g4. 

li!. mo e Exm• Sr. 

Acabo de receber o t elegramma acima copiado. Não se póde 
:t-eti:ra:r a concessão do asylo, haverá por ventura(!) 
meio de resalvar a disnidade do paiz, que es tá acima de tu do, comes
tas ultimas instru cções do gove rno , entendendo-se com os comman
danres estrangeiros. 

Fica isto muito bem nas n'J.ãos de . v. ex.' , eu ficarei no 
cnnsulado agua rd ando os acontecimentos e disposto a conferenciar com 
v. ex.•, se houver meio para isso. 

Sou com toda a consideração 
· De v. ex.• 

Aff. att• ven .or 

Conde de Paraty• . 



Eis aqui como, tendo-se pelo ministerio da marinha decla
rado que Castilho exercia cargo de confiança- o en
carregado de negocies de Portugal lh'o confirmou, dizendo· 
lhe «fica isto muito bem nas suas mãos.» 

E, ao mesmo tempo, a confirmação official estava dada 
nas palavras: «não se pode retirar conces
são d~asylo.» 

E o governo tambem o approvou Jfinal. 
Levou para is"o tempo, mas no capitulo seguinte se 

mostrará como lá se chegou. 

Esta approvação era, porém, condicional e de
pendente da solução da questão diplo
matica (!); mas esse é o lado político da questão; no 
jurid1co, que é o que me pertence de perto, a apprO"' 
vação foi dada!! e tanto que sobre ella se entabo
lou c.t negociação da questão diplomatica . 

Ess{l. approvação consta dos ~eguintes telegrammas: 

A' legação de PortugaL- 22 de março de 1894-- Recebi o tele
gramma .de h ontem, difficil de decifrar. Respondi hoje a encarregado 
negocias Brazil aqui : Governo portuguez não poder entregar refugia
dos, nem portanto fazer com elles voltar corvetas a Rio de Janeiro, 
pois deveres humanidade, princip ias direito internacional, regulamen· 
tos na vaes com~uns todas nações, não permittir entrega indivjduos 
acolhidos em navios de guerra portuguezes, á sombra bandeira portu
gueza, estando ali como em territorio po'rtuguez, tanto mais qv.e nosso 
tratado extradição com Bra;ril expressamente di;r r.áo serão entregues 
individuas por crimes politicos. Governo ponuguez dar a governo bra
zileiro segurança refugiados só dese mbarcarão em terra porrugueza, 
~endo ali guardados em depositas militares, e sujeitos vigilancia aucto
ridades competentes, a fim evitar sua intervenção em lucta política 
interna do Brazil. Governo portuguez confiar governo brazíleiro desis
tir sua reclamação mediante esta segurança e declaração.-- Hint;e 
(Rjbeiro. 

E consta tambem esta mesma approvação dos telegrarn
mas de 22 de março á legação de Washington, 



do de r8 de março para a legação de Portugal no R i o, 
do de 19 de março para Londres, 
do da me·sma data pa.ra Berlim, 
do da mesma data para. Paris, 
do da mesma data para Madrid, 
do da mesma data para Roma, 
do de 27 d 'esse mez á leg~ção de Portugal e:n Vienna, 
do da mesma data para Roma, 
do de 3o de março para Paris. 

Todos estes telegraG1mas confirmam o asylo d'um modo 
indubita vel . 

E que duvidas podem restar? 
Não veiu de Roma um telegramma do conselheiro Máe

tens Ferrão dizendo: 

Da embaixada de Portugal em Roma - 23 ele marçe> de 1894 . 

Jorl;laes aqui elogian.1 procedin:i.en:to do àl
miran.te Castilho e do governo de Sua Mages
tad.e. Felicito v. ex.• pela nobreza de resolu
~ão tão portu'guez::t, que ficará ex:etnplo que1n. 
o pó de dar. - Mártens. 

E que lh~ respondeu o ministro p0rtuguez? 

Agradeço seu telegramma. Governo bnzileiro ainJ a insisti r sua re
clamação contra direito asylo. Respondi dever hun:J.an.idade 
e direito internacional não mepermittir entregar refugia
dos .á somb1·a nossa b::mdeira em no.vios de guerra portugue;res, estando 
ali como em territorioportuguer pelo princi'pio exterritorialidade. Tanto 
mais que regulamentos naJiaes autorisar reftl.gio e nosso tra· 
tado extradição com Bra;ril exceptuar crimes politicos. 

O ministro omittia aqui o que dissera no final do tele
gramma de r6. de março, de que vae tratar-se no capitulo 
eguinte. 

Mas o que se deu com esse ·final do telegramma ainda 
mostra mais como a approvação do governo existe. 



Esse final do telegramma mutilado de r6 de março man
dava entregar os refugiados, isto é, não mantinha 0 asylo; 
mas que fez o mesmo ministro que o escrevera ? 

Arrependeu-se. 
Ccrrigiu-se a si proprio em todos os 1elegrammas já ct· 

tados. 
Quando viu os louvores de Mártens Ferrão e da Italia 

toda a Augusto de Cc.stilho, ainda mais se arrependeu e 
retractou e emendou suas ordens. 

E mais ainda, mais do que tudo isso ! 

Tão pouco se podia reprovar o asylo concedido, que o 
ministro não só se desdisse 110s telegrammas subsequentes a 
r6 de março, mas até mu-tilou este!-Com suas pro
prias ordens reputou-o cousa tão putrida, que fez a amputa· 
ção n'um documento pertencente aos archivos do Estado l 

A gravidade d1este acto dá medida dá monstruosidade 
que seria não approvar o asylo concedido. 

Consequentemente, nunca um a~to foi mais approvado 
ào que este! 

As instrucçóes eram em conformidade com as omras po
tencias e commandanres : 

Estes tinham por norma os principies de humanidade . . 
A humamdade mandava dar abrigo e salvar Soo des-

graçados. 
Depois o representante de Portugal reprova. 
Mas logo em seguida approva. 
Depois o ministro não mantém, mas breve appr9va
Telegrapha a todo o mundo esta approvação, di-

zendo que os deveres da humanidade e o direito interna
cional assim o mandavam. 

As potencias approvam e acompanham-O· 
Pede que o Brazil desista. 
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A ltalia bate as palmas a Castilho. 

O ministro recebe -as para si e manda-o prender Çt elle. 

E, para não restarem duvidas, vae-se a::i telegramma 
onde dissera o contrario, e rr::utila-o, para ver se não fica
vam vestígios da sua opiaião e reprovação. 

A approvaçáo dos actos relativos á apresentrrção da 
proposta de capitulação não ~ menos notavel. 

Em 12 de março Castilho telegrapha nos seguintes ter
mos: 

«12 de março.- Do commandante da Mindello ao Conselho do Al
mirantado. - Ministros Inglaterra, F rança, Italia, Estados-Unidos, 
appro:va•n as pr·opostas fc:'!itas Saldanha; Ministro 
dos Estrangeiros appro:va; mas Peixoto recusa; população fugiu 
espavorida interior. Situação muito grave." 

Este tdegramma não Yeiu no Diari"o do Governo. 
As instrucções eram o accordo das nações. 
Elle ahi esta v a. 

Porque ~ então q].le se omitte? 

Nos telegrammas publicados, o conde de P"araty sempre, 
manifestamente, com receio de 'Se comprometter, diz as 
comas com meia verdade. 

Logo no primeiro telegramma de I r (?) de março se lê 
que Saldanha quer capitular, e pede intervenção ao comman
dante Castilho, quando só pediu, como se expoz no capitulo 

.. 



antecedente, que fizesse chegar ás mãos do marechal a pro· 
posta. 

Naturalmente o governo ficou mal informado- e no tele
. gr:amma do ministro de r 2 de março, elle - perguuta como o 
govenzo acceitcu·á a intervmyáo de Castilho para trcptar da 
capitulayáo f · 

O conde, compromettido, respondeu obscuramente no 
telegramma de 12 de março: v Governo b1·apici1·o examina 
capitulc1FáO» - mas quanto a sua pessoa fala com clareza : 
«.Acompanhei Castillzo múzistr·o negocias estrangeiros acceJZ· 
tuando não ser eu negociador. Espero T?sposta presidente 

, republica». 
Quem não soubesse como as co usas se passaram, cuida· 

ria que Castilho erfl negociador I quando nada d'is~o foi 
assim, como já se disse. 

Tanto o conde de Paraty approvou o acto mera
mente offiáoso de apresentar · a proposta, que elle proprio 
recebeu o original d'ella, o qual Castilho lhe deu no 
dia 12 no consulado de Portugal, e, mettendo-a no bolso, 
o conde foi sobre e !la falar com o minis tro dos estrangei
ros ao proprio ministerio, e com os outros ministros: 

E tanto elle proprio se involveu n 'esses negocies, 
que no telegramma de I 2 de março confessa que recebeu 
do ministro brazileiro a 1·esposta á capitulação. 

Assim, o proprio acto particular e officioso de ser trans
missor de uma proposta de capitulação entre cidadãos do 
mesmo p::tiz, foi approvado pelo encarregado de Portugal e 
tanto o approvou que o tomou a si e o levou até ao 
fim. 

Estes são os factos e a verdade: 
E deante delks, o telegramma do conde, ue I4 de n1arço, 

reconsiderando e dizendo _que : 

«Resposta affirmativa pedido asylo e a apre
sentação presidente republica propostas capitu· 

' . 
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!ação foram feitas Casti.lho sem falar commigo. 
Procurei depõis cumprir instrucçõ~s sem des
auctorisar commandanteJJ. 

já não tem valor moral. 

O que elle prova é que o . encarregado de negocias, to
mando a seu cargo os dois assumptos, cumpria ins
·trucções do g·overno~ e que portanto, este os 
appoiava e approvava. 

e) 

Do tratado de extradição de· Portugal com o Brazil' 

Em 19 de março de r872, sendo ministro dos estrangei
ros· o talentoso João d'Andrade Corvo, parlamentar, ho
mem de sciencia, diplomata, orador, litterato, em tudo dis
tincto e grande, El~Rei D. Luiz r ratificou e confirmou o 
tratado de extradição eJJtre Portugal e Brazil, que as Côrtes 
Geraes tinham approvado. 

E' mais do que uma lei do paiz este diplor.Ja, é lei por
tugueza e brazil eira. 

Está approvaàa pelas Côrtes e sellada co;n o nome de 
Portugal. 

Na scienci1, os tratados de extradição representam con
quistas de progresso e de civi!isação. 

Todos os estadistas primam pelo!> cumprir e fazer res· 
peitar, e reputar!l honrados e enaltecidos seus . nomes, fir -· 
mando-os. 

Pois d'esta vez, Portugal tinha o tratado, que na peior 



das hypotbeses d'este conflicto lh e impedia a entrega dos 
refugiados, e, comtudo, m~ndava-os entregar ! 

A primeira condição, a condição fundamental da extra
dição, é o serem os reclamados -pronunciadoS 
ou condemnados- no paiz estrangeiro . 

Antes d'isto não ha extradição em parte alguma. 

Portugal firmou solemnem.ent~ com o Brazil este tratado, 
onde se lê o seguinte artigo : 

«Artigo 1. 0
- O governo portuguez e o governo brazileiro 

obrig-am-se pelo presente tratado, á reciproca entrega 
. (salvo a excepção dos proprios subditos) de todos os indi
víduos refugiados do Brazil em P j rtugal, ilhas adjacentes 
e províncias ultramarinas, e dos refugiados de Portugal, 
ilhas adjacentes e pro,·incias ultramarinas no Brazil, pro
nunciados ou condemnados pelos tribunaes 
d'aquella das duas nações em que devam ser punidos como 
auctores ou cumplices de qualquer dos crimes declarados 
no artig·o 5 •n ° » 

E o ministro de Portu~al, antes de pronuncifL 
ou de condemnaçã.o~ mandava-os entregar! 

Mandava-os entregar para serem pronunciados, 
o que é ainda mais profundamente erroneo em Direito! 

O artigo g. 0 , como garantia de liberdade pessoal, esta
belecia esta catbegorica prevenção: 

«Artigo g. 0 Para a extradição ser conce
dida, é indispensavel a apresentação 
de um traslado do despacho de pro
nuncia ou de sentença condemnatoria, 
extrahido dos autos, em conformidade com as leis do Estado 
reclamante. Estes documentos serão acompanhados, sern · 
pre que fôr possível, dos signaes pessoaes do reu e de to-
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das as -indicacões apropriadas ao reconhecimento da su:1 
identidade.» ' 

E o . governo de Portugal promptifica. va-se a entregai-os 
logo, de prompto, e sem apresentação de documentos! 

O go·,rerno de Portugal era o supremo dono das pe!J
soas, da vida e da liberdade c!e :ioo cidadáos de un outro 
paiz! 

E a propria extradição permittida dos pronuncia
dos ou condemnados!l não é para todos os 
crimes. 

O transcripto artigo I . 0 do tratado diz, como vimos, que 
é só dos crimes enumerados no artigo 5. 0 

• 

E entre esses não estão os crimes de sedição e revolta, 
não estão quaesquer crimes políticos . 

Está o crime de bamtaria OLt pirataria; mas este crime 
não é o c1·ilne politico de se revoltar uma marinha de guerra 
com os navios do estado - é o crime commum dos .capi
tães de navios mercantes e dos ladrões do nza1·. 

Quando, depois de se saber que o asylo fôra concedido 
pelos navios portuguezes, os jornaes brazileiros falaram de 
pirataria, foi isso. ad hoc proposto, pcecisamente, como 
agora se vê, por causa do tratado. 

Mas nem h a via pronunáa, nem condemnação, e nem nunca 
poderia haver extradição, pois nâo se dera aquelle cnme, 
que é o crime commum e não o crime poiitico. 

E :anto a<>sim é, que o proprio tratado contém a dispo
sição supr,ema que rege a ex.tradição, formulada por este 
modo positivo e irrecusa've l : 

<<A rtigo 6.0 Em caso algum se concederá a extra
dição por crin1es politicos ou por factos 
eonnexos co1n elles.» 
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Este tratado vigora ainda por virtude de disposição de · 
seu artigo r8.0

, que é n'estes termos: 

«Artigo r8 . 0 O presente tratado terá vigor por cinco a!lnos, 
contados do dia da troca das ratificações, e continuará a 
subsistir passando este praso, emquanto um dos dois go: 
vernos não declarar com antecipação de um anno, que · re-
nuncia a elle. » · 

E não houve ainda, nem da parte do Brazil, nem da de 
Portugal, tal renuncia. 

Antes d 'estetratado e desde r I de outubro de r855, vigorava 
j'á outro diploma entre Portugal e Brazil, onde as mesmas 
geraes disposições se encontram, e, embora não viesse eX· 

posta a regra do artigo 6.0 do actual, todavia, o e:ffeito era 
o mesmo; pois que na en,Imeração dos delictos, pelos quaes 
só se permitte· a extradição, não estavam os crimes po · 
liticos. 

Ao poder executivo é que compete velar pela integridade 
absoluta no cumprimento dos tratados internacionaes, ..:amo 
pela ~xecução de t9das as leis Internas. 

E o governo de Portugal esquecia-se do tratado! ! 

O conde: de Paraty lembrou-se logo . F oi a primeira res · 
posta que . d íi u ao dr. Cassiano do Nascimento; mas 0 

marechal não quiz; era o pobre Portugal, que se devia 
abaixar. 

Naturalmente o estado de sitio e a suspensão de garau· 
tias atravessavam o oceano e abrangiam a soberania portu· 
gueza! 

Para se tingi f a violação directa do tratado, in· 
ventou-se a pi?·ataria. 

E o ministro de Portugal subinetteu-se e mandou entre· 
gar os re(ugiados eaté copiavalittera.lmenteas 
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palavras da nota brazileira, escrevendo -- pm·a serem jul
gados nos tribu11aes conzo de dit·eüo! 

Os tribunaes! 
Os t.ribunnes eram os tribunaes marciaes! 
O julgamento como de direito era o fuzilamento immc

diato I 

Suprema irri~ão! 

f) 

Das instrucções permanentes por qu_e se devem I'8gular os commandantes 
dos navios da divisão naval da Africa Occidental e America do Sul 

Se aquelle tratado era a lei internacional, que cabi~, an
tes de tudo, ao ministerio dos estrangeiros não esquecer 
ao ministro da marinha, que foi quem ordenou a 
accusação!l corria-lhe o dever de não esquecer as 
instntcçóes permanentes da estação da America do Sul. 

Estas instrucçóes, que teem a . data de 2 r de janeiro de 
1892 e estão em vigor, preceituam logo no seu artigo 1. <i: 

((A divisão naval da Africa ,Occidental e da 
America do Sul, tem por objecto principal coope
r?-f na integridade e independencia das posses
sões portuguezas d'csta parte do continente afri
cano, do archipelago de Cabo V crde, das ilhas 
de S. Thomé e Príncipe, e Ajudá.» 

E accrescenta n 'um paragrapho: 



<<Na America do Sul a sua missão é coadju
var e dar apoio aos agentes diplomaticos e con
sulares na protecção devida aos 
subditos de Portugal e nações 
alliadas.» 

Os revoltosos não eram subditos de uma nacão alliada ? 
Que caso mais vivo de 1~rote.;ção de~ida a elles 

do que a da sua extrema e ultima situação? 

A protecção devida era o asylo. 

E não seria tambem protecção devida o não se ter recu
sado a apresentar a proposta de capitulação? 

Evidentemente sim . 

E ainda 'que estas instrucções o não dissessem, o sim· 
pies direito internacional o mandava, e impunhá; mas é 
que no presente caso isto é aggravantissimo: 

O mesmo ministro da marinha, que manda accusar Au· 
gusto de Castilho por es~es factos, não podia ignorar que 
as instru.cções q u.e:l como commandante em chefe 
da divz.sáo naval po1"lugue{_a na Amen·ca do Sul, Augusto 
de Castilho ti!tha , emm precisameute dar protecção 
aos braziÍeiros. 

E por isso o man~am accusar! 

O 'encarregado de negocios est&va ausente. 
O que teria feito Augusto de Casti lho, na angustia eX· 

trema das circumstancias , não dando o asylo e não toman· 
do a proposta da capitulação? 

Não teria dado a protecção devida a subditos da nação 
alEada; a quem até chamamos irmãos! 

E não ter ia coadjuvado o· agente diplomatico portuguez : 
Tel-o-ia até abandonado. 



Seria então.1 se nada d 'isto tivesse feito, que elle merece
ria ser processado e punido. 

Mas ha mais : 

As inslr'·ucçóes permanentes mandavam a Augusto de Cas
tilho no seu artigo 1 4 .. 0 o seguinte: 

«No~ ca !õ':OS não previstos n!'es
tas instrucçõe8 os commandantes con· 
soltarão pelos meios ao seu alcance o comman
dante superior da divisão; se porém fôr 
urg·ente tomar qualquer reso
lução!' o~ commandantes a to
J.narão!' guiando-se no i!lteresse do serviço 
e na responsabilidade que lhes cabe no desem
penho da imp0rtante commissão que lhes está 
confiada, dando em seguida parte do occon-ido 
ao com mando superior d'esta divisão naval» . 

Ahi estão as Instrucçóes que Augusto de Castilho tinha: 
E o ministro dos estrangeiros mandava informar-se de 

quaes instruccóes teriam os outros commandantes!! 
Esqueciam-~e do tratado de extradição, e esqueciam-se 

das instrucçóes pennanentes I 
Ministros de Portugal, estes homens não sabiam das leis 

Ponuguezas, ou se sabiam parece que se riam d'ellas! 

E é quem commette d'estes erros e faltas, que se aba
lança a processar homens como Augusto de Castilho! 

Onde lhes está a força legal? 
Onde a força moral? 



g) 

Do illegal e fatal compromisso da antrega dos asylados.- O mais colossal exemplo 
de politica subserviente e medrosa 

É para mim bem certo, e creio que o será para todos, que 
o unico culpado de tudo que deu Jogar á nptura das re~~
ções diplomaticas, foi o governo portuguez por sua inbabJh· 
dade incrível. 

O conde de Paraty, dado o asylo, e querendo mantei-o, 
quando o dr. Cassiano do Nascimento lhe ex1giu a entrega 
dos refugiados, entrincheirou-se atraz do trat~do de extra· 
çlição. 

Augusto de Castilho ia sahir da bahia com as corvetas. 
Tudo estaria findo. 

O governo portugue·z é que tinha direito de reclamar ao 
do Brazil o cumprimento religioso do tratado. 

Esta seria a unica questão. 

E evidentemente era absoluta e totalmente indisc'Jtivel. 

Mas quê? 
De uma situação tão clara e inexpugnavel, passou-se par~ 

a de um compromisso de não entregar os refugiados, e de 5? 
os desemba1·car em ten·itorio po1·tugue{, e alzi detel-os em prz· 
sóes milüm·es antes de resolvida a questão!!! 

Aqui toda a origem dos factos subsequentes e da segun· 
da parte d'esta histeria- a fuga. 
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O compromisso era illegal perante o Direito Interna
cional. 

E além d'iss~ era impossivel de cumprir nas cir
cumstancias em que os asylados estavam a borào das nos-
sas corvetas . • 

Ir pois um governo tomar tal compromisso illegalissimo 
e ineptissimo, e depois processar os offi.ciaes, ficando esse 
governo em liberdade - é o qu~ h a de mais pasmoso e hor
nvel! 

Nada tenho com o lado exclusivamente politico; mas .este 
ponto cumpre-me averigual-o com os documentos (que é o 
fim uni co d'este memorial), pois quando se pedem culpas a 
i nnocer:ltes, é necessario saber-se quem as tem. 

Quem lembrou este desastrado compromisso { 
Quem o tomou ? 

.Quem estragou toda a questão e posição explendida de 
Portugal no momento ultimo e solemne d 'esta guerra? 

E porque se fez ? 
Por necessidade impreterível? 
Por inepcia ? 
Pol' medo e subserviencia ? 

Eis o que os documentos offi.ciaes nos explicam de um 
modo irrefutavel: 

O medo, a subserviencia e a incompetencia geraram o 
compromisso. 

O medo e a subserviencia prcduziram o fatal telegramma 
de 16 de março. 

O amor proprio commetteu a celebre mutilação. 

O asylo fôra concedido em 11 de março. 
Em 13 de manhã entravam os asylados a bordo. 
Horas depois começava o bombardeio geral. 

Pois em 16 de março ainda o governo portuguez não 
sabia que resolver ácerca do asylo! 
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Como já disse, a principio, no Rio de Janeiro , cuidava-se 
que não era só a arm~da portugueza que déra asylo, e ne
nhuma questão se levantava ; mas, quando em 26 tudo se 
averiguou, o governo contestou esse direito: 

. As corvetas estavam promptas a sahir , e Augusto de 
Castilho decidido a fazel -ó, e muito bem. 

Dado o asylo, os refugiados não são nem malfeitores, 
nem prisi oneiros de guerra; são homens livres que esca
pa~am á morte e que teem tanto direito de viver, como 
qua lquer outia pessoa. 

O Conde de Para ty (e stá a vêr-se de seus telegrammas), 
ao vêr a sabida imminente das corvetas e a ques tão levan
tada impertinentemente pelo governo brazi!ei;-o, perdeu o 
amn1o. 

Isto é tanto ass im que os primeiros telegrarrtmas não re· 
ve lam susto, mas até plena acquiescencia com a sabida da 
corveta e desembarque subsequente dos asylados. 

V:ejam -se os seguintes telegrammas de J5 (ainda não ha· 
via opposição do governo): 

ceDa legação de Portuga l no Rio de Janeiro - ( 15 de março de 1894) 
. - Mindel/o e Affonso d'A lbuquerque preparam-se .para sai r com emi 
grados. - Parcrty. • 

ecOa legação ''de Portugal no Rio de Janeiro.- (15 de março de 
1894)- P ergunto se refugiados podem -ser desembarcados Buenos 
Ayres. São 5oo. - Paraty. 

T~do ·estaria salvo ainda, se não fosse a incuria, senão 
mesmo a inepcia do governo. 

A estes telegrammas, e em rS,. ainda antes da 
questão diplomatica, o ministro dos estrangei
ros, sempre sem opinião, respondê : 
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«A' legação de Portugal no Rio de Janeiro- (r 5 de março de r8g4) 
- Quanto a refugi ados, convém proceder por nossa parte exactamen
te como as demais nações que ahi têem importantes i,nteresses e na

. vios de guerra, onde se hajam recolhido os revoltosos vencidos-- Hin 
t,-e 7\ibeiro.» 

Se n'este momento, o mm1stro telegrapha que saiam as 
corvetas e desembarquem os asylados, teriam partido e não 
haveria compromisso algum fatal. . 

Mas não: 
O conde de Paraty não recebia senão telegrammas de 

consulta. 
O ministro da marinha não se entendia em diplomacia e 

deixavá isso ao ministro dos estrangejros. 
Este não sabia o que havia de fazer; não tinha ideias; 

possuía-o o egoísmo enorme de não querer complicações. 

O resultado foi o que era natural: 

No dia 16 estava levantada a questão, e o conde de Pa
raty, manifestamente perturbJ.dissimo e assustado, manda 
ao ministro es.te telegramma: 

«Da legação de Portugal no Rio de Janeiro - (1 6 de março de 1894) 
- Só barcos portuguezes deram asylo. Governo brazileiro contesta 
nosso direito . Pergunto se podem e devem ser transportados. Excita
ção contra portuguezes ,- Paraty,•> 

Em Lisboa entrou de novo o panico pela porta dentro 
do ministro dos estrangeiros. 

Outra questão diplomatica, depois de tantas! 
Correu ao telegrapho e expediu o telegramma es.pantoso 

de 16 de março: 

«A' legação de Portugal no Rio de Janeiro - (t6 de março de r8g4). 
- Surprehendeu-me seu telegramma, depois instrucçóes dadas por 
governo portuguez ácerca asyl0 pedido por insurgentes. Consulte im
mediatamente representantes nações que têem ahi navios de guerra e 



que por tanto devem ter instrucções para o caso asylo ; se esses enten
derem ser applica v eis preceitos internacionaes asylo no caso presente 
c se prestarem portanto apoiar asylo nos nossos navios de guerra, 
mantenha asylo combinando Castilho com commandantes navios de 
gaerra estrangeiros. No caso contrario não devemos recusar-nos a en
tregar refugiados ao governo brazileiro para serem julgados nos tribu
naes respectivos como de direito -.Hntre ·1?jbeiro." 

No entretanto, porém, o conde de Paraty negoáava(/) a 
sahida da!) corvetas ! ! 

Isto tudo é pasmoso, mas foi verdade . 
O Pai'{ dava a noticia d'essas ncgociaçóes. 

«Petropolis, 16 de março de 1894, ás 10 e 5o da manhã-Tele · 
gramma urgentíssimo. 

«Ministro do exterior.-- Rio. 

·Ainda não tomei conhecimento da nota a que v. ex.• se refe,re. 
Entretanto posso assegurar que commandante chefe il•fir.dello ficou 
responsavel por guarda refugiados políticos, sem os desembarca r eOJ 
territorio extrangeiro, até final resolução da questão diplomatica. Se 
fôr tempo, retardarei partida d.os navios de guerr-a, que só teria 
por causa utotivos hyg·ienicos e de prudencia, para 
evitar pretextos de excita r o espírito publico . Expeço telegramma ao 
commandante, dando assim mais uma prova do espírito conciliador 
que inspira o meu governo, e esperando v. ex.• fará chegar o tele· 
gramma ao destinatario e depois combinará commigo os meios de de
fender a saude dos que se acham a bordo dos navios, sem prejuízo da 
questão pendente. 

«Aproveito a opp01 tunidade para reiterar a v. ex.• as seguranças da· 
minha mais alta consideração. 

«A s. ex.• o sr. dr. Cassiano do Nascimento, ministro das relações ex-
teriores, etc., etc. -- Conde de Parai)'. , · 

«Do governo brazileiro á legação em Lisboa: 

«Rio, 16 de março de 1 Sg4 --Legação braziJeira- Lisboa. 

«Paraty communicou dia I5 que manhã I3 insurgentes soli citaram e 
obtiveram asylo Minde/lo e Affonso d'Albuquerque. Mesmo dia disse-lhe 
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que reclamava entrega. Respondeu que aguardava ordens, mas asse -
verava haver recommendado comman,dante Castilho não desembarcar 
asylados territorio estrangeiro, conservando-os sempre a bordo, até 
solução questão diplomatica. Constando que A.fjon~o de A lbuquerque 
pretendia dei xar porto, levando r ebeldes, pedi Paraty expedição de 
orJens. Respondeu-me fi~n saida era refrescar 
tripula.Qão, :motivo hygienico, que, se fosse ainda 
~empo, expediria commandante telegramma para reter nav ios, asseve
rando, entretanto, ser elle responsavel rebeldes. Depois, em conferen
cia, cencordei navios se amcn t~sscm l'o rro por tres ou quatro dias, 
compromettendo-se Paraty pela votta refugiados, pelo que remetteu
me officialmeme relação nominal.= Ministro ex terior.» 

Mas isto em Lisboa não se sabia! 
O conde estava cada vez mais atrapalhado. De repente 

os velhos diplomatas estrangeiros reservavam sua opinião, 
e não queriam nawralmente envolver-se na questão, que 
descambára em pezo sobre Portugal. O conde devia saber 
que isso é que é a diplomacia; mas não; visivelmente abor
recido com o caso, em · 17 expede outro telegramma. 

• Da legação de Portugal no Rio de Janeiro - (17 de março de r8g4) . 
--Antes, tudo prompto dar asylo ;achavam direito sagrado, Agora re
presentantes nações· estrangeiras no caso reservam opinião; mas por 
minhas iustancias pedem instrucções seus governos.-Paraty." 

Calcule-se o effeito que estas granadas, estalando no ga
binete do ministro dos estrangeiros, lhe produziam : 

Ainda não tinha voltado a si da e:; tupefacção que esse 
telegramma lhe causára, quando rompe a luz brilhante do 
2. 0 telegramma do mesmo dia. • 

• Da legação de Portugal no Rio de Janeiro - ( 17 de março de 
1~94)- Combinado amigavelmente governo brazileiro corvetas sai
riam ámanhã ás quatro horas e meia, se antes não houver outra or
dem de v. ex.•- Paraty.• 

, 

O mm1stro exultou; correu ao ~elegrapho e !ou voa o 
conde de Paraty. 



ccA' l-egação de PorttJgai no Rio de Janeiro - (17 de março de 1894) 
-Louvo seu procedimento. Dê ordem saída navios de guerra confor· 
me combinado amigavelmente com governo brazileiro e seu telegram· 
ma.- Hintre <J{i~eiro.n 

!rias não ' era bastante: 
A grandeza da explosão nervosa, que dá .medida do 

susto em que s~ estava antes, era maior. 
Foi ao telegrapho e expediu para Roma, para Berlim, 

para Londres, para Italia, para Madrid e para P~ris, tele· 
wan1mas d' este teor. 

"A' em baixada de Portugal em Roma, e ás legações em Londres, 
Berlirn, Italia, Madrid e Paris-- (1 8 de mar.;:o de 1894) - Combinado 
amigavelmente com gpve rno brazileiro sai rem hoj e corvetas portu· 
guezas do Rio de Janeiro, para transportar insurrectos ali refugiados. 
Incid ente pois bem terminado. - Hintre Rzbeiro." 

Incidente pois bem terminado ! 

O pobre ministro ignorava que :! combinação amigavel, 
tinha sido obtida, enganando- se o governo brazileiro! 

Pois como agora se vê dos jornaes brazileiros, o conde 
dissera ao governo que os navios iam sq refrescar fóra da 
barra7 com a insignificante carga de quinhentas e tantas pes- · 
soas ; mas que elle se compromettia a fazel-os voltar! 

Mas a Augusto Castilho, não se dizia isso. 
Aqui está o officio : 

<< Legação de Portugal. 

«Rio de Janeiro, 17 de março de 189-1-· 

•IlJ.mo e ex.mv sr.- Tenho a honra de passar ás mãos de v. ex.• a co· 
pia do telegramma que acabo de receber de Lisboa (era o da mutila 
ção) communicando-me particularmente o governo brazileiro, esperar 
ámanhã resolução da questão diplomatica pendente sobre a sorte dos 



refugiados, parece-me conveniente que v. ex• hoj e se limite a mu da r de 
ancoradouro, para o saco da Jurujuba, por exemplo, podendo áma nhã, 
se até ás quatro da tarde não receber aviso em contrario, largar pa ra 
fóra da barra, sempre respo nsavel pela entrega dos refugiados nos 
term~s em que fôr decidida a questão diplomatica. 

•·Deus guarde a v ex .• - CoHde de 'Paraty. n 

Tudo isto parece cousa de collegiaes imprudentes e pos
sessos de medo de mestres carrancudos. 

As 4 horas do dia r8 chegaram ; não veiu contra ordem, 
e Augusto de Castilho sahiu. 

Mas sahiu para o sul1 e não para refrescar. Foi-se em
bora para B uenos -Ayres. 

Depois de se expedir o ramalhete brilhante dos telegram
mas ás côrtes europêas, de estar pois o incidente bem ter
minado, quando o ministro s~ acolhia á som bra dos lou
reiros d'esta victoria, apparece-lhe em casa o ministro do 
Brazil, e o phantasma d 'este negociO surge-lhe de novo in
commodativo e ameaçador. 

«Este telegramma me foi entregue no dia 18, ás 7 horas da 1arde: ás 
8 procurava eu o sr. minsitro dos estrangeiros e, encontrando-o, sub 
metti á sua consid eração a communicação que acabava de receber. 
S. ex•, bastante contrariado, disse-me que as noticias que tinha eram 
que á sahida dos na vios havia sido combinada amígavelmente, e que 
lhe surprehendia o telegramma de v. ex.•, mas qu E' ia telegraphar ao 
sr. Paraty, e que no dia seguinte me procuraria. 

«Dirigi então a v. ex.• um telegramma cifrado, n'estes t<:>rmos : 
oPor telegramma Paraty gove rno julgava saida de navios combinada 

amigavelmente. Surprezo vosso despacho peaiu explicações seu repre
sentante." 

O ministro, vendo o ridículo de sua posição, depois de 
ter telegraphado a todas as côrtes que estava tudo termi
nado, expede um dos telegrammas das surp1·e:{_as. 

«A' legação de Portugal no Rio de Janeiro-(18 de março de r8g4) 
- Encarregado de negocias do Brazil procurar-me agora com telc
gramma seu governo das onze manhã hoje instando emrega refugia
dos. Surprehendeu-me isto. Respondi com telegramma v. ex.• hontem. 
Peço immediata informação occorrido. Governo brazileiro allegou so-
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berania seu porto; mas direito in te r nacional exceptuar r.avios de guerr-1 

e regulamentos nava es differentes nações auctorisar refugio e tra:1 -

sporte lagar seguro. Caso corvetas ainda não tenham saído, o que nao 
devo suppor vistas suas informações honrem, necessario pois conve~

cer governo brazileiro e combinar representantes de nações estrangei
ras e commandantes para assegurar transportes sem incidentes des
agradaveis. = Hint:re Ribeiro.» 

E que fez o conde ? 
Explica-lhe o accordo, e vê-se obrigado a dizer qu·e Cas

tilho sahíra p9r motivo de hygiene 1 

«Da legação de Portugal no Rio de Janeiro- (t8 de março de 189Ü 
- Commandante Mindello resolveu saída ambas corve tas por moti vo 
hygienico . Concordei, hcando entendido que refugiados pohticos, sob 
sua guarda, não seriam desembarcados em terra estrangeira. Governo 
brazileiro pediu porém para sustar partid a corvetas em termos amigd 
veis por telegramma até resolGção questão diplomatica. Dei resposta 
annuindo ao pedido, ordenando ao mesmo tempo ao commanda nte da 
Mindello pa ra não partirem corvetas. = Paraty.» 

Naturalmente o ministro, apezar do seu pasmo, compre 
hendeu que havia embrulhada, e expede outro telegramma 
dizendo-lhe, que o que acabava de receber não condizia com 
os anteriores- e de que se havia de lembrar? ' 

De submetter á arbitragem de nação <tmiga a entrega 
dos asylados ! ·! 

Eis o telegramma: 

uA' l ~gação J e Portugal no Rio de Janei ro - - ( 18 de março de 1 S94l 
· -Recehli o te!egramma que nito condiz c on1. sua corn
'lnunicação de hontem nen:1. explicar rec onsi
deração. Confirmo instrucçóes meu ultimo telegramma. Caso 
governo brazileiro insistir sua reclamação, apesar nossas justas pon
derações, go.verno portuguez desejoso manter e affirmar suas boas re
lações com go verno brazileiro acceitaria a>bitragem nação amiga para 
resolver questão. Entenda-se com representantes das nações estran 
geiras a h i, sendo urg <:_ ntissimo terminar incidente. = Hmt:re Ribeiro:» 

A arbitragem, obrigando a respeitar a solução dos arbitras, 
era guasi peior do que o final truncado do telegramma. 

Não ·era caso de arbitragem, pois _a vida dos a::.ylados 
não se podia discutir, nem mercadejar. 
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Mas tal era o estado do cerebro do governo pórtuguez, 
que isto mesmo foi communicar ás potencias estrangei-
ras!! . · 

E dizia-se: caso governo bra1_ilez"ro úzsista, indispensavel 
então questão ser decidida po1· arbzkagem nação_ amiga f 

São os telegrammas de 19 de março dirigidos aos go
vernos d 'Inglaterra, d 'Allemanha, de França, de Hespanha 
e de Italia. 

A este tempo, porém, as corvetas sahiam! 

Deslisavam vagarosamente~ pela fõrmosa bahia, n'um dia 
explendido, entre as esquadras americana e a brazileira, 
passavam as fortalezas da barra, desfraldada a bandeira 
das quinas, e aproavam ao sul! 

As fortalezas e a esquadra respeitava m-as. Nem um tiro 
se disparou. 

No littoral da bahia, milhares de pessoas, fundamente 
commovidas, se accumulavam, a presencear o imponente 
espectaculo. 

As portas das baterias abertas, as peças destapadas ; 
sem que uma cabeça só dos refugiados sahisse 2.cima da 
borda, a Mindello e a Affonso de Albuquerque, sob o com 
mando superior de Augusto de Castilho, não fugiam sub
repticiamente: faziam respeitar a soberania portugueza ; 
defendiam nobilissimamente os direitos da humanidade, e 
consumavam o grande acto de salvação de mais de 5oo 
brazileiros, que, sem isto, teriam sido barbaramente assas
sinados, roubados á patria ·e á família l 

No entretanto, a diplomacia_portugueza, debaixo dos fer
reos pés do marechal, enganava-se reciprocamente e publi

·c.ava ao mundo europeu a sua triste inepcia, e a mais de
g~adante subserviencia, o mais vizivel medo. 

.. 



Mas ainda não se ficava aqui. 

A subserviencia e o medo, de braço dado com a inepcia, 
foram mais longe : 

Definiu-se, depois das corvetas -:sahirem, um outro com 
promisso s~lemne: -o de não desembarcm· os refugiados s~
não em territorio portuguez e internai -os em deposito mih
tar, afim de os impedir de tomarem parte na lucta civil do 
Brazil. 

O que, dadas as circumstancias expostas, foi que po
dia ter levado o governo a fazer este compromis~o , que fez, 
como já se vae ver ? 

Que se ' receiava? 

A honra portugueza_ estava salva; pois o asylo fôra man
tido, graças a .Aug·usto de Castilho, e a 
despeito das barbarissima s ordens de entrega ao gove rno 
do Brazil, para se julgarem como de direito . 

Que se receiava então? 
Que o marechal se arrent'gasse, e rompesse as relações 

diplomat.icas - que houvesse mais uma .complicação polí
tica á marcha do governo p~ortuguez. 

E' evidente. 

Quizeram applacar o governo b.orazileiro. 
E foi e ntãO'~ que o governo acceitou o compromisso ulti

mo, de os não desembarcar senão em porto portuguez. 
Isto vê-se da publicaÇão official da correspondencia, et~

tre a legação do Brazil em Lisboa e o mini stro das rela· 
cões exteriores no Rio de Janeiro : . ' .. 

Lê-se ahi: 

• .. . dirigi a v. ex.' o seguinte telegra mma: 

«Lisboa, 19 de março - Ministro do exterior- Rio de Janeiro. 

a Ministro acaba de communicar que seu representante ahi part icipára 
sa ída esta manhã navios portuguezes; peço confirm ação govemo roga-



n1e transmi ttir-vos sua grande satisfação e protestos profundo reco
nhecimento." 

«Q sr. presidente dÓ conselho tanto se havia affligido com a commu
nicação do telegramma de v. ex.• do dia 18, quanto se alegrou com o 
qne acaba de receb er do seu representante, pois, dizia eli e, «Viu assim 
desapparecer um inciderite que podia trazer complicações com um 
paiz com quem Portugal tem sempre mantido as melhores relações e 
que está li gado pelos laços de raça e de interesse commum " 

«Referindo-se ao telegramma que fo.i expedido a 16 de m2.rço á le
gação de Lisboa e por esta recebido a 21 pela manhã cedo, continúa 
o dito officio: 

«Apenas tomei conhecimento d'este telegramma, escrevi ao sr. pre
sidente do conselho pedindó-lhe hora para receber-me. S. ex.• respon
de u-me que entre 11 e 1 da tarde podia procurai-o. Effectivamente 
áquella hora dirigi-me a ·sua casa e communiquei -lhe o conteudo do 
mencionado tel egramma. S. ex.• mostrou-se completamente extranh0 
ao que eu acabava de referir-lhe, declarou -me que ignorava o com
promisso do sr. Paraty e que não o havia auctorisado 
a t"azer sahir os navios- para refrescare1n, e 
ln.enos ainda con1.pron1.et-ter-se elle pela sua 
"V-ol-ta -tres ou quatro dias depois e que n'essa 
conformidadé reprovava o seu procedimen• 
to. Accrescenrou s. ex.• que ia immediatamente telegraphar ao seu 
encarregado de negocias, pedindo explicações e rogou-me que demo
rasse por 24 horas d minha resposta a v . ex• 

«No dia seguinte recebi uma carta de s. ex? perguntando-me a hora 
em que . podia procurar-me; respondi-lhe que immediatamente iria a 
sua ca sa, e sem demora fui recebido. . 

«O sr. presidente do . conselho disse-me que acabava de ler o tele 
gramma do sr. Paraty, em que lhe confirmava a salda das corvetas . 
éJv.lindello e Affonso d'Albuquerque com os asy'lados, em direcção a 
Buenos-Ayres, onde as mandára esperar ordens do governo portu
guez, e não para refrescar e voltar ao Rio de Janeiro depois de tres 
dias de ausencia do porto. 

nO sr. Paraty accrescentou que o compromisso que tomára com o 
gove rno brazileiro fôra de não desembarcar os asylados em territorio 
estrangeiro e de conservai-os a bordo até á solucão da reclnmacão di
plomatica:- este ultimo compromisso disse~me o sr. presfdeiJ,te 
do conselho havel-o .tomado o sr. Paraty sem suas instrucções. 

•Insistindo eu sempre pelo direito que assistia ao governo do Brazil 
de exigir a entrega dos revoltosos, pelo facto de não poderem ser con
siderados · criminosos politieos, mas sim réus de crimes communs c 

Por outras. considerações que fiz n'essa occasião, o sr. presidente do 



3oo 

conse lho declarou-me que pelas regras de direito internacional!, 
pelo artigo 6. 0 do tratado de extra dição, pelos regulamentos de 
toda s as ma rinhas, e por d.e~or de humanida de e de consci"lncia' 
não podia de modo algum entregar os refugiados ao governo 
brazileiro; que lhe contrariava immenso não satisfazer essa reclama· 
çáo que eu lhe tr ansm ittia, mas que lhe era de todo impossive l ; que 
nenhum outro go1•erno ter ia differente regra de conducta e que a opt· 
ni ão publica do sc:u paiz se levantar ia como um só hom em eon tra 
um gonrno que se afasta.sse do procedi·mcnto que tenam tod as as 
n~ções em assumpto d 'esta natureza. 

• Concluiu pedindo-me que fizesse presente a v. ex.• todas essas con· 
si derações e r ogasse-lhe de sua parte que desistisse da reclaroà· 
ção por segura nça que dava de que os asylados não desembar· 
cariam ell). t erritorio estrang·eiro, seriam transportados para 
terras portuguezas em n avios portuguezes , intern ados em es ta· 
belecimentos mtlitares, vigtades e fiscalisados, de modo a niío volta
rem ao Brazil a pertur bar a sua o{dem interna." 

O telegramma de 22 de março acceita este compromisso 
officialn1enre. 

t~A' legação de Portugal no Rio de Janeiro -(22 d e março de Jl3g<tl · 
-Recebi o telegra mma de honrem, difficil deçifra r. Respofidi hoJe a 
encarregado negocias Bz·azil aq ui: Governo portuguez não poder et~
tregar refugiados, nem portanto fazer ·com el les voltar corvetas a Rto 
de Janeiro, pois ' deveres hum anidade, principias direito internadonal ' 
regulamentos na va es communs todas nações, não permittir entrega 
individuas acolhid os em navios de guerra por tuguezes, ;.í sombra ban 
deira portugueza, estando ali como em territorio portuguez, tanto 
mais que nosso tratado ex trad ição com Brazil expressamente diz niío 
serem entregues indivíduos por crimes políticos. Governo portugL1et 
dar a governo brazileiro segurança refugiados só tlesembn rcarão em 
terra portugueza, s<:ndo ali guardados em deposita s militares,. e sujei · 
tos vigilancia auctoridades competentes, a fim evitar sua intérvenção 
em lucta política interna do Brazil. Go•rerno portuguez confiar go 1•er· 
no brazileiro desis tir sua reclamação mediante esta segurança e dec ln
raç:ão. -- Hint:;e Ribeiro.' 

As consequeccias d'estc compromisso absurdo e illega 
foram as cla fuga, inevitavel aconte;imento, desde q~e -se 
tomou esse compromisso. 

E se da fu ga é que o governo do marechal tomou prt:· 
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texto para a ruptura das relações- a culpa é de:: quem to
mou o compromisso e não dos officiaes portuguezes. 

Nos telegrammas do governo, depois da fuga, logo se par
ticipou ao governo do Brazil, que se lhes retirava o, com
mando e que seriam mettidos em processo. 

O marechal sorria-se e respondia-llles, que nada tinha 
com os c::ommandantes portuguezes; e que quem respondia 
era o governo de Sua Magestade Fidelissima. 

A nota era de 13 de maio. 
O processo instaurou-se em 28 d'esse mez. 

h) 

O telegramma mutilado de 16 de março de 1894 

Do que antecede a origem da mutilação é agora po3iti
vamente clara. 

A nota dava as culpas ao governo de S. M. F. 
O governo queria salvar sua responsabilidade perante o 

paiz, e fez para esse fim a publicação dos documentos. 
Mas mutila um (p.elo menos). 
E sonega dois (pelo menos) importantíssimos. 

E quando Augusto de Castilho vem a este processo em 
sua defeza pedir a juncção da correspondencia entre a le
gação de Port~.;gal no Brazil e o ministro dos estrangeiros, 
r e.cusa-se-lhe! 

O presidente do governo, que mandou arbitrariamente 
prender e processar Augusto de Castilho, no relatorio das 
medidas sobre tributos, promulgadas com usurpação mani:. 
festa das attribuições do poder legi slativo, escreveu esta so
lemne declaração, em nome do gabinete e a respeito do in
cidente diplomati_co com o Brazil: 
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<( ••• acclaradas por comple·to as occot
rellcias que se deram, rr!Co1lhecida se1·á em breve 
a inteireza absoluta do l/OSSO procede1·, 
p01s que em plena evidencz'a ella resalta. 

Para esta acc:laração publicaram-se no 'Eiario do Governo 
os telegrammas relativos ao asylo. 

E para ser por completo supprimiram-se doi s 
por inteiro e mutilou-se outro. 

5onegaram os telegramrnas de Augusto de Castilho de 
· I 1 e 12 de março, e truncou se o de 16 d'esse mez, do pro
prio presidente do conselho, a esse tempo já ministro dos 
estrangeiros . 

Deturpa:am-se pois as occon·encias que se tinham dado 
e das guaes em breve deveria resaltar em toda a evdencia, 
a inteireza absoluta do proceder do governo, 
como pela bocca do seu chefe se dizia solernnemente aos 
portuguezes. 

Ora as occorrencias que se tinham dado eram estas: 

D era-~e gue logo ,no proprio dia em gue o asylo foi pe
dido e concedido, Augusto de Castilho telegraphou, n'esse 
mesmo dia 11 de março~ participando ao governo 
gue assim fô,ua pedido e çlado o asylo. 

Dera-se gue desde esse: dia 11 de março o governo 
não podia ignorar o que acontecêra: · 

Mas como em 16 ainda estava a telegraphar sobre o asylo, 
por isso. este telegramma foi sonegado, para acclara
ção por completo. 

Dera-se que o governo mandára ::empre que Augusto de 
Castilho procedesse em harmonia com as outras potenci as 
e com os cornmandantes superiores estrangeiros. 
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Dera-se que o corpo diplomatico e os commandantes só 
tiveram por norma, durante os seis mezes que durou esta 
r~volta, a protecção desassombrada e energica das vidas e 

- a defeza do.s direitos e interesses eminentes da Humanidade. 
Dera-se que já antes de 11 de março, e n1ais de uma 
v-~z!' e em circumstancias incomparavelmente menos ex
tranhas, as potencias estrangeiras e o proprio Augusto de 
Castilho, pratica;:-am na bahi<l do Rio de Janeiro o dever do 
asy!o, e o governo, sabendo-o, nunca desapprovou esse pro
cedimento. 

Dera-se que até o governo louvou o nosso commandante 
superior das_ forças na\raes e até lhe participára officialmer.te 
que o seu procedimento era 

« mu/to con·ecto YJ , 
« :·nl ellig(!IIL e» 

«pat7·iotico » 

rc e portanto dig·no de l.l.lna importante 
<< recompensa por parte do governo~ » 

Dera-se que todo o corpo diplomatico applaudira e ap
provara o asylo concedido. 

Dera ·se que ·o .proprio Brazil agradecia e agradece, a 
Augusto de Castilho o ter-lhe evitado á sua Historia uma 
pagin ·:t tão ~anguinolenta. 

E mais aindp.: 
Dera-se que a . França, a Inglaterra, a Italia e os Esta

dos-Unidos , e o proprio ministro das relações exteriores do 
Brazil, todos approvaram a proposta de capitulação offere
cida pelos vencidos, e fôra só o marechal presidente que a 
repudiou. 



E dera-se mais: 
A bahia do Rio de Janeiro, n'esses dias de março, estava 

quasi deserta de navios- de guerra estrangeiros, os quaes 
na maior parte a tinham deixado de todo; e o unico que 
ficára, a1ém das corvetas portuguezas, era apen:!s a Bea
gle, pequena canhoneira ingleza, e os restantes dos Esta
dos-Unidos, affectos ao governo, ora estavam fór a, .no 
Oceano, refrescando ou n :temperando as tripulações, ora 
nà bahia, mas rendo cessado as communicaçóes, até de 
simples cortezia, com os outros naviGs, e achavam-se anco· 
rados mui longe junto á barra. 

Dera-se que tudo isto o sabia o governo portuguez h_a 
muito, de tu_do o avisára Augusto de Castilho frequentissl· 
mamente e exhortando-o até vehementemente por que to· 

masse providencias. 

E dera-se ma.is ainda: dera-se que o governo tinha aban· 
danado a legação portugueza, desde novembro de 18g3! 
Não havia ministro, e só o I. 0 secretario, o dr. Garcia da 
Rosa, octogenario, expedia es negocias diplomaticos mel
tendo as notas na caixa do con'eio de Pet1·opolis I 

· Dera-se que affrontosos desacatos á bandeira portugueza, 
e até á propria pessoa do commandante superior portuguez, 
se tinham real.isado pelas tropas de terra, e estavam sern 
desaggra v o ! i 

Dera-se que a lei marcial fôra publicada; que do estado 
de sitio se usava excessivamente; que o marechal Peixoto 
era inexoravel; que os revoltosos estavam rotos, famintos, 
desanimados, sem munições, perdidos; dera-se que, de to· 

dos os lados da bahia e pela esquadra que lhe fechava a 
retirada, a.s baterias fortemente armadas iriam em poucas 
horas afundar a todos e a tudo n'um vortice de fogo e de 

sangue. 
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Dera-se que o pavor arrastára irresistivelmente umas 
centenas d'esses homens, na mais suprema agonia, na mais 
extrema e miserrima situação, a abrigarem-se na Mindello. 

Dera-se que apenas para 70 officiaes fôra pedido e con
cedido o a-sylo . 

Dera-se que, se não fosse concedido o asylo, o mais sel
vagem e degradante acto-seria praticado pelos portuguezes 
á face de todo o mundo civilisado. 

Ahi está o que se dera. 
A h i está o gue tinham sido as occorrencias, por completo, 

até á concessão do asylo. -

E as occorrencias posteriores fôram estas: 
O governo foi avjsado, e, como sempre, não teve opinião, 

não soube governar, 
não deu ordens, 
titubeou, 
perdeu a consciencia do acontecimento e sumi

ram-se-lhe as ideias . 

E quando o telegramma de 16 de março do conde de 
Paraty o despertou, dizendo-lhe, o gue já devia hç. muito 
presumir, que o governo do marechal lhe contestava o di
reito ao asylo (!) começaram-lhe, como de cosn1me, as 
Szwp?"e'{_as espasmodicas. 

E a tudo que já devia esperar, que só elle proprio indi
rectamente provocára, o governo respondia, entre assustado 
e furibundo: 

«Surprehende-me o que me diz - con
sulte immediatamente.» 

No meio d'esta torva hesitação, dominava porém uma 

20 
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ideia: a complicação polttica, não a intenzacional por si, mas 
pelo attricto á vida pessoa! e interior r!o govenzo. 

Era tudo. 

Fôra antes já, e era n'este momento, a g1-ande questão· 
Já antes, n'outra occasião, Augusto de Castilho, desgos·· 

toso de ver que nenhuma satisfação dava o governo brazi· 
1eiro as reclamações das sanguinolentas affrontas á nossa 
bandeira, dissera para o governo: a ladeira da ignominía 
vae começando a descer-se ! 

E agora ia aescer-se até ao fim. 

Não poderra tolerar o governo que viesse mais um em· 
baraço internacional. A estabilidade do poder, 1á abalada 
com tantos outros, via-se mais uma vez ameaçada. 

Era preciso matai-o á nascença. Suffocal-o fôsse lá como 
fôsse. 

A ppáreceu entiío o telegramma de 16 de março assignado 
pelo proprio presidente do gabinete. 

Ahi está o que é esse telegranuma, de 
onde nasceu, e o que significa. 

Eram já passados 3 dias depois de estarem. a bordo 
das corvetas mais de Soo pessoas. 

E o 'governo portuguez pensava ainda em manter, 
ou não mhnter o asylo concedido 1 

Adm ittia ainda a possibilidade de uma retracta• 
ção!! 

A' nossa bandeira acolhiam-se os vencidos, escapando á 
morte pavqrosa e inevitavel. 

Portugal abrira-lhes os braços e cobrira-os com a ban
deira ·azul e branca. 

E os ministros de Portugal pensavam ser possi
ve l (!!) entre gal-os ao governo brazileiro ! 



Os mm1stros de Portugal~ cuidavam-se auctorisados a 
quebrar o asylo dado, e a mandar matar uns centos de 
b razileiros; pois outra causa não seria o entregai-os ao 
mareçhal, victorioso, ferocissimamente exaltado, com uma 
victoria ganha ao cabo de séis mezes de uma tenacíssima 
lucta! 

Como jurisconsulto, esse telegramma faz-me rir. 
Como· portuguez, faz-me estremecer. 
Como homem, faz-me horror. 

E' certo, pois, que esti\~emos todos os portuguezes ar
riscados a vêr em 1<:lg4, o governo de Portugal fazer o 

. mesmo que o traidor D. Pedro, o cruel, de Castella , no 
seculo xtv, fizera ao rei de Granada, a· quem dera magni
ficamente asylo em Sevilha, mandando-o depois matar, a 
elle e á sua comitiva, n'um banquete, para se apropriar de 
seus thesouros. 

Aqui, o thesouro era a todo o transe evitar uma com
plicação, um attricto pequeno de política. 

E para o attingir, que importava que se mandassem fu
zilar tantos homens ! 

Como no outro, tambem não menos celebre, telegram
ma a respeito do navio Cidade do Porto, o governo diria: 
«se forem fuzilados, isso é responsabilidade do marechal.» 

Faltar ao que se promette e concede1 é deshonra em 
qualquer caso. 

Mas ainda a quebra de um contracto dá Jogar a repara
ção por dinheiro das perdas e damnos soffridos. 

No asylo, porém, não ha retractação moralmente pos
si vel. 

Só viola o asylo o selvagem, cujo sentimento ethico não 
existe, por seu estado social inferior. Para o homem culto 
é a suprema das ignomínias. 

A' simples consciencia de homem, isto devia repugnar. 
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Era um remorso que havia de ficar, pela auctoria posi· 
tiva n'um assassinato político. 

Não importaria isto nada! 
Só o que seria preciso era que não v1esse mais uma 

complicação diplomatica l 
Custassem o que custassem - paz_es com o marechal! 
Eis o que inspirou o telegramma espantoso; eis só o 

gue se viu ao lavrar esse despacho ! 

Não exagero. Não p into sob o meu ponto de vista . Faço 
a historia fiel. Copío da natu'reza. Se isto é horrível e cy· 
nico não é culpa minha . 

Pouco faltára para que este facto do asylo ficasse sendo 
uma das paginas maiores e mais esplendorosas da historie 
de Portugal. . 

Faltou apenas que a gerencia dos negocios externos es· 
tivesse confiada a um homem de francas e magnanimas 
apt idões . · 

Havia dois grandes vultos n 'esta grande scena : assim 
ficou um só, Q de Augusto de Castilho. 

Esta pagina brilhante da nossa historia, foi irremediavel· 
mente rasgada ao meio. 

O dilemma posto no telegramma é verdadeiramente um 
crime. E ao dilemma, o que é mais novo ainda, juntam-se 
a falsidade e o dislate. 

«Surprehendeu-me seu telegramma - começa ell e - de· 
pois de instrucçóes dadas por governo portuguez ácerca 
asylo pedido insurgen tes, )) 

Estas instruc<;:óes onde ? Quem as viu? 
E como as dariam, se não sabiam dal -as, e esperavam 3 

consulta? 
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O telegramma continúa, e diz que os representantes das 
naçóes que ali tinham navios de guerra deviam «por
tanto ter instrucçóes para o caso de asylo . :9 

Alli a falsidade ; 
Aqui o dislate. 
Pois se se suprehendia, depoz's das instrucçóes dadas, 

para que queria consultar os outros afim de saber suas ills· 
trucções? 

E, se por ter na vi os de guerra, uma potencia deve ter 
po1"Lanto dado instrucçóes ao seu representante para o 
caso de asylo, porque é que o governo não as dera c.o seu 
representante ? 

Não eram a Dvfindello e a Affonso d'Albuquerque na
vios de guerra? Ou cuidaria o governo que eram 
mercantes? 

Então porque é que o po1·tanto valerá para estranhos e 
não para nós ? 

Mas isto é a parte inferior do edific10. 
As suas deternúnaçóes principaes são positivaménte um 

crime, perante o direito, perante a patria e perante a hu 
manidade . 

No Dirwio do Gm1er!lo está só publicado o primeiro mem 
bro do monstruoso dilemma. 

O segundo, para fazer resaltar em toda a evidencia a 
inteireza absoluta do proceder do governo, não se publi
cou! 

Em ambos esses membros do dilemma ha, porém, a 
ordem de entregar os asylados e não man
ter o asylo dado e realisado. 

Não ha, pois, uma hypothese só, em que isto não seja o 
que mais espantoso se conhece na historia diplomatica de· 
todos os tempos e de todos os paizes: 

Pois rleve notar-se que, mesmo no primeiro membro do 
sanguinolento dilemma, só ·se ordena a manutenção 



do asylo se as potencias entendessem applicavés os 
preceitos interr1acionaes (?) e note-se bem, se se pres
tassem a apoiar-nos! 

De modo que, se as pot.encias entendessem que não era 
caso de asylo, com positiva infracção do direito internacio·. 
nal , já este direito não era direito. ' 

Não eram as regras altas de humanidade e justiça que· 
se impunham, era o que as opiniões da occasiáo e das cir
cumstancias locaes do caso suggerissem a terceiro! 

E porquê ? 
Porque o fim do governo, a inspiraç ão unica 

d'estas ordens, er,a o que já disse: o interesse .poli
tico partidario e o egois 1no p e ssoal. 

Havia o apoz·o? fazia-se boa figura. 
Já então a humanidade e o direito não permittiriam entre· 

gar os refugiados . 

T rabalhariam as linhas télegraphicas de todo o mundo a 
levar a treda noticia da hzmzanitan·a politica do gabinete, e a 
trazer cumprimentos e felicitações de boa fé , lisongeiros e 
doces ao amor proprio de cada um . 

Não ha'!'ia apoio? Que fossem todos á morte, os mise· 
ro~, que a viram tão perto, e que se cuidavam salvos para 
suas famílias ~ para a patria. Isso que importava?! 

Que importava terem-se fiado . na boa fé de Portugal? 
Que importava terem acreditado vivamente que a nossa · 

bandeira era honrada e que seria absolutamente , incapaz 
da ignomínia de uma re-.:;ractação do asylo con
cedido ? 

Antes da vida de tantos homens, antes da honra de Por· 
tugal, parece que se antepunha b amor proprio pessoal e o 
socego político do governo! 

A mutilação foi, pois, um acto vão: 
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Com ella, ou sem ella, ó telegramma contém sempre 
a ordem de não manter o a8ylo; verdadeira sen
tença de mone contra estrangeiros, irmãos na historia e na
natureza, innocentes e ·vencidos! verdadeira sentença de 
morte fulmin~da por conta alheia e pQr mão de terceiro! 

A suprema deshumanidade, a ultima das atrocidades! 

A parte mutilada do telegramma, na segunda ponta do 
dilemma, é não só como esta primeira, um crime feroz, 
mas é-o com a inconsciencia atroz e cynica do homem no 
estado inferior da civilisação- é positivamente selvagem. 

E não é só selvagem , é ainda por cima a mais errada affir
mação juridica. 

Escreve-se ahi esta r.1onstruosidade: 

<<No caso contraria -isto é, quando as potencias nos não 
prestassem apoio - não devemos recusar-nos a entregar 
refugiados ao governo brazileiro para serem julga dos nos 
tribunaes respectivos como de direito.» 

Nem se fica certo se isto é a sério. 
Pois não estava decretada a lei ms.rcial? 
Pois não estavam os rebeldes já h a vi dos como desertores 

e traidores? 
Pois não tinha o governo mandado já a destruição d'elles, 

como a dos mamelucos nos pateos dos sultões do Egypto? 
A que tribunaes respectivos se refere o telegramma? 
De que dú·eüo se fala? 

Este telegramma está a zombar, ou a insensatez mms 
profunda o tomou todo ? 

Se são criminosos políticos, o tratado de eXtradição ve
dava-nos a entrega d'esses homens. 

E ao poder executÍ\'O é que compete especialmente cum
prir e fazer respeitar esse tratado. 



Assignou Portugal esse diploma para o esquecer agora ? 
Se o Brazil o olvidava, recordasse-se-lhe; mas não se 

deixasse de honrar o nosso nome posto n'um contracto so-
lemne. · 

Mas se até se trata, não de cnmmosos, mas tão só àe 
refugiados, de que é que têem de ser julgados como de 
direito? 

Elles não usurparam a ten·a po1·tuguq_a, entrando nas 
nossas corvetas. 

Pediram o asylo; prostrados de pavor, abraçaram-se aos 
nossos joelhos. Estavam ameaçados de morte . Cederam á 
lei natural. _A lucta pela vida dominou-os. Onde acharam 
salvação, ahi correram. · 

Eis o crime d'elles! 

Assim, a ultima parte do telegramma de 16 de março 
desappareceu, mutilando-se o documento official, qu«o} 
pertencia aos archivos do paiz~ porque de 
semelhante trec:ho a inteireza ab!!!ioluta do pro
cedimento do governo não 1·esaltan'a, por certo á evidenàa. 

O plural - «não devemos recusar-nos» - que ahi se 
empregou, sepulso-.o eu, como portuguez, e repulso o ener· 
gicamente. 

Qüem pensasse assim, que fallasse de sua conta propria 
e não em nome collectivo dos portuguezes, que não havja 
um só que auctorisasse semelhante affirmação. 

Este telegramma, é, pois, um papel unico na historia. 
Escorre sangue. 
Repassa-o e mancha o a mais triste cobardia. 
Des_auctorisa-o a mais crassa ignorancia do direito. 
E' um escripto execravel de selvegem .deshumanidade. 

Quando no Congresso Nacional Brazileiro entrou em dis· 
cussão em novembro de 1804 o projecto n. 0 144para appro· 
vação dos actos do governo por motivos da revolta de 6 
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L!e setembro, o senador Augusto de Freitas proferiu o S'!

guime discurso, que mostrará bem o que eram os tribu
llaes respectivos e o julgamento como de di
reito. 

• O sr. Augusto de Fre itas, discutindo o projecto de approvação dos 
é!ctos do Poder Executivo por occasião Ja revolta de 6 de seitmbro' 
observa que jámais sen tiu tão gra nde peso na responsabilidade de sua 
palavra, tão imperiosa necessidade d:~ medir o peso das affirmações 
que tem de assegurar na tribuna em desempenho de seus sagrados 
deveres de cidadão brazileiro. 

cc Por largo espaço de tempo no seio d~ camara, d'onde não se afas
tou um só momento na nctual sessão legi slati va, o orador abafou todos 
os se ntimentos que se nti a na alma, de ixo u sómente que sua conscien
cia agisse inteira emqua nto o sr. presidente da republica se acautelava 
mudo, quedo e silencioso dca nte do mysterio de quanto elle devia di
zer ao parlamento em nome da Constituição Nacional. 

ccComo republicano o orador não póde deixJr de lamenta-r a queda 
de tantas almas democraticas, não podia deixar, em nome da liber
dade democratica, em nome da Constituição do seu paiz, de tentar 

.reivindicar os se us direitos, ante a commissão que homologou todos 
esses actos, tornat~do-se cumplice dos mais graves attentados que a 
razão humana póde conceber, tornando -se cumplice dos maiores cri
mes contra a lei qu e póde o pensame nto humano imagina1·. · 

•Ha muita causa mais que a covardia não deixa rasgar o véo myste
rioso, que niv ele para enfrentar co m a luz do s•. l; ha muita ccusa que 
envolve muita dôr na sombra mysteriosa de uma sep ultura, á beira 
d'aquelle caminho; muita l:>grima rasgando profundo sulco na face da 
viuvez, na face da orphandade e isto tudo qu e a consciencia naciona l 
SE;nte e que a alma brazileira, a alma patriotica já mai s póde ab·raçar, 
tuJo is to não foi a sorte da guerra, .não foi no período na lucra em 
que se 'trocou vida por vida, mas foi no ins tante em que a força do .. 
governo enfrentava com o inimig o, desvairado talvez por falsas 'idéas, 
depois da paz, depo is que os revoltosos humilhados pela impotencia 
das armas entregaram-se ao asylo de uma nação estrangeira e. o sr. 
vice-presidente da repub lica annunciou ao mundo inteiro a victoria da 
causa da lei. 

«Depois dé re stabeleciJa a paz, o orador ao cheg&r a esta capital nos 
primeiros dias do mez de maio, tendo noticia de que nos primeiros 
dias de abril a capital do estado de Santa Catharina tinha passado do 
poder dos revoltosos para o poder da s forças legaes, tendo recebido , 
noticia de que o presidente da republica nomeára um commandante 
de districto militar para aquelle estado, embora fóra das normas da 
Constituição, sciente por informações de pess'oas de sua família que 

. ' 



um seu irmão havia sido preso, ou antes que seu irmão, chefe d.:> posto 
de saude do estado de Santa Catharioa, se havia apresentado ao go
verno legal requerendo imm ed iatamente um conselho de guerra, por 
se julgar culpado deante da capitulação que os revoltosos lhe impuze
ram, dirigiu ao coronel Moreira Cesar um telegramma no qual pedJa 
informaçóes sobre esse seu irmão, obtendo a seguinte resposta: fug1u' 
talvez para as forç as de Gumercindo. 

• · nEsta fuga annunciada pelo commandante do districto militar, vinha 
talvez explicar tudo aos curiosos e impacientes . 

• Mal sabia o sr. coronel Moreira Cesar, o dictador do districto mi
litar de Santa Catharina, CUJO S sentimentos não honra rão de certo 0 

exercito brazileiro, esse coron el que se fez agente de torturas; mal 
sabia esse commandante que ha nos homens, excepção talvez de su_a 
pessoa, alguma cousa de grande que participa quasi da natureza divJ · . 
na- o se·ntimento de fraternidade, alguma cousa supe ri or mesmo ao 
dever de cumprir o proprio dever - a caridade que se aninha na 

alm a, sobretudo do brazileiro. 
' «Mal sabia elle que hav eria uma alma qu e se prestasse a trazer ~e 

bordo de um dos navios onde estava recolhido esse cidadão, a u lt ima 
carta escripta á sua esposJ, em que explica, não as torturas a que se 
o sujeitou, nã0 as ignomínia s a que se o obrigou, mas que estava pre
so a bo rdo dG Nictheroy. 

«E ' possível que c!le fugi sse· d'essc vaso de guerra! _ 
«Este telegramma é uma mentira official, é uma artimanha prepal:a

da pelo commandante do districto militar de Santa Catharina para 
justificar o fuzilamento. 

"Passar-se pelas armas um cidadão sem formalidad es de processo, 
arvorando-se o dictador em juiz para satisfazer uma ving ança, um 
insfincto selvagem, mesquinho, indigno de coração humano, é um as
sassinato. 

nQuando affiicta pela dôr, succumbida deante da viuvez, humilhada 
com a orphandade que e'-tava proxima de s i em uma filha de dez ao
nos, mas animada pela esperança e confiante pela duvida de qLie tudo 
isso era mentira, porque estava fóra do sentimento humano; quando 
essa pobre mulher aterrada por outro lado deante da hediondez de 
um crime, dirigia -se ao coronel commandante do districto militar e 
pedia -lhe noticias do seu esposo que tão dignamente se havia apresen · 
ta do á sua auctoridade, elle re-spondeu-lhe: nEm nome de minha pa
lavra seu marido está vivo, está no Rio de Janeiro ; lá não sei o destino 
que tem; o que affirmo é que o presidente da republica mantem-o ao 
lado de outros presos.» 

• Para olJter um aprova escripta do comman,dante do districto militar 
de Santa Catharina, o orador fez com que essa senhora lhe escrevesse 
pedindo-lhe de novo hoticias de seu marido, pedindo-lhe que dissesse 



com muita verdade se elle fôra victima âa sorte da guerra, se elle fôra 
eliminado pel a justiça militar ou pela justiça secreta dos ty rannos. 

•O sr. Moreira Cesa r respondeu-lhe cavilosa men te, de modo capaz 
de se prestar a tudo, dizendo simpl esm ente: «Segui u para o Rio." 

«F.ra a lembrança que tinha do telegramma passado ao orador e m 
C]Ue declarava haver se u irmão fugido . 

«De novo essa senhora dirigiu-se ao sr Mo rei ra Cesar, juntamen te 
com uma outra companheira de infortunio, a baroneza de Batovy, ob
tendo resposta em que o commandante procura affastar a responsabi
lidade dos acontecimentos futuros : «Só sei que seu marido está .no 
Rio; lá não sei em que condi~ões se acha . Foi preso aq ui, r emettido 
Para Santa Cruz e de lá para o Rio. • 

«Está verificado que seu irmão é vi ctima do punhal do sicario, é as
sas-sin a do. 

"Cont ra todas essas at rocid ades praticadas pelo supremo poder da 
· nação e m nome da le i que foi calcada, em nome da Constituição que 

foi ultraj ada, o orador levanta um protesto so lem ne que algum dia po
derá perturbar o som no de vice- presidente da republica, porque elle 
traduz a a lma in tei ra da nação brazil eira, porque vem ungido pelas la
grimas da viu vez e pelos prantos da orphandade. • 1 

Na c:1mara portugueza dos dignos Pares do Reino mm
tos oradores fizeram a critica d'este telegramma. · 

Na impossibilidade de transcrever todos, citarei este tre
cho do extracto ·c.lo discurso notabilissimo do dr. Antonio 
Candido, proferido na sessão de 24 de novembro: 

•Provou quanto foi infel iz a defeza do governo, arrogando-se o di
r_~ito de publicar ou não docum entos.diplomaticos, po rqu e, ai nd a ad mit
ttndo com,o boa a affirmação d'es te direito, nunca este poderia ir até 
ao ponto de se mutilarem e trancarem os docum ento s. 

• A ser assim, poder-se-h ia admittir qu e o governo estava auctorisado 
a accrescenta r ou alterar o tex to d'ell es. 

• Mas isto não era uma doutrina de direito publico; era a liberdade da 
fraude, era a lib erdade da mentira. 

•O gover no eviJenciou mai s um a vez que na pha~ e melindrosissima 
da questão brazilei ra, hesitára, vacill á.ra, não dera instrucções aos seus 
delega dos, c, ignorando o qu e devia fazer, declinára n 'el!es a respon-



sabilidade do procedimento a seguir, incumbindo-os de consultare rn 
os rep resentantes das potencias no Rio de Jan ziro; quando mais faci

1 

lhe se ri a fazer essa cons ~llta aos repr<>sentantes das mesmas potencias 
em Lisbo.a, deslocando para aqui o theatro d'e ss as negociaçóe>, corn o 
lhe ::umpria. 

uO telegramma arguido, p<;>sterior ao facto consummado do asylo, 
não tinha defcza possível , não tinha precedentes em histeria alguma, e 
era manifes~arnente offensivo do direito e da moral. 

uPeior ainda do que esse telegramma era a proposta de arbitragem, a 
gual fazia suppôr a hypothese de que poderíamos ter de entregar ao 
govern o brazil eiro :oo de sgraça dos que se haviam refugiado confiada
men te sob a bandeira das quin as.u I 

Na sessão anterior, de z3 de novernbro , o digno par Vaz 
Preto, pronunciára um discurso monumental , d'onde colho 
as pa lavras seguintes, eloquentissimas, por não poder t rans· 
crevel-o na integra: 

«Eu escu-so de fazer commentarios á doutrina em geral 
de todo o telegramma, e em especial á da parte truncada 
que acabei de ler, porque por si é bastante significativa e 
edificante. 

«Ü que posso affi rm ar á cama ra é que· essa ·ordem v:·r· 
dadeil·amente i!lsolita causou-me horror! Os cabeltos m·ri· 
pzm·am-se -me, O sangue Sztuiu-me ás jaCI!S e a vergonfl« 
apossou-se de mim! 

«Este telegramma é da responsabilidade de todo o go· 
verno, porque o governo é solidario, e estou convencido 
que em assumpto tão momentoso e tão grav~ o governo não 
procederia irrefiectidamente e sem accordo. As resoluÇõ-es 
tomadas sem duvida o foram em conselho dt: ministros. 

a Estou tambem convencido, e n'este ponto faço justiça 
. aos sentimentos do sr. presidente do conselho, que aquelle 
telegramma não foi da sua iniciativa, e que não o transmir-

1 Do jornal o Tempo de 2S Je novemb ro de J 8g+. 
iJ th eor do di sc urso ainda não foi p~blicado . 



tiria, se não fosse de accordo com os seus collegas, se não 
fosse uma reso!ução, tomada em conselho de t:-Jinistros. 

«Este telegramma imprime caracter. E' tão assombroso 
o attentado, tão extraordinario e inaudito o acto que o go
verno praticou, que por mais que procure no vocabulario 
portuguez palavras, phrases, expressóes, epithetos com que 
possa classificar e estigmatisar a sua monstruosidade e he
diondez, .não as encontro! 

«Sr. presideate, o procedimento do governo é contrario 
a tudo quanto ha de mais santo e de mais sagrado. 

(( Para se dar uma similhante ordem, era preciso es1uecer 
todos os principios humanitarios e perder de todo a nor;ão 
da honra, da dignidade, do cavalheirismo e do deJ;er. Era 

'necessarió calcar aos pés as leis divi11as e humanas. Feliz
mente, houve um official da marinha portugueza que, sa
crificando-se com toda a abnegação, preferiu soffrer as tris
tes consequencias da desobediencia, a cumprir uma ordem 
tão servil e tão infamante. Honra e louvor seja àado a esse 
official! Honra e louvor, pois, ao sr. Castilho! Em toda a 
sua brilhante carreira este acto de abnegação e de heroismo 
é talvez o mais honroso! 

(( Se este official, pelo dever da disciplina , tivesse levado 
a cabo aquella ordem vil e miseravel, lançava uma nodoa 
indelevel, uma mancha immorredoura na sua farda imma
cu!ada de official da armada portugueza, nodoa que cahiria 
sobre a bandeira azul e branca, sobre essa gloriosa ban
deira das quinas, que tremulou sempre altiva e respeitada 
em ambos o~ hemispherios. 

(( Essa nodoa, que se ria inde!evel, essa mancha, que se
ria Ímmorredoura, não desappareceria jámais , nem com o 
rewolver dos seculos, nem ainda que Portugal fosse riscado 
do mappa das naçóes. Essa nodoa não cahiu sobre a ban
deira portugueza felizmente. Cahiu ~obre a farda dos mi
nistros que ali se sentam, marcando com o ferrete da igno. 
minia e do opprobio a sua nefasta administração , o seu de
testavel consulado. 
• 
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«Esta ordem vilipendiosa e desprezível ha de ser o es
pectro que incessantemente 2.companhará este governo . Se 
fosse aqui alguns annos atraz, em que os costumes eram 
mais e ·o nivel moral mais subido, ao ter-se conhecimento 
d'aquella ordem, os ministros seriam arrancados da·s suas 
cadeiras por üma fórq1a estrondosa, que serviria de lição c 
de exemplo ás gerações futuras. Assim, com a relaxação 
de costumes, conservar-se-hão para fiagei lo do paiz, impas
síveis e indifferentes ás invectivas, por mais justas e uteis 
que seJam.» 

z) 

Falsidade e absurdo da calumnia do olferecimento antecipado do asylo 

Ao processo juntou-se como base de corpo de delicto um 
numero do jornal a Tm·de, orgão immediato do governo por
tU!!Uez, que mandou processar Castilho. 

Este modo de instruir uma investigação criminal não tem 
~ precedentes·, nem qualificação . 

Esse jornal transcreve trechos de uma carta que Augusto 
de Castilho em 2 de maio de 1894 dirigiu ao jornal de 
Buenos-Ayres La Prensa, refutando çertos boatos calum
niosos propalados pela imprensa do Brazil ácerca dos na
vios de guerra portuguezes; e sophismando-os, e contra
riando directamcnt\! o que elles dizem, pretendeu a Tm·de 
estabelecer que Augusto de Castilho offerecera d'antemão 
asylo ao almirante Saldanha da Gama nas corvetas portu
guezas. 
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Esta rcferencia, ainda que fosse verdadeira~ não tinha 
alcance algum para o processo. 

A aleivosa accusação de padrinhagem do almirante já a 
deixei desfeita com os documentos, que provam o contra 
rio, e bastaria só isso para tornar inverosímil o boato tão 
111'3.levolamenre propalado. 

Saldanha da Gama, vendo-se a bordo da corveta portu
gueza, rodeado dos mais extraordinarios protestos dos ou
tros refugiados, sem o governo portuguez lhes declarar por 
muitos dias para onde os conduziriam, excitados pela im
prensa de Buenos -Ayres, que gritava que os levavam para 
a costa d'Africa, escreveu um protesto contra o governo 
portuguez; e, querendo n'elle mostrar que a culpa não era de 
Aug~stb de Castilho, disse que este duas vezes antes lhe 
offerecera asylo . . 

A esse protesto, n 'esta parte, rP.spondeu tambem a carta 
referida. 

N'este processo nem existia nem existe esse protesto; e, 
no afan de arranJar culpas a Castilho, juntaram a TCII·de . 
que por politica andou com a referida carta de traz para 
deante a gritar contra Cast\1110 e a transcrever períodos 
d'elle em grandes lettras ! 

Não se sabia então no publico nada, ao certo) do acon
tecimento. 

O conselho do almirantado, e portanto o governo, tinha 
!odos os relatorios, ou notas de Casttiho ; mas era como se 
tivessem cahido n'um segredo impenerravel. 

A situação não se esclarecia. A curiosidade era v1va. 

O püblico bebeu avidamente pela mão da Tarde o ve
neno que d 'ahi derramaram. 

E sobre esta curiosidade, aliás natural, mas sem quem a 



esclarecesse, e assim explorada, pousou um dos alicerces 
d'este pavo:oso processo! ! 

' A carta de Augusto de Castilho, depois de refutar o que 
se dizia dos commandantes das corvetas, quanto a terem 
sabido só para refrescar a tripulação, "- accrescenta : 

aJá qu e estou com a penna na mão, h a de permittir-me, sr. redacto r, 
que tambem conteste uma ligeira inexactidão que corre na opi· 
nião publica d'esta terra e da visinha Republica. Disse o sr. Saldanha 
da Gama, em um protesto que escrev'eu contra o governo po rtug uez 
e que publicou nos jornaes, que eu lhe havia offet·ecid0 

asylo a elle e a "todos os seus cou1.panlleiroS 
de a.rtuas vencidos na. lucta civil. Pedi áquelle 
cavalhe iro,que então ainda se ach ava a bordo, que rectifica:s~ 

se "tal asserçãó; mas, como até hoje não me conste que tal 
rectificação se haja verificado, vejo-1ne na necessidade 
de faz el-a eu mesJ.uo. • 

Eis aqui como tudo se adulterou! 

Foi o proprio Augusto de Castilho que pediu, ainda a 
bordo, a Saldanha que 1·ectijicasse a asserção, e como elle 
o não fazia, Castilho foi para a Prensa corrigil-a. 

É, pois, precisamente o contrario do que se quiz dizer 
e do que, ao que parece, se cheg.ou a acreditar. 

A carta celebre foi n 'este ponto destinada precisamente 
a negar a asserção falsa do offerecimento do asylo. 

~m seguida Augusto de Castilho explica a verdade n'est.e 

1 Como já disse n'outro capitulo, foi o conde de Paraty que lá in
ventou esse compromisso. Os commandantes não o souberam nunca, 
e sempre esti1•eram resolvidos a sahir para o Sul. 
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terminante periodo, que só a má fé mais requintada poderá 
sophismar: 

«A verdade é a seguimte: muito antt'S do sr. Saldanha 
da Gan1.a l!!e pronunciar pela revolu ção, aconselhei-o a 
que nunca o fizesse, e que se conservasse puro e livre de toda a sus
peita em fac e das duas partes belligeranres. Pensava que depois da lu. 
cta sa ngrenta e apaixonada que já então se havia accentuado, a sua 
prestigiosa individualidade havia de ser mais tarde muito necessaria á 
hnria, para congregar os destroços da marinha e reorgan isal-os sobre 
mais vigorosas bases. Accrescentei, então, que no caso de não poder 
resistir mais ás instigações que lhe fossem feitas pelo governo lega l e 
pela revolução, se lembrasse que podia encontrar refugio a bordo do 
meu navio, e toma r d ·a:1i o destino que preferis~e. Mais tarde, depois 
do conflicto com a esq1.1adra norte americana no porto do Rio , já en.tão 
em circumstancias muito diversas, offereci de novo asylo ao almirante, 
poréna. a elle só para o caso que -tive.sse de 
abandonar a lucta. Este offerecimento ficou sem resposta], . 

Vê-se, pois, como isto é totalmente diverso do que se es
palhou, devido á malevola politica do governo . 

\ 

Ainda Saldanha da Gama se não pronunciára, mesmo 
muito antes d'isso, este officia l general tinha re
lações frequentes de optima camaradag~m com todos os com
mandantes estracgeiros então no Rio. Então elle conservava 
um nome prestigioso e alto. Todos cuidavam que elle seria 
na política futura do Brazil um forte sustentaculo para a sua 
Patria. Era como que o homem justo do poeta: quando tudo 
ruisse em volta, e as ruínas da sociedade brazileira o vies
sem ferir , encontrai-o-iam impavido. Os factos mostraram 
depois como as nossas previsões, n'estas materias, são ainda 
falliveis. 

Mas, então, era elle o que disse: era tido como a fu
tura esperança da marinha brazilei1a . Saldanha queixava-se 
das pressões do governo e das cousas espantosas que lhe fa
ziam, pll.ra o fazerem declarar-se- e é n'essa situação, que 
Castilho , que estava persuadido de que Saldanha sen·a n!o.i;s 

21 



322 

tarde muito necessario á patn·a para congregar os dest1·oços 
dc_t rnarinha c reorganisal-os sob rnais vig01;osas bases, lhe 
disse gue,_ quando não podesse mais resistir t..s instigações 
dos dois partidos em lucta se salvasse para a Patria. 

Era, pois, para antes de se intrometter 
na lucta e para não se envolver n'ella. 

Não era o refugio promettido a um dos combatentes an
tes da hora suprema. 

E isto mesmo era no alto intuito de ser prestavcl ao Brazil 
imparcialmente e sem preferencias por partidos; em quanto 
gue o que espalhavam malevolamente é. que Castilho o en· 
corajára á lucta .civil, promettendo-lhe a salvação, quando 
em perigo ! 

Isso é que é :f'also. 

E seria absurdo admittir-se, depois do gue vimos 
com tão longos e irrecusaveis documentos, comprobativos 
de sua nunca desmentida correcção e imparcialidade entre 
os dois partidos. 

O outro· caso apontado foi tambem, depois do celebre 
acto de força da esquadra americana contra 'os navios re
voltosos, ac\O deprimente d:J. dignidade brazileira, em ge
ral, e de gue todo o Brazil se resentiu como já disse i sern 
distincção de partidos; mas do mesmo modo, essa ofierta 
só foi para a hypothese de S1ldanha ter de abando• 
nar ~\1. lucta. 

E em todo o caso, o asylo nunca foi offerecido, nem aos 

t Veja a pag. q.6. 
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70 officiaes revoltosos, quanto mais ás Soo pessoas, que de
pois vieram , como já se descreveu. 

A carta de que se trata, foi. um novo serviço de Casti
lho prestado á nossa reputação nacional. 

Ella rebate calumnias e restabelece os factos . 
Deve lêr-se na sua integra 2. 

Se tal asylo tivesse sido offerecido antes, como se espa
lhou, a bordo das corvetas seria por certo sabido. 

E nunca nenhum dos officiaes portuguezes ouviu fallar 
de tal . 

Ha ainda uma contra-prova irrecusavel e esmagadora 
d'esta tão maliciosa calumnia. 

São as notas de Augusto de Castilho : 
Fallando tão largamente dos negocios políticos do Bra

zil em geral, como temos visto, referindo-se tanta vez a 
Saldanha da Gama e á sua posição official no meio da Iu
cta, não se teria entrevisto, ao menos , esse ofterecimento, 
se fosse verdadeiro ? 

Evidentemente que sim, e, como vimos,. nada apparece, 
absolutamente nada. 

Pelo contrario, por vezes Augusto de Castilho refere-se 
á hypothese, precisamente á hypothese extrema, onde o 
asylo viríá inevitavelmente a proposito;- e todavia o que 
el!e diz até parece ser quasi no sentido contrario. 

E comtudo, é sabido que estas notas eram escriptas sem 
se pensar que serviriam um dia de defeza, e ao correr da 
Penna, sem a mínima possibilidade de preparar e estudar 
cautelosamente phrases. 

3 Veja o appendice 
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Assim, por exemplo, em a nota n. 0 JOI i Castilho refe
re-se á hypothese, de que já em outubro de I 8g3 (!) 3 e fa
.lava, de, com a esquadra legal, se dar uma batalha decisiva 
e suffocar a revolta n'esta seccão do Rio de Janeiro. 

Isto é: era a hypothese pre~isamente de se dar o asylo i 
-e se se tivesse })[Omettido de antemão, como se prete~
de; se Augusto de Castilho estivesse com o animo tomaao 
de parcialiadades por Saldanha; elle se teria decerto refe · 
ridoa isso, - e comtudo, elle escreve o que se segue : 

«Diz-se mais; que o governo espera egual
mente mais alguns navios que teria mandado 
comprar nos Estados Unidos da America do 
Norte, e que quando · essa frota tenha chegado, 
em pregará todos os seus meios para dar ás for
ças navaes do almirante Mello batalhá decisiva 
nas aguas d'esta magnífica bahia. Sendo as· 
sim, 'teremos que presencear um espectaculo 
imponente, mas altamente desolador para to· 
das as nações, e principalmente para a nossa, 
a quem tão estreitas ligações prendem ao Bra· 
zil. » 

Em outra nota de 2I de novembro de I8g3 2, referindo
se precisamente á mesma hypothese extrema, dizia ainda: 

l 

«Ha quem :~ffirme que está lavrado, e rnes· 
mo impresso, u;n documento em que o governo 
intima a população pacifica a evacuar a cidade 
dentro de um pra!.'O de 48 horas, segundo uns, 
e dentro de um praso de 72 horas segundo ou~ 
tros, para depois começar um vigoroso ataqu·-

1 Veja a nota n.• 101 de 19 de outubro de 18rJ3. 

2 Veja a nota n.• 128 de 21 de novembro de I8g3. 
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CUJa occasião se faz depender da chegada da 
celebre e tão annunciada esquadra de salvação 
da causa da legalidade . O que me parece, por
tanto, é que, n?essa hypothese, poderemos ém 
breve assistir aqui a um horríve l e tremendo 
combate, mixto, na vai e terrestre, em que tal
vez se decide.. esta prolongada lu-::ta fratricida 
que ens&nguenta e enlucta este desgraçado paiz.>) 

E com respeito ao asylo nem a mais leve referencia! 

Tão calumniosa é, pois, a asserção monstruosa e absurda 
de que Castilho teria promettido de an~emão o asylo aos 
revoltosos ! 

É tanto não est::tva promettido, ou o:fferecido, que em I I 

o vieram pedir. 

E como o poderia estar de antemão? 
Pois até que chegou o momento extremo, em que a 

fome os rendeu, não é certo que os almirames e a sua offi
cialidade protestaram e publicaram manifestos ~ em que 
annunciavam a sua victoria e triumpho? · 

. E quem sonha com triumpbo e victoria nã"o pede tnlse
ncordia. 

N'este ponto de vista a accusação do ofl:erecimento ante
cipado de asylo é origiria l até . 

. O que é ella? é, como todo o resto d'essa accusação 
lniquissima, uma contraprova da origem politica d'este 
Processo . 

Até nasceu e se baseou officialmente· sobre um 
numero do proprio jorna l do min istro do reino! ! 
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Outros casos de asylo durante a propria estação na bahia do Rio de Janeiro 
concedido pelos commandantea estrangeiros e por Augusto de Castilho · 

E' notabilíssimo que, sendo a accusação dirigida contra 
Augusto de Castilho por causa do asylo e da fuga, tenha 
havido outros casos de ~Jsylo e outros de evasões, durante 
esta estação, e d'elles não fale a accusação. 

A explicação está n'isto: 

O presente proce~so é puramente político. 

A nota diplomatica. do dr. Cassiano do Nascimento não 
se queixava d'aquelles factos: o processo não os envolveu. 

Quer dizer: 
O processo não se move por causa da justiça, mas sim 

e sempre por motivo da política. 

Em a nota n. o r o3 lê-se a d~scripção do . caso de asylo, 
(com circumstancias ainda menos supremas que o do con
cedido por C<tstilho ), dado ao dr. Hilario de Gouveia pela 
esqua-dra franceza. 

«H ontem á noite (diz essa nota) 1 chegou a 
bordo da fragata franceza Aréthuse, onde eu me 
achava em conferencia com o almirante de Li
bran, o dr. Hilario de Gouveia, brazileiro, o qual 

1 Veja a 110ta n.0 J03 de 22 de outubro de I8g3. 



sob a protecção do consul de 
França vinha pedir a:-oylo. O sr. 
Gouveia, que é um medico distincto, que nu!1ca 
se occupou de política - e cujo crime parece 
ter sido. pertencer ~ Sociedade da Cruz Vern:e
lha, e mandar soccorros para GJ) feridos . da 
guerra do Rio Grande do Sul, onde. tem ao ser
viço das forças revolucionarias seu proprio filho 
tambem medico,- foi preso pouco depois de 
ter rebentado a revolta da esquadra, e lançado 
pelo governo · n~s · masmorras da casa de correc
ção juntamente com todos os mais repellentes 
facínoras. D'ah i foi · transferido para a estação 
de policia da Gloria, d 'onde, na noite de 17 para 
18 do c®rrente conseguiu evad.ir-se. O sr. Gou
veia narrou na minha presença sob o imperio da 
mais profunda indignação as violencias e lnaus 
tratos de que fôra victi;na, e expoz-nos com o 
cunho de absoluta ve rdade, que esteve em uma 
noite para ser victima de um assassino que o 
surprehendeu dormindo na prisé:o, e do qual se 
consegmu livrar por sua grande força muscu
lar.>> 

Não era, pois, um combatente; era, bem ou mal, um 
preso nas cadeias civis, e evadido da prisão; - e todavia foi
lhe dado asy!o; e o Brazil nem reclamou, nem rompeu as 
relações diplomaticas com a França. 

Outro caso não menos notavel é o que narra a mesma 
nota n.0 w3: 

No dia 21 de outubro de I8g3, chegou ao Rio o paquete 
portuguez Rei' de Pm·tugal, vindo de Lisboa, com escala 
pelos portos do norte. 

Pouco depois de estar fundeado, veiu a bordo da Min
dello uma lancha a vapor da esquadra revoltosa conduzindo 
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dois officiaes do cruzador Trajano, participando a Castilho 
que vinha n'aquelle paquete um primeiro tenente da armada 
brazileira que se destinava á esquadra, e que elles iam le
var comsigo; mas que tambem vinham tres generaes e 
um capitão e quatro medicos do exercito, fieis ao governo 
do marechal, e pediam que os impedisse de desembarcar. 

Augusto de Castilho, em vez de acceder, protegeu o 
desembarque livre dos passageiros, e elle proprio acompa · 
nhou sob sua protecção officia l os tres generaes a terra, 
onde, salvos e sem perigo, os deixou, sendo respeitado abso
lutamente pelos revoltosos. 

Ainda os casos do padre Ricardo da Silva e do cabo da 
guarda nacional já narrados 1 foram outros ex em pios de 
asylo concedido por Augusto de Castilho. 

Com o capitão e tres tripulantes do Parahyba deu-se 
t!gualmente mais um caso de asylo bem notavel. 

Vem contado em a nota n. 0 2 de 1 de janeiro de r894· 
Lê-se ahi: 

«Em 28 veiu a meu bordo o capitão do va
por ParaJzvba, que ha dias foi aqui aprisionado 
com a bandeira argentina pela esquadra revol
tada, pedir-me auctorisação para residir a bordo 
do vapor portuguez lvfopambique, emquanto náo 
seguia para Portugal. Este capi tão é subdito por· 
tuguez, e contou-me toda a histeria d'este vapor 
com um cunho de verdade que me convenceu, e 
que me deixou crente de que o apresamento 
fôra o acto mais Yiolento, injusto e brutal que 
póde imaginar-se. O vapor era brazileiro, mas 
não podendo navegar sob a bandeira brazileira 

t Veja a pag. t38 e 1~2. 



porque seria aprisionado, foi vendido a uma 
firma argentina, e arvorou a respectiva bandeira. 
Arranjou os seus papeis, recebeu mantimentos, 
carregamento e passageiros atracado a um caes, 
e no dia determinado largou d'ali já a vapor em 
direcção á barra com destino a Buenos Ayres 
e depois ao Rio Grande do Sul. Quando ia em 
meio da Bahia foi atacado pelos navios da esqua
dra com vivo fogo "de fuzilaria, sendo mortos 
dois passageiros e feridos outros individuos. 

«Diz o capitão que não tinha a bordo qual
quer carga de natureza suspeita, que os seus pa
peis estavam perfeitamente em ordem, e que não 
havia o mínimo motivo para o acto brutal, de 
que foi v ictima, o qual elle attribue á impetuo
sidade e imprudencia de aspirantes e officiaes · 
novos e irresponsa veis, mais do que ás ordens 
dos seus chefes.>> 

aNão obstante a regularidade e correcção do 
proc<:!dimento do vapor Paralz)'ba, o governo de 
ter ra, que desconfia de tudo e de todos , attribuiu 
ao capitão e tripulantes uma certa coincidencia 
no apresameuto, e olham-nos a todos com uma 
mal disfarçad::J suspeição. 

«Por ta~ motivo, tr.es tripulantes que eram 
portuguezes, que eu reclamei e me foram man 
dados entregar, tiveram de ficar a ~eu bordo, 
pelo receio que têem de sereín capturados em 
terra. 

«Esses homer:s foram por mim mandados 
abonar de raçiío, e fazem o serviço ordinario 
das praças de marinhagem. Espero que esta 
minha deliberação será approvada por essa se
cretaria, mas não espero que m'o digam, visto 
que em geral não recebo resposta ás perguntas 
que faço.'> 
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Estes casos todos foram, como se vê, communícados
solicitou-se a approvação- e depois foram declarados appro· 
z1ados, louvados, e 1·econhecidos dignos de importante recom· 
pensa todos os actos de Castilho. 

O do asylo dado em 1 1 de março, no caso extremo em 
que o foi, é objecto agora de uma accusação e de um pro
cesso! 

Em tod0s os paizes os casos de asylo são innumeros, 
e seria preciso um volume para referir os mais conhecidos. 

Simultaneamente com a instrucção d'este processo da
va-se um caso dos mais notaveis, e tanto mais quanto a de
liberação sobre o asylo é do governo dos Estados Unidos 
norte americanos, e que por isso mesmo é insuspeito na 
questão. 

Do proprio jornal brazileiro o · Pai{, quero transcrever a 
_narração do caso, para nem mesmo um incidente só po· 
der ser attribuido a lapso da minha penna. 

E já que o Pai{ tanto censurou o asylo dado pelos por· 
tug.uezes aos seus patrícios, quando, de mais a mais, as leis 
brazileiras ·equiparam os revoltosos civis a combatentes, 
como confessou o proprio presidente da Republica no rela
torio já transcripto da lei marcial, bom é que seja elle o 
narrador do caso: 

"Triumphou a revolução na republica de S. Salvador. O presidente 
Ezeta, depois da deHota de suas forças, fugiu e refL1giou -se com alguns 
amigos a bordo de um navio de guerra americano. 

«Ezeta era protegido, senão filho adoptivo, do seu predecessor o pre· 
sidente Menendes, a que succedeu por meio da mais detestavel trai
ção. Ezeta organisára uma festa no palacio do governo em honra ao 
velho presidente, e quando os salões encheram se e começavam as 
dansas, musicos e convidados desmascararam as armas que traziam 
occultas e declararam deposto o chefe do Est;::do. Quantia a noticia 
chegóu aos aposentos em que o velho st: achava por doente, pediu 
este que chamassem o seu filho Ezeta, em qncm confiava para suffo· 
c ar ·a revolta. A resposta foi que o homem em quem - ~epositava ta ma· 
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nha co nfi ança e a quem tanto amava, estc:va acclamado pres idente 
Poucos momentos depois o velho Menendes era covarde e barbara
m ente assassinado. 

«Ü primeiro acto de E ze ta foi nomear seu irm ão Antonio ge neral 
c ommandante do exercito e vice·p residente e ass im usurpou total
m ente para si o gove rno do paiz. E' de justiça dizer que, apezar do 
horroroso meio empregado para conquist:;~r o poder, E zeta, educado 
cuidadosamente pele president e Menendes na Europa, e dotado de 
qual idades superiores, dirigiu ao principio o seu governo por um vasto 
plano de melhoramentos moraes e materiaes que co nseguiram amor
tecer na opinião publica a impressão detestavel da sua negregada trai · 
ção. O seu caracter dominante e absolu to não se pôde manter dentro 
das normas legaes e, considera ndo-se um homem indispensavel á pros
peridade do paiz, assumiu a dictadura auxi liado pelo irmão, come
çando por annullar completamente o congresso e o pode r judiciario. 
Tornou.se a lei animada, pois a lei era a sua ··•ontade caprichosa e 
inquebrantavel. 

«A consequencia foi a revolução provocada pelos se us excessos de 
ambição . . 

• Refugiado com o irmão em navios amerjcanos são accusados pe los 
revol u cion<;~ri o s de haverem carregado comsigo fortes sommas tiradas 
das arcas Co thesouro nacional e, por esse crime, exigem os vencedo
res que seja m entreg ues pelo governo dos Estados Unidos para serem 
devid amente punidos. 

«Mr. Gresham não respondeu ainda ao pedido de extrad ição, deu 
porém a en tender que o seu governo esper~ que o Salvador reorga
n'iz e.se de modo que se possa garantir ao ex-presidente processo re
gular e julgamento extreme dos odios predominantes actualmente, 
para deliberar sobre o caso. · 

«Ao commandante do navio que acolhe u Ezeta, declarou o secreta
rio da marinha que e lle havia comprehendido perfeitamente o seu dever 
te que procedera corretamente dando o refugio imposto por del·er hu
manitario; sem instrucçóes' especiaes para a e mergencia, pois era de 
crer qu e se elle e o irmão cah issem nas mãos dos revolucionarias vi
ctoriosos seriam summariamente fuzi lados. 

«Ezeta era noivo de um a bella e rica Jady norte -americana que rom
peu o compromisso, desde que teve notici a da sua derrota., 

E note-se que o caso que acaba de se lêr, se refere a um 
navio mercante, e que, portamo, ainda é t~ais forte o ar
gumento, visto como o asylo dado pelos portuguezes o foi 
em . navio de guerra, que, pelo principio da ficção do Di
reito Internar::ional, representa territorio portuguez. 



E para não deixar de citar algum caso da historia inten
síssima do asylo, lembrarei outro tambem da America do 
Norte, que tem uma especial e vigorosa applicação no caso 
presente . 

O caso foi este : 1 

Em 18S7 o flibusteiro americano Walker, que havia dois 
annos se tinha apoderado · da republica de Nicaragua , acha
va-se sit iado pelas forças nacionaes e Jegaes de Nicaragua 
e pelas forças alliadas de Costa Rica e de Honduras, com
mandadas pelo general Mora. A praça rendeu-se no dia 1 

de Maio. Walker, o seu estado maior e duzentos e sessenta 
soldados (z6o) refugiaram-se a bordo do navio de guerra 
americano Saínt Mary's, que os transportou para Nova Or
leans, onde foram postos ern liberdade. O secretario d'Es
tarlo da marinha, Toucey, no seu relatorio 2 apre·sentado no 
35.° Congresso, I .a sessão, el~gia o procedimento do capitão 
Davis, commandante da Sainl ivfarr's, por ter salvo a vida 
de Walker e dos seus companheiros. 3 

E note-se que a gente de W alker ti!1ha commettido toda 

I A' obsequiosi'dade do distinctissimo cidadão brazileiro, a que já 
me referi, Eduardo 'Prado, devo a indicação minuciosa d'este facto. 

2 «lt -\v as deemed necessary, as a measure o f humanity and policy, to 

direct commodore Mervine to give general .Walker, and such of his 
men, as were willing to embrace it, an oppQrtunity to retreat from Ni· 
caragua and the action of commander Davis, so far as he aided gene
ra l Walker and his men, by the use of lhe Saint Mary's to retreat ' 
from Nicaragua, was approved by the Departme!ilt." . 

Veja .Congressional globe, Part. I. 1s t session 35 Lh Congress I85?-58, 
pag. 356. 

3 Veja Congressional globe IsL se.;sion 35Lh Congress, pag. 356. 
Haydn's : Dictionary of Dates t8Sg, pag. 356 ; 
Vou Holst: Constitutiona,[ History of the. United States, I856-t8§g 
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a casta de roubos e atrocidades, c todavia o asylo foi, como 
acaba de se ver, indubitavelmente approvado. 

Que se dirá, pois, do caso de Augusto de Castilho? 

Como se póde comportar vel··O em posição e sob accusa~ 
ção tão aleivosa e iníqua! 

k) 

Mudança de attitude do governo portuguez 

Até aqui, como temos visto, o governo não lia, ou pare
cia que não lia as notas de Augusto de Castilho e quasj 
abandonava as cousas do Brazil. 

D'-aqui por deante, porém, quiz governar. 

Os ministros da marinha e dos estrangeiros assaltaram 
L 

litteralmente os c.ommandantes portuguezes e o encarregado 
de negocias de Portugal em Buenos-Ayres e o consul em 
Momevideu, de ordens telegraphicas: 

Dezenas e dezena~ de telegrammas foram expedidos 
àesde 18 de março até á ultima fuga em abril de r 8g4. 

Ordens espantosas, como se vae ver: 
Hoje dadas, logo re~.'ogadas, ora hesitantes, ora impos

síveis; um cumulo f 

A posição de Castilho passou a ser absolutamente pas
siva. 

Aqui bastará pois só mostrar com os documentos como 
obedeceu sempre. 



Tudo que sqccedeu foi à 'aqui por deant.e obra directa do 
governo e de sua exclusiva responsabilidade. 

Partindo do compromisso já dito, illegal, e impossível, o 
governo não o poude cumprir: · 

Era fatal. 
Elle era inexequivel. 
Porque o tomou? 
De quem o tomou é que foi pois a culpa. 

Mas ainda poderia tal vez ter-se attenuado , como se de-
monstrará: 

O g~verno, porém, não soube dar ordens, não teve a in· . 
telligencia da situação, nem a acçao necessaria. 

Tudo se· lhe despedaçou nas mãos. 
E fugiram-lhe os refugiados. 
Era inevitavd 
Culpa foi d'elle e de ~nais ninguem. 

l) 

Situação, unica talvez na Hlstoria, dos refugiados a bordo 
das corvetas portuguezas 

e viagem do Rio de Janeiro a Buenos Ayres 

Cumpre recordar aqui o que se disse a pag. 66 e se
guintes do estado das duas corvetas, quanto a suas condi
ções materiaes e quanto ao seu pessoal. 

Se as condições materiaes ali descriptas não melhoraram, 
as- do pessoal peioraram de um modo pouco vulgar, em 
consequencia do estado sanitario e do cansaço e falta de 
forças, naturalmente enfraquecidas depois de uma esta
ção tão prolongada. 



Vejamos a,s Ltltimas notas que Castilho poude escrever, 
logo antes da reali::;ação do asylo. 

Em 28 de fevereiro escrevia elle: 

«A corveta Mindello tem presentemente no 
hospital 2 r praças, incluindo 2 officiaes e um as
pirante, além de 34 dispensados a bordo. Desde 
o com eço do mez tem baixado ao hospital 33 
praças, tendo fallecido em 24 o Z. 0 marinheiro 
José n." 47 da 3.a \.omp.a, como consta do meu 
telegramma. 

«Infelizmente não posso ainda ir com a lvfin
dello estar alguns dias no mar, porque tenho o 
fogão com grande avaria nas suas caldeiras, a · 
qual vae ser reparada , logo que tenhamos con
seguido obter por emprestimo, fogões proviso
rios para substituir o nosso.» i 

Mas teve de ·ir, e foi até Buenos·Ayres, e com 277 pes· 
soas a mais a seu bordo ! 

A nota .n. 0 S4 d~ 6 de março de 1894, dizia ainda: 

«Üs doc. 0 s 6 e 7, são telegrammas meus p:lra 
essa secretaria, ácerca dos movimentos da cor
veta Ajfo11so d'Albuquerque, e ácerca da doença 
e morte do segundo tenente da armada, João 
Pedro da Cruz Visetto, que pertencia á guarni
ção d'esta corveta. Este official, que era o me
lhor que eu tinha a bordo, fez muitíssima falta 
ao serv1ço, e carece de ser com toda a urgen
cia subs tituido. 

1 Veja a n(,ta n.0 5o de 28 de fevereiro Je 1894-
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«H a dias seguiram para o reino, em um va· 
por allemão, uma praça de marinhagem e uma 
de machina da corveta cA.ffanso d' Albuqzw-que. 
Ficaram no hospital seis praças de marinhagem 
e tres avulsas d'aquelle navio. Estão mais no 
hospital , pertencentes á Múz.iello, um official 
(machinista Lavrador), uma praça avulsa, cinco 
praças de marinhagern, e duas Je machina. Fal· 
leceu em 24 do passaJo o segundo marinheiro 
José, n. 0 47 da 3.a companhia. Têem tido baixa 
ao hospital, desde I de fevereiro, Sr praças e 
estão 3o co.nvalescentes e dispensadas a bordu! 

:<O clima continua pessimo; a endemia da fe
bre amarella vae todos os dias devastando hor· 
ro!"osamente a população; a temperatura con· 
serva-se muito e:evada, e as chuvas desappare
ceram quasi de' t~do, com excepção das poucas 
gottas de agua que, de muitos em muitos dias 
cabem, em resultado de alguma pregurços:t tro
voada, que faz mais mal do que bem ás condi
ções climatericas. » 

Foi em navios d'estes e n'estas circumstancias que se 
acharam os asylados. 

Eis agu! a descripção d'essa situação, feita por Augusto 
de Castilho, em sua nota extra: 

«Quem conhecer bem as dimensões d'este 
nosso pequeno navio, poderá bem avaliar o gran
diss·imo incommodo gue tanta gente nos deveria 
causar. Em um navio onde a guarnição tinha 
sido tão duramente atacada pela febre amare!la, 
e onde parecia existir o germen d'esta infecciosa 
molestia, tornava-se perigosíssimo este grande 
accrescimo de população em gue além d'isso ha
via muitos doentes de beri-beri, alguns tubercu· 



losos, e outros com pernas e braços partidos e 
mais ferimentos que reclamavam e:spa·ço para 
estal'em, descanço, abrigo e • núdado que nós 
lhe não podíamos dar~ 

«Note-se mais que o fogão da corveta Mz'ndello 
estava estragado, tendo ido para concerto em 
terra as suas caldeiras. Para o substituir tinha 
sido mandado construir um pequeno fogareiro de 
ferro, pâra n'elle se adapi:ar uma caldeira de 
cobre do vapor nacional Moçambique, onde se 
cosinhava o rancho da guarnição. Haviam-se 
alugado tambem dois pequenos fogões para co
sinhar para os officiaes e commandante, · os 
quaes eram tão deficientes e imperfeitos que não 
tin ham a tiragem conveniente e não podiam func
ciona·r CO )TI carvão só, apresentando diversas 
condições conforme havia ou não vento. O tra
balho dos cosinheiros era portanto sempre difficil 
e muito irregular., havendo occasiões em que ti· 
nhamos o almoço prompto ás 10 horas a. m. e 
outras só á 1 hora da tarde! Não havia padeiro · 
nem cosinbeiro dos o:fficiaes ! 

«Além d'isto, como não era possível cosinhar 
rancho egual ao da nossa guarnição. para tanta 
gente a mais, e como a gente brazileira prefere 
uma alimentação especial em que predomina a 
carne secca, teve o rancho dos officiaes que 
mandar comprar uma grande porção d'este ge
nero, bem como bacalba~ , batatas, cebolas, 
alhos, al ém de café e assucar em grande quan
tidade, que em parte não foram consumidos, 
porque os revoltosos trouxeram comsigo estes 
generos em um grande batelão de ferro d'onde 
tirámos o que precisavamos. 

«É evidente que estes generos todos não po
diam c?ber nos nosso paioes, e que, portanto, 
uma grande parte d'elles teve que ser arrumada 

22 
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no convez, exposta ao tempo que podessemos 
encontrar, e misturada com bagagens de toda a 
especie, e com. os proprios asylados que á noite 
se deitaYam por onde podiam ou ficaYam senta
dos e mesmo em pé por falta de espaço, em 
uma promiscuidac!e que causava horror e sem 
commodidades de cspecie alguma . 

«Como ~ fucil de vêr, estes gcneros estavam 
ao alcance ele toda a gente, sendo impossível 
qualquer fi scalisaçáo, e bavendo por isso desfal· 
ques, os quaes t9davia nada eram em compara
ção dos estragos pro di.JZidos depois pela agua 
do mar e das chu 'as, pela exposição ao sol, etc., 
etc. Foi por isso qu e uma grande porção de 
carne secca, de assucar c de café foi no Rio da 
Prata lançada ao mar em estadq de putrefac
ção e com grande prejuizo do rancho dos ofri· 
ctaes. 

((Os toldos e os barracões do navio acha
vam.-se ha mui ~o em um lastimoso estado de 
mina, rotos, podres e in susceptive is de qualquer 
concerto ; offereç iam, portanto, um iconico abrigo 
negativo á grandíssima maioria da gente que ti
nha que dormir em cima, na tolda, nos xad Ie
zes do tombadi lh o, no convez, tW castello e por 
cima das antenas. Outros ainda, e não eram dos 
m~is infelizes , dorn1iarrí denuo da s embarcações 
miudas, dentro das trincheiras e dentro dos es- . 
cudos da art ilheri a. Os mais fe lizes dormiam nos 
beliches vagos do alojame nto dos asp irantes, 
no chão de alguns camarotes, no chão e em 
macas na praça d'armas e na camar8. dos o:ffi
ciaes, sobre a meza e nas almofoda s dos sofás 
e no ch ão da ca 11ara do commandllnte. As bal
deações, lavagens e outras li mpezas eram sem
pre um t ra bal ho diflid lir:oo , imperfeito, que · só 
podia ser fei to pl! i"'artes, e que nunca podia 
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dar um rcsult él.do satisfatorio. O navio estava 
em um estado que mettia medo! 

((A distribuição das refeições era um a tarefa 
que deu grandes preoccupaç6cs aos diversos ran
cheiros . Além de duas m.ezas na camara dos offi
ciaes, a cada uma das quaes cabiam por um mi
lagre de exforço 22 pessoas, era servida a co
miqa a outros officiaes, aspirantes e indivíduos 
de simiiar cathegoria, em pratos de folha de sobre
salientes do rancho da marinbagem, em uma de
sordem inevitavel e que nunca podia satisfazer os 
menos exigentes. Ao prindpio, porém, os se
nhores asylados, que só pensavam na sal v ação 
das suas' pessoas , que lhes tinha sido garantida 
pelo meu acto, sujeitavam-se, não só resignados, 
mas de animo alegre, a todas as horríve is con
trariedades e desconfortos que tiveram que pa
decer. Durante a sua perm8nencia no Rio de 
Janeiro, a qual se prolongou mais do qu e seria 
para desejar, esta resignação e conformidade 
attingia as-raias de verdadeiro estoicismo. 

«Mais tarde, como se verá adeante, foram 
começando as exigencias , em seguida as mos
tras de descontentamento, e final \nente 7 as invec
tivas injustas e brutaes em artigos na imprensa 
parcialissima de Buenos Ayres, o insulto e a 
calumnia. 

((Na corveta Affonso d'Albuque1·que as cousas 
passaram-se menos difficilmente : em primeiro 

· Jogar a c/l.ffonso é maior que a .Mindello, e tem 
mais espaço .disponível e mais abrigos; em se- ' 
gul!ldo Jogar tinha toldos e fogão em perfeito es
tado; em terceiro Jogar, por um engano filho da 
confusão, á ultima hora recebet:I esta menor nu
mero de asylados do que lhe estava marcado e 
do que ficaram na A1indello; em quarto Jogar fi
nalmente, tinha a Affonso a sua lotação com-



plet~ de vfficiaes, e o serviço de bordo era feito 
com mais rigor e precisão, como era indispensa
vel, especialmente em circumtancias tão extraor
dinariamente anormaes. » 

A nota d'onde transcrevo estes trechos foi escripta por 
Augusto de Castilho quando regressou ao Reino. Levava-~ 
na mão, quando em 29 de maio se foi apresentar ao almt
rantado, mas chegando ahi foi solicitado para se da:t' 
espontaneamente á prisão! 

E como· se recusasse, foi pre~o, sem se lhe perguntar por 
mais nada, nem de mais nada se querer saber, do que de 
o prender! ' 

E, naturalmente, Augusto de Castilho guardou a nota e 
não a entregou a: quem só a espada lhe queria, e visto não 
se importarem de saber o que fizera e em que i:ondiçõe~. 

Continuemos, porém: 
Os refugiados dormiam na tolda, nos xadrezes do tom· 

badilho, no convez, no castello por cima das antenas, den
. tro das embarcações, nas trincheiras, nos eseudos da arti

lheria e até sobre o chão e sobre a mesa 
. f 

da propria camara do commandante · 

Muitos dos revoltosos estavam gravemente feridos, com 
as pernas e braços partidos; os convalescentes da febre e 
do beri-beri, n.ão só dos asylados mas da propria tripula
ção, enchiam a coberta. ' 

Os movimentos, o serviço, estava assim totalmente em· 
pachatados. 

' 
E foi assim que se rea•Iisou a viagem das duas corvetas 

para Buenos·Ayres l 

Até aqui era, porém, a salvação dsa vidas. Eram os prJ· 



meiros momentos; mas: sabida a b~rra, o perigo desappa
recera para el les; e todas estas 5oo pessoas, que até a li es
tavam como seres vivos, mas sem consciencia, e sem outi'a 
vontade do que fugi1- do Rzó de Janeáo, que era fugir á 
morte, voltavam a reftexionar, a olhar em volra de si como 
acordados de um desmaio medonho, como sabidos de um 
pezadêlo aterrador, e souberam que iam a caminho de 
Buenos-Ayres, terra hospitaleira, refugio de se us irmãos 
nas armas . 

Como todos os phenom:~nos psychicos, como todos os 
phenomenos do mundo, estas idéas vinham inevitaveis, 
necessarias . Nos cerebros de todos estes homens appare
cia forçosamecte a representação do desembarque em Bue
nos-Ayres ou Montevideo; da sua ltberdade, entre gent~ 
amiga; do regresso ás tamiJjas, e consequentemente se as 
ordens fossem em contrario, da rel~crancia contra ellas, e 
portanto, da fuga!! se necessario fosse. 

Ao mesmo tempo, a situacão material a bordo das cor-
vetas, era insustentavel : , ' 

Não era só a falta de co-mmodidades -era o perigo immi- \ 
nente em que todos estavam de serem atacados, mermes, 
pelo contagio das febres, ou do beri-beri. 

Os medicos dos revoltosos e os das proprias corvetas 
protestavam já (como logo se verá mais de perto, quando 
eu descrever a tensão maxima a que tudo isto chegou). Os 
reftJgiados tinharn escapado aos canhlíes do marechal, e as 
duas tremendas doenças d'aquellas paragens erguiam -se 
agora entre elles e ameaçavam-os de novo! 

Estas duas obsessões - a da liberdade pes
soal, e a da salvação da vida-tomaram
os a todos. 

Q uem não vtr e~ta situação - não discuta o caso pre
sente; porque ignora as mais elementares leis psycbicas. 



Fugir á prisão nos navios - fl .. 1.g·ir ao 
contagio 1nortal~ ilntninente~ das doen
ças- foi para estes homens, e teria sido para qualquer 
de nós- e até para qualquer dos membros do governo 
portuguez, se tivesse a desventura de se achar n ,essa situa
ção - a id éa do minante. 

Este rnonoidásmo ha via de produzir o seu effeito inevi
,tavel : - a snggestão dos n.J.eios da fuga~ 
a. :f'uga in evita vel~ ella proprian 

E isto sent que ninguenJ. o podesse inJ.
pedir~ quaesquer que f'ossen:1 as tne• 
didas preventivas e repres:siva~ que 
:se etnpregaíSsem. 

E note-se, que, como adeante se descreverá, es ta situa· 
ção foi ag·g-ravadissin"l.a depois da estada nas aguas 
argentinas, com outras circumstancias, que se descreverão 
no respectivo capi1ulo, das quaes a maior parte são filhas 
da incompeten cia do governo . 

Passado entre homens, este facto extraordinario, quem 
sabe? unico talvez na Historia,- é preciso nnalysal-o e com· 
prehendel-o l!umanmn'!nte- no ponto de vista poútivo

·e r\ão nas idéas falsas, mesquinhas é ridícul as com que ge
ralmente se· apreciam estas coisas. 

. Elevem -se os que vão ser juizes á comprehensão das cir
cumstancias ex tremas , collossalmente extremas, em que 
tudo isto se p~tssou. 

Penetrem-se das condiç6es em que o acontecimento se 
evolveu. 

Entrem no meio dos revol tosos; dentro das corvetas; 
imaginem-se alguns d'el\es; e sigam commigo esta narração 
tão pasmosa, como suggestiva ·- e, ao cabo, hão de excla
ma~ como eu: 
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A f'u.g·a era inevitavel! e o que foi mais 
espantoso ainda :f( ;·~~ não -ter havido ou 
uma J.nortandacle borribilissima pelas 
doenças~ ou l.uua re'volta sanguinolen
ta. a bordo~ e a to1nnda. do:s navios por
tug-.uezes por todos {'S.-;~s homens~ ati
rados para ali e contidos quasi sobre
hnn:AanaJtnente el'n condições tão im
COJ.nportaveis" tão extreJt.nan1.eute ten
sas. 

E' por isso gue, quand o ~obre tudo i s to!! este 
governo que meueu na prisão Augus to de Castiiho como 
respon savel da fuga (! ~ !), o condemna pela bocca d 'El-Rei 
no di scurso solemne da' Corôa, e o aponta .a seus camara
das co mo quem em panou o bril110 das trad ições herdadas 
ela marinh a portugueza , est~L n'u m protesto vibra_nte e elo
quente , esplendorosamente modelado por um talento supe~ 

rior, diz ia : 

<1 E tanto mais flagro. nre é este aggravo, que, 
saiba=O o paiz~ e d:ig·a-se e:tn hon
ra de todos que cooperaram no 
feito~ a viagem das corvetas A1indello e 
Affonso d'Albuquerque do Rio para Montevideu, 
tendo cada um a a bordo 2So emigrados, no 
estado dep loravel de conservação em que se 
encontravam os na vi os, e atravessando o tem
pestuoso mar que bate as costas do territorio 
da Plata, na epoca do eguinocio, é um dos 
1.nais brilhantes e audazes com
:n.'l.etth:n.entos entre os das re
centes viagens dos navios de 
g·uerra portug-.:teze:s!l e seria 
sempre metnorado nas mari
nhas de todas as nações.» 
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Chegada das corvetas e seus ancoradouros nas aguas argentinas 

A 2S de março chegou a Affonso d'Albuque1·que a Bue~ 
nos Ayres e o seu commandante telegrapba logo: 

<<Buenos Ayres, 2S março. - Corveta chegou hoje sem 
novidade. 10 dias quarentena. Aguardo ordens nosso go
verno para desembarcar 2' 1 passageírbs . ....,... Teves. » 

Mas era logo assaltado por todos os lados : 
Por um lado, JJ.m officio do presidente do departamento 

nacional de hygiene, participando-lhe que tinha ro dias de 
quarentena na ilha das Flôres , e por outro lado, o encar
regado de negocios dirigia-lhe dois officios: 

«Buenos Ayres, 24 de março de 1894. - A' .Affvnso 
d'Albuquerque. ·- Ili. 1110 e Ex. 1110 Sr. - Acabando de saber 
n'este momento (4 horas da tarde) que V. Ex.a chegou ao 
poFto de Montevideu com a corvet?. do seu commando e 
que terá d 'ir,.J azer quarentena na il.ha das Flôres, apresso
me em ter a honra de participar a V. Ex.a que etrt virtude 
das ordens que recebi telegraFhicamente de S. Ex.a o Sr. 
Presidente do Conselho de Ministros , deverá V. Ex. a aguar
dar as crdens do Governo de Sua Magestade s~m desem
barcar guaesquer refugiados, que porventu ra tenha a seu 
bordo. - O conselheiro encarregado de negocins, Visconde 
de Farz'a. 

«Está conforme. - Consulado geral de Portugal em Bue
nos .Ayres, aos 2b dias do mez de março cle r8g4-.- O 
conselheiro encarregado de negocias e consul geral, Vis· 
conde de Fan·a.» · 



«Buenos Ayres, 26 de março de x8g4.- Ill.mo e Ex. mo 

Sr. -Chegando n'este momento ao meu conhecimento que 
V. Ex." se enccmtra no porto de Buenos Ayres com a cor
veta de seu commando Affonso d1 Albuquerque, tenho a 
honra de lhe remetter juntG> uma copia do officto que, com 
data de ante-ho.ntem, dirigi a V. Ex.n. para a ilha das Flô-. 
res ; e bem assim de participar a V. Ex. " para os fins con
venientes, que em virtude das terminantes ordens 
que recebi de S. Ex. a o Sr. Presidente do Conselho de Mi
nistros, é absülutamente necessario que V. Ex . a não desem
barque nenhu .. m refugiado , e que se não demore 'aqui, de
vendo partir logo que possa, para porto p ortu
g-uez, onde irá então transporte de guerra conforme as 
indicações do Ex."'0 Sr. Ministro da Marinba. 

«E rogo a V. Ex." se qigne accusar-me recepção d'este 
officio. · 

«Deus guarde a V. E x." - lll. 1110 e E x.1110 Sr. commandante 
da corveta Affmzso d'A lbuquerque, surta no porto de Bue
nos Ayres. - O conselheiro encarregado de negocias, Vis
conde de Fan·a. n 

O conimanda nte Teves respondia com este o·fficio: 

r, I! I. mo e Ex. mo Sr. - Accu·~ando a recepção do officio de 
V. Ex. a, datado de hoje, cumpre-me dizer que fiquei sciente 
do conteúdo do mesmo officio, devendo accrescentar para 
que V. Ex. a se digne com toda a urgencia informar o nosso 
governo que não desembarcarei n 'este porí:o refugiado al 
gum, mas que é absolutarne-nte impossível 
:partir d'este porto para porto portuguez çom 25 I indi
víduos, além da guarniçã0, isto pe la grande distancia a que 
fica Buenos-Ayres de ql;lalquer port::> portuguez.- Deus ' 
gua rde a V. Ex. " -Bordo da corve:a Aflonso de cAlbl~quer- 
que, surta em Buenos ·A-yres, 25 ·de março de 1894. - Ill. mo 

e Ex. mo Sr. Encarregado de N egocios de Portugal. - Fran
cisco de Paula Teves; capitão de fragata, com mandante.» 



Em 26 chegava á rada exterior do porto de Buenos-Ay
r es a corveta éJV!indel/o- e logo era tambem assediada por 
este officio do encarregado de negocies : 

~Buenos-Ayres, 26 de março de 1894·- 111. 1110 e EX- 010 

Sr. - Acabando de saber que V . Ex." está com a corveta 
do seu commando na rada exter ior d'este porto , apresso-me 
em ter a hünra de remetter inclusos a V. Ex.."-, por copia 
authentica, os dois telegrammas que para esse fim rece bi 
de S. Ex.a o Sr. Ministro da Marinha, o r.• honrem á 
noite, e o z:0 esta manhá mesmo; e bem assim de part:ci
par a V. Ex .a, para seu devi do conhecimento , que, em vir
tude das terminantes ordens q ue recebi de S . Ex ." o Sr
Presidente do Conselho de Min istros, é absolutamente ne. 
cessaria que V. Ex." não de sembarq ue netibum refugi::.do
e que não se demore aqui , devendo partir, logo que possa , 
para por-to portuguez!' ond e irá en tão 1 rans
porte· de guerra conforme as indicações do Ex.'"" Sr . Mi
nistro da lVIarÍl!ha. 

aE rogo a V. Ex ." se digne accusar-me recepção d'este 
officio . - Deus Guarde a V. Ex." - I il. mo e E::."' 0 Sr. Com
mandante da corveta M indel!o, surw. no porto de Buenos
Ayres. -0 Conselheiro En::arregado de Negocies, Vis
conde de FaTi..:~. v 

E' preciso segUir esta narração sem esquecer que simul
taneamente com isto a irrequietação e os protestos dos Js~
lados eram enormes, ·como se póde vêr do seguinte capi
tulo, e que o governo ;3.ndava ás apalpadellas sobre trans
porte e destino dos asylados, como se mostrará no capi tulo 
gue segue a es te. 

Aqui procuro apenas deixar fixados os movimentos das 
corvetas . 

As causas estiveram, pois, assirp, até 6 de :Jbri l. 
N'esse dia , Augusto de Castilho, recebeu um offi.cio do 

encarregado de negocias, dizendo-lhe: 



«Tendo recebido do governo de Sua Mages
tacle instrucçõcs para que as corvetas debaixo 
das ordens de V. Ex.a sái::tm das aguas argent i
nas por alguns dias, afim de evitar diffi.cu.l
dades que podem su.rg·ir entre 
os dois g·overnos~ venh·) transmittir a 
V. Ex ." es~a ordem, rogan do-lhe de dar-lbe exe
cução com toda a urgencia. . . . . . O porto para 
onde me parece mais conveniente transportar 
as corvetas é o das aguas do Maldonado, onde 
V. Ex.a poderá aguardar a solução d 'este nego
cio .... . •. Permitta-me V. Ex .a que lh e pondere 
que qu.alquer den'lora na sahida. 
das corvetas nos colloca na simação des
agradavel de recebermos uma intimaçâo com 
praso curto do governo argentino 
para o dese1nbarqu.e dos re:f'u~ 
giados~ ou para a sahida das aguas argen
tinas; o desenJ.barque não o per
I.nitte o g ·overno port ug·uez em 
caso alg·u1n.» 1 

Não se atte ndia aos direitos de 5oo cidadãos brazi
leiros, de J oo homens~ que ali estavam arriscados á 
morte horrorosa pelo bcri-beri e pela febre amarella , ou 
pela pessima accommodação e privações. 

Não se attendia ao respeito devido á honra de Portugal~ 
que, dando o asylo, parecia transformar- se em malvado pa
drasto. 

O que era (o que foi sempre!) de attenàer, era que não 
houvesse difficuldades entre os dois governos f 

1 Veja 'o officio do ~ ncarrega do de negocias de Portuga l em Buenos
Ayres, ao commando da corveta Mindello, de 6 de abril de 1894-

Este officio é o celebre ofiicio dos reboques atravez do Oceano, de 
que logo falarei ! 

>I ' 



Mas logo em 7 outro officio do encarregado de negocias 
já dava outras ordens: e já o ancoradouro nas aguas do 
Maldonado não era bom, pois podia levantar difficuldades 
com o governo oriental, e então d izia que as corvetas ficas· 
sem a pairar fóra, até que chegasse o Pedro III, de cujo 
fretamento se tratava! · 

O Pedro III só chegou a 24 de abril- e esta vamos a 
7 d'e~se mez! 

Dezesete dias, em aguas agitadas, a aguentar, sobre véla 
ou a vapor, em paragens cheios de baixios, os valentissimos 
temporaes de Sueste, sob os quaes, no proprio ancoradouro 
da Ponta do lndio, as corvetas foram mais de uma vez á 
garra com dois ferros no fundo e grandes quantidades de 
amarra! 1• 

Trataram as corvetas de metter carvão, e não podéram 
sahir por causa de espesso nevoeiro, e quando elle dissi
pou, no dia g de abril ás 8 horas e 3o minutos a. m. levan
tou ancora a Mindello, pois a cAffonso de cAlbuqzte1-que ficára 
ainda a acabar de n1etter carvão ,; mas n)esse mesmo dia 9 a 
diversas horas, fundearam as Juas corvetas, a umas 3,5 mi
lhas a Leste do pharol fiuctuante da Ponta do In'dio, eo1 
aguas neutraes; lagar de· pouco fundo, ás vezes só 19 pés 
d'agua, inteiramente desabrigado para os peiores ventos, e 
onde o Sueste, gne ás vezes cabia d.urissimo,· levantava 
grossas "agas, que m~ito incommodavam o navio . 2 

Ahi estiveram as corvetas, até que em a noite de 17 para 
r8 receberam ordem de virem pnra o porto de Monrevi
deu, onde fundearam no ancoradouro exterior da bahia 
pelo meio dia do dia 18 de abril de r8~4· 

I Veja a nota extra. 
2 Veja a nota extra. 



Ao pé das corvetas. o governo oriental tinha mandado 
fundear uma canhoneira, A1"ligas, afim de evitar toda a 
coinmunicacão com as duas· corvetas. 

' I 

Só o consul de Portugal no seu vapor podiJ ir - e mes 
mo assim com permissão do capitão do porto, a qual elle 
ía préviamente mostrar á Artigas, e só depois se dirigia ás 
corvetas. 

1Í) 

Transporte dos asylados a porto portugu~z. 
Pagina sem precedentes na historia da ~d rninistração de marinha · 
· Causa proxima da fuga de asyilados. 

Tomado o absurdo e illegal compromisso de transpor
tar os asylados a porto portuguez- o governo não o soube 
cumprir. 

Este capitulo d 'esta unica bistoria, 
ora provoca um riso sem fim. 

ora causa indignação, 

Em 26 dé março, o mini st ro da marinha telegra:Jha: 

«<da transporte morosa; l convem tentar apor
tar a Loanda, ou pelo menos . Santa Helena, 
onde estará Bm-Llzolomeu D z"as, dia provavel che
gada. Em caso algum desembarque refugiados 
sem ter recebido ordem.» 

1 No fim se verá qual foi mais moroso, se o fretamento do Pedro 111 
se a ida do Africa, que estava prompto a partir. 
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Os portos portuguezes mais proximos eram, Loanda e 
S. Vicente (Cabo Verde). 

Pilra Cabo Verde só a vapor se poderia fazer a viagem, 
mas nenhuma das corvetas podia metter carvão p~ra tal 
percurso. 

Para Loanda só á véla; pois que tambem não tinham 
onde metter o carvão necessario, para ir a vapor, e a Af
fonso d'Albuquerque não é propriamente navio de véla . 

Mas gue ambas tivessem esse motor, o estado em que 
se achavam os navios, e as tripulações, inhibiria essa via
gem, mesmo sem os asylados gue tinham a bordo e ainda 
n'outra estação, que não aqueJla em que se estava no he
mispberio austral, e por mares tão proceloso~. 

O encarregado de negocies responde·: 

«Da legação de Portugal em Buenos-Ayres- (28 de março de 1894) 
-ll1indello chegada hoje. Entreguei ordem v. ex.• commandante, que 
di z tambem absolutamente impossível segL1ir viagem porto portuguez . 
Corveta carece reparação. Creio urgente venha transporte de guerra. 
Conselho hygiene quer passageiros vão fazer quarentena lazareto. In
sisti commandante não consentir desembarcar. - Faria. ' 

Augusto de Casti lho confirma : 

•De Buenos-Ayres para Lisboa - (Armada, •28 de março de 1894) 
Cheguei sem no vida de hontem. E' completamente impossível seguir 
com destino para portos portuguezes, 367 passageiro·s. - - Castilho. • 

Mas &ol.Jre o proprio telegramma de 26, veiu já rectifi
cação no mesmo dia, n'estes termos: 

a Santa Helena, ou Ascensão. n 

No pr!meiro tinha-se esquecido da Ascensão. 

Como vimos, o e:ncarregado de negocias aconselhava ur-



35! 

gente saída de transpo1"tes de guc1Ta, mas o mini;,tro m
siste em fazer um<~· consulta, sem dar ordens. 

' ceDe Lisboa para Buenos-Ayres - (Commando con•eta Mindello, 28 
de março de r8g4.) - Diga se póde fretar ahi vapor para transportar 
Os refugiados sob bandeira portugueza. - ]I.Teves Ferreira. 

Isto era em 28 de março. 
E m 3o ainda não havia r~sposta, 
N'es:se dia o ministro volta a pedir resposta á consulta 

e a de novo ordenar que não desembarque: 

•De Lisboa pa ra Buenos-Ayrcs- (Com mando corveta Mindello, 3o 
de março de rtlg+)- Agencia Havas noticía desembarque dos refu 
giados. Insisto na s instrucções dadas a tal respeito. Tomaria v. ex." 
grande respon s<1bi lidade permittindo o desembarque contrn as ordens 
do governo. Urgente resposta sobre a possibilidade de fretar navio.
Neves Ferreira. 

Logo responde o encarregado de negocws : 

• Da legação de Portugal em Buenos-Ayres.- (3o de março de r8g4) 
-Gove rno argentino meu pedido não perm ittir refugiados fossem la 
zareto; commanda nte da corveta éJ\1índello quer auctorisação hoje 
sem falta, dese mba,rque, e declara, se eu não permittir, assumirá elle 
respom abilidade . Revolucionarias aqui residentes trabalhar sem des
canso para obter liberdade refL1giados. Situação diificil; creio pode
riam corvetas seguir viagem levando mantimentos vapor reboque. 
Peço instrucçóes urgentes.·- Faria • 

Este telegramma na primeira parte está desmentido na 
publicação official do governo brazileiro a este respeito, e 
na segunda parte contem uma opinião só comparavel á 
outra do mesrno ex .mo encarregado de negocies, de seu of
ficio de 6 de abril, de que vou já falar. 

Na correspondeneia official do governo do Brazil lê-se : 

<cA sua ex.a o sr. dr. Cassiano do Nascimemo, ministro 
das relações exteriores, etc., etc. -Conde de Paraty. 

«No v as ::om municações do presidente do conselbc de 



ministros de Portugal, ao representante do BraziL em Lis· 
boa, referidas por este no ~eu officio de 20 de abril. 
• • •••••••••• ••••••••••••••••••• o • ••• •• •••• • •• •• ••• • 

((O presidente do conselho e m inis tro dos negocias es· 
trangeiros, tem Clilntinuado a dar-me conhecimento do que 
se tem passado na bahia de Buenos -Ayres, com relação 
aos revoltosos asylados nos navics portuguezes. 

<<O governo m"gentino ~xz"giu a prúzcipio que os iusur· 
Teclas desembarcassem, para [a7te1· quan:ntena, anenta á 
grande agglorneração de gente que havia c: bordo, poden-do 
esse facto concorrer para o desenvolvimento da epidemia 
que ravrava no Jogar de onde procediam. O governo por· 
tuguez, consultado, respondeu que não permittia o desem· 
barque dos revoltosos senão em terras portuguezas, por· 
que a isso se havia compromettido com o governo brazi· 
leiro. 

«Dias depois, desenvolve'.l-se a bordo a febre amarella, e 
o govenzo a~·gentino intin:ou os natJios a desembarcarem os 
asJ~lados. ou saírem a ban·a; á vista d 'isto o governo por· 
tuguez, sollicito em cumprir a sua palavra, mandou ordem 
que os navios saíssem da bahi a do Rio da Prata e fossem 
fóra da barra e::sperar o Ped1·o III, que havia sido fretado, 
a fim de receber os refugiados, os quaes iriam em direitura 
á ilha da Ascensão, de onde seriam transportados para o 
Angoh:., que d'aqui saíu ha d ias, e que os traria a Portu· 
gal.,> 

Sobrevieram então estes dois telegrammas : 

«A' legação de Portugal em Buenos ·Ayres- (3 1 de março de r8g.+) 
- Recebi agora seu telegramma, confirmo absolutamente ordem dada 
para não desembarcar ani refugiados brazileiros. Ministro da mariuha 
telegraphou n'este sentido a comm andar\re Castilho e ágora repete 
sua ordem terminante em telegramma dirigido a v. ex.• para imme· 
diatamentc communicar Castilho, tornando este responsavel por não 
cumprimento. Necessario trazer refugiados para territorio portuguez 
com maior brevidade possível. Para isso já min~srro da marinha tele· 
graphou a Castilho perguntando se possi vel fretar ahi navio, que sob 
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bandeira portugueza possa auxilictr conducção refugiados. Recommen
do tambem isto a v. ex.a sendo urgente a resposta para, havendo ah i 
vapor, ministro da marinha dar instrucçóes necessarias quanto á con
ducçãQ, e não havendo, ir d'aqui promptamente um transporte
Hint:;e Ribeiro. • 

•Não desembarque refugiados em caso algum governo assegurou re
fugiados desembarcariam ter ri torio portuguez assume grave responsa-

. bilidade deixando de cumprir esta ordem. Com auxilio encarregado ne· 
godos veja se pó de fretar al:li navio, que sob bandeira portugueza · 
conduza refugiados, porto portuguez. Caso contrario irá depois trans
porte.--- Ne>·es Ferreira. • 

Agora já o governo reputava possível ir de Lisboa 'O trans
porte de guerra buscar os asylados, mas ainda queria fre
tar navio em Buenos-Ayres. 

Antes, o ministro da marinha, que devia entender das 
cousas do mar, achava a ida do transporte morosa, mas so~ 
bre a opinião do presidente do conselho, já o transporte 
iria promptame1tte. 

O peior era que não 1a nada! 

Ao mesmo tempo Castilho telegraphava: 

•De Buenos-Ayres para Lisboa-(Armada, 1 de abril de 1894)
Foram recebidos telegrammas de 25 e 26. Mindello deixou dois tenen
tes no hospital do Rio de Janeiro; o immediato é completamente inu
til por incapacidade physica. E' indispemsavel seguir pela junta de 
saude. Pessoal de machina e marinhagem insufficieme. Helice precisa 
concerto. Faltam barracões e toldos. Caldeiras do fogão em concerto 
no Rio de Janeiro. E' completamente impossível emprehender viagem 
larga. Além d'isso os r efugiados dormem no convez estorvando a ma
nobra. A quarentena será de dez dias. E' perigoso e deshumano ex
pôr todos a correr grande perigo. Um aspirante asylado sabe-se offi
cialmente qu e morreu na cA..ffonso d'Albuquerque. H a rasão para sup _ 
pôr que Saldanha e officialidade estão promptos para não promover 
hostilidades, dentro <do praso de tempo rasoavel. Officiaes, inferiores 
e praças de pret não ha o menor perigo. Se v. ex.• auctorisar a con
tractar, offerccer garantias sufficientes ao governo do Brazil. Alguns 
officiaes querem seguir para o seu destino na Europa quando partir 
o paquete directo. Peço resposta urgente dando as necessarias instruc
çóes. - Castilho,» · 

z.3 



o governo respondia ; 

do março de 94· -Diga se poderá ahi fretar v a por trans
portar çefugiados sob bandel~a portugueza.- Neves Fe1·--
1'etra. » 

No dia 1 de abril o encarregado àe negocias, em officio
d'essa data a Augusto de Castilho, notici ava-lhe que tinha 
obtido que por zoo:ooo francos o No1·te Amerz·ca da Com
panhia italiana se promptificara a transportar os asylados, 
mas o processo de embflndelramento· levaria zo dias; o que 
equivale a nada ter conseguido. 

E mais Jhe participava que por zoo:ooo libras sterlinas 
·podia comprar esse navio, e então G embandeiramento gas
tava tres dias . 

E de tudo dera parte ao governo. 

Em 2 de abril o governo ainda não tinh a resposta á con
sulta, e promettia sempre enviar transporte no caso con
tran·o: 

«De Lisboa para Buenos-Ayres-(Commando da corveta Mindello,. 
2 de abril <;le : 8g4)-Diga immediatamente c0m clareza se póde f~etar 
ahi navio, caso contrario vae d'aqui transporte. Por nenhuma forma· 
desembarcar refugiados.-Neves Ferreira.» 

Castilho dava informação precisa sobre a questão do
transporte e sobre a situação cada vez mais grave. 

<sDe Buenos A'fres para Lisboa-(Armada, 3 de abril de 189+- Ha
vas mentiu conforme o costume. 

«E' da maior conveniencia comprar a prompto pagamento vapor i ta 
, li ano e seguir para o seu destino S. Vic.ente s:::m a menor demora com 

tripulação itaJ,iana e official meu. 
«~abe-se officialmente que morreu tenente asylado. na Affonso de

.Albuquerque. 
«Baixaram ao hosj::ital fluctuante duas praças de pret da Mindello

com febre. 
«Situação muito grave quando chover.= Castilho.» 



. Então o encarregado de negocios expede este telegramma 
extraordinario :. 

··Da legação de Portugal ern Buenos-Ayres- (2 de abril de 18!)4) 
Consegut paquete itali 3no Norte America, de 18 milhas de marcha,. 
leve directamente refugiados a porto portuguez por 20o:ooo francos, 
mas formalidades embandeirar levam pelo menm. vi~te dias. Compa
nhia póde vender já este vapor pE>r zoo:ooo litras sterlinas. Enrão 
partir inJTn ediatamente com officiaes marinha e flamula. Quarentena 
Mindello termina dia 6, Affonso de Albuquerque dia 3. Commandante 
Mindello pede para atracar caes concerto. Diga v. ex" se devo pro
hibir. Reputo n'esse caso impossí vel guardar refugiados a bordo. Não 
querençlo governo comprar navio seria conveniente dar ordem im
mediara por todos os meios corvetas d 'este porto seguir viagem para 
Canarias, esperar ali tr<Jnsporte de guerra portuguez .. Gestiona-se por 
todos os modos desemlDarque dos emigrados aqui, considerando peri
gosa permanencia d'esta situação.= Faria " 

E' absoh:itan'lente f'al~o que Augusto .de Cas
tilho pedisse nunca para atracé!r ilO caes para concertos. 

E' absolutamente inepta a nova idé:1 de segwr para as 
Canarias. 

Então o governo, depo is de perder tantos dias, confor
ma-se e prefere mandar transporte, que levará pol.:tCo 
naais dias do que os .20 necessarios para 
o embandeiramento !' 

"A' legação de Po~ t·ugal em Buenos -Ayres - (2 de abril de 1894)
Visto praso par3 emhandeirar, governo vae mandar sahir d'aqui tran
sporte que chegue ahi em pouc0s mais dias que os vinte necessarios 
embandeiramento. Em caso algum permitta atracar ao caes. Se fôr 
preciso, os navios poderão, tempo permittindo, sahir alguns dias para 
costa, evitar difficuldades ahi . = Hintze Ribeiro.» 

Do almirantado telegrapha\-a-se: 

«De Lisboa para Buenos-Ayres- (Commando corveta Mindello, 3 
de abril de 1 894)- Visto tel.egramma do encarregado de negocias, 
parte de Lisboa ámanhã transporte. 

•Leva officiaes e praças para a Mi?1dello. = Secretario.» 

Mas só partia no dia 5 ! 
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Então o encarregado c!e negocios declara haver reben
tado epidemia de febre amarella na Mindello, e descreve o 
extremo da situação, e que é impossível esperar o trans
porte. 

«Da legarão de Portugal em Buenos-Ayres- (4 de abril de 1894)
Epidemia febre amarella corveta Mmdel/o. Governo argentino, em nota 
diplomatica de hoje, pede-me solicitar com a maior urgencia instruc
ções do governo·, ou para desembarque passageiros para lazareto, ou 
para sahida das corvetas, sew a menor demora das aguas argentinas· 
Levanta -se na imprensa indignação geral contra a retenção refugiados 
a bordo. Em taes condições peço a v. ex.• ordens para responder á 
nota. A situação a bordo não póde ser mais desesperada. Torna-se im
possível esperar aqui transporte de guerra. = Faria .» 

Então o presidente do conselho sahe- se com este despa
cho e inventa as barcaças, que tirariam de sob a acção por
tugueza os refugiados! isto é~ todos adoeceriam para fugir! ! 

«A' legação de Portugal em Buenos-Ayres- (4 de abril de 1894)
Recebi o telegramma hoje. Governo ;JOrruguez declarou a governo 
brazileiro só desembarcar refugiados em territorio portuguez, não póde 
faltar este compromisso. Vista situação ahi, meio resolver é fretar bar
caças, onde pôr refugiados doentes sob guarda e rc, ponsabilidade 
nossas corvetas, adaptando governo argentino as medidas sanitarias 
que julgar conve nientes. Transporte sahi r áma nhã d'aqui a toda a ve
locidade buscar refugiados. Apesar d'isw, se goYerno argentino poder 
abreviar ahi formalidades embande iramento de fórma a poder-se fre
tar ahi vapor italiano e partir promptamente, informe v. ex.• sem perda 
de tempo para governo dar as necessarias ordens. = Hint'íe L<.ibeiro.» 

Ainda não resolvêra nada a respeito do embandeiramento 
do vap"or italiano ! ! 

Tambem tinham mandado a Castilho que tratasse elle 
do fretamento! 
· Castilho mostra a impossibilidade (que era obvia) de o 
fazer: 

«De Buenos -Ayres para Lisboa - (Ministro da marinha, 4 de abril 
de 1894) -Nas circumstaacias actuaes, quarentena cle rigor,. é com-



IDietamente impossível em eonsequencia da distancia eu fretar navio. 
Faria está encarregado de proceder sem perda de tempo . Doentes 
mencionados dois, ambos com febre amare !la. Hoje outr,a praça de pret 
baixou ao hospital, suspeito. = Castilho.» 

Então o ministro ordena-lhe: 

• De Lisboa para Buenos-Ayres - (Comman'do da corveta Mindello, 4 
de abril de 1894 - Não ha hypothese alguma em que o governo per
mitra o desembarque dos refugi ados. Tambem não se pôde comprar · 
o navio por 2oo:ooo libras. Em tcdo o caso sáia, dizendo pata onde 
yae, onde irá transporte que receberá. Vão para isso ordens telegra
pbicas para S. Vicente.- Neves Ferreira.» 

Isto é: que morressem todos, contanto que não ti
vesse complicações o gabinete de L isboa! 

E agora já não se lhe indica nem Loanda, nem Santa 
Helena, nem Ascensão. 

S aia lá para onde quizer e diga para onde, que lá irá 
transporte ! ! 

Castilho replica : 

ec Oe Buenos-Ayres para Lisboa- (Ministro da mannha, 5 de abril 
de t8g4) -E' completamente impossí vel seguir viagem larga . São co
nhecidos os motivos. Peço instrucções com urgencia. - Castilho.» 

Mas o ministro .continua a repetir o mesmo : 

•De Lisboa p1ra Buenos-Ayres- (Encarregado de negocios de Por
tugal, 5 de abril de 1894··-Queira tran smit1i r ao com mandante Casti
lho a segninte ordem: N::ío desembarque em caso aigum r efugiados· 
Governo assegurou que refugiados só dese mba rcariam em territorio 
portuguez Assume gravíssima resp<!lns abilidade, deixa ndo d.e cumprir 
esta ordem. Com auxilio do encarregado de ne gocios veja se póde 
ahi fretar navio que sob ·bandeira portugueza conduza refugiados a 
porto portuguez. Caso contrario, irá d'aqui tramporte. - Neves Fer-
7"eira .. • 

No telegramma de 3 o transporte sahia a 4, e agora em 
5, ainda parece que não estava dada esta ordem! ' 

N'este momento surge a luminosa 1déa dos reboques. 



O encarregado de negocias, que já inventára as Canarias, 
o navio a reboque das corvetas com a dispensa, inventa 
agora a travessia do Atlantico indo as duas corvetas a re
boque de navios baratos e baldeando para e!les no meio do 
Oceano os asylados! 

.. Da legação de Portugal em Buenos-Ayres - (5 de abril de r8g4) 
- Expediente barcaças, já antes discutido por mim com govel'!lo ar
gent ino, collocará refugiados fóra da acção portugue:<:a, segundo ju
risprudencia d'esta republi ca e opinião ministro dos negocies estran-· 
geiros. Doentes só admittidos hospital fluctuante do governo. Portanto 
inutil esta solução. Vou Já renovar empenho abreviar embondeira· 
mente. Lembro como solução mais rapida fretamento dois v_pores 
mais baratos reboca r corvetas até porto portuguez, levan do a seu bor
do mantimentos, bagage11s e parte tripulação co rvetas; resolvendo 

, v. ex.• assim, seria necessario avisar-me com urgencia e dar ordens 
terminantes directamente commandante força na\·àl - Faria." 

O presid ente do 1:onse lbo acha. a idéa e.doptave L 

•A' legação de Portugal em Buenos-Ayres -l6 de abril de r8g4) 
Visto informações telegram mas v. ex.•, ministro da marinha dá ordem 
commandante força naval sa hir d'ahi; enten da-se v. ex." com ell e para 
rebncaàor com o e ll e precisa:·.- 1-lint?.e Ribeiro. • 

O proprio ministro de. marinha acha possível a hypo
these do rebocador. 

Mas as ordens d'este são mais curtas ; resumem-se n'i sto: 
morra quem morrer, vá tudo ao fundo, vá a reboque, vá 
á véla, vá lá como fôr, mas não desem barq ue ninguem. 

•De Lisboa para Buenos-Ayres- (Comm;;ndo corvetá M indello, 6 
de abril de r8g4)- Mantenho doutrina do" ultimo \e legramma . Sá ia 
po(s com ou sem rebocador, como e para onde parecer menos ditlicil, 
porto portuguez ou inglez, dizendo destino. Fa ri a tem instrucções 
para prestar auxilio.- Neves Ferreira .• 

Castilho telegrapha: 

• De Buenos-Ayres para Lisboa- (Ministro da marin ha, G de abr il 
de r8g4)- Dois doentes brazll eiros gravidade. Deverei deixar morrer 
s<:m commodidade desabrigados? - Castllho.» 
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O ministro responde que os deixe morrer e lbe dispense 
·O conforto possível! 

Mas já muda de determ!naçóe3: 
Agora já não vae o·transporte, buscal-os . 
Ordena se frete um transporte (eram já 7 de abril!) 

A Affonso comboiava, até á Ascensão e ahi o transporte 
ido de Lisboa largava-os. A ~Mindello regressava a Bue
.. nos ·Ayre5, e a AffonsJ para S. Thomé. 

' 

_ • De L i>boa pa ra Buenos-Ayres - .(Com mandante corveta Mindello 
7 de abril de 1Sg~) -- Desembarque de doentes impossivel. Dispense 
possível conf01to, fretará transporte, será este comboiado Affonso d'Al
.querque ilha da Ascençáo, onde encontrará transpo rte procedente Lis
boa. Minde'ilo regressar Buenos-Ayres, Affonso seguir S. Thomé espe
·rando ordellS. -- Neves Ferreira.• 

Mas o encarreg1do de negocias ainda hesitava! 
Não sabia se unha os rebocadores l 
.Não sabia se devia fretar transporte! 

"Da legação de Portugal em Buenos-Ayres -- (7 de abril de r8g'!-)-
Vou partir para a rada exterior combinar com commandante ordens 
de v. ex.•; I'ogo me diga com urgencia, para prevenir todas hypothe- _ 
·ses se, no caso impossibiEdadc achar rebocadores, posso fretar vapor 
armado em nayio de guerra portuguez que tome refugiado5 fóra aguas 
.argentinas. Assim não haverá perigo. Necessidade para ajuste saber 
ponto destino refugiados. - Faria." 

E o presidente do c"onselho concorda com a indica'
.ção I, • • qual indicação?! 

c A' legação cl.e Portugal em Buenos-Ayres - - (7 de abril de r8g4) 
Recebi o tclegramma hoje. Concordo sua indicação. Corveta Mindello 
deve rt!gressar Buenos-Ayres repat:ação . Corveta Affonso d'Albuquer

.que seguir com vapor fretado até ilha Ascenção, onde encontrará trans
porte de Lisb0a. Isto urgente. Ministro da marinha dá ordem ao com-
-mandante.- Hintte ·1?Jbeiro.» ' 

. ' 
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De tudo isto resultou que o encarregado do negocies fez 
o fretamento do Pedro III por 8:ooo libras! sterlinas! 

«Da legação de. Portugal em Buenos Ayres - - (8 de abril de r Sg4) 
Commandante rYliindello reputa inacceitavel solução rebocador . De 
accordo com agente financiai contratei vapor Pedro III por S:ooo li
bras, que parte armado navio guerra portuguez. Peço v. ex.• a'Jctori
sação para assignar conrracto em nome do governo e me habilitar 
com fundos necessarios pagar frete --Faria., , 

E o presidente dá auctorisação em 8 de abril ! 

A ordem de a Affonso d'Albuquerque comboiar o tram:
porte a vapor era outra ordem impossível, dada a diffe
rença de andamento e insuffi.ciencia de cafvão. 

«Da legação de Portugal em Buenos-Ayres- (9 de abnl de r8g4. 
Tomo liberdade aconselh ar v. ex.• dar ordens terminantes corveta 
c/Jifonso Albuquerque acompanhar transporte que pó de levar velocida
de que se tomar. Receio muito no caso contrario qualquer complica
ção com navio guerra rev0lucionario que se diz pairar perto da5 aguas 
orientaes. Commandante ;Nlindello pede-me transmittir sr. mini stro 
marinha seguinte' telegramma: •E' compl etamente im possível corveta 
Affonso d'Albuquerque comboiar vapor mercante insufficiente carvão, 
differença andamento. Este partir para o seu destino co m tenen te üli
ver, destacamento vinte praças de pret, afóra metralhadora. Não pre-

. vejo o menor perigo.- Castilho- Faria. • 

Mas o mi'nistro da marinha não quiz saber d'i sso : 

nA' legação de Portugal em Buenos Ayres- ( rode abril de 1894). 
- Da parte ministro marinha transmitta commandante Castilho ordens 
terminantes corveta Affonsu d'Albuquerqu,g comboiar transpo rte, que 
regulará sua marcha pela da corveta pelo menos durant e quatro dias , 
navegando depois á Yontade, mas indo em todo o caso corveta As
censão, informando-se de como se passaram as causa s, transmittindo 
noticias telegrapho de S. Thomé. Na ilha Ascens.ão não desembarcar 
refugiados, passam pm:a transporte Angola que ali deve estar.-.Hhlifl! 
Ribeiro.» 

, E no entretanto, ainda o Pedro III não vinha : 
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Em I 3 de abril (!) ha um telegramma do encarregado 
de negocios, dizendo que o Pedro III estava a.:abando de 
carregar carvão, mas só a zS é que elle acabou esse tra~ 

balho. 
Em I 5 o ministro da marinha cuidava que o Ped1·o III 

já partira com os asylados, e, telegrapha: 

«De Lisboa para Buenos-Ayres- (Encarregado de negocias de Por
tugal, I5 de abril de 1894)- Preciso saber partida refugiados e se 
transporte leva praças guarnição Nlindello e quantas. =Neves Ferreira_" 

Em 16 o encarregado de negocios responde que o Pe
dro ]li parte essa noite de Buenos Ayres, e, não se sabe 
como, accrescenta gue sahirá no dia seguinte á noite da 
Ponta Indio ! 

c<TraBsporte parte esta noite, devendo sahir 
Ponta Indio com refugiados ámanhã noite.
Faria.» 

E logo o presidente pressuroso, telegrapha ás legações de 
Portugal e do Brazil, contando o caso do doente de beri
beri, de quem cruelmente e por medo do marechal Floriano 
se não permittiu o desembarque em Montevideu! 

Os termos d 'este telegramma revelam com uma cruel
dade fria a mais patente subserviencia ao governo brazi 
leiro. Custa a lêr este docui11ento. Eil-o: 

«Encarregado de negocias de Portugal no Rio de Janeiro- (17 de 
abril de 1894)- Segundo informação agora recebida, vapor fretado 
Buenos-Ayres para trazer refugiados Portugal parte hoje das aguas 
Uruguay onde estão nossas corvetas. Governo Uruguay pediu ao go
verno po1·tuguez auctorisação desembarcdr um refugiad~ doente beri
beri, responsabilisando-se sua restituição a governo portuguez ou morto 
ou vivo; apesar d'isso, respond i não poder acceder vista minha decla
ração governo bra;lileiro só desembarcar refugiados em territorio ppr
tuguez. = Hintre Ribeiro.» 

• 

.. 
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Este caso é horrivel. A situação do desgraçado doente 
era esta! 

Leiam-se os seguintes telegrammas : 

«Da legação de Portugal em Buenos Ayres- (r6 de abril de rSg4[ 
--Governo Uruguay pede auctorisaçáo de sem barque refugiado Anto:
nio Santos Abreu, gravemente doente beri-beri a bordo corveta Affonso 
de Albuquerque, resronsabilisando -se por restituição ao governo portu
guez ou morro ou vivo. Peço urgente decisão v. ex.• Transporte pa ra 
esta nuite, devendo sair Ponta Tndio com refugiados ámanhá noite . = 
Faria., 

ccPresiden te de mini stros- Lisbon -- IBuenos-Ayres, 17 de abril de 
1894l -Medicos declara m doente refugiado Santos Abreu segue via- · 
gem morrer caminho. Poderá v. ex • permittir que fique prisioneiro a 
bordo corveta .Mindello. Assim o pede o proprio ministro do Brazil em 
Uruguay. Creio não haver inconvemente. =Faria., 

Agora aqui intromette-se um incidente que dá egual
mente a medida do que eram estas hesitações. 

Houvera a fuga de alguns asylados para o Pepita lJonato, 
à'onde voltaram para bordo da CIJ.ffunso d'CIJ.lbuque1·que, 
mas sobreveiu uma reclamação diplomatica do governo ar
gentino . 

Tratava-se de saber onde deviam fic:u' estes asylados; 
se em Montevideu, se iriam com o Pedro lll. 

O encarregado de negocias lembra que fiquem na Min
dello, pelo tel egramma de 17 de abril. 

O telegramma de 18 do ministro da marinha manda-os 
ficar na Mindello, e o mesmo approva o prec;idente na 
mesma data. Mas em I~) , o ministro da marinha manda 
que vão para Loanda a bordo da Affonso d'Albuquerque I 

«De Li sboa para Buenos-Ayres - (Encarregado de negocias de Por
tugai, ·, 9 de abr il de 1894) - Visto se u telegramma, diga ao comrMn
dante Castilho que .corveta 4ffonso de Albuquerque acompanhe o va 
por dos refugiados até estar fóra de todo o risco, seguindo depois para 
Loanda com os trinta refugiados er:nlitigio. =Neve{) Ferreira.» 



Mas em 2o, já o mesmo mm1stro maó.da que figuem na. 
Mi1!dello em Montevideu, e que a Affonso, depois de com-. 
boiar o Prd.1·o IIJ, venha a retomal·os, para a lvlindello ir 
.a concertar ! 

«De Li sboa para Buenos Ayres "- (Encarregado de negocias de Por
tugal, 20 de abril de 1894) - Visto compromisso tomado, transmirta 
ao com mandante· Castilho: r<!fugiados em lití gio corveta /11/indellu. 
Corveta Affonso de Albuquerque, deixando Pedro II!ltvre de risco, o nd e 
retomará refugiad.os, podendo só então a corveta éi11indello, qu e deve 
esperar em Montevid eu, tratar do indispensavel r eparo para regresso. 
= Neves Ferreira " 

Mas em 2 r, já o presidente manda que venham todos, 
inclusive os da pendencia com o governo argentino, para 
Lisboa, no Pedro 111! 

«Encarregado de ncgocios de Portugal em Buenos -Ayres- (21 úe 
abril de 1 Sg4) - Visto se u telegramma minis tro da mari'nha dá ordem 
virem todos os refugiados; conveniente partirem quan1o antes seu des
tino. = Hi11l7e 7?._ibeiro.» 

C< De Li sboa pa ra Buenos-Ayres - (E:1carregado de :1egocios de Por
tuga l ('21 de a bril de 1894) - Visto nova versão, diga v. ex .• ao com
mandaote Castilho: sigam refugiados no Pedro Ill, comboi ado pela 
Affonso a té onde fôr necessario seguir, indo esta corve ta por Ascensão 
para S. Thomé ou 'Lo anda dar notici as. = Neves Ferreira.» 

Pois ainda não ficava aqui. 

<•De Lisboa para Buenos-Ayres - (Encarregad o de nego cios de Por
tugal, 26 de ab ril de 1894)- Quei r a transmittir commandante Casti
lho : Refugiados em litígio ficam na Mindello, seguindo os restantes no 
Pedro 111 com boiado pela corveta Affonso de Albuquerque até fóra de 
risco , regressnnd o ahi esta corveta, passando para ella os refugiados 
{Ía Mind~llo Peço avise partida definitiva.= Ne)les Ferreira." 

Mas não se cuide que o incidente do transporte estava 
tix.o e findo. 

Não. 



Agcra já a Affonso não vae comboiar o Pedro I!I. 

«De Lisbua para Buenos-Ayres- (Encarregado de negocies de Por 
tugal, 18 de abril de 1894) - Transmitta já ao commandante da cor~ 
veta o seguinte telegramma: Corveta Alfonso de Albuquerque fique ahl 
até nova ordem com corveta Mindelio, em vez de acompanhar o va· 
por fretado em Buenos-Ayres, que deve ir logo que possa para a ilh;r 
de Ascensão com os refugiados brazíleiros, menos os que foram appre
hendidos Pepita Donato, os quaes continuarão guardados na corveta 
Alfonso de A lbuquerque. = Ne1'es Ferreira ... 

No dia 18, o encarregado de negocios dizia ainda: 

aparece-me ter resolvido difficuldades para. 
Pedro JII partir sem perda de tempo.» 

Nem n 'isto havia cer teza! nem sabia ao certo; parecia· 
lhe apenas ter resolvido as diffic uldades! 

O encarregado de negocios não gostou que a Afjollsa 
não fosse comboiar, e disse para Lisboa: 

•De Buenos Ayres para Lisboa- (l\linistro á a marinha, em 19 de 
abril de 1894)- Transmitti logo primeiro telcgramma de v. ex I vo_u 
expedir segundo. E' ar riscadíssimo de1xar Pedro JJI s~guir viagem so. 
Não respondo resultado. Sei que re\lolucionarios d'aqui projectarTI 
dar-lh e caça e libertar refugiados . = Faria." 

Logo o mesmo ministro da marinha manda que a Aj[onW 
comboie o Pedro III. 

.. De Lisboa para Buenos-Ayres- (Encarregado de negocias de Por· 
tugal, 19 de abril de 1894)- Visto seti telegramma, diga ao coroman· 
dante Castilho que corveta Affonso de Albt•querque acompanhe o va· 
por dos refugiados até estar fóra de todo o risco, seguindo depois para 
Loanda com os trinta refugiados em litígio.= NeYes Ferreira» 

Eram 2) de abril e ainda. o Pedro III não partia ! 

E quando em 27 o encarregado de negocios ·dá parte da 
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uga na noite de zb para 27, o presidente do comelho tem 
·O arrojo de expedir este tekgramma: 

«Extraordinario todo 0 occorrido com refugia
dos depois das ordens e recom
mendações "terminantes do g-o
verno portu.g-u.ez- ~ !» 

Ordens terminantes! . .. 
O telegramma termina : 

«a responsabilidade irá a quem tocar."P 

Mas não foi. 
Tocava ell•a ao ministro da marinha, Neves Ferreira, ao 

presidente do conselho, Hintze Ribeiro. 
E queni foi preso, foi Augusto de Castilho ! 

E agora faça-se o contraste d'isto tudo. 

Logo no prop:-io dia r3 de março, Castilho participava 
que ia 

. <<empregm· todas as diligencias posszvezs par·a 
armar o paquete de Benchimol com um ofticial 
subalterno e jlamula e partir qua11to antes pa1·a 
Buenos Ayres. » 

E accrescentava: 

·a será o melhor meio de condu.c
ção de revoltosos.» 

E o governo não lh'o permitt!u. 

Ao sanir do Rio ainda Castilho, pondo de parte o justo 
resemimento, que lhe deveria causar o incrível telegramma 
de 14 de rr.arço, que lhe tolheu armar aquelle vapor, dei-
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· xou recommendada a w·gencia de ser enviado um trans
porte par~ conduzir os refLJgiados. 

E' incontestavel. 
Confessa-o o telegramma seguinte : 

«Da legação de Portugal no Rio de Janeiro-"- (20 de março de 18g4) 
- Comm andante deixou !em brado, caso de dever transportar re.fug.ia
do~ Portugal, enviar urgente Buenos-Ay res tran sporte de gu erra. = 

Paraty." 

E o governo caiu nas hesitações e contra ordens que aca-
bam de se lêr. ' 

E todavia em Lisboa estava prompto a sahir o tra.nsporte 
Africa. 

Sahiu a !5 de março para S. Vicente; d'ahi s~biu a 2 I, 

e de S. Thiago a 24, para a Guiné, 
A 27 chegou a Bissau, onde esteve dois mqes, até 28 de 

maio, data em que regressou a Lisboa, chegando aqui em 
1 r de jnnho ! 

Dois mezes parado! 
Foi enfraq;Jecer a tripulação corrí as febres e pessimo 

clima d'aguellas paragens, permanecendo inactivas. 

"' Porque não foi o Afrt'ca mandado a Buenos-Ayres? 

A somma que custaram estes telegrammas todos, o dis
pendio com a viagem do Africa, de que só se lucrou o 
empobre..:imento das · forças de Sl,.l::t marinhagem, as 8:ooo 
libras de frete do Ped,·o I!J, tudo isso se tinha evitado ten
do ido o A{rica. 

E levanta-se o ex.mo presidente irado e severo, a gritar 
que é cxlraordi1lan'o tudo o que se deu, apesar das or"' 
dens ·terminantes do· g-overno ! ! ... 



E sobre 0 fretamento por 's:ooo libras, do Pedro III
prescinde-se das offertas da Mala Real, e vae affretar-se um 
vapor, o A11gola, da Empreza Nacional! 

No relataria do capitão de mar e guerra, Cypriano Lo
pes d'Andrade, nomeado para ir receber no transporte An
gola · os refugiados em Buenos-Ayres, agora junto a iiJstan
cias minhas ao processo, a mesma hesitação, a mesma con
tradição de ordens se encontra. 

A pag. 36g e seguintes dos autos, relata-se que a 12 de 
abril, por telegramma lhe foi ordenado ir :í Ascensão rece
ber refugiaJos. Isto foi ás 311,3o (p. m.), e n ' ess~ mesmo dia 
ás 8 horas · (p . m. ), recebeu telegramrna n 'estes termos: 

a Ammllado te! egr~wzma ante rim·. Espe1·e 07"

dens. » 

Assim ficou até 17, dia em que recebeu outro telegram
ma ma.ndando-o ir para a Ascensão e cumprir- quanto 
disse primeiro telegramma.-

Mas logo no dia seguinte, quando Ja se tratava de pro
videnciar sobre estas ordens, veiu novo teleg~amma dizen
do : Co11tinue espe1·,mio orde1zs ! 

E é só em 3o de abril que recebe ordem de seguir para 
a Ascensão1 e depois na cA.ffollso d'Cfl/buquerque para l\Iom
tevideu: 

Mas a A/Jollso não podia fazer viagem, v::ndo-se o sr. Cy
priano Lopes d'Andrade obrigado a telegraphar: 

llAlbuquerque fundo sujo, ventos contrarias, 
passageiros, impossibilidade qnasi absoluta al
cançar Montevideu. Aguardo ordens.» 

facto que devia já estar bem conhecido. 

E quem dá ordens d'estas, clama que irá a ' responsabi
lidade ao.s out-ros ! 



36t) 

o) 

Orderrs dadas ao commarrdarrte da Affonso d 'Albuquerque e ao capitão 
de bandeira do Pedro li! 

Como na accusação se foi tambem até accusar Augusto 
de Castilho de negl igencia no que re.speitava ás precauções 
contra a fu ga, a resposta está nas proprias ordens dadas, 
cujo teor é o seguinte : 

Rio da Prata 16 d'abril de 1894. 

Ao 1." tenente l<'rancisco AnnibH l Oliver, nomeado capitão de ban
deira do transporte fretado portuguez Pedro III: 

1.• Por esta fórma fica V. S.• nomeado capitão de bandeirn do tl·ans
porte Ped1·o III, fretado expressamente pelo governo para um fim es-
pecial. · 

2.• De bordo das duas corvetas eerão enviadas para esse transporte 
. vinte praças de marinbagcm ao todo, devidamente armadas e municia

das, bem como uma metralhadora completa com o respectivo reparo de 
flexa, armão, e mais material. De todo o material t·ecebido passar:í. 
V. S.• conhecimento aos enc~nregaclos das corvetas. 

3.• Apenas V. S.• entrar a bordo do transport.e, arvomrá n'elle a ban
deira e flamdla nacionaes, considerando o referido navio como um navio 
do Estado para todos os effeitos da representação official exterior como 
eeu comrnandnnte. A navegação será. comtudo d i r igid~ pelo capiti'lo do 
navie, sempre sob indicaç ões superiores e vigilancia cuidadosa sua. 

4.• O transporte Ped1·o III receberá a seu bordo os asylados brazilei
ros das duas corvetas e respectivas bagagens; e logo que a corveta 
.Affonso cl'Albuquerque tenha recebido auctorisaçito de partida, largará em 
conserva d'ella para a babia de Monteyideu, onde aquelle navio de 
guerra vae abastecer-se de carvão, mántimcutos, sobr esall cntes, etc. 

5." O transporte receberá tambem a seu bordo as praças doentes de 
ambas as corvetas que tiverem de ser transportadas para o reino, bem 
como espolios dos officiacs, praças fallecidas c quaesquer outros objectos 
que pelos respectivos commandautes lhe forem enviados. 
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6.• Em Montevideu t omará todas as necessarias prec :JJuções para evi
tar que ao t ransporte atraque qLmlque1· embarcação, c01'n excepção das 
da corveta comboiante, em ordem a tornar impossível a evasão de qual
quer emigrado. 

7.• D epois de la rgar de Montevideu, em conserva com a corveta 
Affonso cl'Albuquerque, navegará para a ilha ingleza Ascenção, regulando 
a sua marcha, pelo menos durante os primeiros cinco dias, de fórma a 
poder 15er acompanhado pela corveta, e seguindo d'ahi em diante á 
vontade. 

8.• Em Aseençiío deverá encontrar já o tr~nsporte de guena portnguez 
Angola, a cujo commandante se apresentará, e de quem receberá ul te
riores ordens. F ica porém desde já na intelligencia que lhe é expressa
mente prohibido desembarcar n'aquella ilha britannica qualquer dos 
passageiros emigrados politicos. 

9.• Durante a viagem, ou emquanto navegar em conserva com a cor
veta A:O'onso cl'Albuque1·que, usará nas suas communicações com aquell e 
navio dos signaes convcncionaes que pelo seu commandante lhe fo1·em 
indicados, de modo a conservar sempre secretas aos passageiros essas 
commnnicações. 

10.• E m uma grande agglomeraçã.o de perto de 400 passageiros, em 
geral est.rangeiros, e todos mais ou menos descontentes e contrariados, 
de proveniencias e cathegorias sociacs .diversissimas, diffici l sení sem
pre manter uma perfeita ha rmonia, mórmente tendo o transporte a sua 
tripulação propria, além da guarnição da armada sob as ordens directas 
e tmicas de Y. S.•. É por esse motivo que muito necessario se to~·na que 
V. S.• use ele uma activa e muito effectiva vigilancia sobre todos os ne
gocias inte rn os ele di sciplinn, ord em, aceio, refeições , aloj amentos, etc., 
procurando sempre obter do capitão do mtvio as necessarias providen
cias para que tudo marche de fórma conveniente e sem excitar queixu
mes a pessoa a lguma. N'essa ordem d'ideias, born é que Y. S.• mante 
nha, por meio de convivencia cprtez e de boa camaradagem, relações 
com os mnis graduados officiacs da armada brazil eira que vão a bordo 
do t ransporte, de cuja influencia b,em dirigida, principalmente dependerá 
o desideratum de nós todos. Espero que n'este ponto especialíssimo, 
V. S.• empregará todo o· seu tacto e sagacidade, procurando conseguir 
que a viagem chegue ao fim sem qualquer incidente desagradavel. 

11.• Nos casos imprevistos guiar-se-ha V. S.• pelo sett bom senso, dan
do ulteriormente conta circumstanciada da viagem em um r elatorio que 
Jirigirá ao Conselho do Almil'!lntado e de que dará conhecimento ao 
commandaute do transporte Angola. 

O Commandante 

Augusto de Castilho 
Capitão de fraga a. 



Está conforme.- Bordo da corveta J.1!findello aos 4 d'outubro de 1894. 

O oflicial imme.cliato 

José Augusto Vie·li;·a da Fonseca. 

1\Jontevideo, 20 d'abril de 1894. 

Recebi hoje a copia do contracto celebrado e11üe o eJ1carcegaclo de 
negocios de Portuga l em Buenos-Ayres, e os propl'ietarios do vapor Pe
cl?·o III, para seu afretamento. Junto encontrará V. S. a copia das prin
cipaes clausu las de que este commando deve tomar conhecimento, algu
mas das quaes vão ser por mim mencionadas aqui especialmente. 
, 1.0 - ·0 numero total dos passageiros, port.uguezes e brazileiros ficou 
bastante áquem do total que o transporte tem obrigação de conduzir. 
Os de 1." classe, porém, são mais do que 80, mas ficam dec.erto dentro do 
numero ele 200, os quaes tem direito a alimentação de 1." classe. Este 
assumpto deve por V. S.a ficar regulado desde o primeiro dia d'acco.rdo 
com o secretario do almirante Saldanha da Gama, o qual , melhor do que 
V. S.> pode conhecer a categoria social dos d iversos inclivicluos, como 
está preceituado no art. 3.0 do conti·acto. 

2.0
- O transporte não está prornpto a emprebender viagem, conforme 

esse com mando me communicou em nota chüada de hoje; e portanto não 
póde começar a ser contado o praso dos tres dias utei13 ele que falia o 
art. 4.0 • Affirmou-mc hoje o consul portuguez que hoje mesmo iam ser
llie mandados cm·vão e mantimentos, ficando V. S.> de me prevenir, Jogo 
que tenha recebido esses aprovisionn,mentos, para que n'esse momento 
comece o dito praso e se faça a baldeação de passageiros e bagagens 
salvo caso de força maior: 

3.•- Em consequencia elo que dispõe o art. 5. 0 elo contracto é V. S.' 
realmente o commandaote do navio ficando o antigo capitão inteira
mente sob suas ordens como official de navegação. 

4•.- Cbumo muito especialmente a sua attenção para o art. ·6.0 afim 
de que na Ilha da Ascençito haja a maxima diligencia na baldeação elos 
passageiros, para evitar ao governo o augmento ele clespezas. 

5.0 -Deve tambem V. S.• ter muito cuidado em evitar quaesquer 
estragos no navio, ou avarias que não sejam de mar, afim ele poupar a 
rrsponsabi lidade que pelo art. '1.0 cabe ao governo. 

Quando por acaso algum acontecimento d'essc genero occorra, deverÍL 
V. S. chamar o cHp itão do navio para verificar qnanto possível as .cir - ' 

mstancias do caso, lnvranclo auto em que elle assigne e em que fique 



bem liquidada a responsabilidade do est.rago, quando clla não seja ma
nifestamente da categoria das que tem de ser pagas p.elo governo. N'este 
ponto e em todos os outros a boa harmonia entre V. S.• e o capitão do 
navio, é absolutamente indispensavel e impõe-se ~orno um.cautelloso de
ver de boa política. 

6.• - Deve V. :S." redigir um diario particular seu, no qual mencione, 
não só as circumstancias da navegação da derrot.a e do tempo, mas tam
bem todas as occorrencias dignas ele nota, a maneint como dispozer e 
distribuir os alojamentos elo navio, a disposição das diversas mesas de 
1.", 2.• e 3.• classe, etc. 

7.•- No rclatorio que vae mencionado no art. 11.• das instrncções de 
16 d'abril deveá ir apenas uma copia das instmcç~E>s ele 16 alJril, e d'esta 
data, para que o conselho do almirantado possa bem apreciar se V. S.o 
cumpriu ou não o que lhe foi determinado. 

8.•- Ficam por esta forma reYogadas as pequenas iuexacticlões que 
se contem nas primitiyas instrucções, motivadas principalmente IJela de
mora dfl vinda do transporte. 

,O commandaute 

Augusto de Castilho 
Onpitiio de fragnta. 

Está conforme.- Bordo· da corveta ll!lindcllo aos 4 d'outubro ele 1894. 

O offieial immediato 

José Augusto Vieil ·a da Fonseea 

2.• tenente 

Rio da Prata, 13 de abril de 1894. 

Do commando da corveta 111inclello ao commando da corveta 4ft'o1Uio 
cl'Albuque1·que. 

O transporte Ped1·o III fretado em Buenos-Ayres -pelo governo portu
guez para conduzir á ilha Ascençã.o os refugiados brazileiros que estão 
a bordo d'essas duas corvetas deve chegar :t este ancoradouro, segundo 
me informa o encarregado de negocios, at '. amanhã 14 do corrente. O 
dito transporte receberá ordem para fundear tão perto d'esta corveta 
quanto IJOssivel,· e a Affonso deverá approximar-se d'elle para que a bal
deação ele gente e bagagens opere com rapidez. 

Logo depois de ter fundeado o transporte, deverá esse comm:tndo dar 



guias àe destacamento para elle ás seguintes pr&ças: 1.• tenente da ar
mada Francisco Annibal Oliver, que receberá nomeação minha de capi
tão de bandeira, um cabo marinh eiro, um 1.• marinheiro, um 2.• dito e 
9 grumet es. Estas praças de marinl~agem lev;u ão o seu armamento e 25 
cartuxos cada uma. 

Depois ele inst allado no transporte Ped1·o III o sen capitão de bllln
deira, bem como o pessoal menor Ído dos dois navios, e de n'ell e ter sido 
arvoradfL a bandeira portuguezfL e a flamula, que pela corvet a Affonso 
cl'Albuque1·que sel"ào fornecidas; far-se -ba a baldeação dos refugiados bra
zileiros e respectivas bagagens das corvetas para el le empregando-se as 
embarcações dos navios commandadas por um official de patente. 

Apenas a corveta Affonso â'Albuque1·que estiver desembaraçada, partirá 
sem perda de tempo para Buenos-Ayres a abastecer-se de carv-ão, man
timentós e quaesquer sobresallentes ele que carecer, afim ~le dar o possí
vel cumprimento ás ordens expr essas do govem o transmittidas por in
termedio do encarregaclo ele negocios de Portugal no telegramm a que 
junto vae poli copia. 

E ele esperar qu e o snr. com mandante d'r.~sa corveta- bem compe
netrado elo t-ranstorno que causa !L mais prolongada demora <!los refu
giados n'estas aguas, e sabendo que a corveta .Mindello nqui permane
cerá vigiando o t ransporte Ped1·o III, expostos ambos a quaesq ner maus 
tempos que possam cahir- empregará todo o seu provado zelo paru 
abreviar quanto possivcl a sua prompt ificação em Buenos-Ayres, e re
gresse aqu i para empreqender a sua viagem sem mais demora. 

As instrucçues para essa viagem, tanto para esse comm ando como para 
o capitão ele bandeir'f do transporte P ed1·o III, serão opportuna,mente 
enviadas. 

N.• 82 

Rio da Pmta, 16 de abril de 1894. 

O Commandante 

Augusto ele Castilho 
C"'pitão de Fragata 

r r' commnndo da corveta ll!findello ao eommando da corveta Affonso 
a: Albuque1·quc. 



São confirmadas as instrucçues contidas nas notas d'cst.e commandc 
no 79 de 13 do corrente, com excepção da ultima parte, que fica alterada 
pela formn que ao diante vae designada: 

1.• Logo que o transporte Pedl'o III tenha 1·ecebido todos os seus pas
sageiros de bordo elas duas corvetas, bem como as respectivas bagagens, 
o que cada um' dos dois navios ele guerra indican't içando o signal FCD~ . 

largarão, a corveta Affonso cl'Albzuzue?·que e c• transporte P edro III em 
direcçào á bahia de ~lontevidcu, onde surgirão no ancoradouro exterior 
l' no logar onde se espera a viBita de saude. 

2." A corveta AtJ'onso cl'Anuquc1'1JUe receberÍL em Montevideu o carvão, 
mnntimentos e sobresall entes de quy carecer, nunca perdendo ele vista o 
transpo rte, e passará conhecimentos de todos os generos recebidos, dos 
quaes um exemplar enviará ao Consul de Portugal para que elle satis
faça a sua importancia aos respectivos fornecedores. 

3.n Depois de ter a corveta recebido todos os artigos de que carecer, 
largará com o transporte Ped1·o III para o mar. em direcçào á ilha in
gleza Ascenção, onde 6 final destino do referido transporte. 

4." O~t.ransporte tem ordem ele regular a sua marcha pela da. con' eta, 
pelo menos durante cinco dias, depois do que cada um dos dois navios 
navegará á vontade com o destino determinado. 

5." O sr. commandan te da corveta AtJ'onso d'Albuque1·que empregárá 
todos os esforços para alcançar lt referida ilha, onde provavelmente só 
chegará depois do transporte; informar-se-ha ali elas circumstancias que 
se tiverem dado durante a viagem, receberá as praças que destaca para 
o transporte, caso ell e e o transporte Angola ainda ali se achem, e, de
pois de abastecido ele carvão etc. largará para a ilha ele S. Thomé, onde 
communicará pdo telegrapho com o alrrürantaclo, aguardando ulteriores 
ordens. 

6." O sr. commandante da corveta comboiantc combinanl. com o 1.• 
tcne~tc OI i ver, capitão ele bandeira do transporte Pedro II, quaesquer 
signaes convencionaes que intenda ter n,ecessidade de empregar durante 
a viagem, já a lte rando secretamente a nomenclatura das bandeiras do 
codigo internacional, já por outra forma que mais pratica e ef:licaz lhe 
pareça. 

7.• Attenta a cl ifficuldade de communicações n'este actual pcssimo an
..:oradouro, e á consequente impossibilidade de reunir umas juntas de 
saude para inspecciouar as praças que careçam de se r repatriadas, fica 
o sr. commandante da corveta AtJ'dnso d'Albuque1·que auetorisado a fazer 
seguir no transporte Ped1·o III as praças que o med ico d'aquel le navio 
:udicar como carecendo de ser presentes á junta de saude naval em 
Lisboa. 

8." Nos casos omissos ou extraordinarios guiar-se-ha o sr. comman
clante pelo seu reconhecido bom senso, patriotismo, discreção e longa 
pratica de serviço publico, empregando todas essas disÚnctas qualidades 



no sentido de encaminhar esta muito difficil, espinhosa e ardua missão 
para o bom desempenho qu e todos desejamos. 

O Commandante 

Augusto de Cast·ilho 
Capitão de Fragata 

Deve ainda, e desde já confirmar-se o que se· disse na 
contestação ao auto de accusação. 

As corvetas e o Ped1·o I! I estavam guardados por uma 
canhoneira do governo ,oriental. ' 

No relatorio do capitãc de mar e guerra Lopes de An
drade sobre a caso da evasão lê-se este período, que con
firma o que n'essa contestação s'e articulou. 

((A canhoneira da Republica do Uruguay Gene1·al A1·tigas, 
«tinha tomado posição proxima dos navios portuguezes, a 
«pedido do consul de Portugal, não só para não ser vio
«lada a qurentena, mas tambem muito especialniente para 
«não permtttlr que qualquer embarcação 
«fosse á falia dol"õ navios portugue
zes!' :sem authorrisação escripta do con
«su.l.ll 1 

1 Vep a fi. J74 do processo. 
' 



p) 

Força mandada para bordo do va[ior Pedro III e das rondas 
de que fala a accusação 

Para tudo se deturpar, apezar de tantos elementos de 
verificar o estado das tripulações das corvetas, até a accu
sação foi buscar que havia sido enviada uma força dema
siado pequena para bordo do Pedro Ill.' 

A verdade é, porém, que a que foi, era não só bastante, 
mas mesmo o foi já com grave sacrificio das corvetas. 

Em 3 I de março, faltavam na Nlh:dello para o serviço 
de bordo, segundo a lotação fixada pelo Conselho do Almi
t:antado: 

I c·apitão tenente (doente a bordo), r primeiro tenente, 
2 segundos tenentes, I aspirante machinisra de I." classe, 
I aspirante machinista de 2.a classe, I segundo contrames
tre, 2 segundos sargentos, 4 cabos, 7 primeiros marinhei
ros, 4 segundos marinheiros, 3 primeiros grumetes, r o se
gundos grumetes, I conductor de machinas de I.a classe, 2 

cabos fagueiros, 3 chegadores, I corneteiro tambor, r co
sinheiro de 1." classe (o do proprio commandante) e 1 pa· 
deiro. 

Além d'isso r o praças está vam doentes a bordo. 
D'estas faltas, só d'artilheria eram r5 pr.aças e de ma

chinas 10, não fallando no machinista de 3. a classe Lavra,
dor que estava doente, arrasado pela febre amarella, im
possibilitado de serviço, e que veio no Ped1·o III. 

Em fins d'abril, 22, 24 e 26 passaram ao transporte Pe
dm III: o machinista Lavrador, 3 primeiros marinheiros, 
3 segundos marinheiros e 16 praças d 'outras graduações 
inferiores. 



Em 3o d'abril, depois d'estas sangrias, tinha a corveta 
Mindello I 2 doentes a bordo, 5 no hosp.ital do Rio, e fal
tavam á lotação 5z praç·as! 

\ 

Como se vê era absolutamente impossível desfalcar mais 
o pessoal da Mindello, a qual ia emprehender trabalhos no 
apparelho, na machina ~ pinturas, em um porto que não é 
de confiança em circumstancias normaes, e especialmente 
no inverno que estava começando. 

Além d'i·sso, com a gente que foi da Mz'ndello e da Af 
fonso, e que perfaziam umas 3 S praças tinha: o Ped1·o III 
uma guarnição militar sufficiente. E com effeito devemos 
·lembrar-nos de que os 'asylados não tinham armas, pois 
as tinham entregue á sua entrada nos navios portuguezes. 
O serviço de limpeza·s d·o navio, manobra, machina, fer
ros, amarras, pru,mos, leme, vigílias, etc., eram deseFnpe
nhados pel.o pessoal mercante. A nossa g.ente era, portanto, 
só para serviço de policia, e para isso esta v a belin armada 
e municiada. 

O PednJ III tinha um tombadilho sobre o salão, a ré, e 
uma vasta ponte a meio navio. Qualquer d'estes pontos, ou 
ambos, p0diam tornar-se defezos ao accesso dos passagei
ros e consti tuiam para a nossa guarnição, armada com as 
armas de mão e a metralhadora, excellet:~tes e inexpugna
veis_ cidaclellas para repellir qualquer ataque de fóra, e 

l 

muito melhor qualquer revolta interna de gente sem armas. 

Da Affonso não se podia tirar mais ninguem. A Affonso 
ia emprehender uma viagem t.rabalhosa 'e ... absurcla como 
se disse antes, e como se provou depois pelo mau exito 
que teve. 

Já pendente este processo e antes de partir para Louren'ço 
Marques, prestando seu depoimento o commandante da Af 
fonso d'Albuque1·que, capitão de Fragata, Francisco de 
Paula Teves, jurou o segl!linte: 



- que foi chamado a bordo da corveta Millde!lo para 
informar de quantas praças podia dispôr, para junta

.mente com as que fossem da Nfindel!o se formar o destaca
mento que devia acompanhar os asylados- que informára 
que já lhe faltavam quatro ú lotação, e tinha muitos doentes, 
e que por isso só podia dispensa r até ao numero de dez, sob 
pena de ficar im possibilita do de fazer o serviço como devia 
ser fei to:- que opinára que es tas praças fossem escolhidas 
pelo ten ente O liver d'entre· as melhores, e em conformidade 
com o detalhe e cathegorias indicadas pelo commandàn te 
Castilho;- que é certo que o seu immediato capitão tenente 
Hypacio de Brion lhe fez ver que não parecia conveniente a 
sabida d'aquellas praças por fazerem muita falta a bordo, ao 
que a tes temunha respon deu que mandasse as indicadas pelo 
tenente O li ver; pois que, se el le fosse desempenhar uma 
commissão d'aquella natureza, tat11'bem justamente quere
ria levar praças .de sua confiança;- que effec tivamente fo
ram essas praças assim escolhidas, conjunctamente com as 
que foram da l1.fúidel/o ;- que combinara de accordo com o 
commandante Castilho irem 20 praças, dez de cada corveta, 
por assim lhes parecer sufficiente ;-que está certo que de 
bordo da Mú zdello, além d'esse pessoal, fo ram ra mb em as 
met ralhadoras d'essa corveta ;--além de que, segundo lhe 
consta, da guarnição da Mi11dello não foram effecti,·amente 
só as 10 praças a que se referiu, mas mais, cujo numero, 
porém, não pode precisar :-que estas praças foram para o 
Pedro III unica,men te para o serviço militar, indo armadas 
com o armamen to e ca rtu xame conforme a ordem do com
mandante Castilho; pois que o- navio tinha t ripulação pro 
pria para todos os outros servtços. 

E accrescentou: 

-que a Affonso d'Albuquerque tinha, além Cl'elle comman
dante e do seu immediato, tres tenentes , pois que o te
nente Oliver já tinha sido passado para o commando do 
Ped1·o III;-que a Affonso d'Alhuquaque tinha a commis
são de comboiar o Ped1 ·o III, e que não lhe parecia por 



isso mesmo convenier:Jte ti rar-se-lhe outro official ;-que na 
Mindello estavam além do immedia te, que na o fazia ser
vi~o por doença, um segundo tenente.» 

Quanto ás rondas, d e que tambem falla a accwsaçao, o 
. me~mo commandante da Affonso d'Albuquerque jurou 

mais que toda a ma teria do art. 68 .0 m. 0 4 da contesta
ção era a inteira verdade, e accrescentou: 

-que uma noite, seria proximamente meia noite, veiu o 
tenente da Mirzdello participar-lhe, por ordem do c0mman
dante Castilho, q1:1e se fizessem ronda's, commLmicançio-lhe 
que elle tinha determinado gue da Mz'ndello se fariall) até 
á meia !Joite, e da A.fforzs.o até ao dia - o que effectiva
mente assim se fez pelo permittir o tempo;- que, como 
exemplo do que é o Rio da Prata, cita os seguintes casos 
acontecidos durante esta mesma estacão das duas corvetas 
n'essas paragens:. a Affbnso d'.,J..lbuque;·que garrou, indo pas
sar pert0 da Mi11dello, que estava de-vidamente .fundeada; 
indo depois apropria Mz'lzdelto passai: perto da {'llbuque1"que 
tam bem garrando; que na occàsião da baldeação dos asy
lados para o Pedro III, começou a fazer-se pririlleiro esta 
baldeação da Affonso d'Albuqz~erque para aqL~elle 'navio peJa 
tarde, e quando no dia seguinte se quiz fazer a baldeacão 
dos asylados da Mindello, já não o pern~ittia o estado ,do 
mar, tendo de se addiar para a primeira opportunidade; 
que estas c~mdições são de resto bem conhecidas de todos 
os. que teem na vc;:gado n 'aque'lla localidade.» 

Toda esta parte da accusação chega a ser rizi vel. 
Que fariam exercitas a bordo do Pedro III? 
Poderiam esses soldados faze r fogo sobre 0s refugiados? 
Não eram elles homens livres? 
Como poderia Portugal exercer sobre elles actos de força? . 
A evasão foi um caso de força maior-- um caso de 

pens~ como diz o direito inglez. 

Ning1uem o poderia ter evitado . 



q) 

A tensão extrema . da situação cada vez mais incomportavel dos asylados. 
Fuga de quª trata a accusação 

Recorde-se agora a situação e condições que descrevi 
a pag. 344 em que os asylados se encontravam a bordo 
das corvetas. 

Imagine-se, se ha imaginação bastante poderosa e sug
ges~iva para tanto, o que seria esse estado de causas, pro
longado por mais de 40 dias, e nas circumstancias anorma 
lissimas que vou descrever. 

Os governos pia tinos eram, como todos sabem, favo
raveis aos revoltosos. 

As populações das republicas oriental e argentina não 
o eram menos. 

Em terra elles tinham seus adeptos . Conspirava-se in
tensamente - por todos os lados e em liberdade, sem re
ceio das auctoridades. 

D'ahi um foco de •attracção enorme para os revoltosos. 
As privações e incommodos a bordo continuavam. 
A febre apparecia. 
Morriam alguns, cujos cadaveres eram deitados no mar. 
Os medicas protestavam. 
A imprensa clamava. 
Espalhavam-se boatos aterradores . 
Dizia-se que o, governo portuguez mandaria todos os 

' asylados para presídios infectas e insalubres na costa de 
Africa. 
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A Augusto de Castilho não eram dad!ls instrucções al
gumas; esclarecimentos não os tinha, nem os .podia dar 
sobre o futuro destino dos asylados. 

As hesitações do governo, que descrevi no capitulo ante
cedet1te, deixando correr 40 dias sem nada decidir, mais en-
gra veciam a situação, 

, 

As senhoras da sociedade da Cruz Vermelha, sub-comité 
de Buenos-Ayres, mandavam mantimentos e roupas aos 
asylados; os jornaes fallavam. 

Por esta occasião chega v a a Buenos-Ayres Custodio de 
Mello com cinco navios revoltosos, e com as guarniçóes 
respectivas. 

Eram recebidos com grandes festas e regosijos publicas. 

u Pouco depois de estarmos no ancoradouro 
da Ponta Indio (diz a nota extra) houre noticia 
de terem desembarcado da esquadra revoltada 
do almirante Custodio de Mello, na ponta de 
Castillos, á entrada do Rio da Prata, em terri
torio oriental, mil e tantos homens de tropas 
revolucionarias com o general Salgado. Essas 
tropas e essa esquadra acabavam de ser batidas 
no ataque que haviam feito á cidade do Rio 
Grande do Sul, e abandonavam a lucra, como 
Saldanha da Gama o havia feito na bahia do 
Rio dt! Janeiro. As tropas foram depois condu
zidas pelo governo de Montevideu, de Castillos 
para a ilh~ das Flôres, para fazerem quarentena, 
e depois d'isso desembarcavam em Montevideu, 
onde eram optimamente recebidas pelos seu.s 
amigos e por uma parte da população. 

«A esquadra que passou perto de nós na·noite 
de 15 para 16, seguiu para Buenos Ayres em 
força de cinco navios, Repub!ica, Umno, kis, 
Esperam;a e J\lfc.teo1·o, pnde o almirante Mello a 
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entregou ao governo argentino. Elle e os tripu
lantes da esquadra, ao todo uns g5o homens, 
foram mandados para o lazareto de Martm Gar
cia, e d'ali, depois de fazerem a competente qua
rentena, desembarcaram na cidade de Buenos 
A yres, onde tiveram recepção amigavel. 

«A situação assim creada inesperadamente a 
estes :2000 brazileiros, tão revoltosos como os 
nossos asylados, mas recebidos de braços aber
tos pelas duas republicas, ao passo1 que Portu
gal conservava os seus em rigorosa reclusão, 
ainda mais exacerbou o espirito d'estes, que 
quasi ficaram em um estado de verdadeiro de
sespero, aggravado com os intermittentes rigores 
da~ internperies atmosphericas que por vezes 
eram bem agudas. Os já mencionados conspira
dores amigos d'elles, que de Buenos Ayres se 
haviam transportado a Montevideu, e que quasi 
diariamente, por condescendencia elo consul de 
Portugal, viajavam d 'ali para a Ponta Indio, 
continuavam no seu incessaní:e trabalho de in
triga e excitação, levando-lhes os jorn'aes cheios 
de colomsas descripções das recepções feitas aos 
seus companheiros de lucta, onde bem se accen
tuava o confronto com o procedimento dos por
tugueze s. >> 

E os míseros, que estavam a bordo da Múzdello e da 
Affonso d'Albuquerque, sabiam e presenceavam estes factos! 

Calcule-se o e:ffeito de tudo isto . 

As festas n'essa occasião foram esplendorosas. As se
nhoras vinham em commissões recebei-os e recamal-os de 
flôres e visitavam-os todos os dias, levando-lhes roupas e 
mantimentos . 

E até os cocheiros de praça os levaram de graça nos seus 



vehicu los, e a companhia dos tramways abateu permanen
temente a 5o % par a elles o preço dos transportes nos seus 
carros. 

As camaras discutiam a simples expulsão de Silveira 
Martins, e as mais violentas interpellações cabiam· sobre 
o ministro que dera a ordem de sabida do territorio a esse 
chefe. 

Ne.rn isso se tolerava n'esses livres povos! 

E tudo isto echoava entre os asylados. 

É positivo e conhecido hoje que a mais larga trama se 
urdia em terra para realisar a fuga. 

O distinctissimo official, que foi commissionado par:a fazer 
a investigação a Buenos-Ayres e a Montevideo, no seu re
làtorio diz positivamente: a f!. 374 dos autos que houve 
acquiescencia secreta das auctoridades. ' 

Reflicta-se, pois, a que tensão teriam chegado os espíri 
tos d'estes desgraçados. 

Os medicas de bordo, vendo imminentes as epidemias, 
protestavam, e deixavam por esse modo sal v as suas res
ponsabilidades; mas o effeito d'esses protestos conhecidos 
.dos refugi·ados,, que p~rmaneciam presos nos I~ a vios, por 
assim dizer acorrentados ao perigo, foi incalculave1. 

O inspector sanitario, enviado a bordo da éJvfindello em 
29 de março fazia seu relatorio ao P1·esidente do departa
mento de Hy giene de Buenos-.r1y1·es 1, e dizia: 

cc S1·. p?·e.çielente, creo 110 exagerar, a no se1· la immunida;cl de que ínclLt
dablemente gosan los pasageros de este buque, se me re:liero a la ímmu-

I 

1 Veja a integra d'este documento no Appendice. 



nidad que han nd<iJ.U irido'en su J!lropio p a:is (Brasil) para no l1aber sido ata
cados de la fiebre amarilla, la estadia a bordo el e este buque de ta;u gran 
número de pasageros, en relacion a la capacidad de est e navio (pu es su 
tonelage es de 1:100) es a penas suficiente para contener, ó mejor dicho 
para a lojar e! núm ero ele su tripulacion . Los pasngeros están eu tan ma
Ji ~imas cond icion es de higiene, debido a la falta de ropas, no b ablem'os 
de camas, porque uo las hay, apenas tienen la s ropas con que se emba.r
caron y ya se puede im nginar el seiior presidente el estado antihig ienico 
en que se encuentra cada individuo, con excepcion de algunos gefes su
peri ores que habian podido trfter rapa. de r epuesto para tener-se higie
nicameut.e. L a mayor parte duenne sobre cubiert.a, nl>riga.ndolos tan solo 
los toldos del buque, que de paso cliré se encuentran en malisimo estado 
y que si llega a llover poco ó nada les resguarda ri a, si a esto se agrega 
todos los datas antibigienicos ya citados, si hará casi imposible la esta
bilidacl á bordo de estas seilores á mfts ele los peligros que pueden so
brevenir para cl es tado higicuico de i buquc." 

O I .0 medico de boPdo da corveta Affonso d'Albuquerque 
di rigiu ao seu commandante em 3o de março o seguinte 
officio : 

P orto exterior de Buenos Ayres 30 tle março ele 1894. 

Ao comrnanclo ela con •eta A.ffonso de Albuquerque. 

Do medico nayal a bordo da mesma corveta. 

T endo fall ecido hoje ás 12 horas e 10 minutos do dia o tenente brazi
leiro José da Rocha, de congestão pulmon;1r, origem pro\1 n.vel de lesão 
c:H:diaca, e notaudo que os symptomas e período desde seu inicio á 
morte, eram identicos aos do aspiralj,te Fraga, snspeito que a cansa es 
pecifica tenha s ido originada em infecção b~rib erica, ftdquiridl) no Rio 
tl e Janeiro, e t.endo como priucipaes predispouentes os grandes abalos 
experimentados durante mezes na convulsão politiea, e as privações das 
ci rcumstancias anormaes n'aguelle tempo . 

Conhecendo o perigo que parte dos asylados, incluindo a)guns medi
eos, correm n'es te meio devido á impressão moral, que os domina, justi
ficada em parte pelu carencia de com modi.clades e vestimenta de estação, 
pela granrlc ngglomeração, e principalmente pelo receio de se acharem 
ir~feccionaâos de beri-beTi, conhecendo além d'isso, que apropri a guarni
çil.o enfraquP.cida, vivendo em communidacl e com tuberculosos, de que se 
11Õ.o póàc obter absoluto isola.mento, seja em part.e victinn{da; levo ao 
conhecimento do commando a verdade ela situação affl ictiva, manifestan
do-lhe a convicção de que este estado critico, hadc produzir maiores fa· 



talidadcs apezar dos esforços empregados, com todas as medidas de hy
giene, o mais rigorosamente que 6 possível pôr em execução presente
mente. É por isso de toda a urgencia, como fim humanitario e em 
cumprimento de um dever de civilisação que seja fei~o transporte dos 
asylados para local apropriado e em praso muito breve: aliás não posso 
responsabilisar-me pela sanidade da guarnição e navio na parte que 
compete ás minhas funcções. 

(a) Albe1·to Goulart de lltfedei1·oB 

Medico naval. 

Os medicos brazileiros a bordo da mesma corveta diri
gem no mesmo dia a seguinte communicação ao almirante 
Saldanha da Gama : 

Ex.mo Sr. Contra-Almirante Luiz Filippe de Saldanha da Gama.- Nós, 
medicos brazileiros abaixo assignndos, no cumprimento do nosso dever 
profissional, temos a haura de levar ao conbecim rnto de V. Ex.• que, :í. 
vista das razões abaixo apontadas1 o permanecimento dos brazileiros 
asylados a bordo d'este navio torna-se dia para dia mais precario po
dendo vir a ser fatal a grande numero d'elles: - (A) Agglomeraçào de 
gente enfraquecida, excedendo de quasi cluzent::ts a lotação marcada ao 
navio peln policia sanitaria de Lisboa; (B) o estado ele saneie de bastan
tes companheiros incapazes de resistir fi uma estadia mais demoradft 
n'este navio, alguns dos quues perecerão provavelmente em praso muito 
curto se hito fo1·em immediatamente d'aqui retirados; (C) a falta de 
accommodações para esse numero tão exagerado de indivíduos, dormindo 
sobre o convez humedecido por ba ldeações e expostos á intemperie da 
estação, bem assim a pouca hygiene que podem gosar em vista d'essas 
circumstancias; (D) a falta ele vestuarios ele que se resentem; {E) o en
fraquecimento physico em que se acham após seis mezes de luctas, com 
todas as provações. Á vista do exposto, nós medicas brazileiros abaixo 
assignados, esperamos que V. Ex.• tome a deliberação que achar mais 
conveniente.- Bordo da corveta portugueza A.U·onso d'A.lbnquerque, no 
porto ele Buenos-Ayres, 30 de março de 1894.- Dr. ilf!'onso Hem·iqua, 
Dr. Tlwmcm il. Ga&par Fillw, Dr. Antonio F. ;SanloB Abnu, DT. Joaquim 
A. de OZiveira Botelho, Dr. Francisco Ferrei1·a VelloBo1 e eu secretario 
da esquadra a copiei e assignei.-Be1~,iamim de Nlel/o. 

A bordo da lY!iudello os medicos brazileiros que ahi se 
achavam, do mesmo modo para salvarem suas responsabi-
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!idades, levavam ao conhecimento official de Saldanha da 
Gama o seguinte protesto : 

A S. Ex.• o Sr . Contra-Almirante L. P. de Saldanha da Gama: 

De V. Ex .' já são conhecidos os esforços empregados pelo primeiro 
. dos signatarios da re~lamação que temos o dever de dirigir-vos. 

Tudo quanto era possi•el fazer, no intuito de levar á convicção do di
gno commandantc da corveta ll1indello, para decidil -o a ordenar o des
einbarquc dos nossos compatriotas asylados IIOS navios da sua naç,no, 
esbar rou ele encontro á declaração d'essc mesmo commanclante de nada 
poder decidir, attentas as ordens terminantes elo seu governo de não con
sentir o desembarque dos passageiros, a não ser em um porto portuguez. 

Inuteis tem sido tambem as reclamações no mesmo sentido dos medi
cos da Affonso e da JJ!Iinclello e elos cinco collegas que se acham no pri
meiro cl'esses navios. 

E sabcis pm que consistem estas reclamações? 
Em propôr como medida a executar com a maxima urgencia o des.em

barque, por cousiderarem-n'o o meio unico de impedir a manifestação de 
epidemias, que explodirão infallivelmeute se continuar a agglomeração 
de tanta gente. 

Na .tifi'onso, além dos soffrimentos porque estno passando nossos com
patriotas,.já dois tem pago com a vida a falta de execução, por impossi
bilidade, do cumprimento das leis mais simples de hygienc, e direi mesmo 
de humanidade. · 

A M:inclcllo por sua vez j á vae apresentando casos de febre suspeita 
na propria.gnnrniç.ão c af:fecções do tubo gastro-intestinal, estomatites o 
bronchitcs, nos infelizes passageiros. 

Os soffrimentos experimentados pelos nossos, devidos em parte }ís lu
ctas ~privações por que passaram durante mais de seis mezes de luctas, 
augmentaram de modo coosideravel e promettem seguir em escala as
cenclent.c, pela agglomeração em que vivem nos na17ios. 

Com ef:feito, em numero superior a quinhentos, e distrihuiclos por dois 
navios, cujo pessoal attinge a cifra rle trezentos e vinte, sem abrigo, pois 
dormem sobre o convez, que mal cobrem toldos velhos e esburacados, sem 
roupas e portanto incapazes ele resist ir fiO abaixamento da temperatura, 
e com uma alimentação insufficiente e nociva, consistindo principalmente 
em a rroz, bacalhau e came secca, bem triste deve ser o destino quP. os 
aguarela, e d'esse mesmo destino, nii.o se pódc occultar, participarão egual 
e inevitavelmente as guarnições portugu\')zas. 

Não somos Cassaudras, annunciaelores de males imaginarias. 
Fallamos simplesmente em nome elo bom senso, ela humanidade e elo 

que a cxperiencia de todos os tempos ha exhuberantemente demons· 
tr·ado. 

25 



Não desembarquem quanto antes os passageiros ela· JJ!Iindsllo e da. 
.Atfonso, e nada impedirá a manifestação de numerosas molcst ias, a perda 
de vidas e a tran sformação dos dois navios em fócos de infecção, que só 
se conseguirá desinfectar depois rla ret ir ada dos que habitam. 

Em nome, pois, do que de mais caro temos, da nossa honra profissio 
nal, declaramos •a V. Ex.• que perigando diariamen te a sorte de npssos 
infelizes companheiros, pelas rniseraveis condições a que se vêem cou· 
demnados, torna-se inclispen'savel e inad iavel o seu dcsembarqJ.IC para o 
luzarcto de Martin1 Garcia. ' 

Bordo da corveta Minclello, surta em Buenoa-Ayres, 3i de Março de 
1894. 

Assignados 

D1· .. José Pe1·ei1·a Guima?•ães 

Contra-Almirante·Cbefe do corpo de saude. 

D?·. (}ualdi~w Oice?·o ele Magalhães. 
D1·. Augusto P. da 81:lva l-ima. 
Dr. lvtanuel cl'Almeida. 
Dr. Sebastião J. de Saldanha da Gama. 

O medico da Mz'nd.ello, em 3 1 de março, volta a ponde
rar a necess~dade do urg'ente desembarque, em longo rela
torio, onde se lê este período: 

«Isto importa tlizer· que a excessiva agglome
raÇtão, fatigando a guarnição com o traba lho que 
a hospitalidade suggere, diminuindo as commo
didades, reduzindo a ração· alimentar, o conforto, 
o aceio .e a tranqui lidade, compromette grave
mente as habitabilldades d'este navio tornando 
verdadeiramente impraticavel a antisepsia, e for
çamto virulentamente a erupção do ge rJ11en! Fa-
cto raro na historia das epidemias, que, pela sua 
singularidade, represeuta um aviso sinistro, que 
se impõe á ponderação de todos a quem o Es
tado e a H um anidadc confiava m os se us in te-

, resses c a sua causa. É pelo menos este o mo-



tivo singello porque me atrevo a insistir na me
dida do desembarque urgente.» 

E antes tinha dito no mesmo officio: 

<< ••• deixar permanecer es.ta agglomeração é per
mittir a perda- de todo o pessoal 
d'este navio, talvez sem honra nem consciencia 
para os in teresses do Estado.'' 

Saldanha da Gama, assim rodeado de reclamações, lavra 
um prote.sto publico e dirige-o ao encarregado de negocies 
de Portugal. 

~<Si no hay e:xpresiones ( dizi ;t-se ahi) que traduzcan nuestra gratitud 
por el solicito desvelo con que todos abordo de la 1\tfindello y de la Affonso 
de Atbuque?·qlte se e:xpresaron por aminora.r los natura.l es apremios de nues. 
tra situacion y de 1mestra vida á bordo, no es licito decir otro tant.o con 
refer~ncin ú las duras re.soluciones dei gobierno de Su Magestad Fidelisima, 
resoluciones mantenidas apesar de todas , las rogativas, contra todos los 
precedentes, y no obstante hallarnos en aguas de otra nacion, que ade-· 
má.s nos ofrecia abrir de par en par las puertas de su hospitalidad in
condicional. Ni las razones de humanidad puclieron separar de tanto ri 
gor ai gobierno de S. M. F. 

"Dos de nuestros compaõ.eros fallecieron victimas de las estrechezes en 
que vi vimos; otros por causn.s de molest.ias ó de herida.s están amenaza
dos tambien de próximo fin. P ero ui con respecto á ellos se ablandaron 
las médidas adoptadas contra nosotros, pues el gobierno de S M. denegó 
por telegrama la autorizaciou pedida para su desembarque en este 
puerto. No sé, ni pretendo descubrir cuales son los compromisos que el 
gobierno de Portugal pueda en esto caso baber aceptaclo para cou e! del 
Brasil. Lo que sé por las enseõ.anzas de la historia y clel derecho inter
nacional, es .que el asilo eu estas condiciones deja de ser asilo para 
trausformarse en verdadera detencion de guerra. ·Si los emigrados por
tugueses ele 1829-1830, entre los cuales se encontraban igualmente tan
tos militares ilustres, hubieran sido tratados con idéntico rigor por el go
bierno britfinico, no se habria realizado la revolucion de 1831-1833 que 
permittió á Portugal la conquista de las libertades y beneficios de S ll 

actual régimen político-social. 
«Estábamos bien lejos lle supouer que el asi lo de las corbetas Mindello 

y Affonso ele Albuqtterque pudiesc transformarse en una prision de la cual 
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no se exccptúa ni á los heridos ni á los enfermos en peligro de mucrte; 
aun á despccho de la intervencion y ofrecimientos amistosos de! gobierno 
y pueblo argentino, euya responsabilidad no podia ser tenicla en menos 
en e! caso ocurrente. 

«En esta triste situacion, pues, recurro ai clerccbo que me resta ele la
brar, ai menos, en mi nombre y en el de ruis compafieros ele infortunio, 
esta protesta p Ol' la cual el ejamos á cargo dei gobierno de Portngal la 
responsabilidad de nuestros vejamenes y desgracias asi cn e! presente 
como en el futuro! 

"Responsable por la solicitud de asilo, yo me conservar é à merced del 
gobierno de S. M. F. en tan to ella lo erea conveniente y en tretanto {L 

pHrtír de este momento, declaro no ser mas responsable por cnnlquier 
acto qu e mis compafieros de destierro entiendan deber practicar eu e! 
interes de su propia exist.encia y situacion. 

Luiz Filippe de Saldanha da Gama•> 

N 'outro ofl·icio de 2 1 de abril de r 8g4, relativo á fuga 
dos asylados na Ajj01zso d'Albuquerque para bordo doPe
pita Donato, Saldanha da Gama dizia ainda: 

<<Não accredito dever volta r ás condições no
vissimas e excepcionalmente vexatorias do vosso 
asylo. 

<• V. Ex.a é testemunha de vz'su dos nossos pade
cimentos n'uma situacão, que jéi perdura ba mais 
de um mez, e que ameaça prolongar-se com a 
triste perspectiva de uma longa viagen'l por mar. 

<<Seja-me licito accrescentar apenas que se o 
governo de S. M. Fidelíssima ten'l taes 
c o m pron.'lissos internacionaes 
ton'l.ados a. nosso respeito co1n o 
g·ove rno reconhecido do Brazil 
a ponto de solicitar publicamente pelo orgão do 
seu representante diplomatico o auxilio do go
verno argentino para poder cumpril-os, tam_-
bem os te1n explícitos e ilnplici
tos para con'lnosco en'l face do 
mundo civilisado e fir1neza da 
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mesrna reputação cavalheirosa 
da nobre nação portug·ueza.>> 

Em zS d'abril a affiicçáo dos asylados era extrema, cui
dando que os levavam para a cósta de Africa, e Saldanha 
da Gama, em nome de todos, dirigia-se por escripto a Cas
tilho, pedindo-lhe explicações sobre o regimen do asylo que 
lhes fôra dado. 

N'esse officio de z5 de abri l de r8g4 liam-se estes pe
ríodos: 

"Bordo da cor veta 1vfindello, surta no porto de l\Jontevidcu, em 25 de 
abril de 1894 . 

.. Ex."'0 Sr. Capitão de Pr&gata Conselheiro Augusto de Casti lho, com _ 
·mandante da corveta }.i[indello e superiol· d& divisão naval portugueza 
da costa Oriental da America. 

«A virtual terminação da lucta civil no Brazi'l, e bem assim a maneira 
agasalhadora e fmnca pel& qual acabam de ser acolh idos nas duas Re
publicas da Prata os numerosos combatentss ele terra e mar do lado da · 

1.cvolução, vieram tornar mais aAlictiva, mais desoladom ainda minha 
posição e a de meus companheiros ele infortunio. Ao passo que os pri
meiros já. conhecem lt sua nova situação e destrncblm de certa liberdad e 
relativa em suas acçõcs, nós continuamos ao contrario, no mesmo viver 
de ha quarenta e dois clins, padecendo as inclemencil~s do tempo, sem 
roupns, mal &limentados c coactos como verdadeiros prisioncíros ele 
guern1. Aquellcs mesmos de nossos compftnheiros guc procuraram n'umlt 
evasão sem viol encia a bordo da Affonso ele Albuquerqtte a melhorilt de 
ôU& sorte , foram retirados :í força do con17ez da embftrcação argentina 
em que F se &chavnrn . R eclamados pelo govemo da Republic& Argen
tina, como justa reparação ela offensa feita f\. sua bandeira, nas sua·s pro
Prias aguas, esses companheiros ainda uão lh e fomm entregLles. 

"E como se tudo isso não b&stassc hój e se nos offerecc ainda a triste 
perspectiva de uma longa viagem })ara destino que V. Ex .• eleve sem 
duvida ign or::tr, visto como ainda não se dignou informar-me qual seja 
ao certo, tendo-se limitado a declarar-me verbalmente hontem pela pri
meira vez, suppôr não poder deixar de ser para Lisboa. Comprehende-se 
quanto nos importa saber quaes os compromissos de honra que o go-

. verno ele Portugal diz ter coutrahido com o do Braz i I; quaesqucr que se
jam porém, e acima cl'elles, deverá estar o compromisso moral que con-

, 

• 
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trabiu tacitamente pam co mnosco, desde que nos acceitou como asy
Jaclos Á. sombra de sua bandeira. E é sem duvida menospr~zar um tal 
compromisso o occultar-nos, como se t em feito até agora, as condições 
d'esse asylo, assim como gua1·clar em reserva nosso destino, que ali ás 
todas as noticias que circulam na imprensa platina e elo Rio ele Janeiro, 
indicam como devendo ser algnm ponto das possessões portuguezas ela 
costa oeeiclental ela Afriea. • 

Era isto mesmo na vespera da eva::.ão. A baldeação 
para o Pedro III esta v a feita, e elles v iam-se n'um na vi o, 
onde nada havia. 

Nada tem Augusto de Castilho com o affretamento do 
Pedro III, nem com o alistamento de sua tripulação; é 
certo, porén:, que o fretador fa ltou por completo ao con
tracto, e a demora da part ida d'esse navio em grande parte 
foi devida a isso. 

Nem agua potavel, nem carvão, nem camas, nem ma_n
timentos, - nada trazia o navio! 

O capitão de bandeira nomeado por Augusto de Casti
lho para esse navio, duas vezes lhe participou o estado em 
que o enCGJltrou -e tudo isso era logo transmittido ao 
consul de Portugal: 

Mas a trama revol via-se por todos os lados- todos cons
piravam para se retardar a sabida, espera.ndo-se porventura 
uma resolução do governo portuguez. 

Chegou-se mesmo a fazer um te legramma faÍso expedido 
para retardar a partida do Pedro III! 

Castilho conserva-se de uma imparcialidade rigorissima .; 
mantem e resiste a esta tensão enorme a gue tudo tinha che
gado; telegrapha repetidas vezes, como já vimos. 

Mas o governo nã0 attendia a nada. 
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Não permittir o desembarque- era a sua unica ordem. 

Na noite de 26 para 27 d'abril, pelas 2 horas da mad~u
gada, sem que das corvetas se podesse ver, um vapor com 
um grande lanchão a reboque, atraca ao lado bombordo do 
Ped1·o IJJ, e a evasão realisa-se . 

~aldanha da Gama, elle proprio, salta, ou é levado para 
o lanchão, e os asylados que restam a pordo só ahi 
ficam, por . ter dado pela fuga o tenente O li ver. 

Aífastam-se no vapor Republica com o lanchão a rebo
que. A canhoneira Artigas suspende logo, persegue-os, 
dispara tiros de artilheria, e aprisiona os fugitivos; mas 
leva-os para terra, onde são recebidos com enthusiasmo! 

Portugal reclama por violação de territorio. 

Mas até hoje ainda não houve satisfação! 

Ex fi.. 3741 o capitão de mar e guerra Lopes de Andrade 
m investigação já dita, escreve o que segue: 

I e 

« •.. achando-se aquelle vapor (Pedro 111) fundeado no an-
coradouro exterior de Montevideu, e proximo das corvetas 
A1indello e Affonso d' Albuquerque, mas que pelas suas posi
ções relativas então, nada poderiam ver do que se passava 
do lado bombordo do PedTo IIJ. 

«Tambem li tudo quanto por essa occasião a imprensa de 
Buenos-Ayres publicou. · 

cc ••• devo dizer que difficil seria evitai-a (a evasão) ha
vendo tanta gente n 'isso . empenhada, e creio mesmo com 
acquiescencia das authoridades da Republica Oriental. 

cc .. . Disse que estava convencido da acquiescencia das 
auctoridades orientaes e passo a expôr a razão do meu 
modo de pensar. 

ccQuando se deu pela fuga dos asylados de bordo doPe-



3gz 

dro III, a canhoneira General Artigas Jogo que descob riu 
pela prôa da Nfindello um vapo r com uma lancha a rebo
que, suspendeu immediatamente, fazendo fogo com a arti
lheria, obedecendo os fu gi ti vos; parando ·logo!!! 

«Conhecida a posição dos na vi os na occasião da fuga, é 
caso para estranbar da parte da canhonheira General Al-ti
gas tanta vigilancia, e sobretudo o suspender e fazer fogo 
em seguida! isto depois de duas horas da noite !! 

«É li cito suspeitar que se conhecia o que ia succeder e 
que se tratava apenas de salvar as apparencias. 

ccHa para mim ainda outro facto, que confirma o que 
atraz disse àce'rca da complacencia das authoridades daRe
publica Oriental. 

"Um vap~r levando a reboque um grande lanchão (chata 
como no paiz lhe chamam) viola a quarentena, e o t.erri
torio ·portugucz, representado pela bandeira e fiammula 
que o Pedro III já tinha arvorado! 

<cD'estes factos tem logo conhecimento o governo daRe
publica pelo auto levantado na capi tania do porto de Mon
tevideu que eu li. 

«Era conhécido o nome do vapor- Republica- o da chata 
- Envidiosa - os no mes dos donos e respectivos patrões, 
tu do isto cons.ta do auto além de que os jornaes publica
ram minuciosas descripções . 

<<Pois até á minha sabida de Monte videu ainda o governo 
oriental não se julgava habilitado para poder proceder con
tra os auth0res do duplo attentado - violação de quaren
tenà e de territorio estrangeiro , como foi reclamado pelo 
encarregado de negocias de Po rtugal em Montevideu . 

cc Que concluir de tudo isto, senão que as authoridades lo
caes, conhecendo o projécto da evasão, o protegiam sal
vando as apparencias, mas não castigand o os aucto rcs, que 
o auto levantado na capitania do porto torn ava bem co
nhecidos, como deviam, em satisfação com quem mantit1ha. 
boas relações in ternacionaes ? >J 
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As ultimas evasões de que a accusação não trata 

No regresso do Pedro III, depois de baldear os asylados 
para o Allgola, evadiram-se ainda alguns d'estes, escondi
dos no proprio Pedro fll. 

E note-se que foram ainda sob a bandeira portugueza, 
pois, como o narra o relatorio do capitão de mar e guerra 
Lopes d'Andrade, elle não poude, por maior que fosse seu 
desejo, fazer-lhe arriar a bandeira, porque isso estava no 
contracto de fretamento~ -

E não é só isto: 

Dos proprios asylados que chegaram a Portugal, alguns 
houve que se evadiram dos proprios presídios, onde o go
verno os pozera. 

É bem conhecida a evasão de um, de que os jornaes de
ram completa noticia, indicando até o caminho que levou, 
indo a Madrid e d'ahi dirigindo-se a um ponto de Hespa
nha, onde embarcou para Buenos-Ayres . 

E, por fim, de todos os que restavam, que fez d'elles o 
governo? 

Foi-lhes permtttido, sem ruido algum of:ficial, que mudas
sem de residencia para outros paizes, excepto o Brazil, e as
signaram para isso um simples termo perante o general 
commandante da praça. 



Se com esta garantia (?) o compromisso tomado se cum
pria, porque se niío acceitou então a proposta que Salda
nha da Gama fez muito a tempo a Augusto de Castilho e 
gue este transmittiu ao proprio presidente do conselho ? 

Em 28 de março Castilho telegraphava: 

«Ha razões para suppôr_Saldanha officialidade 
estar prompto para não promover hostilidades 
dentro de prazo de tempo rasoavel; officiaes in
feriores, praças de pret, não ha o menor perigo. 
Se V. Ex.a auctorisar a contractar offe~ecer ga
rantias sufficientes governo Brazil. Alguns offi
ciaes querem seguir para o seu destino Europa, 
quando partir o paquete directo. Pedir resposta 
com a maxima.. urgenCJa dar as necessarias ins
trucçóes. » 

Este teleg·ran:una nunca teve a n'le· 
nor resposta! 

Foi, porém, recebido, pois está no CJJian"o do Governo. 
Não foi sonegado, este. 

E já depois da evasão, em 28 de abril, Saldanha da 
Gama dirigia este telegramma a Ca~tilho: 

Telegramma de 28 de abril de 1894. 

Ilha das Flôres 

Movimento 'de ante ayer irresistible tuvc que sa,Jir de abordo yo por 
no desamparar los alumnos navales sin recursos. Rucgo el desembarco 
de los pocos alumnos que queclaron abordo y de t'bdo nuestro equipage. 
Si no puede V. Ex.• orclenarlo ó si Je ]J:tsado no basta todavia para re
solver el caso de nuesb:a translacion á Portugal, mi palabra queda em
penada al Gobierno portugués y volveré a p1'esentarme á V. Ex.• Juego 
que tenga llevado mis cJeberes de gefe y de companero aqui dispuesto á 
seguir para Lisboa de cualquier modo, caso que Ped1·o III, tenga gar· 
pado antes. Debemos desembarcar eu Montevideo á las dos de la tarde 
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de h~y. En seguida me haré conducir á la rada esterior para recibir las 
ordenes de V. Ex.' Lamento profundamente ser causa para V. Ex.• de 
tantos disgustos y contrariedades. Sal ndo a V. Ez.', atentamente y con 
la mas sincera gratitud 

Saldanha da Gama. 

E no dia seguinte mandava est'outro ao presidente do 
conselho: 

(Telegramm a) . 
Monteviden, abril 28 de 1894. 

Presidente do Conselho de Ministros - Lisboa. 

Represent!\nte diplomatico vosso aqui não informou }JOr certo noss a 
affiictiva sitaação, más condições vapor P ed1·o I II , c· outras causas que 
motivaram e justificam retirada ultima de bordo meus companh eiros ü~ 

fortunio. Tambem desembarque para não deixar companheiros desam 
paro aqui, mas fica minha palavra empenhada pelos que seguiram, e 
logo haja garantido' situação prisioneiros, par tirei immediatamente, 
Lisboa. 

Não será preciso custodiat·-mc. 
Acceitae segurança e respeitoso apreço. 

Assignado 

Saldcunha da Gama, Contra-Almirante. 

O que agora o governo fez, tarde e ás escondidas, póde 
explicar-se porventura, depois dos protestos de fazer manter 
o inmanutenivel compromisso? 

E note-se: 
Eu não c'ontesto o direito çie. se deixarem seguir em li

berdade homens livres; o que faço é refe'rir esta verdadeira 
fuga das proprias 1nãos do governo e por 
consentimento d~elle - a qual, dado o compro
misso, é positivamente a violação d!este; em quanto que a 
evasão de 26 de abril não é imputavel a ninguem; pois ne
nhuma das auctoridades e officiaes portuguezes concorre
ram para ·ella . 
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Emfim, isto tinha de acabar, como começára: por actos 
sem valor logico e absolu tameqte es~omeados,- o que não 
impediu, por duas vezes (que se saiba), que o presidente 
do conselho lhe chamasse ordens terminantes e 
rigorosas dadas e repetidas ! 

Como afinal, embora filho da politica, este processo vem 
a um tribunal de Justiça; como portanto, se trata de jus
tiça, digam as consciepcias dos homens rectos, que justiça 
ba aqui a fazer depois de tudo isto! 

'' 
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O confiicto diplomatico 

A nota do governo brazileiro é concebida em extraordi
narios termos : 

Não foi só depois da evasão de 26 de abril que o go
verno brazileiro teve desejos de quebrar as relações com 
Portugal: 

O marechal conseguíra dobrar tudo quanto sobre seu 
caminho se lhe opposéra. Só as potencias estrangeiras se a tra. 
vessaram por vezes n'elle - e obrigaram-o a retroceder, ou 

. a passar de lado. 

Já expliquei a pag. 149 e seguintes o que sigrlificava a 
retirada do CoJ1de de Paço d' Arcos, e como já d 'essa vez 
o marech ::}l queria entregar as rec·redenciaes ao nosso re
presentante: 

Por isso, e porque esta materia de sua natureza é melin
drosa, mas tambem porque em qualquer outro caso não 
teria relação immediata com o processo, eu limito-me a 
chamar a attencção de quem a ler sobre o seguinte: 

Se houvesse para alguem du vida sobre a natureza d'este 
processo, sobre ser exclusivamente um processo de politica, 
essas duvidas c.essariam. ao ler este documento. 
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Houve mais de uma fuga de asylados. Us dois governos 
clamam tanto com o compromisso tomado - e, todavia, 
como a no'ta (tambem se não. sabe porque) fala só da fuga 
de 26 de abri l - o processo mandou-se expressamente li
mitar a essa! 

A accusação não é, pois, indispensavelmente 
feita em preito á Justiça-é-o positivamente em satisfagão 
ao marechal Floriano Peixoto. 

Se não houvesse a nota do dr. Cassiano do Nascimento, 
não haveria este processo. 

A nota diplomatica, lida depois de todo este meu trabalho, 
só deixa um·a impressão : a de que é um documento, e~ que 
os factos são narr~dos e apreciados de um modo inadmis
sível e que isso só bastaria p~ra lhe respond~r. 

Que se esperava? 

Pois sobre tão longo caminho, como este, em que a di
recção superior dos negocias de Portugal levou este paiz 
n'um verdadeiro caminho do Cal vario, não se foi ainda antes 
da ruptura de relações, telegrapbar o seguinte, que é mi
serrimo? 

((Encarregado de negocias de Portugal no Rio de Janeiro 
28 abril r8g4. 

ceDas circumsta~cias da evasão, está o governo colhendo 
todas as indispensaveis informações. Mas desde já 
procure V. Ex." ahi o ministro dos negocias estran
geiros· para lhe testemunhar o vivo pez:.~1.r com que o 
governo portuguez recebeu' esta inesperada noticia e .para 
lhe decLarar que o g01m'1to · 1·etirando immediatamente o 
commando aos commandantes das corvetas Mindello e Af
fonso d'Albuquerque, vae ordenar que · se instaure o 
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comj)etente processo, pa1·,r em conselho de guerra serem 
devidamente punidos os que se mostrarem res- . 
ponsaveis pela falta de cumprimento das ordens terminan
te& e rigorosas .que pelo governo portuguez foram dadas e 
repetidas. - Hint'{_e 'RJbeiro. » 

Finalmente .: 

D'esse documento officialmente e positivamente se vê 
que o marechal nada quer do commandante superior das 
forças na vaes portuguezas; quer, mas é do governo. 

As relações chamadas diplomaticas podem ter-se roto no 
ponto de vista official : 

As relaçõe; e a fraternidade entre portuguezes e bra
zileiros estão como d'antes. 

Entre um bomem altivo e pr:epotente, que com um pulso 
de ferro levou um gabinete ás mais espantosa~ subservien
cias, e os chefes d'esse gabinete, pode haver um confiicto . 

Entr"e Portugal e o Brazil, entre po(tuguezes e brazi!eiros, 
se até aqui havia as mais cordeaes relações, d'aqui por 
deante, ainda mais indes tructi velmente ficarão edificadas ! 

A sal v aÇão de mais · de 5o o brazileiros - · e o poupar-se 
á Historia do Brazil no seculo XIX u!'l1a pagina de barbarie 
- são serviços que um povo não esquete nun ca . 

O nome de Augusto de Castilho, em vez de fi car ligado 
ao facto de um conflicto a que só o desleixo e a incompeten
cia de dois homens deram causa,- perdurará, como ~otivo 
intimo e vi víssimo, de no fim do nosso seculo se terem es
treitado as sympathias dos dois povos e por um facto de 
que a conscie1~cia publica . do Brazil nunca perderá a me
moria, - porque se entre os homens pode h a Ye r itigra tos, 
entre as nações, não ha ingratidão. 
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