








OOT.A.VIO 
------- ___ ,._~ 

A BALAIADA 
1839 

DEPOIMENTO DE "UM DOS HERÓES 
DO CERCO DE C":.iXIAS 

SOBRE A REVOLUÇÃO: DOS "BALAIOS" 

RIO DE JANEffiO 
GPm.PaJ!hia Typq~r~phic~0dt> Brazil 

93, Rua dos Invalidas ,, 93 
1903 





A BALAIADA 
>· 





RODRIGO OCT.A. VIO 

A BALAIADA 
1839 

DEPOIMENTO DE UM DOS HERÓES 
DO CERCO DE CAXIAS 

SOBRE A REVOLUÇÃO DOS "BALAIOS" 

RIO DE JANEIRO 
Companhia Typographica d~ Brazil 

93, Rua dos Invalidos, 93 
1903 



(Publicação feita no Tomo LXV, Parte 11, 
da Revista Trittlensal do I11stituto Historico.) 



A BALAIADA 
1839 

DEPOIMENTO DE UM DOS HERÓES DO CERCO DE CAXIAS 

SOBRE A REVOLUÇÃO DOS "BALAIOS" 

Reside hoje na cidade de S. Paulo, muito avançado em 
annos, pois nasceu em 1814, o tenente-coronel honorario 
do Exercito Ricardo Leão Sabino, filho do Maranhão. (I) 

Relações de familia me fizeram app~:oximar, pelos 
annos de 90 a 92, do velho militar, cuja conversação, cheia 
de interesse, me despertou desde logo viva curiosidade. 

· Em pouco tempo me apercebi de que o então Major 
Sabino (2) era um repertorio inexgotavel de narrações 
guerreiras, de historias de passados tempos . Tendo tido 
uma longa vida, cheia. de luctas e accidentes, voluntario 
do Duque de Bragança, no cerco do Porto (3); professor 

(1) Posteriormente á leitura deste trabalho, feita pelo autor no In
stituto Historico, o Tenente- Coronel Sabino falleceu, aos 17 de Abril 
de 1902, em Lisboa, para onde fôra a passeio em companhia de seu 
filho Dr .. Horacio Belfort Sabino, residente em s. Paulo. 

(:.!) As honras de Tenente-Coronel lhe advieram . por força do De
creto de 12 de Novembro de 18.94, que promoveu ao posto immediato 
os officiaes honorarios com serviço de campanha. 

(3) Assim contou o nosso heroe sua historia na campanha de 
Portugal em um artigo publicado na Província de S. Paulo de 24 de 
Julho de 1887, sob o titulo Datas p01·tuguezas: 

«Desse faustoso dia, que a colonia portugueza vai festejar, sou eu 
em S. Paulo talvez o unico representante vivo, ainda que brasileiro 
nato. Estudando no Porto na época em que o flXercito paCificador sob o 
commando de D. Pedt'o IV desembarcou em l'arafita ou terras do Min
dello, alistei-me voluntario em suas fileiras, e achei-me em todos os 
e<:\mbates durante o cerco do Porto. 

/; 
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de latim, em Caxias, arvorado em commandante de arti
lharia na invasão dos balaios; soldado da legalidade na 
repressão das revoltas liberaes de S. Paulo e Minas, em 
1842, do Rio Gt·ande do Sul, em 1845, contava o major 
Sabino, na simplicidade de sua linguagem pittoresca, mas 
despida de inuteis atavios, os snccessos, em que fôra parte 
os memoraveis acontecimentos em que se vira envolvido. 

E era um prazer ouvil-o, com a sua physionomia ex
pressiva, referindo anecdotas de campanha, pequenos 
episodios de guerra, curiosas narrações de viagem. 

Do que elle contava, porém, mais interessante era 
a historia da balaiada, o desordenado motim das classes 
inferiores no Maranhão, e que tão sanguinolenta revolu
ção implantou em todo o solo da antiga província. 

Fiz parte da expedição que, sob o commando do Conde de Villa 
I<'lor, em principio de Junho âe 1833, por meio de falúas e da escuridão 
da noite sahio pela foz do Douro, açoitada pelas metralhas e fuzilarias 
das trincheiras do Cabedello, para· ir embarcar em sete vapores ingle
zes, nos quaes guardados por nove vasos de guerra, costeamos as praias 
até as Berlengas de Lisboa e depois montamos o cabo de S. Vicente, para 
irmos desembarcar perto de Ta vira, em Algarve, ao som da canhonada 
de parte de um pequeno forte. · 

De posse da cidade de Ta vira, sem resistencia, marchamos logo 
para Faro, Lolê, S. Bartholomeu de Missines, Mesejana, Albufeira, AI
valada, Beja, Cascilhas, Setubal e Almada, onde mesmo em marcha 
derrotamos os seis mil homens do general Telles Jordão, que foi morto 
quando, disfarçado em habitos de commissario de viveres, procurava 
escapar á morte ; porém um soldado seu já preso e muito embriagado 
o descobriu, sem querer, saudando-o pelo seu nome, quanto bastou para 
os nossos o crivarem de balas e golpes. 

No dia seguinte o povo de Lisboa despejava por nos ir felicitar e 
conduzir em galeras ou falúas; entramos em Lisboa nesse dia 24 de 
Julho, um mez completo desde o nosso desembarque em Tavira. 

Para melhor fazer as honras a esse faustoso dia não entro nos de
talhes dos feitos dessa marcha triumphal de oito e nove leguas por 
dia, pat•a não diminuir os louros do dia 24, repartindo-os com os 
outros seus irmãos anteriores, a começar de Tavira. 

Constava nossa heroica expedtção apenas de cinco dizimados ba
talhões: o 2 e 3 de caçadores, o 3 e o 6 de infantaria, em que me achava, 
quarenta academicos lanceiros , com duas peças de c. l ás costas de 
cavallos e um batalhão de jovens francezes, que não passou de Faro, 
lá ficando de guarnição. 

E' com esta perrxigua ou insignificante força que entramos em 
Lisboa, onde o Visconde de Santa .!Hartha tinha ás suas ordens doze mil 
homens e em Almada seis mil com o Telles Jordão, em Albufeiras sete 
mil com o Visconde de Mulelos, que nos vinha no encalço a marchas 
forçadas. 

Apezar de me referir ao dia 24, não devo omittir que fui até Ass~ 
ceiro e Evora Monte, onde findou a guerra. n \ 
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Foi por occasião d·esses tristes e graves successos 
que o Major. Sabino teve melhor ensejo de desenvolver suas 
aptidões militares, seu tacto guerreiro. Das recordações 
da sua vida, . por certo, essas, da guerra dos balaios e do 
cerco de Caxias, eram as que mais intensamente lhe des
pertavam velhas emoções. 

Occorreram ahi as peripecias mais notaveis da sua 
existencia, as situações mais perigosas em que se encon
trara, os actos mais assignalados que praticara. 

Por isso, relembrando esses acontecimentos, o velho 
guerreiro se animava, a phrase tomava calor e, não raras 
vezes, as pausas da narração eram pontilhadas pelas reti
cencias das lagrimas, que lhe brotavam dos olhos vivos ... 

Pois não é menos do que a historia dessa revolução 
dos balaios, que aqui venho depositar. 

De factos que registrei, após as longas palestras do 
Major Sabino, e, sobretudo, de notas que elle mesmo es
creveu, e cujos originaes conservo, elaborei esta narração 
onde, de minha parte, não ha nenhum trabalho de estudo 
e pesquiza. 

Não fui aqui m~is do que um registrador de alheia 
narrativa; e, como essa narrativa é o depoimento de tes
temunha de sciencia propria e digna de fé, aqui a deposito 
no precioso archivo do Instituto Historico para que se não 
perca tão valiosa contribuição para a historia dos interes
santes successos de 1839. 

I 

Preliminares da revolução 

Durante os ultimos annos da Regencia um accentuado 
espírito de rebeldia e reacção contra o elemento portuguez 
animava os liberaes exaltados de tddo o Imperio e ateava 
a guerra civil, que se alastrou, intensa e devastadora, do 
extremo norte ao extremo sul. 

No Maranhão, em 1838, a incandescencia dos animos 
havia levado a revolução ao momento da explosão inevi
tavel. Ahi esses liberaes eram cognominados berntevis, do 
titulo de um jornal que, em ling·uagem popular e desco-
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medida, propagava as idéas desse liberalismo rea_~Ciójtario 
e do nativismo intransigente:- a expulsão dos portúgue
zes, o confisco de seus bens. 

Em Caxias, a principal cidade do interior e rico em
porio commercial, onde naturalmente fermentavam todas 
esses idéaes revolucionados do tempo, era professor de 
latim Ricat·do Leão Sabino, moço filho da terra, mas que 
se havia casado em Portugal com uma senhora portugueza, 
quando lá fôra a estudos. 

Em casa do moço professor, como elle fosse eximio 
tocador de flauta, reunia-s~ á noite alegre companhia de 
amadores de musica, entre os quaes um francez, antigo 
boticario e insigne violinista, por nome Labord. 

Por certo tempo esse francez começou a ser menos a.s
siduo ás costumadas reuniões em casa de Sabino, até que, 
certa manhã, alli appareceu, de modo preoccupado, e, pro
curando conversar a sós com o seu amigo, pediu-lhe que 
se informasse se na cidade se achavam oito pessoas, cujos 
nomes indicou e entre as quaes Severino Dias Carneiro , 
Fernando Mendes de Almeida e Major Marques. Precisava 
muito Labord saber disso com segurança e á noite viria 
buscar a resposta. 

Como se tratasse de cidadãos qualificados e influen
tes, desconfiou o professor do intento de I1abord e pergun
tou-lhe para que precisava elle saber de tal. A principio 
recusou-se o francez a dizer qualquer cousa, mas afinal 
declarou que a revolução estava imminente e que arre
bentaria de um dia para outro, sendo assassinados simul
taneamente os oito cidadãos nomeados. 

Mostrando-se incredulo Sabino, Labord informou-o 
mais de que1 todas as noites, em casa do Juiz de Paz, Ber
nardo Antonio da Silveira , reuniam-se os conspiradores 
em torno de uma mesa de voltarete, emquanto no quintal 
reunia-se a capangada. Pela meia noite servia-se a ceia e 
depois, despedindo-se os parceiros, que em sua maior parte 
eram estranhos ás machinações i·evolucionarias, fecha
vam-se as portas e soava a hora da conspiração. 

Estava assentado que, logo que houvesse certeza de 
que aquelles oito chefes dormiriam na cidade, o rompi
mento ~e daria pelo seguinte modo: um capanga iria, por 
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alt.~noite, pedir o fogo á sentinella do quartel e, emquanto 
esta-~~tivesse entretida com elle, seria apunhalada por ou
tros capangas, que, em seguida, se apoderariam das armas 
e ·do quartel. Feito isto, iriam á casa de um dos oito indiví
duos indicados, óbrigal-o-hiam a sahir para a rua, deixanno 
a casa bem gmtrdada para que ninguem della sahisse; e, 
servindo-se desse prisioneiro; iriam-no fazendo chamar de 
casa· em casa os outros sete, que assim iriam sendo todos 
presos sem tumulto. Senhores do quartel e dessas pessoas 
influentes do partido adverso, os revolucionarias nada mais 
tinham que receiar. Então os portuguezes seriam expulsos 
de Caxias e mudar-se-hia a feição dos negodos publicos. 

O professor Sabino . aconselhou a Labord que se não 
· mettesse nesse negocio, além de mais, porque não acredi

tava no seu bom exito. Labord replicou que se contava 
com mais de quinhentos homens decidinos a tudo e que, 

· presos os influentes do lugar, o triumpho seria seguro; e 
assim instou c·om o professor para que se informasse do pa
radeiro dos oito cidadãos, conforme lhe havia pedido. 

Lembrou então Sabino ao seu interlocutor, que era 
casado com uma portugueza; ao que lhe-tornou Labord que 
não se incommodasse com isso, porque a revolução só vi
sava os homens e principalmente os do commercio. 

E como Sabino ne modo algum se mostrasse resolvido 
a acompanhar o antigo boticario, este, dizendo-lhe que não 
queria estar na pelle dos indivíduos a quem procurava, 
fez-lhe sentir o risco de vida que corria se contasse a al
guem qualquer das cousas que ouvira de sua bocca. 

Partido que foi La.bord, o moço maranhense, contrario 
por princípios a esse projectado levante e amigo de ·algu
mas das victimas já condemnadas, foi entender-se com a 
mulher, cujo conselho ouvia sempre, e esta perguntou-lhe 
o que pretendia fazer. Indeciso mostrou-se o professor, 
pr-ocurando o melhor me.io de livrar-se dessa difficil con· 
.jtmctura. A mulher, porém, replicou-lhe energicamente 
que o que havia a fazer era sem perda de tempo ir avisar 
a estas pessoas do risco que· corriam e dar emfim todos os 
passos para que abortasse o plano infernal. Com isso con
cordou Sabino, dizendo preferir morr'er ao punhal dos re· 
volucionarios do que permittir que tantas atrocidades 
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fossem commettidas, com seu conhecimento. E dali partiu 
para a casa de Fernando Mendes de Almeida, a quem re
latou todo o oécorrido, pedindo-lhe que agisse com cautela 
e sem cbmpromettel-o. 

Entretanto, ao· dia seguinte pela manhã, é citado Ri
càrdo. Leão Sabino por um meirinho para: a audiencia do 
Juiz de Paz, o já mencionado conspirador Bernardo Anto
nio da Silveira. E, ahi comparecendo á hora aprazada, já 
encontrou Labord e Fernando Mendes de Almeida, acom
panhado do advogado Dr. Gonçalo da Silva Porto, que, 
dirigindo-se ao professor, disse-lhe que o havia feito citar 
para, perante a baiTa daquelle tribunal, vir declarar ju
dicialmente o que havia, no dia anterior, dito ao Sr. Fer
nando Mendes, ali presente. 

Sorpreso de tal procedimento, não perdeu entretanto 
Sabino a presença de espirito e respondeu tranquillo que 
o que havia dito ao Sr. Fernando era simplesmente que, 
tendo-se encontra,do com Labord, perguntara-lhe se elle 
havia ouvido fallar alguma cousa sobre uma projectada 
revolução, ao que Labord respondera que de facto ouvira 
dizer que se pensava nisso. Interrogado por seu turno 
Labord confirmou plenamente as declarações do professor 
de latim. 

E mai.s do que isso não conseguio árrancar do de
poente o advogado Dr. Porto. Depois do debate, que não 
foi longo, o Juiz de Paz, contrariado, disse: 

-Eis ahi como se dão as cousas! contam o que lhes 
parece e depois, chamados a jurar, negam, negam sempre. 
Póde retirar-se, Sr. Sabino. 

E Sabino retirou-se e, ao sahir, encontrou a esposa 
que o esperava anciosa, á porta do ~uditorio. 

Dando-lhe o braço, seguiam os ~ous para casa quando 
ao lado lhes surgio Labord que, abrindo o paletot e mos
trando o cabo de um punhal na bainha das calças,· disse : 

-Vês, meu amigo! Se outra cousa houvesses dito na 
audiencia, ali mesmó cahirias morto, e a revolução teria 
arrebentado, porque a casa do Juiz de Paz estava cheia 
de homens, promptos ao primeiro signal. 

E por esta fôrma, nesse momento, frustraram-se as 
tentativas de um levante em Caxias. 
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Os animos, porém, não hav_iam serenado, nem os exal
tados haviam desistido ainda da sua funesta preoccupação, 
quando um successo criminoso veio precipitarJ:os aconte
cimentos. 

Pouco tempo depois dos casos que acima foram rela
tados, recolhendo-se á casa, certa noi:te, o Coronel da 
Guarda Nacional Raymundo Teixeirà Mendes, cidadão 
muito bemquisto e de caracter brando, pertencente ao par
tido liberal, foi segmo por dons bandidos que ·o assassina
ram, vibrando-lhe 18 facadas. 

Aos gritos da victima as patrulhas correram ·ao 1ugar 
do crime, mas já os assassinos se haviam escondido e junto 
do corpo só se encontrava a esposa do assassinado, D. Rosa, 
presa de in compara vel dor. 

Este crime foi attribuido a Severino Dias Carneiro , 
um dos chefes oppostos ao partido bemtevi, que, segundo 
constou, para vingar-se dA uma phrase de Teixeira Mendes 
a seu respeito, fornecera os capangas que o mataram. 

Este respeitavel cidadão era padrasto do Dr. Fran
cisco J osê Furtado, que depois representou papel tão bri
lhante na politica do Impedo. 

Como quer que fosse, a morte desse liberal precipitou 
os acontecimentos. Os bemtevis de Caxias, não confiando 
nos proprioR elementos para a revolta e tendo sciencia de 
que um grave e·poderoso motim havia estalado na Villa da 
Manga, mandaram emissarios convidar esses revoluciona
rios a vir se apoderar de Caxias, como desgraçadamente 
aconteceu e pela forma que .ver-se-ha adiante. 

li 

Na Villa da Manga 

Foi a pequena Villa da Manga, distante 12leguas da 
·. Capital e 20 mais ou menos do rio Itapicurú, o theatro da 

primeira desordem que não pôde ser suffocada e se alas
trou, conflagrando quasi todo o territorio da Provincia. 

Nesse povoado .um preto de nome José Gonçalves 
commettera um assassinato. 
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. Raymundo Gomes, irmão de José Gonçalves e desti
mido faci:qora, vendo o irmão· e companheiro de tropelias 
preso -e r~olhido á cadêa do lugar, foi ter çom o Juiz de 
Paz e pedió-lhe que proporcionasse a fuga do criminoso. 

Negou terminantemente o Juiz de Paz o que lhe pedia 
Raymundo e declarou-lhe que José Gonçalves só seria res-
tituído á liberdade se · o Jury o absolvesse. · 

Ante a inflexibilidade do Juiz retirou-se Raymundo 
Gomes, tendo feito, porém, a formal ameaça de vir no dia 
seguinte arrancar o irmão da cadêa, por bem ou á força. 

Beceioso o Juiz de Paz de que o pretQ bandido pro· . 
curasse converter em realidade sua temeraria ameaça, tra
tou desde logo de tomar providencias que assegurassem a 
effectividade da prisão do assassino e garantissem a paz 
publica na emergencia de um motim. 

Tendo conseguido reunir 42 guardas nacionaes, o Juiz 
de Paz armou-os como pôde, e ficaram todos de escolta ao 
fragil edificio que servia de cadêa. 

Ao outro dia, pela manhã, Raymundo Gomes, acom
panhado de mais sete companheiros, entrou na Villa, dis· 
posto a executar o que havia promettido ao Juiz de Paz. 
Tendo conseguido aproximar-se sem que ninguem lhe em
baráçasse a marcha, o bando de Raymundo Gomes fez uma 
descarga sobre a inexperta guarnição, pondo-a em com
pieta debandada. Senhores do terreno, então, os assaltân
tes apoderaram-se da cadê~t, e, arrombando-lhe as .portas, 
de lá tiraram, nã.o só José Gonçalves, como todos os outros 
criminosos que se achavam reclusos, em numero de oito 
ou dez. 

Depois do exito feliz da audaz façanha, o bando amo
tinado andou pela Villa e circumvizinhança em correrias e 
llepredações, de tal modo avolumado por companheiros e 
camaradas que de todos os lados lhe chegavam que, em 
poucos dias, formava um respeitavel contingente de mais de 
duzentos homens. Tendo chegado á ettpital noticia destes 
graves successos, o Presidente da Província, então Vi
cente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo, mandou sem 
perda de tempo 200 homens de linha para pacificar a villa, 
e esse contingente, no primeiro encontro que teve com os 
amotinados, os destroçou inteiramente. 
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Satisfeitos pela facil victoria, contentaram-se o& com
mandantes da fot·ça regular que fôra á Villa da Manga com 
a primeira batalha e, na esperança de que, desnntntelados 
os revoltosos, cada um seguisse seu rumo e fosse cuidar 
de sua vida, retiraram-se para S. Luiz. · 

Illusoria era, porém, essa perspectiva optimista. Os 
revoltosos foram~se pouco a pouco reunindo de novo, en
grossados por novos contingentes de vadios e perversos 
sertanejos que de todos os lados lhes vinham chegando e, 
algum tempo depois, constituíam um poderoso exercito que, 
ameaçando a tranquilidade do até então pacifico povoado, 
vivia em continuas rapinas e assaltos ás propriedades ru
raes mais proximas. 

Era então Presidente da Província Manoel Felizardo 
de Souza e Mello, ·que armou contra os revoltosos da Manga 
uma expedição de 400 homens, commandada pelo Capitão 
Pedro Alexandrino e pelos Alferes Pa.checo e Graça e que 
seguio sem detença para o sertão. 

Presentindo os rebeldes a aproximação da tropa, mu
daram de tactica, e, em vez de aceitarem combate, como 
desl!ostradamente haviam feito ao primeiro contingente, 
internaram -se pelas matas proximas da Villa; e, na picada 
da mata da Lagoa, por onde vinham as forças do Governo, 
envolveram-nas, fazendo-lhes um fogo mortífero por todos 
os' lados. Surpresos e dizimados desde logo pelo impetuoso 
ataque; apoz uma inutil resistencia; todas as forças expe
dicioll!l.rias foram aprisionadas, apoderando-se os rebeldes 
de todas as armas, munições e fardamento, depois de ha
verem morto cruelmente o Capitão Pedro Alexandrino. 

Foi profunda a impressão que estes successos causa
ram no animo publÍco. Circularam a respeito os boatos mais 
contradictorios e até chegou-se a dizer que ás forças do Go
verno haviam sido fornecidas munições com balas de papel. 

Como é facil de praver, depois desta victoria, forti
ficados os rebeldes pelo grosso da expedição, que se lhes 
incorporou e, bem fornecida agora de armamento e mu
nição, a sedição tomou aspecto assustador. 

Dia. a dia engrossava o exercito de Raymundo Gomes , 
chegando-lhe reforços até do interior remoto da Província 
e do Pianhy. 
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Neste pé estavam as co usas ÍlaVilla da Manga, quando 
emissarios dos btmtevis de Caxias vieram procurar o chefe 
do exercitQ revolucionaria e solicitar seu auxilio para a 
projectada revolta, convidando-o a marchar sobre a ci
dade, que ficava 80 leguas acima, pelo rio Itapicurú. 

Aceito desde logo o convite, no qual viram Raymundo 
Gomes e sua gente a fortuna, porque sabiam que a linda 
Caxias era um celleiro bem sortido, poz-se em movimento 
a grande columna dos rebeldes. 

Ainda pelo caminho novos bandos vieram se reunir 
ao grosso das forças, sendo desses bandos os mais consi
tleraveis os de Livio Castello Branco, com cerca de 1.000 
homens, de Milone e de Mulungueta, com cerca de 800 
cada um, de Pedro de Moura, vindo do Piauhy, com cerca 
de 600 e o do caboclo Coque, que se reunira a Raymundo 
Gomes, com cerca de 400 companheiros. 

Além desses valiosos contingentes que, dia a dia, 
mais avolumavam a temerosa expedição, logo ao sahir da 
Villa da Manga tinha-se-lhe incorporado com toda a sua 
gente, já de negregada chronica, o celebre Balaio, des
abusado crioulo, cujas façanhas, de todos sabidas, faziam 
elo seu nome sinistro o terror do sertão. 

Uma vez reunido á gente de Raymundo Gomes, o 
Balaio assumio a posição proeminente que sua sinistra 
fama lhe assegurava, e papel tão impo1:tant~ representou 
nesta crudelíssima rebellião que do seu appellido se tirou 
o nome por que é na historia conhecido todo este movi-

. mento:- a balaiada. 
Assim, consideravelmente augmentada, approximou

se· de Caxias a força rebelde, que o espírito apaixonado 
dos políticos energumenos desencadeou, como uma calami
dade, sobre a prospera cidade. 

Anciosos por cevar a sua ambição estimulada, sem 
respeito a nenhuma disciplina, sem ollediencia a nenhum 
chefe, aggremiados em torno da bandeira revolucionaria . 
apenas por força do instincto desordeiro e sanguinario, 
sem nenhuma aspiração, sem nenhum idéal, esses homens, 
<1ue marchavam á conquista de Caxias, apenas. unidos 
pela solidariedade do crime e da rapina, constituíam, 
por certo, um perigo tão grave como não haviam imagi-
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nadO aquelles mesmos cuja cegueira lhes havia guiado 
os passos. 

E agora, nesse decisivo momento, emquanto acam~ 
pados pelas cercanias da cidade, a turba revoltada, aguar
dando a hora do banquete, aterrorisava as populações com 
os écos de sua grita descompassada, em Caxias febrilmente 
tomavam-se as derradeiras providencias para a defesa do 
inopinado assalto. 

III 

O cerco de Caxias 

Logo que em Caxias se soube que os revoltosos, acha
mado de alguns chefes influentes do partido bemteví, mar
chavam sobre a cidade, o Prefeito da comarca, autoridade 
que então tinha funcções policiaes e administrativas, João 
Paulo Dias Carneiro, convocou o povo para uma grande 
reunião no largo dos Remedios, afim de se tomarem as de-
liberações que a situação exigia. · 

A convocação produzio o desejado effeito, pois que o 
povo resolutamente attendeu ao convite do Prefeito e 
foram assentadas todas as providencias necessarias . 

Ficou resolvido formar-se um corpo de toda a bur
guezia, cada qual' armando-se e fardando-se á sua custa , 
e mais crear-se um esquadrão de cavallaria e um parque 
de artilharia, devendo-se desde logo começar o entrinchei
ramento da cidade. 

E assim se fez. Com a actividade febril, que a gra
vidade do momento impulsionava, puzeram-se mãos á obea. 
Em menos de dez dias achava-se em pé de guerra um corpo 
de mais de mil homens, cujo commando geral foi confiado 
ao Tenente-Coronel José Dias Carneiro, filho do Prefeito; 
esse corpo de exercito dividia-se em oito companhiàs, com
mandadas cada uma por Capitão, e para ellas foram no
meados 16 tenentes e 32 alferes. Todas essas nomeações 
feitas pelo Prefeito foram posteriormente confirmadas pelo 
Presidente da Província. 

Organisou-se tambem um esquadrão de cavallaria, ao 
commando do negociante Alexandre José de Siqueira, 
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tendo sido confiado o commando da artilharia, o trabalho 
do entrincheiramento da cidade e a direcção de todos os 
aprestos bellicos ao nosso conhecido professor de latim 
Ricardo Leão Sabino, unica pessoa que em Caxias tinha 
conhecimento pratico de co usas de guerra, pois, havia feito, · 
pouco tempo antes, a campanha de Portugal, nas fileiras 
de D. Pedro IV. 

Transformou-se Caxias, a tranquilla cidade do inte
rior, num centro de movimento e de agitação. Suas ruas e 
p1;aças, até esse momento apenas habituadas ao rumor ho
nesto e fecundo do trabalho e do transito commet·cial, eram 
agora o theatro de exercícios militares, de marchas e con
tra-marchas; ouviam-se descargas de fuzilaria e vozes de 
commando disciplinando improvisados recrutas ; todos es
tavam entregues, cada qual de accôrdo com a sua condição, 
aos variados misteres da guerra e da defesa da cidade. 

O Capitão Sabino, encarregado da artilharia e do en
trincheiramento das ruas, fez prodígios de actividade e de 
perspicacia. Foi descobrir no lastro de embarcações, que 
estavam no porto, e no fundo de antigos armazens, velhos 
canhões abandonados e carcomidos; retirou-os, conver
tendo-os em armas de guerra, promptas para seu fatal ser· 
viço. Sob sua direcção um numeroso gmpo de senhoras 
formou um operoso laboratorio de munições; umas derre
tiam o metal e fundiam balas, outras fabricavam cartu
chos, que outras iam enchendo de polvora e outras ainda 
arrumando e dispondo nos cunbetes. 

Era de ver-se a maravilhosa transformação da vida 
habitualmente calma de Caxias ; a approximação do pe
rigo, convergindo todos os esforços para um resultado 
commum, despertava o instincto de conservação e lan
çava todos os habitantes da cidade no trabalho incessante 
que, nesses dias que precederam o cerco, se observou em 
Caxias. 

Todas as ruas que davam entrada para a cidade foram 
fechadas com fortes trincheiras de fardos de algodão e 
abriam-se, pelo interior das casas, nas ruas externas, 
brechas por onde a guarnição pudesse circular, de trin
cheira a trincheira. Nessas casas tambem foram abertas 
pequenas frestas ou seteiras por onde a fuzilaria pudesse 
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repellir a invasão, sem perigo de ser dizimada pelas forças 
assaltantes. 

Na mais importante dessas trincheiras collocon o 
Capitão Sabino as duas melhores peças qne conseg·nira 
arranjar, servidas por oito artilheiros, que só esses foram 
os que se prestaram a ajudai-o no manejo de arma tão pe
rigosa. . 

E, emquanto as cousas assim se passavam em Caxias, 
do sertão vinham tambem chegando reforços, dos quaes 
üs mais consideraveis foram os do Tenente Coronel Seve
rino Dias Carneiro, pardo, irmão natural do Prefeito João 
Paulo, que veio com uma força de 400 sertanejos arma
dos e municiados, e os de Francisco Dias Carneiro, outro 
filho do mesmo Prefeito, que trouxe cerca de 200 praças . 

Assim ficou a cidade com uma guarnição approxima
damente de dons mil homens, promptos para a defesa ou 
para o ataque. . 

E, nessa faina de aprestos bellicos, cerca de trinta dias 
decorreram antes que o primeiro tiro fosse ouvido da parte 
do inimigo. Certa manhã, porém, o ataque rompeu. Houve 
umas escaramuças entre guardas avançadas de ambos os 
campos, e já alguns feridos foram trazidos a braços para 
Caxias. Indizível panico produziu na cidade a vista deste 
primeiro sangue. Até então, como que se não acreditava 
seriamente na realidade do caso. Como sóe acontecer sem
pre em situações semelhantes, aguarda v a-se inconsciente
mente · o imprevisto que, na ordem social, as mais das 
v~zes transforma o aspecto das situações. 

O soffrimento real dos primeiros feridos, porém, des
fez as derradeiras illusões. Era realmente a guerra, estu
pida, brutal e deshumana, que vinha bater ás portas da 
cidade, e esta certeza decidiu a s9rte dos habitantes de 
Caxias. Os pusilanimes e fracos recolheram-se ao mais 
fnndo de suas casas~, · os fortes e resolutos, porém, puze
ram-se· a postos, fortes e resolutos. 

Depois das primeiras escaramuças os sitiantes cir
cumdaram a cidade e apertaram o cerco. Imitando a ta
ctica dos sitiados, acastellaram-se nas. casas que haviam 
ficado além das trincheiras e dali fuzilaram desesperada
mente as guarnições da cidade. 

2 
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Foi uma luta incessante que durou quarent~ é ~·serl 
dias, não respeitando a noite1 nem cedendo mesmo á impe
tuosidade da chuva, que por vezes cahiu copiosa durant~ 
o cerco. O inimigo crescia todos os dias, ao passo que o .,._. 
effectivo das forças sitiadas, qué não podiam receber refor
ços, todos os dias diminuía, por numerosas bai_xas. O hos~ 
pital de sangue regorgitava de enfermos, aos quaes qua
tro medicos prestavam soccorros desvellados. Por outro 
lado, escasseavam os viveres na cidade, ao passo que aos 
sitiantes havia ·ficado livre campo para as rapinas. Assim 
era fatal que Caxias, dentro em pouco se . visse na neces~ 
sidade de se render. Os rebeldes faziam repetidos assaltos 
a diversos pontos da cidade, mas eram rechassados pela 
energia dos sitiados, além de que, as armas de que dis
punham, na maior parte espingardas de caça e chuços, não 
lhes favoreciam muito a funesta empreza. 

Era fatal, porém, aproxima chegada do dia da ren
dição. 'l1ambem as munições de guerra iam escasseando 
aos sitiados, e sobretudo a convicção da inutilidade dos 
seus desesperados esforços ia levando o desanimo e o des~ 
alento aos heroicos defensores de Caxias. 

Achavam-se as cousas neste pé quando occorreu o 
episodio que foi talvez o mais notavel de toda a. historia 
da revolução dos balaios. 

Os rebeldes haviam resolvido dar um assalto deci
sivo a um ponto da cidade e para isso concentraram grande 
parte de sua força e o ataque foi ordenado. O ponto esco
lhido foi o lugar denominado Páo d' .d.gua, q ne, por isso 
mesmo que era propicio para a conquista da cidade, havia 
sido aquelle em que o Capitão Sabino, collocara as duas 
peças que commandava com os seus oito valentes arti-
lheiros. · 

O entrincheiramento onde estavam collocadas as 
peças ficava contíguo á igreja de S. Benedicto e fazia-se 
fogo sobre o largo que lhe ficava por ti·az. 

Desde as cinco horas da manhã durava a luta, e va
rios e encarniçados assaltos foram dados, sem exito, pelos 
sitiantes, que se não cansavam, entretanto. · 

O ponto era valorosamente defendido pelo Capitão 
Sabino, com sua artilharia e mais cem praças da guarnição, 
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algumas · na trincheira, outras nas casas proximas, per
fura.das internamente, como dito ficou~ 

Eram já seis horas da tarde e os derradeiros raios 
do sol allumiavam o campo desmantelado dos sitiados 
exhaustos. Os sitiantes se aperceberam que a repulsa da 
guarnição de Caxias diminuía consideravelmente de in
t~nsid.ade e prepararam-se para um impetuoso ataque que 
contavam fosse decisivo e afinal triumphante. E não se 
illudiam os assaltantes: as forças sitiadas estavam sem 
elementos de repellir uma nova tentativa de invasão da 
cidade. 

A unic.a peça qu~ restava ao Capitão Sabino, tinha 
sido carregada de seixos até a bocca, para um ultimo tiro, 
por falta absoluta de outro qualquer projectil. Dos artilhei
ros uns tinham sido mortos, outros se tinham internado, 
feridos ou impossibilitados de proseguirem no combate. 
Reforços não podiam chegar ao:Capitão, porque o ataque 
era simultaneo em todo o circulo da cidade, de modo que 
havia receio de deslGCar a guarnição dos diversos pontos 
assaltados. E assim o valoroso commandante da trincheira 
de Páo d'Agua, onde mais intenso era o assalto, achou-se, 
um momento, só, ao lado de sua peça, com varios ferimen
tos pelo corpo e apenas acompanhado de um seu escravo, 
tambem já ferido por bala. Além dessas duas pessoas, na 
trincheira apenas existia:uma creatura viva, um pobre 
professor de primeiras letras que, pouco adiante da peça, 
jazia no chão, gemendo !los graves ferimentos recebidos. 

Achava- se o Capitão nessa situação desesperada 
quando ainda mais lhe veio aggravar a affi.icção a retirada 
de 1J5 praças que restavam !las cem que guarneciam as 
proximidades da trincheira. Esses homens, exhaustos de 
forças, e mortos de fome, desesperados da chegada de 
reforço que os viesse render, como já haviam diversas 
vezes mandado pedir, abandonaram seu posto de inntil e 
custoso sacrificio. Antes de partir para dentro da cidade 
vieram, porém, ter com o Capitão Sabino no intuito de 
convencei-o de que devia fazer o mesmo e levai-o comsigo, 
por bem ou por mal. . 

Inntil, porém, foi o esforço junto do Capitão. Este 
preferia morrer no seu pgsto a abandonai-o á discreção do 
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inimigo. Mas, vendo o Capitão Sabino a insistencia ·dos 
retirantes, propoz-Jhes o seguinte:-« Bem, en seguirei; 
mas antes tentemos nma derradeira façanha. Tornem vocês 
aos seus postos, preparem as armas, apontem-nas pelas se
teiras e, quando ouvirem o som da minha flauta, desfechem 
a queima~roupa no inimigo que eu vou attrahir para junto 
da peça; com a qual tambem lhes farei fogo.» . 

E os soldados obedeceram, retirando-se para seus res
pectivos abrigos. Então o Capitão -Sabino, subindo para 
cima da peça, cuja bocca se achava mascarada por um 
pranchão suspenso por duas guascas de couro, bradou ao 
inimigo que chegasse, acenando-lhe com um lenço branco, 
tinto de sangue. . 

Os sitiantes, a medo, foram-se approximando do ponto 
em que se achava o Capitão, sósinho sobre a trincheira, e 
ahi, sob a boccà da peça e das seteiras que a ladeavam nas 
casas proximas, reunio-se um formidavel troço de balaios. 
Então o Capitão Sabino, como se fosse um partidario delles, 
dirigio-lhes uq1a arenga e, exbortando-os a que se man
tivessem em ordem, disse-lhes que ia abrir as trincheiras, 
e, para que entrassem na cidade em boa ordem, mandou 
que se formassem em columna. 

E, finda a allocução, emquanto os rebeldes, cumprindo 
as ordens do supposto chefe, formavam columua, o Capitão 
Sabino tomou da flauta, que casualmente tinha comsigo, 
ergueu um viva a Sua _Magestade o Imperador I que foi 
correspondido em confuso alarido e poz-se a tocar com en
thusiasmo o hymno nacional. 

Confiantes deixaram-se ficar os balaios, offerecendo 
todo o seu flanco descoberto á fuzilaria inimiga, quando 
uma formidavel descarga foi ouvida de envolta com a grita 
e vozeria infernaes dos rebeldes sorpresos, muitos dos 
quaes cahiram mortos e feridos. 

Ouvidos os primeiros tiros de fuzil, em obra de ·um 
momento, o Capitão Sabino saltou da peça, cortou as guas
cas, porque sósinho não podia suspender o pesado pnl.n
chão, e lançou-lhe fogo disparando-lhe sobre o ouvido um 
tiro de clavinote. 

Aconteceu, porém, que o pranchão descido não des
mascarou completamente a bocca da peça, de modo que 
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parte da carga levou comsigo não só o pranchão como todo 
o entrincheiramento de fardos de algodão onde elle estava 
preso, causando um ruído infernal e lançando um panico 
irresistivel na fileira assaltante. 

Tal foi o e:ffeito do estratagema do Capitã.o Sabino que 
os rebeldes puzeram-se em debandada, deixando no campo 
mortos e feridos, alguns dos quaes foram sendo recolhidos 
pelos parentes durante a noite, que entrou calma e tene
brosa. 

E, graças a estes successos, houve tempo de cheg·ar 
novas forças áquelle ponto da cidade, cujas trincheiras 
foram refeitas, evitando-se assim que na.quella noite Ca
xias fosse tomada de assalto. 

Este acontecimento fez éco em toda a província, tendo 
delle chegado noticia á Corte, pelo que o Imperador galar
doou o Capitão Sabino com as honras de Capitão do Exer
cito, o habito de Cavalleiro da Ordem do Cruzeiro e com 
uma pensão de 100$ mensaes, que a Assembléa Geral re
duzio a 40$, equivalente ao soldo de súa patente. · 

IV 

A occupação de Caxias 

No quadragesimo diá do cerco já era completa a falta 
de viveres em Caxias, tendo sido abatidos até os seis bois 
de carro qne puxavam, de um para outro reducto, as peças 
de artilharia, conforme as necessidades da defesa. . 

Já nada havia na cidade que fosse susceptível de ser· 
vir de alimento· á população extenuada. E de tal sorte, tor
nava-se inevitavel a contingencia da capitulação. 

· No fim do cerco era commandante em chefe das forças 
de Caxias o Coronel Severino Dias Carneiro, e elle pro
prio, na noite da antevespera da entrada dos rebeldes na 
cid'ade, mandou chamar o Capitão Sabino, que percorria as 
linhas de guarnição, e informou-o que seu irmão, o Pre
feito,já havia enviado um emissario a negociar a capitula
ção com os rebeldes, mas que as condições dos balaios eram 
inaceitavéis; exigiam a entrega de oito chefes, entre os 
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quaes os interlocutores, o Coronel Severino e Capitão Sa
bino, para serem fuzilados no dia da entrada na cidade, a 
prisão de todos os que haviam pegado em armas e o saque 
geral para pagamento das tropas. Apenas promettiam res
peitar as familias. 

Em vista de tal situação, propoz o Coronel ao Capitão 
Sabino romperem o cerco naquella noite com alguns outros . 
companheiros e seguirem na direcção da Capital. · 

A essa proposta objectou o Capitão com a segurança 
das familias que ficavam. 

- Mas, essas não ficarão mais seguras se nós aqui 
ficarmos, respondeu o Commandante em chefe ; porque, 
para nós aqui o que nos espera é a morte, ao passo que fu
gindo poderemos ainda vir com forças regulares ajudar a 
repellir estes bandidos de Caxias. . 

Aceito finalmente o alvitre, e convencido que tudo era 
preferível a ficar na cidade, na imminencia de uma capi
tulação desgraçada, o Capitão Sabino despedio-se, promet· 
tendo á meia noite comparecer no ponto indicado: 

Ao chegar em casa entendeu-se com a esposa. e esta 
declarou que o acompanharia para onde elle fosse. Era por
tngueza., e prefereria ir pat·tilhar da arriscada jornada, do 
que deixar-se alli ficar á espera. de um supplicío certo. 
Assim accordados, prepararam duas pequenas malas de 
roupa qúe confiaram ao seu escravo, e pouco antes de meia 
noite, se apresentaram no lugar do combinado encontro. 

Já ahi esperava pelo Capitão o Coronel Severino, mas 
para dizer-lhe que era imposE:ivel a aventura. 

Os sertanejos de Caxias, tendo noticia das negocia
ções para entrega da cidade, estavam todos se bandeando 
para os rebeldes. MuitQs chefes, o proprio Prefeito, João 
Paulo Dias Carneiro, segundo já se fallava, haviam pas
sado para o lado dos sitiantes, e elle mesmo, o Coronel Se
verino, para fugir a uma morte de outro modo inevita.vel, 
jã. estava negociando sua passagem. Alli havia entretanto 
ficado até aquelle momento, por dever de lealdade para 
com o bravo camarada, de quem se despedio muito commo
vido. 

Desnorteados com estas revelações do Coronel, Sabino 
e a esposa recolheram-se á casa de D. Carlota. de Aqnino, 
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que lhes havia offerecido asylo, e ondejá encontraram re
colhidas cerca de vinte familias, entre as quaes a de Fer· 
naado Mendes de Almeida. 

Essa respeitavel e genei·osa senhora era apaa·entada 
com um dos chefes sitiantes, Pedro de Moura, que viera 
de Pastos Bons· com cerca de 400 sertanejos, e agora se 
achava acampado do outro lado do rio, na Trisidella, e já 
havia mandado dizer á sua parenta que viria fazer quar
tel em sua casa. Prevalecendo-se dessa favoravel circum
stancia, a boa senhora esperava obter protecção para todas 
as familias de sua amisade. E assim aconteceu até certo 
ponto. O Capitão Sabino ahi esteve durante algum tempo, 
e nã.o mais voltou á sua casa, que foi invadida e saqueada 
como quasi todas as casas da cidade. 

Das demais pessoas que se foram apadrinhar em casa 
de D. Carlota, alguns negociantes portuguezes, e dezeseis 
caixeiros, tambem dessa nacionalidade, foram requisitados 
e conduzitlos todos á prisão geral pelo proprio Pedro de 
Moura, que receiava alguma· represalia dos seus compa
nheiros de armas. 

Por toda a parte cada qual tratava egoisticamente da 
propria salvação, mandando offerecer resgate de sua pes
soa, compra de um salvo-conducto ou protecção da ban
deira revolucionaria, a este ou áquelle chefe, mais humano 
ou mais ambicioso. 

De tal geito, pouco se soube do que ia acontecendo a 
cada uma das principaes figuras da defesa de Caxias. 

Quanto ao Coronel Severino, sabe-se que, tendo al
cançado a protecção do caboclo Coque, assim mesmo, quasi 
foi victimado. · 

Logo que alguns chefes maJs intolerantes tiveram 
conhecimento de que o Coronel Severino se achava entre 
as forças do caboclo, mandaram um contingente para re
conhecei-o e prendel-o. Era noite quando o contingente 
che.gon aos campos do Coque, que logo fez formar em linha 
suà gente e entre ella metteu o Coronel disfarçado em ser· 
tanejo. Percorrendo as linhas com fachos accesos, porém, 
e examinando as praças, uma a uma,. foi reconhecido o 
Coronel a quem o emissario quiz logo matar. Salvou-o, 
porém, o extraordinario sangue. frio e presença de espi-
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rito que revelou nesse momento. Tendo sido elle infor
mado que os balaios pretendiam poupar seu irmão natural, 
o Prefeito, e que todo o odio se concentrava em si, assim 
exclamou o Coronel aos seus adversarios : 

- Pois querem vocês matar o cabra; poupando o 
bmnco 1 Lembrem-se que vocês são cabras tambem, e que 
eu, um dia, poderei ser seu amigo, ao passo que o br!fP~ 
nunca o será. Não digo que deixem vocês de exercer stflr 
vingança ; mas, não se deixem illudir pelos chefes que 
qu~rem salvar o branco. 

Estas considerações detiveram um pouco o ímpeto dos 
balaios, e a intervenção opportuna do Coque acabou de 
livrar o Coronel da morte immediata. 

- Meus amigos, ponderou o chefe caboclo, isso não 
vai assim. O homem está preso. Amanhã tambem serão 
presos os outros todos e o conselho de guerra é que ha de 
decidir da sorte delles I 

E por essa forma escapou da morte o Coronel Seve
rino Dias Carneiro, um dos mais destemidos defensores de 
Caxias sitiada. 

O resto da noite e o dia seguinte áquelle em que Sa
bino se recolheu á casa de D: Carlota de Aquino, passára~se 
entre sobresaltos e preoccupações. Ninguem sabia ao cEWto 
o que occorria na cidade, chegando de instante a instante 
noticia dos boatos mais contradictorios e inverosímeis. 

Para informar-se do que realmente havia e poder 
tomar alguma resolução conveniente, ao anoitecer, oCa
pitão Sabino, deixando sua familia e as demais que esta-
vam asyladas em casa da boa D. Carlota, presas da maior 
anciedade e consternação, sahiu a colher noticias verda
deiras da situação. Per<{orreu todos os pontos guarnecidos, 
encontrando-os todos abandonados, sem uma sentinella ; 
armas e munições á discreção do inimigo. 

. '!'ornou ã casa para dar informações do que havia 
observado e, em seguida, voltou o Capitão para a cidade, 
seguindo na direcção da igreja de S. Benedicto, onde··-t>c
correra o curioso episodio, derradeiro successo militar da 
defesa de Caxias. 

Ao chegar ao largo ouviu o Capitão o ruído caden
ciado de uma força que se approximava. Fixando o o~har 
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para o lado de onde vinha o rumor de passos, distinguiu· 
na escuridão da noite um grosso contingente que entrava 
a cidade pela trincheira abandonada. 

Recuou !'ara um lado afim de deixar passar a força, 
mas foi percebido e seguro pelo personagem que vinha 
na frente e lhe deu voz de prisão. Aconteceu que o guia 
dessa força rebelde era o Tenente da Guarda Nacional 
Joaquim Caetano, bemtevi que no principio do cerco havia. 
sido recolhido preso em Caxias e de quem agora o Pre
feito João Paulo ·se servira para combinar a occupação 
da cidade. 

O Tenente Joaquim Caetano conhecia o Capitão Sa
bino, se bem não houvesse entre elles maior intimidade. 
Dotado de caracter bondoso e genio pacifico, era geral
mente estimado em Caxias. Fora preso por suspeitas vãs. 
'l1inha principio de morphéa. 

Reconhecendo o Capitão e não só querendo salval-o, 
como aproveitar os serviços que ainda pudesse prestar, 
o guia exclamou aos rebeldes que o haviam segurado: 

- Olá, camaradas ! Deixai este homem que é dos 
nossos. 

E após, vendo Sabino livre, approximou-se e infor
mou-o que trazia aquella força por uma medida combinada 
entre o Prefeito João Paulo e o Chéfe Coque, afim de com 
ella guarnecer todos os pontos da cidade para que, quando, 
no dia seguinte, o Balaio entrasse com . sua gente desen. 
freiada, encontra~se as posições occupadas, procurando-se 
evitar assim os morticínios e a pilhagem 

Informado o Capitão Sabino dos intuitos daquella 
gente, tomou conta della e, emquanto o Tenente Joaquim 
Caetano voltava para o campo das rebeldes onde o chama
vam outros trabalhos, foi guarnecendo os pontos mais con
venientes da conquistada Caxias, reservando um ultimo 
contingente para o morro do Fidié, para onde seguiu 
apressado. 

Era esse um morro muito alto, que ficava a um lado 
da cidade e onde havia uma peça de artilharia na qual , 
depois das nove horas da noite, se davam tiros· de polvora 
secca, de hora em hora, conio para chamar o exercito que 
se acreditava em marcha para soccorrer Caxias. Aguar-
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nição do Fidié, se.parada inteiramente das demais guarni
ções, estava na completa ignor.ancia do que occorrera na 
cidade e para lá se dirigiu o Capitão apressado para evi
tar que fosse dado o primeiro tiro, qne seria interpretado 
como acto de hostilidade e poderia determinar funestas 
represalias. 

Aconteceu, porém, que approximando-se elle da peça, 
como fossem nove horas, o sargento artilheiro, um moço 
portuguez, dispara a peça. 

Sobresaltados os rebeldes precipitam-se a elle, sup
pondo-se atacados e só com grande esforço conseguiu Sa- . 
bino salval-o da furia dos conquistadores. 

A estes, porém, conseguiu o Capitão convencer afinal 
que aquelles tiros de polvora secca eram apenas para in
dicar as horas, sendo conveniente que continuassem a 
ser dados com regularidade, pelo que ainda, nessa der
radeira noite, foram ouvidos de hora em hora os tiros do 
Fidié, chamando pelo sertão além um soccorro que não 
chegava nunca. 

Desembaraçando-se o Capitão Sabino dessa repug
nante missão, que aceitára, entretanto, de boa mente, para 
evitar mal maior, pois, essa gente do Coque era a que mais 
pacifica. e menos sanguinaria se mostrava dentre toda a 
numerosa caterva revolucionaria, recolhia-se á casa do 
seu asylo, quando encontrou na rua o Juiz de Direito 
Dr. Antonio Manoel Fernandes Junior e o Dr. Miranda, 
estimado clinico da cidade . -

Vendo-o, interpellaram-no desanimados : que faz? 
que ha? que nos conta? 

O Capitão informou-os do que sabia: estava tudo per
dido. Caxias, a esse momento, já era presa dos rebeldes. 
Abraçaram-se os tres e, despedindo-se, cada um seguiu 
rumo diverso. 

Chegado á casa de D. Carlota de Aquino e pondo 
todos ao corrente do que se havia passado, o Capitão fez 
ver a esta bondosa senhora que convinha quanto antes 
procurar no campo dos rebeldes o seu parente Pedro de 
Moura, · afim de obter que elle lhe mandasse guarnecer 
com segurança a casa, antes que a gente do Balaio e de 
outros facinoras entrasse na cidade. · 
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Pediu-lhe D. Carlota que se incumbisse dessa missão 
-salvadora. E, pela terceira vez nessa noite, deixou o Ca
pitão Sa.bino a casa, dirigindo-se para a beira do rio. Ahi 
-chegado, e vendo do outro lado o acampamento dos si
tiantes, poz-se a gritar pelo nome de Pedro de Moura. 
Este, avisado de que o chamavam, manda um caboclo atra
·Vessar o rio em uma canoa afim de saber o 'que queriam 
·delle. 

Informado de tudo e sabedor de que a gente do Co
que já guarnecia a cidade, Pedro de Moura e Bernardo 
Antonio da Silveira, o Juiz de Paz bmntevi, a que já nos 
referimos, e que se achava em sua companhia, enviaram 
immediatamente para Caxias 800 homens, quasi todos da 
~gente de Moura e do chefe José Raymundo de Sá Moscoso. 

Toda essa gente marchou e foi ensarilbar armas em 
frente á casa de O. Carlota, aonde já se havia recolhido o 
·Capitão Sabino. 

De tal geito, quando amanheceu o dia, Caxias já se 
.achava occupada por mais de tt·es mil homens. Aperceben
do-se disso, as demais forças rebeldes foram entrando sob 

·-6 commando dos seus respectivos chefes. 
O Balaio foi dos ultimos a entrar. Mesmo entre os 

-ehefes rebeldes era olhado com desconfiança e antipathia 
por sua índole brutal e perversa. Tendo começado como sar
gento de Raymundo Gomes, na sabida da Villa da .Ma.nga, 
desde que se sentiu com alguma força propria, negou obe· 
diencia ao seu primitivo chefe. Em brutalidade e perver
-sidade só o igualava nos arraiaes dos rebeldes o chefe ou 
,quadrilheiro cognominado- o Ruivo. 

Terminada a occupação da cidade pelas forças assal
~tantes, dominou Caxias uma desordem indescriptivel. 

Todo o dia seguinte á noite em que esses snccessos se 
·deram esteve a cidade entregue ao saque e á depredação, 
ao sabor desordenado de cada caudilho. 

. A ninguem se respeitava, não havia chefes cuja au
.tol'idade se fizesse sentit·; cada qual agia por conta pro
,pria, cevando, como entendia, os appetites estimulados 
.pela prolongada e tenaz resistencia dos sitiados. 

Ouviam-se pelas ruas correrias, e assuadas e toda a 
:Sorte de crimes se praticou. 
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Aquelles cujos nomes estavam em maior evidencia e
que não haviam conseguido a etficaz protecção de um chefe
poderoso, trataram de se occultar do melhor modo que 
puderam. Assim mesmo, muitos delles foram descobertosr 
prE:Isos e maltratados. 

Foi o que aconteceu ao velho Fernando Mendes de
Almeida, que era um dos oito requisitados na resposta á. 
capitulação proposta pelo Prefeito. 

Elle se havia escondido sob uma pilha de madeira em 
casa de Miguel Belleza. Ahi mesmo, porém, foi descoberto: 
e levado, em grande tumulto, preso através da cidade. Ao: 
passar a escolta, que o conduzia, pela casa de D. Carlota 
de Aquino, a esposa de Fernando Mendes, D. Esmeria 
Mendes de Almeida, que acompanhava o marido, viu 
numa janella o Capitão Sabino e pediu-lhe que viesse em 
seu soccorro. 

Immediatamente o Capitão, apezar do risco em que 
corria, mas confiado em que o não conhecessem, desce á 
rua e dirige-se á escolta - Camaradas, não maltratem a 
esse homem! Elle é dos nossos! Foi quem nos mandou 
aquelles barris de polvora que recebemos ao chegar junto: 
de Caxias! 

1!: graças a essa piedosa mentira, o velho Fernandi> 
Mendes foi conduzido com brandura e chegou vivo á prisão: 
onde esteve algum tempo. 

Para se aquilatar da desordem que havia, basta narrar 
um pequeno facto que dá a mostra da anarchia reinante •. 

Em casa de D. Carlota estava uma escrava dos Men
des de Almeida, por appellido Túca, e que era empregada 
em contínuos recados e serviços na rua. 

De uma vez que entrou em casa coutou que o lindo 
cavallo que pertencia ao negociante José Pedro dos San
tos, já estava nas mãos do 18° dono, tendo uns sido suc
cessivamente mortos pelos outros, pela simples ambição, 
de possuir um cavallo bonito. 

O primeiro rebelde que o furtou foi ter a úma botica. 
e pediu um copo de cachaça. Respondendo-lhe o boticario 
que alli não havia cachaça, o rebelde quiz matai-o, quando: 
cahiu morto por um tiro desfechado, á queima roupa, por 
um companheiro que se apoderou do sinistro animal. 
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Este, pouco adiante, so:tfreando o galope em q.ue ia, 
disse ufano a um grupo que encontrou :-Comprei este ca· 
'Vállo barato. Custou uma bala! 

· -Pois, por esse preço tambem o compro eu, reto r· 
-quio-lhe um balaio, já muito bebedo; e, dando execução ao 
intento manifestado, derrubou da sella o companheiro com 
um tiro certeiro. Ao montar, porém, como estivesse em
briagado, cahiu por terra e foi um terceiro que, prevale
·cendo-se do incidente, apoderou-se do animal e disparou 
·estrada em fóra. · · . 

E, assim por diante, numa successão tragica de 
·crimes. · 

v 

Commissão á Capital 

Insupportavel se tornou a situação creada em Caxias 
pela desintelligencia dos chefes conquistadores. 

Não os guiando nenhum ideal politico, não os ligando 
nenhuma especie de solidariedade ou subordinação, irri
tados uns com os outros pela protecção que uns e outros 
dispensavam a varias personalidades influentes de Caxias, 
esteve por pouco a rebentar um conflicto tremendo entre 
{)S vencedores, o que por certo maiores males viria accres
centar a tanta desgraça já consummada. 

Em face dessa situação, alguns dos influentes bem
tevis de Caxias procuraram agir no sentido de apaziguar 
o animo dos balaios e pôr termo á situação anormal da ci
dade. Para esse fim entenderam-se com Raymnndo Gomes 
e óutros chefes mais cordatos e resolveu-se reunir uma as· 
sembléa dos chefes das forças sitiantes afim de se tomarem 
medidas de ordem geral, que todos deveriam respeitar. 

E assim se fez. Depois de varias sessões, que a prin
dpio foram tnmultuoRas, e sempre contra o voto do Balaio, 
qne a todas as propostas respondia :-«Mentira do Diabo ! 
Não adopto! »-a assembléa resolveu : 

1.° Confiar o commando em chefe das fo1::ças ao preto 
Raymundo Gomes. 
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2. • Considerar todos os prisioneiros communs e não
deste ou daquelle chefe. 

3. • Sujeitar a prisão todos os adversarios influentes,. 
mesmo aquelles que haviam comprado caro o patrocínio
de algum dos chefes. 

4. 0 Mandar uma embaixada a S. Luiz entender-se
com· o Presidente da Província para a entrega da Capital, 
sem resistencia. 

5. • Sequestrar todos os bens dos prisioneiros para 
pagamento da tropa. 

Adoptadas estas resoluções, tratou-se de organisar a 
commissão que deveria ir a S. Luiz, e os chefes bemtevis.· 
de Caxias, não confiando absolutamente na situação, não
se sentindo seguros, elles mesmos, disputavam todos, com. 
ardor, um Jogar na embaixada, vendo nesse expediente
um meio de sahir daquella temerosa anarchia. 

E, afinal, feita a escolha dos embaixadores, apresa
ram um hiate, que no Maranhão chamavam então « Cauôar 
Grande», e nelle embarcou a Commissão composta de 18 
ou 20 chefes berntevis, levando uma escolta de 20 homens 
decididos. 

Nesse hiate permittiram que embarcassem algumas 
familir.s e homens velhos, que compraram passagem a 
conto de réis por pessoa. Entre estes conseguio partir de 
Caxias o cirurgiâo Campos de Medeiros, amigo do capitã(} 
Sa bino, que quiz prevalecer-se da circumstancia para par
tir tambem. 

Para isso fez com que sua mulher, ás 4 horas da 
tarde, momentos antes de largar a embarcação, acompa
nhasse a família do velho cirurgião. E, logo que a vio a 
bordo, correu á casa de D. Carlota e convencionou com os 
16 caixeiros portuguezes·, que lá estavam escondidos, a 
fuga ao cahir da noite. 

Para isso sujaram a camisa e a roupa de barro ver
melho, tomaram chapéos de palha com tope amarello, e, 
pés descalços e espingarda ao hombro, deixaram a casa e 
simulando um contingente balaio, marcharam na direcçã(} 
do porto de onde havia largado o hiate. 

Em caminho, passaram por um curral onde rebeldes 
estavam carneando e lhes perguntaram a que iam. 
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- A uma diligencia, responderam . 
-Vão matar algum cabano? 
-Não ! Vamos em busca de rezes para a nossa gente. 
E proseguiram sem que o passo lbes fosse embargado. 

Chegados á beira do rio, desceram pela margem até en· 
contrar uma pequena canoa onde se metteram. A embar
cação era tão pequena, porém, que para dons dos fugiti
vos não houve lugar pelo que tiveram de ir a nado seguros 
com as mãos ás bordas da canoa. 

Felizmente mais abaixo encontraram uma igaraté, 
para onde baldearam, indo então todos mais commoda
mente. 

Tinham apenas quatro remos. E para que todos re
massem serviram-se de talos de folhas de palmeira. 

Por algum tempo seguiram sem novidade os 'intre
pidos fugitivos. Mais abaixo, porém ao passarem por um 
destacamento postado á margem do rio, tiveram voz de 
atracar a canoa e, como não attendessem, antes mais ve
lozmente remassem proximo á outra margem do rio, foram 
alvejados por uma fuzilaria tremenda, que, por milagre, 
nenhum damno lhes causou, graças á escuridão da noite. 

Depois desse successo seguiram o Capitão Sabino e 
os seus companheiros até que, pelas 2 horas da madru
gada, encontraram o hiate encostado ao barranco e amar
rado á beira do rio. 

Com as devidas cautelas passaram -se todos para o 
hiate, que tão cheio estava que só de pé podiam os passa
geirolt se conservar, e ahi, accommodados como foi possí-
vel, aguardaram o dia. . 

· Logo que amanheceu, a escolta que vinha voltou para 
Caxias, conforme as ordens que havia recebido. E, mais 
alliviado, o hiate seguia viagem, chegando ao meio-dia á 
povoação do Codó, onde uma força de cerca de 300 homens 
estacionava por ordem de Raymundo Gomes, afim de reter 
os fugitivos de Caxias. 

Ahi encontrou o Capitão Sabino o seu cunhado Jorge 
Gramoel, fazendeiro no município, e ficou sorpreso de vel-o· 
com o tope de bemtevi. 

Interpellado, respondeu Gramoel que sempre fôra 
liberal, mas que não lhe fizesse o cunhado a injuria de 
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suppor partidario dos bandidos que haviam ensanguen
tado o sertão. No intuito de salvar a povoação e a fazenda, 
todas as principaes pessoas do lugar se haviam arvorado 
em-bemtevis-e, graças a esse expediente, nada haviam 
soffrido até aquelle momento. · 

Teve, porém, o Capitão o desgosto de saber que seria 
muito difficil escapar á vigilancia dos rebeldes. Para elle 
pessoalmente poderia Gramoel, por sua influencia, conse
gnir salvo-condncto; para os demais fugitivos, porém, 
era. impossível. Teriam necessariamente de ficar retidos 
no Codõ. 

Com isso, porém, não concordou Sabino, e disse posi
tivamente ao cunhado que para si não queria outra sorte 
que não foSlle a do seus 16 companheiros e de mais quatro 
defensores de Caxias que en·contrá.ra no hiate. Estava en
tretanto disposto a tentar a fuga durante a noite e pedio 
ao cunhado que arranjasse uma igarité com 20 remos e 
deixasse o mais por conta delles. 

A isso accedeu Jorge Gramoel e, á noitinha, foi Ri
cardo Leão Sabino sabedor de que tudo estava prompto. 
Reunio os companheiros todos e, por volta das 10 horas, 
seguiram pela margem do rio até encontrar a igarité. onde 
embarcaram e partiram com a resolução impetuosa de quem 
tem certeza de que foge a um grave risco. 

Com o excessivo esforço da fuga, porém, algumas 
horas depois estavam extenuados os fugitivos e na impossi
bilidade de continuar a remar. Deixaram então que a iga
rité deslisasse, rio abaixo, ao sabor da correnteza e assim 
os veio encontrar a manhã. 

Encostaram então a canoa e, ·para refazer-se do 
enorme esforço e proseguir na rõta, despiram-se todos 
e atiraram-se na agua. No banho estavam os fugitivos 
quando perceberam que outra igarité, impellida pela força 
de muitos remos, vinha descendo o rio, cortando as aguas 
com fragor. 

Correr para terra, mesmo nús1 e tomar as armas, em 
a.ttitude de defesa, foi obra de um minuto. Então, da iga
rité, que estava proxima dos fugitivos, levantou-se a figura 
de José Lagos, Juiz de Paz do Codó e pessoa das relações 
do capitão Sabino, e gritou : - Não atirem! Não atirem ! 
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Ao que Sabino respondeu-lhe:- Pois então salte e~ terra 
e venha só. 

E assim fizeram. Encostada a igarité, o Juiz de Paz 
saltou e, veio _margeaudo o rio, até o ponto onde estavam 
Sabino e seus companheiros. A igarité, porém, tambem veio 
vindo, á mercê da correnteza, e abicou mesmo no lugar 
em que todos se achavam. Então José Lagos, dirigindo· 
se ao Capitão, lhe disse: 

-Não sabe o que fez, Ricardo Leão Sabino? Com
prometteu seu cunhado, que talvez tenha de pagar muito 
caro a fuga qne lhe proporcionou. 

-Jorge Gramoel nada teve com a nossa fuga, res
pondeu resoluto o Capitão. Apenas o vi rapidamente, e 
nenhuma parte elle tomou no que fizemos. 

- Póde ser que isso seja verdade, retorquio o Juiz 
de Paz ; mas a cousa se podia ter arranjado de outro modo, 
sem perigo para ninguem. 

E fez para Sabino um gesto característico com a ponta 
de dons dedos. 

Então um portuguez, companheiro de Sabino, de 
nome José Vianna, comprehendendo o que desejavam José 
Lagos e seus sequazes, entt·ou na igarité e, tirando do 
bolso de suas calças um pé de meia cheio de moedas, o 
mostrou, dizendo:- Nós não levamos senão isto. São 92 
patacões. Se lhes basta .. . 

Lagos então voltou-se para a canôa e interrogou com 
o olhar sua gente. Aceita a o:fferta, tomou o pé de meia, 
embarcou em sua igarité, ali mesmo fez a partilha do cobre 
e, despedindo-se de Sabino, partio em retirada. 

Depois deste incidente, sem mais demora, os fugiti · 
vos tomaram suas roupas e proseguiram na viagem antes 
que nova sorpt·esa lhes trouxesse a approximação do Codó. 
E assim remaram sem cessar até que, algumas horas de
corridas, foram alcançados pelo hiate para cujo bordo pas
saram; 

Deixe-se, por emquanto , corret· o hiate rio abaixo 
na direcção de S. Luiz, e voltemos a Caxias, entregue á 
sanha dos conquistadores. 

3 
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Apezar das resoluções tomadas na assembléa dos 
chefes sitiantes, o repulsivo Balaio não se conformára 
com a nova situação que se pretendeu crear. 

Continuou a agir por conta propria e a fazer o que 
bem lhe parecia. Foi assim ·que não tendo concordado com 
a retirada das famitias, e outras pessoas estranhas á em
baixada, no hiate, logo que teve noticia da partida da em
barcação, mandou que uma força, por terra, fosse assal
tai-a numa curva que fazia o rio. 

Afortunadamente, porém, quando a força chegou ao 
ponto designado, a muito que havia passado o hiate . 
E assim gorou a traiçoeira perversidade do Balaio. 

Depois da partida do hiate a situação foi melhorando 
em Caxias. Como os rebeldes não tinham outro intuito se não 
o saque e a rapina, logo que se sentiam sufficientemente 
aquinhoados iam partindo para rumos diversos, pelo que di
minuía sempre e consideravelmente o numero dos occupan
tes. De sorte que, em poucos dias, completado o saque da 
cidade, todos os chefes balaios tinham-na abandonado, se
guindo cada qual com sua gente, transportando o fructo de 
suas rapinas, para os sítios de suas tropelias habituaes. 

Vasia por fim Caxias da funesta invasão que tanto 
mal lhe causâra, algumas pessoas de iniciativa, que haviam 
ficado na cidade, começaram a reorganização dos serviços 
desmantelados, creando uma guarda cívica para policia
mento das ruas e protecção das famílias restantes. 

E começou a voltar a gente que se havia refugiado 
nos sítios circumvisinhos. 

Sabedor disso o tredo Balaio, que ainda não se havia 
afastado e, mais incontentavel que os demais, ainda an
dava em roubos e morticínios pelas cercanias da cidade, 
voltou sobre Caxias e fez uma segunda entrada, matando 
quem encontrava e saqueando aquillo que, por milagre , 
houvesse escapado ao saque. 

E nesse dia, era um domingo, chegando ao centro da 
cidade, informado que o padre Gallinha estava of:ficiando, 
mandou um emissario á Igreja dizer-lhe que esbarmsse com 
a missa, que queria ir ouvil-a com sua gente. 

Obedeceu o padre e suspendue em meio o sagrado offi
cio, á espera que chegasse o tremendo salteador. E depois, 
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que elle, com sua capangada immunda e sanguiuaria, in
vadio o templo, recomeçou ·o padre a missa interrompida. 

Finda a cerimonia o sacerdote, transido de paVOI\ 
ainda tomou do calix e, voltando-se para o Balaio , pedio
lhe em nome da cruz que o não deixasse matar. 

Ao que o caudilho lhe respondeu que elle ficava sendo 
o seu capellão! 

Nesse momento algumas caboclas approximaram-se 
do Balaio e disseram-lhe que se queriam casar e mais que 
elle ·lhes désse o dote que lhes havia promettido. 

Ordenou então ao miserando capellão que casasse 
aquellas horríveis mulheres e, depois de casadas, trazen
do-as para a porta da igreja, foi-lhes distribuindo as casas 
do largo de S. Benedicto, indicando-as com as niãos tin
tas de sangue: - aquellas duas são para ti, Zabe ; aquel
las outr<~.s, para ti, Maria, e assim até aquinhoar todas as 
noivas. 

Finda tal scena, que seria grotesca se não fosse tra
gicamente horrível, o Balaio entrou novamente na cidade, 
onde continuou a praticar roubos e mortes. ~ ; 

Felizmente a ceremonia dos casamentos dcm tempo á 
diminuta policia de Caxias de retirar-se para sUil.s casas, 
porque, impotentes como eram essas poucas praças para 
resistir á impetuosidade sanguinaria do bando do Balaio, 
apenas teriam servido para augmentar o já tão immenso 
rol das suas victimas. 

E assim, sem o menor embaraço á satisfação do seu 
desordenado appetite, proseguio o B alaio em sua série de 
crimes, até que, indo assaltar a casa. do Collector Miguel 
Ferreira de Gouvêa Pjmentel Belleza, onde constava que 
havia gente escondida e valores accumuladus, uma bala 
certeira, partida de dentro, varou-lhe ambas as pernas, 
prostrando-o por terra. 

Os companheiros do facínora, vendo-o ferido, ainda 
mais se enfureceram no assalto e, arrombando afinal as por
tas da forte habitação do Collector, nella penetraram, ma
tando quantos encontraram, apenas poupando as mulheres. 

Depois dessa formidavel façanha; esses ultimos re
beldes abandonaram a cidade que pouco a pouco voltou á 
sua tranquillidade habitual. 
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Do Balaio soube-se que, dias depois, morreu, pela. 
gangrena do ferimento recebido. 

E por essa fôrma terminou a revolução em Caxias, 
mas não na província, onde ainda continuou até a chegada. 
e acção do Presidente Coronel Luiz Alves de Lima, ele
vado pouco depois a Barão de Caxias. 

VI 

llxpedições no sertão 

Se em Caxias a situação era essa, que acabamos de 
esboçar não menos critica era a situação da Capital e dp 
resto da Província. ' 

A pouca tropa de linha e de policia, que havia, foi re
unida e mandada para a cidade sitiada, mas lá não havia 
chegado, retardada no caminho por varios incidentes. 

A guarda nacional estava em armas e de guarnição 
ás cidades. 

O insuccesso das expedições officiaes desanimava as 
populações e relaxava a soldadesca. Já narramos o fra
casso completo da expedição mandada pelo Presidente 
Camargo á Villa da Manga, sob o commando do Capitão 
Pedro Alexandrino. E agora, não melhor succedida estava 
sendo a expedição mandada pelo Presidente Manoel Feli
zardo a soccorrer Caxias. Era o Tenente-Coronel J un
queira commandante dessa expedição, composta do Corpo 
de Policia ao mando do Major Feliciano Falcão, de alguns 
soldados do Deposito e de um contingente de trezentas 
praças de linha, vindas de Pernambuco com o Major José 
Thomaz Henriques; ao todo cerca de mil homens. 

Com a desordem, porém, que reinava em toda a parte 
muito mo1·osa ia sendo a marcha dessa força, que afinal 
estacou no caminho, por mais de dous mezes á espera dos 
cargueiros de munição que haviam ficado vinte legua.s 
atrás, de onde não seguiam não só por se achar toda a es
colta de 32 homens, que os conduzia, atacada de febres 
malignas, como pelo receio dessa diminuta escolta de se 
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internar com tão preciosa carga por aquelles sertões in
festadoE"''le.jnimigos. 

E ~L~ era a situação quando chegou a Itapicnrú o 
hiate que conduzia a embaixada de Caxias e onde vinha o 
Capitão Sabino com a mulher e os companheiros de fuga. 
Era então ahi Sub-Prefeito Altino Lellis de Moraes Rego, 
com quem o Capitão Sabino se entendeu ácerca dos moti
vos porque a força não havia seguido viagem para soccor
rer Caxias. E, sabendo do que occorria e que as munições 
se achavam a oito leguas, no lugar denominado Rodeio e 
a tropa a cerca de 28 leguas, no Carnaúbal, offereceu-se 
Sabino para, assim mesmo baleado, como estava, conduzir 
munições e tropa para Caxias, distante 60 leguas do ponto 
em que·.a tropa se achava. Aceito logo seu patriotico offe
recimento, foram-lhe dados um guia, conhecedor daqnellas 
paragens, e um ordenança, e todos os tres se puzeram em 
marcha sem demora, montados em máos animaes, emqna.nto 
o hiate seguia rio abaixo o rumo da Capital. 

Chegado ao Rodeio encontrou o Capitão os 32 solda
dos da escolta sem nenhuma disposição de seguir viagem. 
Então Sabino, reunindo-os em fôrma, dirigio-lhes uma 
allocução patriotica, exhortando-os a que o acompanhas
sem e fazendo ver que muito maior era o seu sacrificio, 
voltando novamente para o campo da guerra onde tanto 
lutára e recebêra os ferimentos que ainda sangravam. 
E de tal geito, tendo conseguido levantar o animo abatido 
dos soldados, poz-se o contingente em marcha, conduzindo 
cada soldado, muitos dos quaes realmente enfermos, uma 
emmagrecida cavalgadura carregada com dous cunhetes 
de cartuchame. O Alferes, que commandava esse contin
gente, não quiz ou não poude acompanhai-o, voltando para 
o ltapicurú. 

Nos primeiros dias a marcha proseguio sem novidade. 
No quarto dia, porém, ao pôr do sol, entrando o tlestaca
mento em um capão que orlava o Riacho do Mello, foi re
cebido por forte fuzilada que matou logo um soldado, feriu 
mortalmente um cavallo. de carga e encheu de chumbo 
grosso o peito do guia. 

Sorpresos com o inesperado assalto, mas protegidos 
pelas sombras da noite que cabia, conseguiram os soldados 
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abrigar-se numa volta do caminho; e dahi o Capitão deu 
ordem ao guia que conduzisse, com cautela, a-~ente e a 
munição contornando o capão e fosse aguard~ por elle 
umas duas leguas afastado ; recommendou o Commandante 
que fossem quebrando galhos de arvores e deixando pelo 
caminho para o orientar quando tivesse de se ir reunir a 
elles. E assim se fez. O guia partiu cauteloso com a gente 
e Sabino se deixou ficar com um cabo, que havia forçado a 
ficar com elle, pot· que era conhecedor daquellas paragens. 

Servio-se então o astuto guerrilheiro de um estra
tagema para afugentar o inimigo de sua emboscada. Elle 
havia sabido pelo caminho que se esperava a proxima 
passagem de um grande contingente de forças regulares 
que, constava, vinham do Ceará em soccorro de Caxias. 
A approximação dessa força atemorisava os rebeldes. Sa
bedor desses factos, o Capitão simulou a chegada da tropa 
e começou, correndo de um lado para outro, a dar vozes 
varias de commando : - A musica para retaguarda ! 
Avancem as companhias pelo flanco ! E assim conseguio 
pôr em debandada os balaios pelo matto a fóra, n'uma fuga 
desordenada, cujo estrepito cada vez mais longínquo, o 
Capitão Sabino foi ouvindo com grande satisfação. Além 
disso, houve uma circumstancia que tambem concorreu 
para dar vulto ao habil estratagema do Capitão. Havia 
na comitiva um pequeno cão que era companheiro insepa
ravel do cavallo . que cahira baleado. Vendo o seu com
panheiro prostrado, impossibilitado de seguir com os de
mais, que haviam partido, o cãosinho ficou toda a noite a 
latir anciosamente saltando em torno do cavallo ferido. 
Esse facto fez com que os rebeldes se convencessem de que 
a poderosa força vinda do Ceará havia feito alto e aguar
dava o amanhecer do dia para proseguir na derrota. 

E assim, algum tempo passado, puderam o Capitão e 
o cabo, que com elle fi.cára, partir ao encontro do contin
gente que encontraram uma hora depois, resolvendo-se 
então marchar por toda a no i te sem cessar no rumo · do 
Carnáubal. Quando amanheceu tinham se afastado cêrca 
de tres leguas do capão em que haviam sido assaltados e 
se acharam a menos de duas leguas do sitio em que esta
cionaram as forças. · 
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Pouco tempo depois do sol nascido veio correndo, 
juntar-se á tropa o pequeno cão; naturalmente o cavallo 
morrera. e o amoroso animal, vendo então que inutil era 
sua dedicação, o abandonára e viera ao encontro do com
panheiro de jornada. 

Nesse dia, depois de um grand~ esforço conseguio o 
Capitão Sabino juntar-se ás forças ao mando do. Tenente 
Coronel Junqueira, que ahi permaneciam na mais completa 
inacção. Feitos os necessarios reconhecimentos e entregue 
a munição, dava o co~:onel as providencias para a marcha 
da columna, que deveria ser breve, quando na arrumação 
dos cunhetes se descobrio em um delles um officio do Pre
sidente Manoel Felizardo ao Coronel Junqueira ordenando 
que logo que o recebesse marchasse, sem detença, sobre a 
Capital que estava ameaçada de revolução. Reunio desde 
logo o Com.ruandante o Conselho de officiaes e foi resolvido 
o immediato regresso á CapitaL 

Voltou então. a columna para a Villa do Munim, pe
quena povoação situada á margem de uma bahia. E ahi 
estacionando a columna de difficil mobilisação, seguio o 
Capitão com um pequeno contingente para o Itapicurú
Mirim, de onde havia partido, e onde deu ao sub-prefeito 
AI tino Lelis conta de sua commissão. 

Dahi, aproveitando o sub-prefeito suas boas disposi
ções, despachou-o para S. Luiz conduzindo 4.0 prisioneiros, 
algemados, com uma pequena escolta de 4 soldados e um 
cabo e embarcados em uma igarité tripolada por 8 rema
dores negros. Partido que foi, o Capitão comprehendeu 
que havia muito a receiar dos presos que levava, apezar 
de algemados, por isso qne, sendo em numero muito su
perior á escolta, podiam, revoltando-se, victimar a todos. 

Mandou então o Capitão quebrar as algemas aos pri
sioneiros, dizendo que não era digno delle conduzir os seus 
patrícios daquella maneira ignominiosa. E, apezar dare
luctancia da escolta, as algemas foram partidas e os pre
sos gratos por esse nobre procedimento do Capitão Sabino 
não só não tentaram fugir como ainda ajudaram a remar 
até á Capital. 

Lá chegando marcharam em ordem até o Palacio, em 
fr!'lnte do qual ficaram os presos soltos com 4 soldados, em-
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quanto o Capitão subio e foi entregar ao Presidente os 
officios que trazia. Manoel Felizardo ficou sorprehendido 
do modo por que o Capitão soubera levar a termo satis
factorio sua difficil incum bencia e muito o louvou pelQ seu 
procedimento. 

Dias depois infQrmado o Presidente de tudo o que 
havia feito o Capitão Sabino em Caxias e no sertão, per
guntou-lhe o que pretendia fazer e o que desejava. Ao que 
o valente soldado respondêra: primeiro descançar e tratar 
de meus ferimentos; em seguida, continuar nos trabalhos 

.. de pacificação da província, se me fôr dado um batalhão 
para commandar. E a esses votos respondeu-lhe o Presi
dent(que fosse curar de Rua saude, que o resto ficava por 
sua conta. 

Não devia caber, porém, ao Presidente Manoel Fe
lizardo satisfazer as justas aspirações do Capitão Sabino. 
Um mez depois de sua entrada no S. Luiz, chegára o novo 
Presidente nomeado para a Província, Tenente-Coronel 
Luiz Alves de Lima, depois Marechal e Duque de Caxias, 
que, informado da hlstoria do official valoroso, o mandou 
chamar e confirmou todas as promessas feitas por Manoel 
Felizardo, organizando em poucos dias um corpo de 450 
praças, cujo commando lhe confiou. -

VII 

O preto Cosme 

Tomando o Tenente Coronel Luiz Alves de Lima conta 
do Governo da Província, providenciou desde logo para, 
sem perda de tempo, destruir os elementos revolucionarios 
que ainda perturbavam a paz do sertão. 

Reunidas as forças que se pôde arrebanhar na Capi
tal, seguio para o interior o Presidente acompanhado do 
Capitão Sabino, seu batalhão e mais da tropa que arregi
mentou. Seguiram todos num pequeno vapor até Hapi
curú Mirim e de lá até á Vargem Grande, sitio onde se 
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deixára ficar o Tenente 9oronel J unqueira com o corpo de 
exercito que, infructiferamente, marchára para soccorrer 
Caxias. 

Do acampamento destacára o Presidente parte da 
força, ao mando do Coronel Francisco Sergio de Oliveira, 
para seguir para aquella cidade, onde afinal entrou sem 
nenhuma resistencia, porque desde muito os rebeldes a 
haviam abandonado, depois de atrozes morticínios e funes
tíssimos saques. 

E ao mesmo tempo. que o Coronel Oliveira segúia para 
Caxias, o Capitão Sabinoseguio com uma força considera
vai afim de exterminar o temeroso quilombo do preto Cosme 
Bento das Cha.gas, que se havia apoderado da fazenda de 
Tocanguira, pertencente a um tal Ricardo Naiva. 

Era esse preto Cosme um facínora condemnado a 
mortQ e que conseguira fugir da cadêa de S. Luiz. 

Internado pelo sertão, levantára escravos das fazen
das e, vivendo do saque e de depredações, tornára-se o ter
ror de uma vasta zona de cultura. 

Intitulava-se Imperador, Tutor e Defensor de todo o 
Brazil ; e para manter o brilho do seu throno, concedia aos 
mais salientes dos seus sequazes, patentes de capitão e 
títulos de barão, cobrando dos agraciados gordos emolu
mentos, que elles iam colher no roubo e no saque. 

Tinha como secretario um pequeno portuguez, que 
fôra caixeiro de uma venda. que sua gente saqueára, ma
tando o vendeiro. E esse pequeno caixeiro é que lavrava 
com má calligraphia os decretos que o velho facínora as
signava com uma cruz . 

Para impor-se ao respeito e a veneração dos seus sub
ditos, e sciente da fascinação que a pompa e o espectaculo 
exercem sobre o animo dos povos, fazia-se transportar so
bre um andor que fôra de um santo, adornado com os pa
ramentos de padre de uma pequena igreja de arraial, que 
assaltara e roubara. 

E por essa forma irreverente e pittoresca ia o preto 
Cosme cercado de seus ministros e vassallos, vivendo 
vida folgada e descuidosa, certo, como se achava, que 
os poderes da Província por muito tempo tinham de se 
haver com os balaios, e por outro lado confiante na va-
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lentia do seu exercito, que dia a d.ia engrossava de modo 
assustador. 

Achavam-se as cousas neste pé quando o fazendeiro 
Ricardo Naiva, laborioso proprietario da Tocanguira, 
achando insupportavel a incommoda e perniciosa perma
nencia do facínora com sua gente nos sítios vizinhos de 
sua fazenda, escreveu ao Presidente Luiz Alves de Lima, 
então chegado á Província, indicando-lhe o lugar certo do 
acampamento de Cosme. . 

.Muito apreciou o Presidente receber o precioso aviso 
mas, providenciando para a prompta destruição do qui
lombo teve a idéa infeliz de responder, pelo portador, á 
carta de Ricardo Naiva, agradecendo-lhe as indicações for
necidas e informando-o da proxima partida das tropas~ 

Aconteceu que' esse portador, que trazia a resposta 
do Presidente, fôra preso ao approximar-se da Tocan
gt~Jira e encontrando-se-lhe a carta, foi ella lida pelo Secre
tario de Cosme. Este, vendo-se denunciado, num assomo 
de furor, matou, acto continuo, o mísero portador e se
guindo para a fazenda do Naiva, apoderou-se della e as
sassinou o infeliz fazendeiro, fazendo prender a família 
em um paiol. 

Como quer que fosse, porém, alguns dias após estes 
tristes successos approximou-se da fazenda a força ao com· 
mando do Capitão Sabino; ahi foi ella dividida em duas 
alas, fazendo-se um cerco que produzio os melhores resul
tados. A acção foi rapida e feliz. 

Sorpresos, os quilombólas atacaram as forças sitian
tes, mas tiveram que ceder á impetuosidade do assalto, 
debandando pelo matto, deixando prisioneiros cerca de 
2.400 companheiros, Entre estes achou-se o chefe Cosme, 
que, varado por uma bala nas pernas, não _pôde fugir. 
Foi preso, reconduzido para a cadeia da Capital onde na 
forca, em cumprimento de sentença, expiou tão horroro
sos crimes. 

Ainda na fuga os pretos do quilombo praticaram um 
actode barbaridade; passando pelo paiol onde desde alguns 
dias se achava presa a mísera familia do infeliz Ricardo 
Naiva, sua mulher e filhos, lançaram fogo á coberta de 
palha. Felizmente os soldados do Capitão Sabino chega-
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ram a tempo de attender aos gritos das crianças e arrom • 
bar a porta do paiol, salvando assim de uma morte horri· 
vel aquellas desgraçadas creaturas. 

Nos bolsos dos mortos e dos prisioneiros foram en· 
-contrados alguns documentos interessantes que o Capitão 
.enviou com a respectiva parte ao Presidente . Eram os 
decretos de nomeação expedidos peló Cosme, a que acima 
nos referimos e que tinham mais ou menos o têor se· 
:gninte : 

- Sahe hoje na ordem do dia a patente de Capitão a 
Antonio Cabincla, que não é mais escravo do cabana José 
Rosa, o qual pagará 30$, sendo 15$ á vista e o resto fiado 
.por um anuo. 

- Sahe hoje na ordem do dia a nomeação de Barão a 
D. Joaquim Cabinda, que foi de Ricardo Naiva, que pa
.gará. 100$, sendo 50$ á vista e os outros 50$, fiados por 
um anno, ao qual se fará as honras de minha imperial 
casa, e quem não fizer ficará desgraçado. 

E muitas outras de igual teôr. 
Nessa expedição fôra o Capitão Sabino ferido por 

uma bala que lhe penetrara o peito, do lado esquerdo.· 
Apezar disso conservou-se sempre no seu posto até o fim, 
tendo voltado com sua gente e todos os prisioneiros para 
.a Capital. 

Depois destes feitos foi, por ordem do Presidente, o 
Capitão Sabino a Caxias, levando para entregar ao paga· 
<li>r das tropas a quantia de 10:000$, que recebera na Ca
pital. Seguio o Capitão com sua mulbet· e uma filhinha, 
que então tinha, em um hiate com 40 allemães engajados, 
e em Caxias, onde foi recebido festivamente, foi lhe dado 
{) commando da segunda Companhia de Cavallaria. No fim 
de dons mezes, porém, foi pelo Presidente chamado á Ca
pital e vindo rio abaixo com sua família, em um hiate, este 
no lugar denominado Remanso da Marianna, após uma 
noite de chova torrencial, em que as aguas do rio engros
saram consideravelmente, virou, despejando na correnteza 
todos os passageiros e carga, composta de saccos de algo
dão e bagagens. 

Em tal emergencia, o Capitão Sabino·com gt·ande dif· 
ficuldade conseguio salvar · a mulher, a filha e mais uma 
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criança que estava boiando segura a um fardo de algodão r 
Outros fizeram o mesmo, e felizmente não houve mortes a 
lamentar. Mas a perda das bagagens foi completa. 

Chegado á Capital foi o capitão nomeado comman
dante e:ffectivo da 4"' Companhia do corpo de Policia, po1· 
acto de 14 de Abril de 1841; e posteriormente, em 13 de
Novembro do mesmo anno, por acto do Presidente, foi o 
Capitão nomeado para assumir interinamente o Commando 
do Corpo de Policia, na ausencia do Major Falcão. 

Por esse tempo a amnistia decretada pelo Governo· 
Imperial havia feito a completa pacificação da província e 
não existiam mais inimigos a combater no sertão. 

Todos os rebeldes que haviam sido aprisionados eram 
castigados com chibatadas e depois enviados como recru
tas para o Rio Grande do Sul, onde então lavrava a revo
lução dos Farrapos. 

Um dos transportes de guerra, que maior numero de 
prisioneiros conduzio, era commandado pelo Capitão·Te· 
nente Antonio Conrado Sabino, irmão do nosso heróe. 
Nesse transporte seguiram prisioneiros varios dos nossos 
conhecidos de Caxias, entre os quaes Raymundo Gomesr 
com a mulher e os filhos e Pedro de Moura. Aquelle mor
reu a bordo, como toda a familia e grande numero de pri· 
sioneiros, durante a longa travessia de nove mezes, num 
barco de vela. Pedro de Moura, porém, conseguio sal·· 
var-se. De uma vez que o barco achava-se muito perto da 
costa da Parahyba, o rebelde lançou-se ao mar e alcançou. 
a praia, a nado. 

Não faltou quem visse em tanta fortuna a boa vontade 
do Capitão do navio para com o chefe revoltoso que em 
Caxias protegera por sua vez a vida e a esposa de seu irmão 
mais moço. 

Algum tempo ainda . se demorou no Maranhão o Te
nente-Coronel Luiz Alves de Lima, que a munificencia 
imperial elevara a Barão de Caxias. 

E retirando-se elle, aconselhara ao Capitão Sabino, 
por quem manifestara sempre muita amizade e sympathía. 
que se dedicasse á carreira militar, para a qual se mos
trava de tão decidida vocação. 
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Prometteu o Capitão seguir o conselho do Presidente 
-e no momento de sua partida para a Côrte offereceu-lhe 
.este soneto de sua lavra : 

O triste adeus, ó Lima, escuta agora 
De quem do fundo d'alma amor te olferta, 
Daquelle que no campo sempre alerta 
Ten nome honrou com sangue seu outr'ora. 

Teu mareio companheiro em v!Lo te chora, 
Entregue á. dor que amor por ti desperta 
Ao ver que o mar te espera, estrada aberta, 
Fumega a barca em que te vais embora. 

Partir te apra2í; saudades da consorte, 
Dos ternos filhos e do Pai amado 
Fa2í grata a ti e -a mim contraria a sorte, 

Assa2í, porém, me deixas premiado, 
Ganhando, ao mando teu, por entre a morte, 
O cunho que fa2í ver fui teu soldado ! 

Referia-se o Capitão ao derradeiro ferimento quere· 
eebera, a bala no peito na expedição contra o quilombo do 
preto Cosme. 

Entretanto não foi esse o unico ferimento que recebera 
nessa campanha do Maranhão. Consta de sua fé de officio, 
passada no Corpo de Policia dessa provincia em 1848, que 
fôra feritlo cinco vezes com seis ferimentos, sendo o pri· 
meiro no braço direito, o segundo na perna esquerda, o 
terceiro e o quarto no ventre, o quinto na perna direita 
e o sexto no lado esquerdo do peito. 

No Corpo de Policia conservou-se o Capitão Sabino 
até que, sabendo que o seu antigo Commandante, Barão 
de Caxias, ia marchar para S. Paulo, na campanha contt·a 
a revolução de Raphael Tobias, pedio desligamento em 27 
de Março de 1842, vindo para o Sul, onde apresentou-se 
ao General, conduzindo um contingente para as forças ex-
pedicionarias. · 
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VIII 

Conclusão 

Aqui devia terminar propriamente esta narrati-va 
que outro valor não tem que a sua minuciosa fidelidade 
historica. 

E' justo, porém, que se registre a continuação da 
vida do heróe de Caxias, · a testeruunl1a presencial, magna 
pars, de todos estes acontecimentos, de cuja boca · ouvi 
quanto foi aqui relatado, o Capitão Ricardo Leão Sabino. 

Disse-se já que, seguindo os conselhos do ãntigo com
mandante, viera para o Sul do Imperio, desejoso de prose
guir na carreira das armas, tão auspiciosamente começada. 

Aqui chegado, foi desde logo nomeado Commandante 
da 5a compa:qhia de caçadores 12, e nesse corpo marchou 
poucos dias depois, para S. Paulo, onde havia rebentado a 
revolução liberal de 1842. 

Ahi foi mandado, pelo já então Visconde de Caxias 
como commandante militar tomar conta da villa de Santo 
Amaro, onde havia alguma força e onde em menos de 20 
dias o Capitão organisou um luzido-esquadrão de lancei
ros, composto todos de valentes domadores. 

Com esse esquadrão, 200 praças do 12 de caçadores 
e 400 guardas nacionaes, no momento opportuno seguio, 
constituindo a vanguarda do exercito em operações, pela 
estrada· do Norte em direcção a Taubaté, que era o centro 
militar da revolução. 

Não teve de entrar, porém, em nenhum combate por
que os revolucionarios abandonaram a cidade logo ,que 
de lia a força se approximou. 

Não deixou, por esse facto todo occasional, de ser 
menos importante o papel do Capitão Sabino nessa mobili
sação. E tanta confiança depositava nelJe ·o Commandante 
em chefe que, no officio em que lhe enviou as instrucçõfls 
para a marcha, terminou com estas expressões : 

« E fique V. S. certo de que marcho em sua reta
guarda, com uma força consideravel das tres armas, 
apoiando suas operações.» 
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Pacificada a província de S. Paulo, antes de seguir 
para Minas Geraes, onde tambem lastrava a revolução li
beral, o General Caxias em officio de 9 de Julho de 1842, 
do acampamento de Pinheiros enviou ao Ministro da 
Guerra, então José Clemente Pereira a proposta de pro
moção onde pedia para o Capitão de Policia do Maranhão 
Ricardo Leão Sabino, oposto de Major do E x ercito. 

De Pinheiros o Capitão seguio para Minas, onde fez 
toda a campanha, e de lá ainda seguio para o Rio Grande 
do Sul, com o General Caxias, que ia assumir o commando 
contra as forças revolucionarias dos Farrapos . 

Ahi chegando, porém, teve noticia o Capitão Sabino 
da morte quasi simultanea de sua mulher e de seu pai, o 
Desembargador Joaquim José Sabino. E, acabrunhado por 
esse duplo golpe, pedio licença para retirar-se do Exer
cito, onde o ralava profundo desgosto por não ver confir
mada pelo Governo a proposta do General, quando a pro
posta já havia sido attendida em relação a todos os outros 
officiaes nella contemplados. 

A's suas reclamações por essa inqualificavel injustiça 
procuraram explicar o facto por um qttiproquo. As promo
ções e confirmações haviam sido feitas no Ministerio da 
Guerra, em vista de uma segunda proposta enviada pelo 
General Caxias, pouco tempo depois da. primeira., do acam
pamento de Santa Luzia do Sabará. 

Aconteceu, porém, que não se tendo achado o Capi
tão Sabino na batalha que ahi se travou, por estar desem
penhando outra com missão em ponto differente, seu nome 
não figurou na nova proposta., e assim não foi attendido 
na promoção. · 

Feitas as promoções com a clamorosa. exclusão do 
bravo defensor de Caxias, o Governo não quiz emendar a 
mão, sem nova proposta do General, e o General não esteve 
pela impertinencia do Governo, allegando que já havia 
feito a proposta e não precisava fazer segunda. E dessa 
forma o prejudicado ia sendo o Capitão Sabino, a quem 
aliás o General havia promettido renovar a proposta, 
quando outra opportunidade désse motivo a se occnpar 
elle de sua pessoa, opportnnidade que, certamente, estaria 
muito breve. 
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Esse dia, porém, nunca chegou. Profundamente <las
gostoso por taes successos, o Capitão Sabino, sem ver as
segurado o seu futuro pela injustiça com que o haviam 
tratado os homens, a quem tanto servira, reformou-se como 
Major honorario, retirando-se para S. Paulo, onde .preten
dia fazer o curso jurídico que, já uma vez, circumstan
cias imprevistas o haviam impedido de fazer em Coimbra, 
para onde fõra mandado por seu pai. 

Ahi, porém, annos depois como em Coimbra, contt·a
bio casamento, e dessa vez encheu-se de filhos. Foi-lhe 
preciso trábalhar para sustento da familia que crescia, e 
jámais chegou a realizar o seu projecto de estudos. 

· Quando rebentou a ·guerra contra o Paraguay, foi 
pessoalmente lembrar ao Imperador a creação de corpos 
de Voluntarios, á feição dos que Pedro I haviaorganisado 
em Portugal e nos quaes o Major Sabino havia feito toda 
a campanha constitucional. E offereceu-se desde logo para 
commandar o primeiro corpo que: tivesse de par-tir para a 
guerra, levando comsigo dons filhos, de 14 e 16-annos, para 
os quaes solicitou o posto de Alferes, que lhe foi concedido. 

Tardou, porém, a nomeação do futuro commandante 
de batalhão de voluntarios. Não sendo a promessa do Im
perador realizada por seus Ministros, o Major Sabino, de 
genio fogoso e impaciente, escreveu e publicou pela im
prensa um vehemente artigo contra o Ministro Angelo 
Ferraz, o que lhe valeu não fossem confirmados os filhos 
no promettido posto. 

Os rapazes, que haviam seguido no 1 • e 5" de Nithe
rohy, apenas foram com as honras de cadete, a que tinham 
direito por lei, o que lhes não livrou de marchar de mo
chila ás costas pelo tempo de nove mezes. Afinal foram 
ambos promovidos a official no campo da batalha , che
gando ao posto de Tenente. 

Um delles, ferido gravemente em Lomas Valentinas, 
foi depois da guerra nomeado Tabellião e Escrivão em 
S. João da Barra, na então província do Rio de Janeiro, 

:onde ainda hoje exerce o seu officio. O outro, heroico moço, 
apoz longos annos de penosíssima campanha, cahio. ferido 
e morto pela metralha inimiga na ensanguentada ponte 
de ltororó. 



A BALAIADA . 49 

Ao velho e cançado Major nenhuma recompensa foi 
concedida. Concurrente a varios officios de justiça, vio 
sempre outros, mais felizes do que elle, serem favorecidos 
da sorte. 

Até que um dia, sem dinheiro e exhausto de forças 
para lutar, fez annunciar um espectaculo em seu beneficio 
e no qual elle daria um concerto com aquella flauta histo
rica, com que conseguira uma vez destroçar os sitiantes 
de Caxias. E no annuncio do espectaculo, para o qual era 
convidado Sua Magestade, vinha publicada uma breve no
ticia do mencionado successo. 

O Imperador teve sciencia do caso, mandou chamar 
a Palacio o Major Sabino, e pediu-lhe que desistisse do 
seu intento, dizendo-lhe que aquella flauta historica não 

. deveria servir para o fim industrial a que a queriá des· 
tinM. · 

Ao que o Major replicou que a outra maneira pela 
qual ellejá um dia se havia servido della, em proveito da 
ordem, não havia impedido que elle e os filhos não tives· 
sem que comer. 

Informado então o Imperador de suas iuadiaveis ne
cessidades, mandou-lhe entregar uma quantia de dinheiro 
e mandou que concorresse ao primeiro officio de justiça 
que vagasse, assegurando-lhe a nomeação. 

E assim aconteceu. Mezes depois o Major Sabino con
correu ao officio vago do 2.0 cartorio de orphãos do termo 
de Guaratinguetá, sendo de facto nelle provido por carta 
imperial do anno de 1875. 

Não lhe aproveitou, porém, esse subito bafejo da 
sorte. Sua estrella funesta soffrera apenas um passageiro 
eclipse. Installado o novo serventuario, com sua nume
rosa família, na sé de do seu cartorio, feitas as despezas da 
nomeação, viagem e installação, foi pouco tempo depois 
o cartorio supprimido pela Assembléa Legislativa de São 
Paulo. 

E para ·o caiporismo do Major Sabino se creou esta 
situação original: a de um serventuario vitalício sem ser· 
ventia., a de um tabellião sem cartorio. 

E de então para. cá não lhe mudou o destino. Jamais 
conseguio alcançar designação de novo officio, ou nova 

4 · 
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nomeação para outros officios para os quaes concorreu, 
apezar de continuas solicitações, reclamações e protes
tos. (1) 

Desanimado de obter recursos que viessem do poder 
publico, atirou-se á industria particular. Mas ahi o mesmo 
atroz caiporisll!O o perseguia, desmanchando-lhe todas as 
perspectivas, arruinando-lhe todas as emprezas. 

Com alguns contos de réis que lhe chegaram de uma 
pequena herança montou em Santa Catbarina o commercio 
de peixe em latas, para .exportação. Como sempre, contou 
desde logo com o estrondoso successo do seu emprehendi
mento, e despendeu quasi todo o seu capital em latas para 
exportar peixe. Aconteceu, porém, que o ,producto não 
teve procura e em pouco tempo não havia com que encher 
de peixe, ou de outra-qualquer consa, tantas latas vazias ... 

(1) Entre estes encontro, no Diario Populm· de S. Paulo, de 11 de 
Fevereiro de 1881, a seguinte carta: . 

« A' Sua 1\'lagestade, o Imperador· · 
Senhor-Se vossa magestade :reconhece que não póde fazer-me a 

justiça, que por tantas vezes me tem promettldo fazer por espaç<;> de 
seis annos, desde que fui privado do meu offi,cio de segundo escrivão 
de orphãos de Guaratinguetá, supprimido pela Assembléa Provinéi;tl 
por falta de rendimentos para dous cartorios no termo ; se vossa ma
gestade consente que seu Governo contra a disposição da lei não tenha 
em seis ~mnos até hoje dado-me outro cartorio, visto serem de serventia 
vitalícia esses oflicios, apezar de ter eu já varias vezes concorrido a va
rios -cartorios por determinante mando de vossa magestade, sendo o ul
timo a que concorri por expressa determinação de vossa magestade o 
terceiro de tabellião desta Capital, que at~ hoje apezar de decorridos 
mais de dous annos se conserva provisoriamente provido; se o meu in
separavel caiporismo ainda nessa occurrencia descobre um meio de 
algemar-me os pulsos, paralysando-me em vaus .esperanças, para assim 
impossibilitar-me de procurar algum outro emprego á minha activi
dade, e prover á alimentação e necessidades de minha numerosa famí
lia; não queira vossa magestade ser o primeiw a auxiliar a esse meu 
fatal inimtgo, condemnando-me a uma mor te tão lenta, antes por um 
procedimento mais humano e condigno, queira da:r-me um formal des· 
engano, demovendo-me dessa letal esperança, que de dia para dia se
pulta-me no mais funesto desespero, deixando-me vossa magestade por 
essa humanitaria resolução franca e livre a brecha para urna honrosa e 
previdente retirada, que hoje no caso actual equivale se não ex: cede uma· 
victoria tardia e inutil. -

Senhor, o publico tão conhecedor de minha historia se absorve ua 
admiraç~o e espectativa e aproveitando-se desses factos tira proveitosos 
corol!ar!OS; por outro lado, a paciencia humana esgota-se, pois tudo 
tem hmltes, e a época convida ás aventuras, tão almejadas dos infelizes. 
De v. m. cidadão benemerito da patria,-l\lajor Ricardo Leão Sabino, 
cavalleiro da imperial ordem do Cruzeiro, escrivão avulso ou sem car
torio. » 
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Foi completa a ruina. E teve o Major Sabino de aban-
donar a terra do seu insuccesso. Parou em Paranaguá) 
onde com o restinho de seu dinheiro comprou um troly e 
algumas bestas, empregando-se, com um filho, em transpor
tar passageiros da marinha para Curityba, e vice-versa. 

Afinal, pelo anno de 1881, veio para S. Paulo, onde 
estabeleceu·se como fabricante de bonecas. Mandou -vir 
da Allemanba um sem numero de cabeças de porcellana. 
de varios tamanhos, com cabelleiras louras e negras e co
meçou a fabricar bonecas. Elle mesmo fazia os pés e as 
mãos e os braços de madeira, a bico de canivete e fàzia os 
corpos de panno cheio de serragem ... Mas as bonecas sa
biam desengraçadas e aleijonás; e· as crianças não n'as 
queriam, nem para quebrar. Iam ficando nas lojas como 
alcaide, para um canto. Nem lhes valeu o nome de bonecas 
separatistas, que o fabricante improvisado lhes dera, con
soante o movimento Ae separatismo que então agitavam 
alguns exaltados politico_s paulistas. 

O insuccesso de suas bonec~s lembrou-lhe aproveitar 
algumas num pequeno theatrinho Guignol para crianças. 
A nõticia do ruidoso successo que aqui alcançara o João 
Minhoca, com seu primitivo theatrinho de bonecos, domi
nou-o. E a idéa de fundar cousa semelhante em S. Paulo 
o· conquistou inteiramente. 

Escreveu varias pantomimas originaes, fabricou os ~ 
personagens, com umas carantonhas características, e não 
se enganou desta vez em suas previsões. O successo foi 
enorme. Todas as tardes o jardim em que armara a tenda 
se enchia de uma multidão de creanças que iam, a pe-: 
queno preço, ouvir as comedias do theatrinho, repetidas 
pelo Major Sabino em voz de falsete, escondido atraz das 
sanefas desbotadas de metim ordinario. 

Mas ainda ahi nessa fagueir~ situação o antigo guer
rilheiro não se soube contentar com sua modesta prospe
ridade. Ambicionou mais. Achou S. Paulo pequena platéa 
e, prelibando estrondoso successo, veio para o Rio de Ja
neiro. Montou no jardim do Polytheama, então já desoc
cupad0 pelo João MinhocÇt, o seu pequeno theatrinho._ 

Mas não se satisfez com a modesta · installação do 
que primeiro explorara, com exito e proveito, o negocio. 
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Architectou uma confortavel constrtu~ção para seu theatro. 
Com àlguns recursos, que havia conseguido ajuntar, oh
tendo o restó de emprestimo a um amigo, construio no 
Jardim do Polytbeama uma pequena casa para abrigar 
o se)l theatro e a platéa, que até então ficav~ tudo ao 
ar iivre. Fez out-ras despezas e ga.Stou mais do que _podia. 
E justamen~, parece que, depois da -nov-a installação, 
o theatrinbo já não tinha a mesma graça primitiva. O pu
blico, que "jamais faltár.a ao João Mi?J,lio_ea~ começou a 
eat3assear, o aluguel do terreno não poude ser pago em 
iem{lo, e afinal tudo foi executado e penhorado- para solu-
ção das réil.das devidas. · 

E..ficGu novamente o Major Sã.bin!>-de braços_crpzados, 
-ilirruiuado e endividado, olhando,~ indeciso· e· desconsolado, 
o1 ilffcerto tutnro. ' ... · · · ·. 

Lembrou-se en,tão · de se fazer -dentista. Apezar de 
velho, inatricúlou-se na esFola, es.tudou, tii·ou carta,.mon
tou -gabinete, fez emfim tudo o :etue .itepenili;~ delle para 
ser denjista. Mas, faltou-lhe o que dependia dos outros, 
aquillõ que lhe era essencial para o ser; não teve clientes. 

ColJ.'venceu-se afinal q!Je seu destino era esse mesmo. 
Eterno desoccupado, em busca'Seinpre do trabalho; do meio 
de -vida, que lhe fugia sempre das mãos, para mais longe{ 
como as inaccessiveis montanhas azues do horisonte, de 
nossas lendas selvagens .. 

Recolheu-se então a uma pequena casa que possuía 
em Santo Amaro, perto da cidade de S. P~ulo e entregou
_se á vida interior do pensamento. 

Após long!los meditações escreveu um opuscuJo de 
azedo pessim.ismo, o que chamou Deus e Alma (1) e onde 
J"eunio todas as suas desconsoladas observações sobre o 
mundo e os homens. · 

E entregue a essas mesmas cogitações ainda hoje vive 
em S. ~aulo, cheio de achaques physicos, ..ti(,Opeg.o, surdo 
e quasi cego, mas conservando ainda inalteratfos os dotes 
inestimaveis do espírito. -

RooRIGO OcTAVIÓ. 
Rio de Janeiro, Agosto de 19.01. 

(1} s. Paulo, Typ. lnd1,strial. de s. Pauw, 1895. 
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