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. CAPITULO I
Ob servações acerca da revolução riograndense, e sobre os
documentos a ella re ferentes .

§ 1. É por certo notavel nos nossos annaes o movimento
revohlCionario, que, começado em 1835, deo á província
do Rio-grande do Sul dias de perturbação, e produzio
uma situação política, que a istoria do Imperio tem
qualificado com o nome de republica de Piratinin, e que os
seos proprios autores denominarão cc Estado Rio-grandense. »
Iniciado o movimento nas immediações de Porto-alegre;
elle ·dominou a maior parte da província, transpôz momentaneamente os Ímites d'ella pela posse, alias tran. zitoria, da Laguna na vizinha província de Santa Catarina,
e consagrou-se sob o titulo de republica. O poder rebelde
nunca senhoreou a província inteira ; e a sua mais duradoura dominação foi na _parte do sudoeste da mesma
província, contígua ás vizinhas republicas do Prata.
§ 2. A revolução começou sob a fórrna de sedição, vacilou
1

. -4sobre o seo

pr0cedimento, até que em Novembro de

1836 tomou o caracter de rebelião, e· proclamou are-

..

publica.
Crecendo o movimento com intermitencias varias, e
fortuna ora bôa, ora adversa, xegou ao seo maior auge em
1838, depois do combate de 30 de Abril no Rio-pardo,
teve o primeiro declínio com o levantamento definitivo do
assedio de Porto-alegre em Dezembro de 1840 ; e entrou,
com o começo das operações belicas do Barão de Caxias
em Janeiro de 1843, no p'eriodo ela sua terminação.
A revolução rio-grandense pois rez ume-se em tres epocas, a ela sedição, em que a dezo becli encia p.eclia justiça;
a da rebelião, em que renegava-se a communhão brazileira; a da sujeição, em que os clezobeclientes e os rebeldes
regressão ao gremio nacional.
O principio dá integridade elo Imperio manteve-ce ; e a
luta por parte elo governo imperial eleve ser aplaudida; '
porque sustentou a magestade da nossa união, fonte ele bens .
e ele grandeza.
§ 3. ·Embora sob especioza denominação democratica
proseguisse o movimento revolucionario, a realidade da
couza bem longe estava da sua epígrafe.
Com efeito a ~·ebelião rio-gr~ndense conseguia apartar-se
da confraternidade brazileira, subtraindo grande parte ela
província á obecliencia das autoridades imperiaes, constituio
governo, e deo-lhe o titulo ele republica ; mas convem
observar, que nunca o xefe supremo d'essa intitulada
republica, que, na linguagem ela reb eldia, constituía um
povo soberano e independente, sem juiz nem superior sobre
a terra, foi erguido pelo voto popular em comícios regulares ;
antes pelo contrario o Prezidente da republica de Piratinin
jámais teve OJJ.tro titulo ele legitimidade sinão o arbítrio de
poucos ca;udilhos, autoreil da rebeldia.
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§ 4. Já . no declínio da intitulada republica, ~~;.if~s· n~ü~T:e ::»;~
.
,. ~ .• ~,,f\
' ( 1.1 . ••
zembro de 1842, congregou-se uma assemblé3!jC0-~, !;Huinte;
,. ~<.~;·' .
mas a reunião d'esse corpo político foi se1j ~ortancia,
\•
operando-se logo a sua dispersão pela dissen.. ã\1 levantada
11 ,
entre os seos membros.
.
. ·_. , ~l'~ ,
...,r'\ 'ft_<.J ;
'i:.".\.,, fi !I: . 11
'. ( ~ \,.-1 ~
Tão certa era a incapacidade dos caudilhos par·ã a' or ~mí • .- I "' -"~
civil!
Póde-se pois dizer, que nunca a eleição . regular ennunciou e dirigio a vontade d'esse novo estado; os
caudilhos em seos ajuntamentos militares tudo deci. dirão, e ordenarão.
E na verdade de uma tal Fepublica bem podia a:firmar~se o que dice Bento _
Manoel, quando · deixou as
bandeiras da rebeldia pàra pelejar pela cauza do Imperio,
exprimindo-se nos seguintes termos : As arbitraridades
de Bento Gonçalves têem dezenganado, que o tal sistema
~epublican~ parece em teoria governo dos anjos, porêm na
pratica nem mesmo para os diabos serve. (*)
§ 5. Nunca a democracia afa$tou-se mais de um governo
do que elo da republica de Piratinin.
Si com -efeito a democracia é o regimem governativo,
onde a vontade popula·r influe clecizivamente na nomeação
dos xefes supremos ela nação, e na direção dos publicos
negocios, bem podemos afirmar, que a republica de Piratinin jamais passoLl de uma fantastica creação de espíritos dezejozos ele inovações ; pois nunca o voto geral
infiuio no governo d' essa republica dos caudilhos rio-grandenses ; só elles, e não a população que deixou-se elo- minar pelo dezej o ele nova ordem ele couzas, dezignavão
os xefes, e rezolvião as questões de interesse geral. J

J)

(*) Carta ao Prezidente dol Rio-grande
Souza, d-1B de Outubro de l Sq,O.

do Sul Saturnino de

6' O regimem da suposta r epublica foi excluzivamente
militar, sendo na realidade aclmiravel que pugnasse pela
separação elo Imperio, para eximir-se ela monarcbia, uma
popLllação, que por mais de nove annos tolerou, e defendeo
o despotismo militar.
§ 6. A republica ele Piratinin durou quazi dez annos,
desde que estreou-se nas vizinhanças ele Porto-alegre, em
20 ele Setembro ele 1835, até que findou no acampamento
da Carolina em Ponxeverele no dia 28 ele F evereiro de 1845.
A revolução começou obrigando o Prezielente Fernandes
Braga a fugir da capital da província, e t erminou pela
rendição elas forças rebeldes ao Preziclente, general Barão
de Caxias, oje Duque d'esse mesmo titulo .
§ 7. A r eflexão sobre os factos e regimem ela revoluç~io
rio-grandense mostra-nos, que ella não principiou, nem
perdurou por um plano infenso á existencia da monarchia
constitucional ; as rivalidades ele influencia pr6vincial, e
actos pouco justos elo governo central originarão a clezobecliencia, que transformou- se em rebeldia declarada.
Si tam- somente o pensamento republicano désse origem á
guerra civil, que conflagrou a província elo Rio-grande dó
Sul, não veríamos proclamada uma reiJublica, que nunca
teve co mícios populares para a eleição elos seos magistrados
supremos, e que, devendo reunir o seo congresso constituinte para decretar as suas leis organicas, tudo fundou
por actos clictatoriaes, e só nos ultimos dias ela sua existencia teve um simulacro ele assembléa deliberante, que
nada fez .
§ 8 . A republica ele Piratinin, a quem a satira vulgar
denominou ?·ept6blica dos j a?Yapos, ap enas tivera do IUStema clemocratico o nome vão .
Nem o voto publico enunciava-se pela v1a regular da
eleição popular, quando sómente a voz elo soldado era

-7proferida ; nem a liberdade era real, pela observancia das
garantias civís e políticas, quando os xefes militares sem
forma nem feitio de processo mandavão arcabuzar o cidadão pela simples arbitraria qualificação de traidor á
patria, e quando o mais graduado general desforçava-se em
pleno acampamento contra um companheiro, como fez Bento
Gonçalves, matando a Onofre Pires em briga passada em
lugar solitário, e não testimunhada, a que denominou duélo.
Onofre Pires, que, como esse Maximino, imperador
romano, começára pastor, e era agora soldado; que, como
esse gigante de origem gotica; era grosseiro e iliterato,
mas ele descommunal corpulencia, e procligioza força, com
que aterrava a dez e mais lutadores, Onofre Pires foi
morto, em · combate singular na auzencia ele testimunhas,
por Bento Gonçalves, debil por organização fizica e acanhado ele estatura, onde mal se cingia a espada!
§ 9. A justiça não tinha sacerdotes para aplicar a lei; e
o governo por decretos arbitrarias impunha pena ele morte,
e a mandava executar, como especialmente o praticou o
ministro da justiça Jozé Pedrozo em Novembro ele 1842, ~
ordenando o suplício ele varias criminozos sem previa julgament? elos tribunaes jucliciarios.
Não era somente a pessoa, que na republica estava á
mercê elos caprixos elo individuo senhor ela força, a propriecbcle tàmbem ficou ao talante do arbítrio.
Foi assim que por simples decreto elo Prezidente republicano verificou-se o confisco dos bens elos inimigos da
republica em favor elos cofres elo novo estado; e inimigos
·ela republica, na fraze elo decreto, erão nacionaes e estran-.
geiros, que ostensiva ou ocultamente ostilizassem a cauza
elo povo rio-grandense.
§ 10. Quando nem a pessôa, nem a propriedade são religiozamente respeitadas pelo poder, que se incumbe ele velar

-8pelo bem commun, póde-se com certeza dizer, que esse
poder n~ o é governo, que é a forçt co ~1servadoi·a, ma11 ~
anarcbia, que é a força da destruição.
A necessidade de manter a cáuza republicana 11ervi~ d a
desculpa a tal situação.
Cumpre porém p c•nderar, que as cauz as, que exigem taes
sacrifi~ios, não são justas i pois si a republica fô ss 3 entlo
uma exigencia real no Rio-grande do Sul; ella praticai·-se-ia
pelo consenso poderozo d a vontade nacional, unica que
legitima os actos de interesse commun.
A violencia nunca fundou estados i elles formão-se por
conveniencia do grande numero, e nunca por commodo
e interesse de poucos, embora et~tes apregôem-se interpretes
da vontade geral.
.
A rezistencia efic:tz aos seos planos e t ~ntativas é prova
manifesta de que são fal sos interpretes .
§ 11. Quem do territorio sugeito ao domínio do Imperio l3e
transportasse ao territorio da apreg•Jada republica, não
conheceria diferença no regimem, á excepçã') cl'esses actos
de pura violencia, ·ingenitos ao predomínio elo militarismo.
Ali, como aqui, as normas legaes elos cidadãos entre si
erão as mesmas : as leis, os decretos, e os avizos imperiaes
citavão-se como regras autoritarias do novo estado dem J cratico, sem que este aliás por acto expresso da sobenmia
popLilár lhes ou-v-esse dado· vigor.
Os actos civis e políticos pau tavão-se pelas formulas dos
actos civis e políticos do Imperio, como si este ainda preponderasse ali.
As a utoi·idades e a fórma de proceder na intitulada r~
publica erão iguaes ás autoridades e fórma de proceder no
Imperio : apenas dou s nomes diversificavão ; assim o que
aqui xamavamos Imperio ali xamava-se R epublica i 0 que

. -9 aqui 'denominavamos Imp erador ali denominava-se Prezidente.
N'estas duas mudanças, meramente nominaes, consistia
toda a essencia do g Jverno novamente erécto.
§ 12. Os Rio-grandenses pois parece não terem tido jamais
· o pensamento definitivamente assentado de separação ela
nossa nacionalidade, salva a pequena fi·acção .elos agitadores
idealistas.
Quando os rebeldes clepozerão as armas para fazer cessar
a luta, o motivo cl'essa clepozição foi a conservação da integridade cl'esse mesmo Imperio, a quem combatião : e
assim as primeiras palavras elo xefe militar ela rebeldia aos
seos sequazes, annuncianelo-lhes a terminação ela guerra,
forão estas : Um poder extranho ameaça a integridade elo
Imperio, e tão estolida ouzadia j amais deixaria ele écoar em
nossos corações brazileiros.
Tratava-se então dos planos do ditacl·1r ::.rgentino contra
o nosso governo ; e este brado elo xefe rebelde exprime ao
mesmo t empo a icléa latente ele união ao torrão brazilico, e el e
descrença na fórma republicana.
§ 13. Si por ventura os rebeldes tivessem em ment e a icléa
ele separação sem regresso, um elos seos primeiros pas •os teria
s ~ clo o ele confraternização formal e expressa com as republicas vizinhas; isto porêm nunca fizerão: apenas convenções secretas pactua vão, e furtivo auxilio recebião os rebel(1es ele xefes ele b andos sublevados n' essas republicas para
e npolgar o mando supremo, ·e isso a troco ela prestação de
gente, polvora, ou cavalhada para os seos r epentin{)s acommetiment.)s em dias oportunos contra os xefes existentes.
A conserva çELo cL s leis imperiaes e. esse retrahimento,
que os nào deixava fazer cauza commtm com os c~emocra
bs liniitrofes, indicão, que no animo dos rebeldes nunca
d 3zapareceo a idéa de regresso á união brazileira.

-10Que não foi a republica rio-grandense o exito de um
plano em prol d'a idéa democratica, mas sim o r ecurso empregado pelos rebeldes para manter-se fóra elo alcance do
castigo legal da sua primitiva dezobediencia, ahi o estão
denunciando as propostas repetidas elos caudilhos da rebelião, que exigi 'i.o para submeter-se ao r egimem Imperial :
1. 0 O reconhecimento dos seos postos militares
2. • O pagament o da di vida por ellcs contrahicla para a
guerra.
Ahi só se questiona elo provento particular : a cauza
elos princípios punha-se ele parte.
§ 14. Em um ponto toclàvia forão sempre coerentes e
leaes. Servindo-se elos escravos para defender a liberdade
por elles apregoada, não os abandonarão no ultimo niomento
ela luta, e esforçarão-se com o governo imperial, para que
esses infelize11 não voltassem ao cativeiro.
Embora o govemo imperial reconhecesse o perigo dR.
legitimação da alforria dos que com as armas na mão a
conquistavão em um paiz, cuj<J primeiro elemento ele sua
producção era o escravo, deixou-se não obstante dominar pelos sentimentos filantropicos, que mais tarde clevião, com tanta gloria para o Brazil, manifestar-se na lei
ela libertação elo ventre da mulher escravá.
Os soldados da r epublica r ecrutados na escravidão
conservarão no Imperio a condição de liberdade por exigencia elos caudilhos da r ebelião.
§ 15. Si por ventura a cauza p . imaria da revolu ção
fôra a mudança da monarcbia pela republica, jamais pactuarião os seos ati.tores por similhante modo.
, A sua diviza seria vencer, ou morrer com a cauza do
seo patriotismo: Vince1·e a~6t p1·o pat1·ia mo1·i.
Os afectos pessoaes resumbrão uos actos mais impor-
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tantes elos rebeldes, revelando que a questão ele principios não era o grande mo:or da revolução.
É por isso, que Bento Gonçalves, em carta confidencial
de 26 de Maio de 1840, exprime-se d'este modo: «Dizeilhe (ao Prezidente Saturnino de Souza), que si elle quer
a paz, dispa-se d 'esse 01'gulho, trate-nos como guerreiros,
não como féras, que tudo pócle ter fim, sem mais efuzão
de sangue, e que aliAs lhe daremos que sentir, e ao Imperio, e ~o seo governo, que, sempre enganado por seos·
delegados, nos supõe um rebanho de tímidas ovelhas.
E sta carta, que continha instruções secretas a um
enviado rebelde incumbido ele tratar com o governo -legal
da terminação da luta fratricida, bem manifesta os fins
estreitos da rebelião.
§ 16. Não era o vencimento da cauza republicana, que ·
tornava inutil a empenhada luta ; não era o aniquilamento
forças das defensoras d'essa mesma cauza, que impos~ú bilitava a contenda : o que incitava os rebeldes a depôr
as armas, não era n ada d'isso; era sim a satisfação do
orgulho pessoal, e a aceitação de condições vantajozas
de interesse privado, o que determinava para os rebeldes
a paz e a cessação do derramamento ele sangue dos
seos concidadãos.
A rebelião rio-grandense pois, no nosso modo de pensar,
teve caracter egoístico, e não caraeter de patriotismo, em
virtude elo qual o cidadão guerrêa pelo triunfo de princípios
reputados como indispensaveis á felicidade geraL
N'este cazo o cidadão ou vence, ou morre, ou só cleziste
da luta privado de forças.
Os rebeldes elo Rio-grande do Sul jul gavão -se fortes ;
mas clepunhão as armas, logo que condições favoraveis &
interesses partieulares fossem admitidas pelo governo imperial. Todas as tentativas ele pacificação frustrarão-se
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ante a regmçao de exageradas exigencias elos xefes rebeldes em seo pról.
§ 17. No norte cloimperio aparecerãoem 1817 e1824 dous
movimentos rev:olucionarios, que tomarão forma republicana,
Em ambos manifestou-se sensível diferença no caracter
d'esses actos ·políticos com o do movimento rio-grandense.
No norte o primeiro pensamento dos revolucionarias· foi
recorrer ao povo como origem elo poder. Os governos p~ss a 
geiros, qu:e então organizarão-se procurarão legitimar-se
pela eleição popular; e no Ceará, em 1824, um grande
concelho eleitoral ele toda a província nomeou o seo Prezidente, e elegeo reprezentantes para o congresso do estado
plànejado sob a denominação de Confederação do Equador.
No norte ambos os movimentos forão suplantados pela
·força elas armas, mas não cederão. No sul o movimento
não procurou a legitimação pela eleição popular, e afinal,
sem . dar-se por vencido, tranzigio.
§ 18. De tudo concluímos a grande diferença nos respectivos movimentos do norte e do sul do Imperio.
Ali a idéa política ou o sentimento democratico levantou a rebelião ; aqui suscitou-a a idéa restrita de
influencia local : ali a rebelião apoiou-se no voto popular;
aqui amparou-a o espírito de caudilhagem.
No norte pois o pensamento revolucionaria inspirou-se
nas idéas do regimem civil; no sul, ergueo-se sob o influxo
da idéa do governo militar.
O exemplo da caudilhagem, dominante nas vizinhas republicas do Prata, por certo muito influiria para similhante
rezultado no sul.
No norte os rebeldes olhavão para os E stados-Unidos,
e d'ali ·tiravão argumentos para as suas deliberações; no
sul os rebeldes tinhão na vizinhança os caudilhos mili tares elo Prata~ por cujo regimen se modelavão.
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§ 19. Ninguem desconhece a importancia de um acontecimento, que trouxe a separação de parte do territorio brazileiro para constituir governo independente por um decenio; portanto ninguem desconhecerá tambem a neces- '
·si da-de de bem conhecer e apreciar o facto em suas c auzas,
progresso, e terminação.
Ainda não temos a istoria da época cl'este sucesso, nem
é ainda tempo de escrevel-a, visto não ter ainda xegado
o remanso das paixões para que o escritor, cómo juiz imparcial, possa expender a verdade sem preterir conside-·
rações individuaes.
Escrever dos contemporaneos, emitindo juizo, é correr
o perigo de exagerar a apologia pela amizade, ou engendrar censuras pelo odio.
'
A istoria não tem complacencias, e tatn-sómente dig~i
fica-se pela verdade ; mas para que pungir os vivos,
quando o não reclama o bem da umanid a de, e faltão elementos de imparcialidade?
§ -20. O istoriador .; juiz; e o juiz deve' ser competente,
e julgar pelo processo.
A competencia dá o tempo ; o processo organiza-se pelos
depoimentos, acumulando-se os documentos, em que estes
se contêem.
Escrever antes de tempo é ser juiz ilegítimo ; é proferir sentença sem processo regular.
Os contemporaneos não são istoriadores ; são apenas
1
testimunhas e organizadores do processo:
O nosso egregio Instituto bem compreendeo esta verdade ; por isso fundou-se com o intuito, não de escrever aistoria, mas de reunir documentos para que ella escreva-se
oportunamente.
Foi um lance de :sabedoria dos benemeritos ·fundadores
da nossa corporação.

-
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§ 21. Considero como importante serviço dos membros
do Instituto a preparação do processo istorico ; e é com este
fim, que oje venho trazer á vossa apreciação alguns documentos, que me parecerão uteis coligir, e depozifar RO
nosso archivo.
Peza-me não ter podido reunir todos os documéntos autenticas sobre o período da guerra civil rio-grandense ; os
que agora trago, talvez não sejão completos; todavia dão
vida interna da
a conhecer o principio do movimento,
republica, e o ~ltimo período da luta, o qual é certamente
a época mais notavel d'esse acontecimento, porque mostranos como para o seio da família brazileira regressarão
nossos irmãos transviados, vindo elles a nós, não sob o
dezastre de uma batalha sanguinoza, mas levados pelo
sentimento do patriotismo, que os xamou a melhor conselho, quando as armas . imperiaes farão confiadas a um
general, que soube mostrar-se forte para vencer, e umario
para perdoar.
§ 22. Coligimos estes documentos copiando-os de registos
oficiaes, alguns de registos particulares, outros dos proprios
originaes, e muitos de publicações da imprensa contemporanea, mas de incontestavel autenticidade por sua notaria
divulgação durante a vida dos seos assinatarios e interventores.
Estes documentos dão minucioza noticia dos aconteci- .
mentos da guerra, e das providencias tomadas pelo pacificador da província, desde a sua prezença no exercito imperial até a definitiva terminação da luta, que cessou mediante uma política conciliadora, que aliás estava preparada para subjugar a rebeldia pela força das armas.
§ 23. O Duque de Caxias pacificou quatro províncias no
Imperio 1 e por duas vezes defendeo no exterior a onr:.t da
patria.

a
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Na guerra intema e externa procedeo sempre com prudencia, modestia, e umanidacle, sendo a sua política belicoza estar preparado para submeter o inimigo pela força
elas armas, mas vencei-o pelos beneficios.
Para elle foi objeto constante dos seos cuidados, minorar
os males ela guerra, poupando o sangue umano.
N'essa mesma guerra fratricida elo Rio-grande do Sul é
característico o facto ele Bagé, onde, depois ela batalha de
Porongos, pretenclião celebrar Te-Det~m em ação de
graças.
O general vitoriozo, vendo n'este acto mais omenagem pessoal do que votos ao céo, e querendo antes
dar-lhe expressão ele dôr cristan do que caracter festivp;
r espon deo ao sacerdote conviclante: Não levanto troféo
sobr e o sangue brazileiro. V á, Reverendo, vá, entôe missa
por alma dos finados, e eu lá estarei para rezar por elles.
§ 24. O Duque ele Caxias, como guerreiro, distinguia-se
pela umaniclacle, pela previclencia, e pela modestia, impreterível sinal das almas nobres.
Estas vir tudes o elevarão á categoria de grande general,
e pela pratica d'ellas pôde elle com razão, na RUa ultima
batalha em Lomas-valentinas dizer aos seos soldados :
Eia, marxemos ao combate ; a vitoria é certa, porque o
general e amigo, que vos guia, ainda até oje não foi vencido.
A posteridade dará a este egregio cidadão o lugar, que
a patria r ezerva para os seos filhos benemeritos. Por ora
juntemos uma partícula dos elementos da istoria dos seos
serviços.
§ 25. Dispomos os documentos por ordem cronologica,
mas por series, conforme o assunto r eferente, e indicamos
em sum a ria epígr afe o principal assunto de cada um
cl' ellcs.
Assim mais facilmente se prestaráõ á consulta e exame.
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A leitura elos documentos assim coordenados da-nos as
minndencias dos factos, as peripecias dos acontecimentos,
e faz-nos como que · prezenciar os actos, sentir os sobresaltos dos reis e generaes, correr o perigo dos soidados,
vacilar no meio da agitação do povo, e apossar-nos em:fim
de todas as circunstancias, que nos guiem na apreciação
dos sucessos, e no julgamento dos caracteres, que muitas
vezes revelão-se melhor por cazos particulares, que somem-se
pelo pequeno vulto ante a distancia dos tempos, elo que pm'
sucessos estrondozos, que a fama mi'g randece e desnatura.
§ 26. Aos documentos istoricos junto um exemplar de um
diploma ele nomeação de jui:.~ ele direito assinado pelo Prezidente da Republica Bento Gonçalves da Silva.
O seo teor é o mesmo dos que se passavão no Imperio,
notando-11e a1Jenas a diferença de não atribuir perpetuidade
·aos rnembros do poder judicial, e pócle servir ele objeto de
estudo e reflexão sobre a parte jueliciaria da istoria da rebeldia.
§ 27. Talvez note ·alguem a insignificancia ele certos documentos ; cumpre porêm atender, que, no dezenvolvimento da
narração istorica, muitas vezes um documento aparentemente sem importaneia, quando considerado de per si,
consegue grande valor, já por fixar uma data, j á por caracterizar um facto especial, e j á por ser de referencia a
algum personagem ?istinto.
No erguer o edi:ficio o architecto não preciza tam-sómente
da<~ grandes peças de granito; necessita tambem elo cimento,
e elos pequenos fragmentos da róxa, com os quaes liga, e
apoia as grandes moles da sua fabrica.
§ 28. Antes de aprezentarmos os documentos, a que nos
temos referido, julgamos conveniente fazer sucinta narração
dos factos principaes da revolução rio-grandense, mostrando
a concatenação ·marxa dos acontecimentos.

e
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Omitiremos as considerações políticas e moraes, que poderião envolver julgamento dos omens e dos factos especiaes :
o nosso fim é, com a simples expozição narrativa, dispôr o
leitor a melhor comprehender o valor e sig·nificação dos documentos, que, lidos dezacompanhados ela lembrança dos
sucessos, não serão devidamente apreciados.
N'essa expozição procurarei a possível fidelidade, acompanhando as peças instrumentarias, que exhibo.
§ 29. Na seleção dos documentos procurei reunir todos
aqueles, que vierão ao meo conhecimento, e que me parecerão convenientes para esclarecer os factos, e abilitai: o
escritor a emitir j uizo sobre os acontecimentos, ·quer no
tocante á cauza cl'elles, quer na parte :relativa ao caractyr
dos autores do drama reprezentado por dez annos na
extrema meridional elo imperio brazileiro.
É bem provavel, que documentos importantes ainda nos
falte coligir.
Poderão em outra ocazião ser r eunidos a estes, que agora
ofereço .
CAPITULO II
Sedição em Porto-alegre ; retirada do P rezidente F ernandes Braga
para a cidade do Rio-grande ; posse do Vice-prezidente intruzo ;
providencias por este tomadas para seo reconhecimento ; suspensão do commandante das armas ; retirada do Prezidente
Fernandes Braga para a côrte ; os sediciozos de posse da província.

§ 1. O primeiro Imperador do Brazil avía deixado a sua
patria adotiva, em consequencia dos acontecimentos do dia
7 de Abril de 1831 na côrte do Rio de Janeiro, e o
Imperio era governado por uma regencia trina, que, na
G.

c.
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-18fórma. da Constituição política do Estado (*) fôra eleita.
pela Assembléa geral, em virtude da menoridade do imperante, que seo pae entregára no berço ao patriotismo e
benevolencia dos Brazileiros.
A alteração operada no governo do,. paiz por similhante
sucesso trouxera dous principaes rezultados, quaes erão.
o afrouxamento .do vinculo autoritario, e o exaltamepto.
das idéas democraticas.
Em todo o Imperio erão sensíveis estes dous fenomenos
políticos : na província do Rio-grande do Sul elles tiverão
amplo dezenvolvimento, e d'ahi veio o influxo para a
revolução, que começando pela depozição de um Prezidente
(\a província, continuou-se pela proclamação da republica.
§ 2. Governava a província o Dr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga, empossado da prezidencia em 2 de Maio
de 1834.
Pronunciado excitamento das idéas democraticas laborava na província, onde a ameaça de separação da commu~
nhão brazileira era muitas vezes proferida pelos sectarios
d'estas idéas.
A tal ponto avía subido o exaltamento político, que já
em 1833, por ocazião da nomeação do Dr . .Jozé Mariani
para o cargo de Prezidente da província, ferventes partidistas tentarão opôr-se á posse d'este. delegado do governo
imperial.
O plano não teve exito ; mas os seos promotores virão
dentro de pouco tempo realizados os seos dez~jos com a
demissão d'esse funcionaria. Este acto do poder supremo,
(*) Art. 128. Si ·o Imperador não tiver parente algum, que reunà
estas qualidades !parentesco mais proximo, e maioridade de 25
annos) será o Imperio governado por uma Regencia permanente ,
nomeada pela Assembléa geral, composta de 3 membros, dos quaes
o mais velho em idade será o prezidente.
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ditado por animo conciliatorio das paixões, foi aliás considerado como parto de fraqueza.
§ 3. As idéas republicanas estavão dessiminadas na província, e a propaganda d'ellas era ~woroçoada pelos omens
políticos aas republicas vizinhas, que sonhavão com o
levantamento da província, e sua união a ellas.
A propaganda produzira um partido, que se intitulava
federalista, tendo por bandeira a proclamação da republica
no Brazil .sob a fórma federativa. Cada província formaria
estado independente, e todas unidas pelo vinculo da
federação constituirião um só corpo social.
No intuito ele propagar e fortalecer as idéas federativas
no Rio-grande elo Sul, esse partido organizou sociedàcles
secretas sob o nome e aparencias ele maçonaria, e ahi
com aplauzo discutião-se as reformas projetadas, e invectivavão-se, como verdadeiras ofensas e reaes atentados contra
o direito da província, os actos elo governo geral, embora
justos e razoaveis.
§ 4. A administração elo Dr. Fernandes Braga proseguia
sem notar-se por actos violentos; elle era de caracter brando,
e moderado; mas era irmão do Dr. Pedro Rodrigues Fernandes Xaves, que depois faleceo Senador,. e Barão ele
Quarahim ; e tanto bastou para perder dentro de pouco
tempo a confiança dos aclversarios do partido, do qual
aprezentavão como xefe o mesmo Dr. Pedro Rodrigues.
Cont' a elle pois dezencadearão-se as agressões elos
facciozos.
§ 5. Depois da posse do Prezidente Fernandes Braga passára nas <;amaras legislativas a reforma constitucional
consagrada na lei de 12 ele Agosto ele 1834. Ella dava ás
províncias assembléas legislativas especiaes, -p ara cui~
darem dos seos interesses locaes.
No dia 7 de Abril de 1835 procedera-se á eleição dos

L
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favor-a vel ao partido infenso aos sustentadores do Prezidente Fernandes Braga.
§ 6. A Assemb léa provincial reunio-se em Junho de 1835,
e logo constituio mais um elemento de excitação das idéas
políticas.
As discussões ·da imprensa e do parlamento provincial
cada vez mais exacerbavão as questões; e tão pronunciado
dezenvolvimento tiverão os factos, que em 20 de Setembro
de 1835 rompeo formal sedição na cidade de Porto-alegre,
com o :fim de expelir do governo o sobredito Prezidente.
§ 7. O partido opozicionista,exaltado por suas idéas democraticas mais adiantadas, considerou-se desprotegido pelo
governo central, embora tivesse obtido eni suas pretenções
repetidas concessões parciaes, que nunca satisfazem a quem
ambiciona e procura o manclo supremo das couzas.
Este partido tinha então á sua frente o Coronel de cavalaria Bento Gonçalves da Silva, o qual, por peri gozo á
paz publica, tinha sido, na anterior prezidencia, xamado
á. côrte pelo gov~rno geral; mas d'ahi logo regressára,
tendo obtido uma pensão pecuniaria, e acreditando-se ter
sido o indicador da nomeação do Dr. Fernandes Braga
para prezidir a província.
§ 8. As concessões do governo central, no int~resse de
apazigoar os animos, erão interpretadas como sintomas de
fraqueza, e davão aos exaltados a esperança, de que por
actos de ouzadia poderião forçar o mesmo governo a
con:fiar-lhes a administração provinc ial, entregando-a a
pessoa de _sua parcialidade e con:fiança.
O procedimento do Dr. Fernandes Braga não satis:fizera
a espectativa do Coronel Bento Gonçalves, e dos seos

j
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particlistas; cl'ahi a rezolução extrema ele expelil~o elo
governo da província.
E ste pensamento congregou dons generos de individuos :
uns, que limitavão-se a pretender a faculdade de dispôr
dos negocios provinciaes no actual sistema de governo;
outros, que ambicionavão o movimento convulsivo como
aspiração de xegar ao republicanismo .
§ 9. Reunidos pois em corpo pozerão á sua frente Bento
Gonçalves, o qual, como miiitar, atrahia a &i muitos camaradas do exercito, dezejozos ele melhorar de posto e de
condição, e descontentes do governo geral, de quem se queixavão como dezatendidos e menosprezados.
O Coronel Bento Gonçalves, o Coronel Bento Manoel, o
Major João Manoel de Lima, o Capitão Domingos Crecencio, e outros oficiaes militares, Jozé Gomes de Vasconcelos Jardim, Capitão de milícias, o Coronel Onofre Pires,
o Coronel Antonio Neto, o Tenent e-coronel David ·Canabarro, e o Capitão João Antonio, e ouÚos commandantes ·
de corpos da guarda nacional combinarão-se, e pozerão em
campo a sedição, movendo as forças do partido exaltado.
§ 10. Bento Gonçalves, xefe do partido, dispunha de
grande influencia política na província ; Bento Manoel, ·
militar experimentado, e relacionado na campanha · por
laços de parentesco, dispunha de notavel clientela; João
Manoel de Lima, era irmão do Regente Francisco ele Lima,
e, por sua adezão pronunciada e manifesta ao partido exaltado, dava força moral ao movimento, crendo geralmente ·
o vulgo, que nas relações fraternas axaria a sedição abrigo
e desculpa em cazo de revéz ; Domingos Crecencio, como
oficial disposto e destemido, era prov.eitozo auxiliar para
a intentada empreza.
Jozé Gomes, proprietario rico, e cidadão bem concei- .
tuado na população ; Onofre Pires, notavel por suas
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C;.mabarro, conhecidos por bravos e rezolutos, prestavão
valiozo concurso ao movimento, que iniciava a revolução.
Com a conivencia do exercito e da guarda nacional,
elementes da força publica, facil era a agitação, e certo o
seo exito .
No meio d'essas dispozições apareceo a sediçl:to de
Porto-alegre.
§ 11. Os xefes do movimento avião-se combinado: Jozé
Gomes e Onofi·e Pires reunirão algumas praças da guarda
nacional, agregarão algtms peães na capela de Viamão, distante 4 leguas ao nacente da capital, e marxarão para esta
no dia 20 de Setembro de 1835, onde entrarão com sequito
de 300 a 400 pessoas.
Ao passo que isto sucedia, Bento Gonçalves deixava o
lug·ar da fronteira do Imperio, onde estava de guarnição, e
·a prezentava-se na povoação de Pedras-brancas, á vista da
mesma capital pelo lado do poente.
§ 12. Na vespera do mencionado dia 20 de Setembro,
o Prezidente da província, sabedor do movimento sediciozo,
pr_ocurou preparar-se para rebatel..o ; porêm nada conseguia.
O Commandante das armas, Marexal Sebastião Barreto,
axava-se em commissão de ser,viço militar na campanha; e
na capital foi no momento do perig0 dezignado o Marexal
Gaspar Mena Barreto para auxi1iar p.o commando da
força, e na defeza da capital.
O Prezidente reun:io toda a força militar, e procla~ou aos
cídadãos para defenderem a legitima autoridade. Não pôde
dispôr de mais de·270 praças; e em torno de si via formar-se o vacuo pelo abandono geral.
Na manhan do dia 20 de Setembrio, congl'egando a ;oficialidade fiel ao governo, reconheceo a impossibilidade .de
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manter a capital, e á noite seguia para a cidade do Riogrande, embarcando na escuna de guerra Rio-gnÍndense,
acompanhada de outra escuna, a Dezenove de Dezemb1·o.
§ 13. No dia seguinte, 21 de Setembro, Bento Gonçalves
fez a sua entrada na capital, declarou, que a patria estava
libertada, e oficiou á Camara municipal para empossar do
governo a um elos Vice-prezidentes, que governasse a província, na falta do Prezidente efetivo, que, segundo o dizer
dos facciozos, avia abandonado o seo emprego.
Bento Gonçalves, senhor da capital da província, proclamou aos seos abitantes, concitando-os em seo patriotismo,
e lembrando as supostas injustiças e prezumidos agravos
recebidos do governo imperial; e porque conhecia a força
dos estrangeiros, contra quem os legalistas inclispunhão os
seos adversarios, dirig·io-se por meio de longa proclamação,
recordando a esses mesmos extrangeiros o dever ele abster-se
do conflito entre os nacionaes, e prometendo-lhes, sob esta
condição, inteira garantia para suas pe~soas e propriedades.
Bento Gonçalves, assim falando, tinha por fim captar a
benevolencia ela colonização aleman existente na província,
com cujas simpatias em geral conta vão os secliciozos, e intimidar os Portuguezes, de quem se receavão.
§ 14. Os partidarios das idéas mais adiantadas em p,olitica, na província, queixavão-se de que, quando a cauza
nacional progredia em todo o Brazil, só no Rio-gTande do
Sul ella restringia-se a estereis aplauzos; porque um partido retrogrado obstava, que as idéas liberaes tivessem o
conveniente dezenvolvimento.
Esse partido retrogrado, segundo os seos opozitores,
tinha a sua baze sobretudo nos antigos generaes de origem
portugueza, que nos commanclos militares axavão influencia
para manter as antigas icléas antinacionaes, ajudados por
Portuguezes, que no commercio avião adquericlo fortuna.

•
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retrogr~do o pensamento da restauração do Imperador
abdicante ; como prova de seos temores exhibião a existencia da Sociedade militar ali ramificada ; a esse mesmo
partido retrogrado impu tavão-se planos e esforços no sentido
de inutilizar as decretadas reformas liberaes, como a instituição ela guarda nacional, a creação dos Juizes de Paz,
e as recentes alterações da Constituição política do Estado,
operadas pelo acto adicional.
§ 15. Dous fáctos sobretudo vierão sobreexcitar o partido
dos exagerados, dando pasto ás invectivas e ás declamações contra a atual ordem de couzas.
Na vila do Rio-pardo a reprezentação de alguns cidadãos
contra autoridades para ali nomeadas foi convertida . em
acto de sedição ; e varios indivíduos influentes forão
processados, pronunciados, e recolhidos á prizão, de que se
livrarão por via do habeas co?·pus. Entre estes indivíduos estava o então Major de engenheiros Jozé Mariano de
Matos, que tão conspícuo papel depois reprezentou na
revolução.
Reunida a Assembléa provincial o Prezidente Fernandes
Braga denunciou formalmente aos reprezentantes do povo
rio-grandense a existencia de um partido promotor da
separação da província da communhão do Imperio.
Em verdade mais ou menos derramada axava-se a
opinião favoravel á sua separação e á proclamação do sistema republicano na província ; todavia não era então este
o pensamento da maioria elo partido, que depois fez a revolução.
Em todo o cazo os processos pela intitulada sedição do
Rio-pardo, e a denuncia do Preziclente ante a Assembléa
provincial, forão motivos poderozos de fomento e agitação,
que precipitarão os factos, em breve traduzidos na sedição
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de 20 de Setembro : esses dons motivos farão incontestavelmente cauzas proximas e immediatas do movimento sublevador.
§ 16. Ao penetrarem os sediciozos na capital, era o seo
grito de guerra, que nada mais pretendião além da depozição
do Preziclente Ferclancles Braga, quando aliás já erão notarias a demissão cl'este, e a nomeação do Dr. Jozé d'Araujo
Ribeiro para o substituir.
Querião os secliciozos Prezidente de sua parcialidade e
confiança i mas clezejavão não romper logo formalmente
todos os laços com a autoridade central e suprema i e em
um sofisma farão buscar meio de satisfazer o intento
da sua rebeldia, e aparentar obediencia a essa autoridade.
Entre os Vice-prezidentes da província estava o nome
do Dr. lVIarciano Pereira Ribeiro em quarto lugar na
ordem ela substituição i e este foi o individuo xamado por
convite ela Camara municipal para ser empossado da administração provincial, preteridos os trez nomes anteriores
n'essa ordem ele su cessão (Dr. Joaquim Vieira da Cunha,
Dr. Rodrigo ele Souza Silva P antes, e Dr. Ame r :co Cabral ele
lVIélo) i o que praticava-se sob pretesto ele axarem-se estes
fóra ela capital, embora proximos.
O Vice-prezidente convidado entrava nos planos da sedição i · prestou-se a ac ~ itar o cargo, e immediatamente
foi empossado no mesmo dia 21 ele Setembro.
§ 17. O Vice-preziclente expedia oficio ás municipalidades
da província, communicando aver assumido o g overno pelo
abandono do cargo por parte elo Prezidente efetivo, e
convidando-as a manter a paz publica. Para o R to-parclo,
onde avía receios de repulsa á sedição; foi Bento Gonçalves pessoalmente aquietar a agitação, e o conseguia.
Aonde xegavão as participações oficiaes elo Vice-preziclente, ia sendo elle reconhecido como legitima auto1'ic1ade, e
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da província.
Só trez municípios recuzarão sugei<fãO ao governo .sediciozo, e dispozerão-se a continuar a obedecer á autoridad\') ,)égiti1lla. Estes municípios forã.o o da cidade do
Rio-=g1'ande;. e os das vilas de São Jozé do Norte, e
P elotas.
§ 18. O Prezidente F erna'!des Braga, sahindo de Portoalegre, a:X::ou ventos contrarias na Lagoa dos Patos, e só a
28 de Setembro pôde aportar á cidade do Rio-grande.
Procurou o delegado do governo imperial sustentar a
sua autoridade : dirigio-se aos commandantes de C()rpos
militares, e ele corpos da guarda nacional ; mas faltarãolhe com a devida obediencia.
O Commandante das armas Sebastião Barreto, então em
Jaguari na fronteira do Livramento, e o Tenente-coronel
João ela Silva T avares, percorrendo de Jaguarão a Bagé,
t entarão manter a autoridade do Prezidente, esforçandose por congregar forças para o restabelecimento do imperio da lei .
§ 19. Silva T avares, que depois foi Barão elo Sêrro-formozo, unido ao Major Manoel Marques ele Souza, que depois
morreo no posto de T enente-general, elevado ao titulo de
Conde de P orto-alegre, derrotou no dia 13 ele Outubro de
1835 uma força insurgente, reunida nas margens do Arroio-grande) sob o mando do Capitão elo exercito Manoel Antunes, cunhado de Bento Gonçalves. O combate
foi r apido : os legalistas ti verão 2 mortos ; os insurgentes
perderão mais ele 40 soldados, alem de 8 pr1zioneiros,
e seo armamento.
Este combate deo brados na província.
O Prezidente Fernandes Braga considerou-o termo da
sedição, e augurava a proxima tei·minação d'ella com o
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regresso da província inteira ao domínio da lei; os in-surgentes só virão n'esse acontecimento mais um meio de
inflamar os animos e concitar a agitação ante o espetapulo dos cadaveres e do sangue, obra (dizião e1les) de
um governo fratricida, dezumano, e cruel, que se não apiedava dos ·males da patria.
§ 20. O Vice-prezidente no entretanto suspendia o Marexal Sebastião Barreto do commando das armas 1 nomeav~
para o substituir nterinamente o Major João Manoel
de Lima, e enviava para São Jozé do Norte .o Coronel
Onofre Pires com unia força de 100 praças, e para a cidade
do Rio-grande o Coronel Bento Gonçalves com a missão
de expelir da província o despota delegado do governo
central.
Depois do combate do Arroio-grande Onofre Pires xegava á vila de São Jozé do Norte, e Bento Gonçalves aproximava-se da cidade do Rio-grande, a quem intimava
para render-se.
§ 21. O Prezidente Fernandes Braga tinha comsigo no
porto ela mesma cidade 4 ou 5 ·embarcações de guerra com
de minuta força; o Commandante das armas Sebastião Barreto, ·abandonado por parte da força que tinha, buscáfa
refugio na republica vizinha do Uruguai, indo para Montevidéo; o Tenente-coronel Silva Tavares, encontrando-se com Antonio Neto, sob cujas ordens seguião 500
omens, debandára a sua pequena e cansada tropa.
A força militar da província constava, alem çla pequena guarnição dos vazos ele guerra, de um regimento
de cavalaria, e de um batalhão de caçadores. Do primeiro era com mandante Bento Gonçalves, oj e xefe da sedição;
do segundo era commandante o Major João Manoel, elevado a Command~n.te das a~mas interino pelo g·overno sediciozo.
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oficiaes aderentes á sedição; o exercito e a guarda nacional pois não obedecião ao Prezidente Fernandes Braga,
e assim este ~·ezolveo deixar a província, e partir para a
capital elo Imperio.
·§ 22. Com efeito no dia 23 de Outubro de 1835 seguio
para a côrte, onde xegou a 29 elo mesmo mez, trazendo comsigo grande porção ele papeis dos archivos publicas, 70
contos de réis em dinheiro dos cofTes nacionaes, a maior
parte dos empregados das repartições geraes, e algumas
famílias, que fugião ao incendio da revolução.
CAPITULO III
O P1·ezidente Fernandes Braga na côrte ; nomeação de novo Prezidente para o Rio-grande do Sul.

§ 1. Em quanto taes movimentos ocorrião no sul do Imperio, procedia-se á eleição do Regente unico na conformidade da recente refórma constitucional de 12 de Agosto
de 1834. H
O voto nacional colocára n'esse eminente posto o cidadão
Padre Diogo Feijó, o qual perante a Assembléa geral era
empossado a 12 de Outubro de , 1835~ cessando assim o
governo da Regencia permanente.
§ 2. O Prezidente Fernandes Braga xegavaá côrte, quando
('j Art . 26 . Si o Imperador não tiver parente algum, que reuna as
qualidades exigidas no art. 122 da Constituição, será o Imperio go vernado, durante a sua menoridade, por um Regente eletivo e tem pararia, jcujo cargo durará 4 annos, renovando-se para este fim a
eleição de 4 em 4 an nos.
Art. 31. A atual Regencia governará até que tenha sido eleito, e
tomado posse o Regente, de que trata o art. 26.

-29já o novo Regente exercitava a suprema autoridade. Ao governo fez ao mesmo Prezidente expozição das ultimas
ocurrencias da província, cujo estado convulsivo atribuía
á tibieza do governo central, que, pela condescenclencia
com o partido exaltado, contribuíra para dar-lhe ouzaclia
e meios ele ação; pois cleixára nas mãos d'esse partido a
força publica.
· § 3. O governo imperial, dominado sempre do dezejo de
terminar a contenda por meios conciliatorios, fez seguir como
Prezidente ela província o Dr. Jozé de Araujo Ribeiro,
natural d'ella, e ali relacionado por parentesco e amizades.
Esta escolha sobretudo podia aproveitar á cauza da
pacificação, xamanclo a ella o Coronel Bento Manoel,
parente, e consaguineo do novo Prezidente, o qual partio
para o seo destino no brigue-barca Sete de Setemb1·o
sem força alguma armada, levando apenas como auxilio
ele sua comissão uma proclamação · do governo geral, convidando os Rio-grandenses á concordia.
§ 4. Assás confiava o Regente na nomeação, que acabava
de fazer, persuadido que~ sendo o novo Prezidente filho do
Rio-grande do Sul, ali bem conceituado, e já onorificado
com o sufragio popular para reprezentar a sua terra natal
no parlamento, clezarmaria prevenções, e xamaria os
discolos ao greniio legal.
Tal era o pensamento d'esse acto do governo regencial,
bem manifesto nas seguintes palavras da sobredita proclamação: Rio-grandenses o Prezidente, que se vos envia, é
da confiança do governo, e igualmente tem merecido a
vossa. Fiel aos princípios de onra e ao dever, nos diversos
cargos, que tem exercido, elle cooperará comvosco para
salvar-nos de anarchia.
§ 5. O Regente contava com a pacificação da província
mediante o emprego de meios brandos ; e tanta era a
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convicção do seo governo, que a essa proclamação fez seguir
outra, datada de 4 de Dezembro de 1835, prometendo
anistia aos sediciozos.
Ahi dizia o magistrado supremo da nação : Um só motivo pois poderá conservar-vos na pozição infeliz, em que
vos colocastes ... Voltae á devida o bediencia ás autori_
dades legitimas, e longe ele ' acreditardes nos que vos aterrão com a ieléa ele castigo e perseguições, confiae n.as vistas paternaes do Regente em nome do Imperador.
Não podia o Regente, em virtude da lei de suas atribuições, (*) conceder .a nistia sem consenso da Assembléa
geral: elle porêm obrigava-se a obter d'esta a necessaria
autorização para a prometida anistia.
Todos estes esforços porêm tinhão ele ser baldados, como
vamos vêr.
CAPITULO IV
O Prezidente Araujo Ribeiro xega á província; questão sobre a
sua posse; elle a toma na cidade do Rio-grande; luta com a
sedição; capitulação de Pelotas; restauração de Porto-alegre;
demissão d'Araujo Ribeiro1; posse do lVIarexal Antonio Eliziario; nova nomeação d'Araujo Ribeiro ; combate do Seiva!;
combate do Fanfa ; situação dos rebeldes.

§ 1. XegadoArr.ujo Ribeiro á cidade do Rio-grande a 6
de Novembro de 1835, dirigio-se a Pelotas, xamou Bento
Gonçalves, então em Jaguarão, e tratou de persuadil-o
a deixar o errado caminho até ali trilhado; como o.julgasse
convencido de idéas de conciliação e paz, proseguio em
sua viagem para a capital da província pela Lagoa dos
Patos, e ordenou a Bento Gonçalves, que para ali se
(*) Lei de H de Junho de 1831, art. 19 § 3•.
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dos seos partidistas na campanha.
Bento Gonçalves xegou á capital, e acoroçoando surdamente os seos amigos, tratou de obstar a posse do novo
delegado do governo central, que em Porto-alegrejá se
axava desde o dia f> de Dezembro ·de 1835.
Preparadas a~.. couzas, os Juizes de Paz da cidade de
Porto-alegre e o da freguezia .de Pedras-brancas, aprezentarão-se a 9 do dito mez ante a Assembléa provincial,
que então funcionava, e devia dar posse ao Prezidente da
prov.incia, e em nome do povo pedirão, que a posse fôsse
adiada a té solução do governo imperial, a quem ia o povo
reprezentar.
A Assembléa provincial assim o rezolveo.
§ 2. Conheceo então Araujo Ribeiro a sua fraca pozição,
e regressou á cidade do Rio-grande, contando que ali
reuniria forças para manter-se, e fazer efetiva a posse
do seo cargo prezidencial, mediante o apQiO do partido
legal; . e sobretudo pela coadjuvaçã.o do seo parente e
amigo o Coronel Bento Manoel, que, deixando a sedição,
voltou á cauza legal.
Na cidade do Rio-grande Araujo Ribeiro encontrou
apoio da população. O Capitão Procopio Gomes ele JYiélo
reunio uma força de 500 omens, e as tres municipalidades do Rio-grande, São Jozé do Norte, e Pelotas reprezentarão ao mesmo Araujo Ribeiro para que assumisse o
governo da província.
Bento Manoel, em São Gabriel, declara-se pelo novo
Prezidente, e em ordem do dia mandou ás tropas imperiaes, que a este prestassem a d evida obediencia como delegado do gove~no geral.
§ 3. N'esse documento, datado de 30 de Dezembro de
1835, dizia Bento Manoel : Tendo-se as Camaras municipaes
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do Norte dirigido oficialmente ao Commandante das
armas, conjurando-o a que, em cumprimento de suas
proclamações, salve a província dos males da anarchia, em
que a pretende envolver um partido republicano, o qual
tem xegado a dominar na Assembléa legislativa pro.
vincial, conseguindo obstar a posse do Sr. Dr. Jozé d'Araujo Ribeiro da prezidencia da província, dando com este
proceder o primeiro passo para desmembrar a província
da associação brazileira, 6 Commandante das armas ordena a todos os militares da província, sugeitos ao seo
commando, que 1·econheção ao mesmo Exmo Sr. Dr. Jozé
d'Araujo .Ribeiro como o nosso legitimo Prezidente. »
§ 4 . Araujo Ribeiro considerou-se assim fortificado, e perante a Camara municipal da cidade do Rio-grande .empassou-se do seo cargo no dia 5 de Fevereiro de 1836.
Pouco era para tão extenso territorio, qual o da província, o domínio da autoridade legal sobre os trez supramencionados municípios : todavia a lei assim firmava
uma baze de ação dentro d'esse territorio.
§ 5. O Prezidente communicou a sua posse á Assembléa
provincial em Porto-alegre; mas esta em vez de aceitar
o facto, o impugnou, declarou ilegal a posse, por ser tomada
perante auto1'idade incompetente, e convidou o Prezidente para vir empossar-se perante a mesma Assembléa
provincial.
Araujo Ribeiro conhecia, que o espírito de rebeldia
só buscava pretesto para aparentar sugeição ao governo
central, a quem o Vice-prezidente intruzo dirigia-se como
legitima autoridade na província; por isso não satisfez
o convite, e proseguio nos actos elo seo governo.
§ 6. Então a Assembléa provincial, em 25 do dito mez
de Fevereiro, proclamou á província para não obedecer ao
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província, como legitimo administrador d'ella.
Travou-se pois o conflito, e a rebeldia, embora protestasse adezão ao governo central, não podia mais esconder os· seos intentos.
Era manifesto o acto ele excesso de atribuições da Assembléa provincial, e a violencia feita ás leis para manter-se o Vice-prezidente sediciozo.
D e parte a parte reunião -se ~ forças, e as ostilidades
começa vão por tnda a Barte.
§ 7. Em 8 ele Abril de 1836 o Coronel da g.uarda nacional
Albano d'Oliveira Bueno, rico fazendeiro, que oferecêra
os seos serviços ao governo legal, e reunira uma força de ·
pouco mais de 100 omen ', foi desbaratado no Passo dos
Negros por uma for ça de mais de 700 dessidentes, e ficando
prezo, é depois assassinado em viagem para Porto-alegre,
dando-se por motivo d'esse acto de cobardia e deslealdade
o ser elle l'aizano, e bater-se por espontanea deliberação,
e não por obrigação, como oficial de fileira.
Em 25 do mesmo mez o .Major Manoel Marques fói
forçado a render-se em Pelotas ante a força commandada
pelo Major João Manoel, Cvmmandante das armas interino de nomeação do Vice-prezidente rebelde.
Estes dons factos derão em rezultado a perda para o
governo legal da obediencia no município de Pe~otas,
ficando a sua autoridade reduzida somente á cidade do
Rio-grande, e á vila de São Jozé do Norte.
Em Mostardas e n o passo do Rozario derão-se pequenos
conflitos, em que aliás derramou-se sangue de alguns
cidadãos.
§ 8. O governo geral acabava de determinar, que a capital da ·província , fosse provizoriamente a cidade do
G.

C.

3

-34
Rio-grande, passando para ahi as repartições de fazenda,
isto é, a Tezouraria, e a Alfandega.
Tal providencia dava golpe sensível no governo sediciozo; pois ficava elle privado de receber em Porto-alegre
os generos do commercio exterior, que entravão pela barra
da cidade do Rio-grande; sofrendo igual privação a maior
parte da província.
Cessou tambem com Porto-alegre toda a correspondencia
por via dos correios publicos.
§ 9. Em quanto todas essas couzas se passa vão, Bento Mano-el, tendo tomado francamente o partido do governo legal,
auxiliava eficazmente a reação na prÓvincia com a influencia, de que gozava no exercitá, e entre os seos amigos ~
A sedição ia receber golpes profundos, que poderião ter
sido decizivos e terminantes, si fossem acompanhados de
actos de energica perseguição á rebeldia.
O Major Manoel Marques, prizwneiro em Pelotas, e
r emetido para a cidade de Porto-alegre, ahi consegue
induzir alguns camaradas, e auxiliado pelo Marexal Gaspar
:Mena, levanta a guarnição da mesma cidade, prende o
Vice-prezidente Dr. Marciano Pereira, e assim restaura-se
a capital da província á obecliencia legal no dia 15 ele
Junho de 1836.
§ 10. A sedição conheceo a importancia cl'este revez; por
isso acudio logo Bento Gonçalves com as forças, de que
pôde dispôr, -e veio intimar Porto-alegre a r ender-se,
ameaçando de a tomar de assalto.
Desprezadas as suas ameaças, investio elle contra a
praça a 30 do referido mez de Junho ; mas esta, defendida
pelo sobredito Marexal Gaspar Mena, manteve-se fiel ao
governo legal, e as forças rebeldes, que atacarão por terra
e pela bahia do Guahiba, forão repelidas.
·
§ 11. Os rebeldes, perdendo a capital, a conservarão em
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estado de sitio : dominavão o territorio circumvizinho, e
tinhão fexada a communicação por agua, porque avião
levantado em _Itapuan uma bateria guarnecida de artilharia, e assim empedião a navegação dos seos contrarios,
que não podião passar da Lagoa dos Patos á bahia do
Guahiba para ter acesso a Porto-alegre.
P o::;teriormente foi esta bateria tomada por João Pascoe
Greenfel, o qual a atacou com a sua esquadrilha em 6 de
Agosto de 1836, de combinação com as forças terrestres
ao mando do Brigadeiro Francisco Xavier da Cunha.
A rezistencia foi tenaz, e a tomada da bateria reali. zou-se depois de varias mortes de uma e . outra parte.
Este sucesso abrio a communicação de Porto-alegre
com a cidade do Rio-grande, séde provizoria do governo
provincial.
§ 12. Mal acabava de dar-se o importante facto da restauração da capital da província, começando assim a produzir
rezultados a reação promovida pelos amigos do Prezidente
Araujo Ribeiro, quando xélga novo Prezidente nomeado
pelo governo imperial, que, inquieto com a tardança da
restauração da província, julgára dever apressai-a, enviando um oficial veterano, que operasse façanhas militares. O novo eleito era o Marexal Antonio Eliziario de
Miranda Brito.
Aportando elle á cidade do Rio-grande, a respectiva
Camara municipal pedio-lhe para sustar a sua posse, até
que o governo·imperial rezolvesse sobre ama reprezentação,
em que impetrava-se a continuação de Araujo Ribeiro na
prezidencia.
Não obstante isto o Marexal, alegando só ter por dever
cumprir ordens superiores, tomou posse do seo cargo
a 4 de Julho de 1836; mas efemera foi a sua admnistração, a qual findou a 20 do mesmo mez.
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A reprezentação da sobredita Camara municipal foi 'enviada á eôrte em 'mão él_o Dr. Joaquim Vieira da Ctirlha,
·e o governo regencia.l, sabedor de quanto _ocorria no Riogràrt'de do Sul, ' novamente ·nomeou Araujo Ribeiro para
a pre:aidencia da p1·ovincia ; cargo de que tomou posse
em 24 de Julho acima dito.
§ 13 . Silva Tavares, que em fins do anno precedente
avia debandado as suas forças, emigrando então para o
{'lstado do Uruguai, tinha cil'ali regressado, e agora 'de
novo reunia tropas para empreender ·alguma importante
façanha .
No entretanto é acommetido nas margens do Seival
'P-Or forças sob o mando de Antonio Neto, o qual derrota
a:q.uele paladino da cauza legal, cujas forças e~ltão montavão a 560 praças.
'E stas forças tiverão no combate a sensível. perda de
'1'80 •mortos, 116 prizioneiros, e 60 •feridos. Os adversarios
sofrerão insignificantes perdas em suas fileiras.
Este sucesso realizou-se no dia 10 de Setembl'Ode 1836,
e foi considerado na rebeldia como mm dos seos ·mais glo. riozos feitos.
§ 14. Ao revez sofrido pela sedição com a resbatlração
•de Porto-alegre, e não compensado pelo combate do Se~val,
outro infortunio devia sobrevir-lhe mais fatal com a pe:Pda
do combate do Fanfa, pequena ilha do rio Jaeuhi, situada entre aquela cidade e a vila do Rio-pardo.
N 'esse lugar Bento Manoel, já então nomeado Commandante das armas ·pelo governo imperial, 'pelejou contra
Bento Gonçalves, com mandante em xefe das for,ças se-

. ~dieiozas.
Â.s tropas' •impel'iaes constav:ão de-perto de 1 . 000 p'ra«;as
· de infantaria e cavalaria, ·coadjúiva:d<as pela marinhagem de
5 canhoneiras sob o •commando do- xefe de esquadra João
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Pascoe Greenfel, e as forças sediciozas constavão de 1.100 praças de diversas armas com trez peças de campanha.
Alem d~este numero das forças sediciozas, que tomarão
parte no combate, avía mais 400 praças sob o commando.
do · Capitão Domingos Crecencio, que pela interp<!>zição de
aguas do rio Jacuhi, não pôde entrar na luta.
A vitoria das forças imperiaes foi completa. Elias tiverão
a perda de 40 mortos, e alguns feridos. Os rebeldes perderão mais de 120 mortos, alem de muitos feridos, e to,:;
marão~se-lhes 15 peças de artilharia de diversos calibres. Os prizioneiros feitos pelos imperialist!ts montarão
a 500.

Entre esses prizioneiros estavão Bento Gonçalves,
xefe da sedição, e Onofre Pires, um dos seos mais esforçados propugnadores.
§ 15. Tão assinalada vitoria foi considerada como termo
da luta, na qual a sedição, as sim abatida, não poderia
prosegmr.
O governo provincial ammciou-a como triunfo definitivo contra a rebeldia, e o governo ger~l, satisfeito
e . xeio _ de lizongeiras esperanças, remunerou o vencedor
do Fanfa com o posto de Brigadeiro por decreto de 14
Nevembro de 1836.
No combate do Fanfa a derrota dos rebeldes, foi
rezultado da perda, que estes sofrião nas suas fileiras
pelo fogo inimigo, e da prespectiva de total aniquilamento
d'ellas em razão da desvantagem do local, em que ficarão
situados, tendo por um lado o acommetimento ·das tropas
de Bento Manoel por terra, e por outro a agresão da
força naval, sob o mando de Joã0 Pascoe Greenfel.
§ 16. A necessidade de salvar as vidas forçou Bento Gon•
çalves a depôr as armas, e render-se : todavia por mais patente que fosse similhante circunstancia, algum tempo depois

(
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os rebeldes intentarão demonstrar, que não se renderão
vencidos, mas entregarão-se por efeito de propozital capitulação, a que accedeo o xefe sediciozo no intuito de poupar sangue, e iniciar a obra da conciliação.
Quando o governo imperial conservou nos carceres os
prizioneiros, gritarão serem trahidos, e vitimas da sua boa
fé e patriotismo.
§ 17. Embora os rebeldes tenhão insistentemente reCl·iminado os seos adversarios como desleaes e faltos de justiça
para com os prizioneiros do Fanfa, nunca exhibirão provas,
que tornassem dignas de credito as suas censuras .
Poderia o governo imperial anistiar os prizioneiros;
consideral-os porêm izentos de culpa em virtude de uma
capitulação, não era possiv.~l, quando esse mesmo governo
tratava de reduzir á obediencia suditos levantados : capitulação pois não podia existir.
A capitulação, jámais provada por documento, foi argumento dos vencidos para encobrir o dezastre, e atenuar
na opinião da província os naturaes efeitos d'elle em
descredito do movimento revolucionaria .
§ 18. O primeiro efeito da derrota foi certa estupefacção da
parte dos sediciozos : destroçada a sua principal força,
perdidos ·os seos mais valiozos elementos belicos, aprizionado o seo xefe mais conspícuo, elles vião suplantada a
sua cauza ; todavia passado o repentino espanto e sobre-· ·
salto cuidarão de reanimar os seos meios de ação.
Era urgente dar centro ás suas forças militares ; assim
pois novo xefe d'essas mesmas forças foi , logo constituído.
O Major João Manoel, Commandante das armas rebeldes, não julgou suficiente este titulo para suceder na direção suprema do exercito sediciozo ; fez-se eleger pelas tropas commandante em xefe d'ellas, e nc 1° de Novembro.
de 1836 publicava em ordem do dia a sua eleição .

-39 § 19. Ao passo que esta nomeação annunciava-se, declarando a existencia de um xefe militar para a continuação da luta, Antonio Neto proclamava aos seos soldados, anmmciando-lhes o infortunio do Fanfa, e animando-os á vitoria.
Em ordem do dia de 30 de Outubro do sobredito anno
dirigia elle aos seos sequazes estas palavras : O revés,
que sohemos é grande; mas é . um só no circulo de tantos triunfos ; redobrae vosso valor, e venceremos !
CAPITULO V
Proclamação da republica em Piratinin ; organização interna pela
eleição prezidencial; aceitação do novo governo pela população
rebelde ; juizo dos adversarios da republica sobre ella.

§ 1. A sedição durava, avía um anno. Começada em
20 de Setembro de 1835 na cidade capital da província,
terminava em 4 de Outubro de 1836 na desconhecida ilha
do Fanfa.
Findava com efeito ali a sedição para erguer-se em
franca rebeldia, e combater, não em nome de um partido
interno adverso a outro, mas em nome de um principio
político contrario ao principio cardeal da organização social brazileira.
Ao findar a sedição, o seo primeiro anno de existencia,
o seo Vice- prezidente intruzo, o Dr. Marciano Pereira,
arrancado elo cargo . em 15 de Junho, avía sido r emetido
prezo com mais 6 sequazes seos para a côrte do Imperio,
e agora .seguia para as prizões da mesma côrte o xefe da
sedição Bento Gonçalves com alguns dos seos principaes
fautores.
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Quando pois tudo indicava o termo da dezobediencia,
e o restabelecimento da ordem legal na província, eis que
surge o acto mais importante d'esse drama, passando de
sedição a 1•ebeldia, para constituir a epoca mais notavel
da guerra civil.
§ 2. A guerra civil rio-grandense oferece dons períodos
bem distintos : um desde 20 de Setembro de 1835 até 4 de
Outubro de 1836, e outro desde 6 de Novembro seguinte
até 1 de lYiarço de 1845.
No primeiro período um partido político do Imperio pretendeo suplantar o outro, fingindo sugeição ao governo
central ; a guerra então era entre cidàdãos: no segundo
período dezapareceo a idéa de submissão a esse governo,
e então a guerra figurou-se de estado contra estado; já não
tremulava nos doús campos a mesma bandeira, porêm
sim pavilhões diversos ; ao pendão auri-verde do Imperio contrapunha-se o pendão tricolor da Republica.
§ 4. Prezo Bento Gon~alves, e prezo Onofre Pires, um
xefe, e outro forte sustentaculo do movimento sediciozo,
restavão comtudo alguns dos principaes caudilhos da sedição.
Jozé Gomes, Antonio Neto, João lYianoel, Domingos
Orecencio, David Oanabarro, e João Antonio existião
ainda, e dirigião forças, e tinhão sequéla.
O momento era supremo : ou debandar essas forças, e
e entregar-se ao vencedor, ou tentar um golpe de audacia,
que aparentasse vitalidade.
Até a epoca da prizão do Vice-prezidente Dr. Marciano
Pereira, tinhão os sidiciozos o especiozo pretesto de obediencia ás ordens de uma autoridade legal, qual era esse
mesmo Vice-prezidente, que proclamava em nome . das leis
do Imperio, e impugnava o procedimento do Prezidente
efetivo como violador d'ellas pela recuza do juramento e
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essa função.
D'ahi por diante porêm o pretesto dezaparecia; cumpria
pois obedecer á logica, ou lançar-se nas. vias da revolução.
§ 5 . Depois da restituição de .Porto-alegre ao domínio
legal, Bento Gonçalves estabelecera a séde do movimento
sediciozo na capéla de Viamão, e ali se mantivera com forças, ameaçando sempre a capital, e expedindo d'ali as suas
ordens, até que, atravessando o rio Cahi para alcançar a
campanha, fôra encontrar-se com a derrota no Fanfa.
Os sobreditos caudilhos rcune~-se agora em Piratinin,
declarão a província do Rio-grande do Sul separada da
communhão brazileirn., e proclamão o governo republicano.
Assim ergue-se a republica rio-grandense, e ostenta-se
entre os estados independentes da Terra. Embora ouvesse
mais aparencias elo que realidade n'este novo estado, é
todavia certo, que fez-se ensaio efetivo de governo independente.
§ 6. Em 12 de Setembro de 1836 Antonio Neto, á frente
do seo regimento, acampado nas· costas do Jaguarão, proclama a separação da província, e decreta a republica.
. Foi o primeiro brado franco e chro da rebeldia : era
tambem a demonstração clara e evidente da origem militar
do sistema, que se inaugurava. Um caudilho militar entre
os seos soldados efetuava a obr~, que devia ser dos cidadãos.
A 20 do mesmo mez, e em seguimento a esse facto, a
Camara municipal da vi-la de J aguarão reune-se, e delibera
fazer publica no município a deliberação da maioria da
pTovincia a respeito de ficar desligada da família brazileira,
instituindo um governo-republicano, e pedir a Bento Gonçalves queira dirigir interinamente o leme do governo do
estado como xefe cl'elle, e protetor da republica, devendo
marr" .. clia para a eleição ele uma assem bléa constituinte.
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Estes actos serv1rao de proclromo á inauguração definitiva de governo republicano em Piratinin.
§ 7. A 6 de Novembro c:ie 1836 congregou-se a Camara
municipal ele Piratinin por provocação de um oficio do
·Commandante das armas das forças rebeldes o Major João
Manoel, o qual convidava essa corporação popular a dar
vida e movimen:to á republica, já militarmente proclamada nas margens do Jaguarão por Antonio Neto, á frente
do seo regimento ele cavalaria, e aceita 1iela municipalidade
da vila do mesmo nome, como acima fica dito.
A esta sena militar, reprezenta4a nas adjacencias · do
nosso limite ausJ;ral com o estado do Uruguai, cumpria
dar cm·ater cívico ; e para isso os Vereadores de um
pequeno município a exornarão com a pompoza qualificação ele deliberação da maioria ela província, aceitarão o
facto, e repetirão a sena, que então, modificada pela intervenção dos reprezentantes do município, tomava feições
popnlares.
§ 8. Buscando Antonio Neto as margens de apoucado
rio limítrofe para ali soltar o primeiro brado separatista,
parece ter querido assim inspirar-se ante o aspecto das
republicanas . terras, que no vizinho estado lhe :Crente~
a vão.
A briza., que soprava do sul, entibiava-lhe o ·sentimento monarchico, e acendia-lhe no peito o fogo republicano. Cmnpr ia com efeito despertar em si idéas novas, e
cobrar esforço extranho para desprender-se da avíta e ·
grandioza nacionalidade, que ia deixar ; era o gel ido frio
dos pampas, que entorpecia as pulsações do coração do
cau-l i l ~10 pelo im pone~t 3 Br:tzil, . consentindo na troca
d'esta nobre p~tria p:>:· m·ngoado ;):agmento d'ella ; era
o geliclo frio dos pampas, que lhe arr,3Íecia o patriotismo,
tolerando a perda elo onorifico nome do Brazileiro para
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o · ubgtituir p ela simples denominação de Rio-grandense,
deb ilitada imagem do nosso fnlgurantissimo b raz· o:
Quanto p erd e o Brazileiro erguendo o br.: do deEco .solador da dezunião ! ·
§ 9. Na nossa extrema fronte;ra meridional levantou-se
o pendão, que c ·;m o dístico .dernocratico devia avançar
para o norte, tnmspôr toda a província do Rio-grande do
Sul, e ir carnpe;: r na Laguna, territorio de alheia província; eote pendão era diverso do nos;:o auri-Yerde
emblema nac:onal; este pendão procurava retalhar o Brazil, e a Providencia, que o quer grande, n egou vitoria
aos di scolos, porque não cons entirá, que o Brazil, fadado
á grandeza na Arnerica e no mundo, perca nem uma só
das est rêlas da sua constelação.
Não sirva jámais a democr.1 cia para amesquinhar a '
patria: e quand ) o povo, a' ,ilitado p e~ o ensino e ó gnificado
pela moral, souber dirigir a propr:a força, smja então para
engrandecei-a e noLilital-a, sem retalhamento do t ( rritorio.
Em qualqner sistema político, a patria pó de subzistir de
sul ao norte eem solu ão de continuida·:e : será esse o titulo
de legitimidade de qualquer alteração de 8Ísterna político.
§ 10. Os Vereadores de Piratinin, os x efes rebe des a i
congregados, e as suas tropas imn1ediatamenb procederão
á eleição de Prezidente, e Vice-prezidente da republica.
Recolhida e apurada a votação, sahirão dei! os : Prezidente
el a '·epublica o Coronel Bento Gonçalves da Silva, e Vícepr~zidentes : P aulo Antonio da Fontoura, o CJronel Joz é
Mariano de Matos, o Coronel Domingos Joz ~ d'Almeida,
e Igna2io Jo ;~ é d'Oli veira Gom 2s.
Bento Gon ~ alve il, derrotado e prezo n o combate do
Fanfa, não podiu assumir o governo; elege ~ -se por isso
outro Prezidente, que governasse durante o irnpe:limento
do efetivo.
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. ao seo xefe Bento Gonçalves pr:w a de ' edicação e
confiança, terem á frente do <eo governo um funcionaria
efetivo e não um agente provizori@ ,; por isso colocarJto no
cargo prezidencíal um cidadão notavel e conceituàdo entre
os ·seos cmppatriota'', qual era o notavel estancieiro Jozé
Gomes de Vasconceloo Jardi ,n , que foi o eleito.
A nomeação dos Vice-prezidentes satisfazia vaidades
e aspirações de, individuas, que b :scxvão distinguir-se
por seo zêlo em favor da nova cauz,a.
§ 11. A primeira eleição cons,tituitiva da naeente republica
era evidentemente dElfeituoz a pela falta de concurso popular. Os Vereadores do município de Piratinin, os 'apregoados xefes da rebelião, e seos soldados fôrão os eleitores
n'este singu'ar co ~ : icio e pow:os vot Js. Na acta respectiva
nem ao menos n:enciona-se o numero dos su ragios concorrentes a esta importantíssima eleição : tão limitados
erão elles !
D'ahi podemos ver qual a legitimade da eleição: todavia
ella justificava-se ante as circunstancias da epoca.
§ 12. A r ebeldia não tinha o ·aominio da província; vivia
em continuo sobresalto, porque a todo o momento podia ser
investida pelas tropas legaes, e ser forçada a correr de
uma para outra localidade : assim a eleição foi realmente
aquela que era possível fazer, dada a imprescendivel
necessidade de fazel-a.
Para a rebeldia não avia quietação, nem tempo para
comício <geraes e numerozos: a eleição pois, si não teve
a legitimidade pelo concurso popular no acto de sua realização, teve-a, todavia depois pela subsequen:e aceitação
da parte rebelada da população da província. Assim corrigida ficou J defeito da forma.
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Os municípios, onde dominavão forças rebeldes, e omens
-notaveis da opinião anti-imperialista, aderirão á eleição,
e com manifestagões de entuziasmo a preconizarão.
A população rebelada mostrou-se satisfeita ; porque
'julgou vêr n'esseartefacto. governativo penhores de triunfo
para a cauza novamente espozada.
§ 13. A:o •pàsso que os recentes repub li canos entuziasmavãose pela constituição do seo centro diretor, apregoando as
-maravilhas do patriotismo, os imperialistas desdenhavão do
governo rebelde, redicularizavão as. apregoadas façanhas do
•novo sistema político, e vituperavão os indivíduos.
Os adversarios ela rebeldia aletmhavão, por desprezo, a
·administração republicana de govemixo, aos partidistas da
republica denomina vão farrapos, e a esta intitulavão ?'epl~
blica de Pi1·atinin; querendo inculcar·pelo nome de uma
peqt1ena vila' da província a insignifican:cia da nova 0rganização política.
A imprensa legalista, apreciando a inopinada proelamação da republica em Piratinin, dizia : · Foi 'este pobre
velho Jozé G-:mnes junto com o quadrupede Onohe Pires,
quem os sediciozos axarão com mais aptidão para encarregai-os da abertura da revoltant ) sena da sua rebelião,
quando em Setembro do anno passado, sob pretesto de
expulsarem o Prezidente. Fernandes Braga, se apoderarão
d'elle, para depois irem gradatim conduzindo agua ao seo
.moinho. (*)
§ 14. A autoridade prezidencial era ilimitada e indefinida.
A sua amplidão podemos depreender da acta··eleitoral : a
Camara municipal de Piratinin foi a arbitra suprema,
que outorg011.1 poderes, 'e estatuio as condições do novo
poder:.
N' essa acta se diz : O Vereador prezide:rrte em nome
(*) Gazeta llfercanti l de Porto-alegre, de 21 de Dezembro de i836.
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ocazião se ia proceder á eleição de Prezidente e Vice-prezidente da republica constitucional, cumprindo ao mesmo
convocar, logo que o permitão à s circu., stancias, uma assembléa geral e constituinte da republica rio-grandense, para
formar a constituição ela republica, em cujo seio clepozitará os poderes, que lhe são clelegaclos, e governará final- .
mente este estado pelas leis em vigor, e~ tudo aqJ-lilo qt{e
for compatível com as 1;ossas circtmstancias e estado de
revolução, em que nos axamos.
Eis o primorclio e fundação d'esse poder arbitraria, com
que a republica ia governar-se !
Veremos depois como e quando foi convocada essa assembléa constituinte, e porque fórma farão depostos esses poderes clelegaclos, exercidos em todo o curso ela revolução.
com sumo arbítrio, escuclaclo na força elo sabre e ela
baioneta.
§ 15. Apenas eleito o Preziclentecla republica, em acto continuo foi ·empossado elo cargo o cidadão Jozé Gomes, o
qual entrou logo em via ele organização social interna.
Armado de todos os poderes, tudo podia emprehenclercomo legislador ela nova associação política.
CAPITULO VI
Organização da governança republicana; ministerio; finanças ; exercito; administração civil e judiciaria; reprezentação externa; negocios religiozos.

§ 1. Creada a republica, cumpria dar orgãos de movimento ao novo corpo social : constitui o-se pois a sua administração. política e civil.
Organizou-se o funcionalismo ; e tudo fez-se ~á imitação.

47 do q"e existia no Imperio, de que desligava-se a pretensa
nacionalidade rio-grandense.
As leis elo Imperio elo Brazil farão aceitas para regular
todas as relações sociaes, conforme permitissem as condições do novo sistema governativo : assim o estatuira a acta
ela eleição preziclencial ele Piratinin, na qual ficara formulada a norma ele procedimento elo governo ali inaugurado.
A Constituição política do Brazil, e suas leis clevião
manter n'esse estado novel as condições ele ordem e ele justiça. Proclamada a existencia de uma associação nova, nova
devia ser a legislação : na imposúbilidade de construil-a
de um j cto, nenhum outro alvitre sensato averia sinão
o que foi adaptado, isto ,·, aceitar o novo corpo social
. como legislação provizoria ;;ts leis do paiz, de que se desprendia.
§ 2. A identidade de ábitos, e de condição civil assim o
aconselhavão ; e os r epublicanos rio-grandenses assim procedendo seguião o exemplo dos Brazileiros, que, ao separarem -se de Portugal, aceitarão a legislação, porque região:F>e
sob o domínio da metropole européa, feitas as modifica. ções políticas exigidas pela alteração ela forma de governo.
Si os Brazileiros, passando do regimen despotico para
o regimen ele liberdade, podérão viver sob as normas elas
leis portllguezas, entenderão. os Rio-grandenses, que, passando de monarchia a republica, poclião reger-se pelas
leis brazileiras, emquanto não lhes era possível congregar-se em assembléas reprezentativas para legislar sobre a
sua nova condição política e civil.
Portanto a republica rio-grandense começou, tendo por
leis os codigos, os decretos, e os avizos do Imperio elo
Brazil, como nós, ao iniciar a nossa vida política, ti vemos
por leis as ordenações elo reino, os alvarás, e as cartas
reg~as de Portugal.
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§ 3. Na parte poli tica·a republica de Piratinin creou ministros responsaveis, formando 6 ministerios, por onde o poder supremo exercitasse as sua'l atribuições.
O decreto de 6 de Novembro de 1836 estabeleceo as
s guintes repartições ministeriaes : do interior, do exterior, da .fazenda, da justiça, da guerrá, e da marinha.
Nomearão-se logo os respectivos ministros de estado.
Para a repartição do interior foi nomeado o cidadão
Domingos Jozé· d'Almeida, encarregado interinamente da
'pasta da fazenda.
•iP.ara a repartição da justiça foi nomeado o cidadão
Jozé Pinheiro d'Ulhoa Cintra, encarregado interinamente
da pasta de extrangeiros.
Para a repartição da g-uerra foi nomeado o Coronel Jozé
Mariano de Matos, encarregado interinamente 'da pasta
da marinha.
§ 4'. Durante o curso da existencia da r epublicarealizarão se repetidas mud::mças de pessoal no ministerio, mas conservou-se sempre esta reunião das pastas no individuo nomeado ministro.
Por mais de uma vez um só individuo acumulou 4 pastas,
constando então o ministerio apenas de 2 pessoas, indicio
manifesto do pequeno movimento dos negocias, que não
fossem os da guerra.
§ 5. Convem observar, que os documentos da r epublica
denuncião) , que entr J os_ministros d' ella, nenhum trabalhou tanto na organização interna dos serviços publicos
como Domingos d'Almeida, o· primeiro ministro do interior
e da fazenda.
Foi elle quem elah0rou eficazmente na organização das
finanças· da republica, e conseguia, que ella xegasse ao
ponto de manter, si nã.o um sistemaj fiscal, ao menos a
efetiva arrecadação de tributos, com .. que formou-se certo
capital para as despezas de uma administração' publica.
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com o exercito despendeo em um semestre 300:0004{000.
§ 6. C1·eou-se uma repartição fiscal C)m o titulo de
Tezouro publico,- e regulou-se a arredação dos impostos.
Esta repartição fiscal ' dirigida, á similhança do 1'ezouro
N acionai do Brazil, pelo ministro da fazenda, tinha um
contador e escriturarias para · o seo movimento interno, e
servia-se de coletores municipaes para a arrecadação· das
rendas publicas.
Sistematizou-se o pagamento dos funcionarias publicos,
fundou-se a divida da republica, e determinou-se o modo
de prover as despezas elo exercito, e supril~o em suas
necessidades emquanto a viveres, fardamento, e munições
belicas.
§ 7. O exercito republicano foi organizado com promoções,
e os prmc1paes fautores cl.:.. rebeldia tiverão postos e
commanclos.
Antonio Neto, David Canabarro, e João Antonio forão
creaclos generaes da republica; outros caudilhos receberão
postos militares nas diversas graduações .
1
§ 8. O exercito republicano ou rebelde tinha então por elemento permanente de força a tropa de linha, que dezertára com os oficiaes sediciozos, que abandonarão as fileiras
legaes na ocazião ela· :;edição de Porto-~legre, e expulsão
do Prezidente Fernandes Braga ; agora a republica adicionava esta força permanente, organizando o batalhão, que
denominou de lanceiros, composto dos escravos, que por
violencia os rebeldes arrebatavão das estancias dos legalistas, ou que voluntariamente procuravão os estandartes
da rebeldia, convidados pela esperança ela libertação, ou
que comprav;<o aos possuidores amigos do governo republicano.
-De trez fontes pois provinhão os escravos alistados no
G, C.
4
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amigos, convite ao oprimido l Foi o primeiro meio, que
trouxe ás armas da rebeldia o maior numero de escravos.
A tropa de linha dezertora, e ·a escravatura alistada
nos. pendões republicanos nunca poderão constituir força nu.meroza : a . província do Rio-grande do Sul não possuía
escravos em numero avultado ; do contrario na escravidão
axarião os rebeldes poderozo auxilio para rrianter a cauza,
que elles denominavão da liberdade.
§ 9. O exercito republicano não conseguia então formar
uma força permanente de mais de 700 a 1.000 soldados.
O elemento inconstante de forças do exerci 'o rep nblicano
consistia na guarda nacional, que dava contingente variavel, e sempre fugaz. Reunia-se nas vesperas dos combates ou dos assaltos, e dispersava-se depois.
Assim a rebeldia contava com essa força, sem os encargos de despeza persistente, que os tezouros da republica
não suportarião .
'Com este elemento movei varias vezes a republica xegou
a aprezentar um corpo de exercito de mais de 4.000 omens.
§ 10. Emquanto ao seo armamento o exercito rebelde não
tinha abundante suprimento : possuía as armas, com que os
dezertores passarão da legalidade para a cauza rebelde, e
por Montevidéo abastecia-sede ri uantàs podia comprar. Nos
seos trens de guerra possuio perto de 20 bocas de fogo,
em geral adqueridas por tomadia aos seos adver m·ios.
Na marinha nunca a republica conseguia armar sinão
lanxas, e pequenos vazos, que não podião competir com
as embarcações de guerra do Imperio.
§ 11. A administração da justiça, por isso que é a parte
·do governo social, que menos sofre nas suas formas com as
mudanças políticas, continuou na republica, como era dantes no Imperio, a cargo das autoridades civis estabelecidas
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processos.
Assim os Juizes de Paz, os .Juizes-municipaes, e os Juizes
de Dir-eito no civel e no crime funaionavão como d'antes ;
os ·Jurados porêm, especialmente incumbidos elas cauzas
criminaes, não poclérão j ámais exercitar a justiça popular,
essa eficaz barreira elo povo contra a tirania i porque
durante o perioclo republicano a espada preenxeo todas
as funções sociaes no meio da convulsão da guerra.
§ 12. Emquanto ao cível pócle dizer-se, que narepublica
rio-grandense a justiça estava truncada; po!s que, tendo
tribunaes de primeira instancia, não os tinha de segund-a.
Levantado o brado de separação da communhão brazileira, a republica jámais teve oportunidade de organizar-se civilmente i aproveitou as justiças territoriaes,
porque as tinha em seo seio i os tribunaes judiciarios
superiores, como a Relação e o Supremo Tribunal de
Justiça, estavão fóra elo seo territorio i a justiça de segunda instancia pois não era administrada na republica
dos farrapos : o que significa, que por 10 annos grande
parte da província do Rio-grande do Sul viveo sem j-ustiça, e por consequencia sem a efetividade do direito.
E assim foi, porque o braço militar de tudo ali decidia.
§ 13. Relativamente á justiça de primeirainsta:riciana republica, cumpre fazer reparo grave, e vem a ser, que o
poder ditatorial d'ella não quiz deixar de pôr patente o
antagonismo da toga e ela espada.
Este potiler, admitindo no territorio de seo domínio a
justiça creada pelas leis brazileiras, a aceitou como essas
leis a tinhão estabelecido i teve porêm logo o cuidado de
suprimir a vitaliciedade do magistrado, deixando no demais
intacto o poder judicial.

.
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dos tiranos suprimir o tribunal, ou tornar dependente o
magistrado. Dispor ·da pessoa do juiz é dispor da justiça;
e o militarismo do Rio-grande do Sul, como poder despotico, não ignorou esta maxima cardeal da tirania.
§ 14. O militar tanto se espanta, e se inquieta com o obstaculolegal, que lhe detem a vontade, quanto se escandaliza
a magistratura com o golpe da espada, que despedaça o preceito do direito.
O magistrado abitúa-se ao respeito á lei, e pensa, que
sem a exacta observancia d 'esta a ordem social perecerá;
o militar acostuma-se á obra da violencia, e crê, que sem
o córte do gladio a sociedade não axará sahida no emmaranhado caminho da vida.
Um confia nas formulas, que retardão ; o outro so acredita na violencia, que se não detem.
A sociedade preciza de ambos, por que ao acto Jeve
preceder a mediiação, e a esta seguir-se o facto.
§ 15. 'Alem d'essas providencias mais immediatamente
connexas com as condições de vida da republica, outras
ouverão de mero efeito político.
Assim vemos, que o governo republicano decr etou ·as
condições de nacionalidade para o cidadão rio-granden se,
figurou o tope nacional, e formulou o juramento civico.
Pelo juramento cívico o cidadão da republica obrigava-se· a maU:ter a religião catolica apostolica -romana, a
sustentar a independencia· e indivizibilidade da republica
constitucional rio-grandense, a observar as leis do novo
estado, e provizoriamente a constituição e leis do Brazil,
Om tudo quanto fosse compatível COm as circunstancias
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O tope nacional era de fórma circular, . contendo trez
cores, verde, encarnada, e amaréla. Esta formava um botão
central, e aquelas orla vão . este botão em dous círculos
concen tri cos.
Estas trez côres, que os republicanos rio-grandenses
apelidavão as trez côres nacionaes, enfeitavão o pendão
republicano, com que guiavão suas óstes aos combates,
e sob o qual julgavão ter creado uma nacionalidade.
§ 16. Era cidadão rio-grandense todo aquele que, nacido
na província do Rio-grande do Sul, adería á cauza da republica ; aquele porêm que não contribuísse com sua pessoa
e bens em prol da cauza da republica, e que d'ella se
auzentasse para não servil-a, perderia para sempre o direito
ao fôro de cidadão do novo estado.
Emquanto á nacionalização, tornavão-se cidadãos da
republica todos os estrangeiros, que trabalhassem na defeza da liberdade, independencia, e prosperidade da mesma
republica, provando :
1°. Constancia e permanencia continuada por mais de
um anno no serviço do exercito, marinha, ou commando
militar
2°. Rezidencia definitiva no territorio da republica
3°. A introdução de objétos beücos, munição, e aparelho do exercito, e de qualquer genero de industria
4°. A posse na republica de capital de 4:oooaooo de réis
em estabelecimento industrial ou commercial, ou o exercício
de alguma profissão util, ou qualquergenero onesto de vida
5°. Cazaménto com cidadôa rio-grand-ense, ou adoção
de um Rio-grandense de qualquer dos sexos
6°. Conhec.imentos indispensaveis para o magisterio das
universidades, licêos, academias, ou cursos jurídicos da
·
republica.
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expedito á cidadania rio-grandense. O decreto, que firmou
awsupramencicmadas condições de nacionalização, encerrava
ilimitado convite ·ao extrangeiro para adquerir patria nova.
Tão benevolo cOlilvite porêm não teve correspondente acei- tação ; porque a -rep1ublica, a troco de tanta facilidade em
receber cidadãos, apenas oferecia as atribulações e os
perigos da :§\J!eFra.
§;:18-. A.repiublie'<li (rio~grandense cuidou tambem dos negocios exteriores ; procurou - pois entabolar relações diplomati_cas com as p0tencias soberanas.
Nenhuma d'ellas reconheceo a nova nacionalidade; apenas· as: republicas do Prata, e sobretudo a republica do
U1·ugll1ai, mantinhão com os xefes da rebeldia relações nãp
ofie~aes, dando e recebendo auxílios clandestinos, em virtude de convenções secretas, cuja existe,ncia; embora trans- parenteí sempre ' negarão,,
O goverlllo repubticano de Piratinin j l!llg<;H.l! toàavia
possível manter tranzaçõ 3s ostensivas com o Paraguai,- e
ao ditad®ar. d'essa republica enviou mn: minis-tro p'enipotenc:ariG.
§ 19. Recahio a nomeaçã;o · n o-ci·dactl ão Antonio. Manoel
Ü0nreiru da •Camara,· cuj a partiG:a p~:J.ra o. seo destin,o.fJi com
estrepito- annuNciada- Qa , imprensa da repub' ica rio-g:.:an~
dense; pois procuravão os r ebeldes dar vulto a tudo quanto
inculcasse a s ua existen ci-a politica: essa missã-o porêm não
xegou a ter exito-algam digno· de menção.
, 0~ ditador· d'aquelJe,•paj,z: NãO qurz .arriwar as Sl\aiS boas
reláções com o Imj_íl erio, dando valor, á emb aixada rebelde,.
Este fact o ocorvo em FeYereiro de 1839, tendo avído
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particular 3:o para outras repub\icas vizinhas, que
tamLem não fortirão efeitó ostensivo.
§ 20. A sep :~ raçuo política da pNvincia do Ri )-granG.e do
Sul C: acommunhão ,razileira trazia tambem por natural c:mseq uencia a separação ecleziastica i e assim o r ebanho
rio-grandense sahia· ela jurisdição do pastor :flun1inense,
a cujo governo espiritual então axava-se a mesma pro- ·
vincia subordinada.
Era indisp2nsavel prover de remedio a similhante dezarranjo. As idéas r eligiozas então d Jminantes tornavão ne~
cessaria mostrar todo o apreço·para com a re~ igião c1to:íca
ap ::>S olica r .)mana, aceita pela q uazi totalidade da população rebelada
PrJceder p1r modo diverso seria crear mais uma poderoza
ar n ;t , com que por cer:o jogarião os aélversarios da republica contra ella no meio de uma população balda de ilustra ~ ão, e abituada a segu:r as vozes do seo cura d'almas.
§ 21. A sim o governo republicano c::Jgitou logo de constituir uma entidade, que suprisse as vezes do bisp o, e nomeou um vigario apostolico ccom a inspecção superior sobre •as
materias r eligiozas, e sobre os sacerdotes ela província.
Isto pacificou as consciencia.s timoratas, contentou crenças
supersticiozas, ·e féz cre r ao povo, que lhe não mi'ngoavão
os recursos espirituaes com a alteração - politic1, que ope" ·
'rava-se em nome· da felicidade geraL
o vigario apostolico nomea 1o foi o Pàdre FrancÍSC ) das
Xaga> Martins Avila,: sacerdote-respeita·:lo por sua ava ' çada id tde e bo ns costum: s i o qual exerceo a su 1 mi osão ·
evangelica até os ultimo ; dias da re;mbl:ica, a cujo servi·ço
dedicou-se , ç ozando dé influencia·· notave~ entrJ os· seos
amigos, exe'rcendo o carg) de ministro do podêr executivo,
e to mando a sfento na malograda assemblea consti t-uinte. ·
§ 22. Os cidadãos, que na republica influião, organizando
mi E sÕ ~·s
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a provi ~ cia em condições diversas do que d'antes era:
todwia na recente republica t udo contin uava a oferecer
o aspecto anterior; só o que axava-se essencialmente mudado era o estado de I az. A convulsão politic1. privára
de s··gurança pessoa e bens.
O regimem era militar, e arbitraria de fac :o; e em _uanto
subzistio a intitulada republica o seo governo Fpenas cuidav t da guerra, que tudo destróe, e nada funda.
A gue:Ta foi toda a ocupação do goverm da republica
rio-grandense ; pois, constantei ente agredida e ameaçada
pe'o Imperio, necessitava de incessante defeza.
Vejamos agora os seos factos belicos_. e as suas condições
de vida.
CAPITULO VII
Estado da rebelião depois d>t proclamação da republica'; condição
do g overno legal n'essa epoca; defecção de Bento :Manoel, e seos
rezultados.

§ 1. Ao proclamar-se a republica em Piratinin, o governo
imperial tinha conseguido derrotar a maior força rebelde
com o seo xefe na ilha de Fanfa, e dominava em todas
as aguas navegaveis da província com a sua esquadrilha.
O rebeldes, privados do seo xefe mais prestigiozo, dispersos em pontos diferentes sem unidade de ação, p ::recião votados a inevitavel ruina.
Dous factos porêm vierão avivar-lhes a ouzadia, e forão
elles a creação do centro governativo em Piratinin, de que
j á falamos, e a defecç~ o de Be;1to Manoel, abandonando
a , cauza legal.
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provincia em 5 de Janeiro de 1837.
A demis ' ã1 de Araujo Ribeiro ferira profundamente o
ànimo de Bento Manoel, que rezolveo desforçar-se d'esse
desgosto con'ra o governo central por um acto significativo do seo valin~ento na provincia:
Ao xegar o novo Prezidente, a cauza legal extendia
a sua influencia sobre quazi toda a provincia, e completo
s::ria o seo triunfo, si dispersados fossem os grupos sedidiciozos, que, tendo por baze Piratinin, invadião um ou
o:.: tro ponto da provincia.
§ 3. O Marexal Antero de Brito planeou seguir . para a
campanha, dissipar esses grupos, e fazer dez aparecer a republica de Piratinin, objéto então mais de motejo do que
de temor.
N' esse intuito prtio da capital (já restabelecida em
Porto-alegre) para a campanha, e aproximava-~ e de Cassapava, acompanhado ele pequena guarda, quando junto
ao passo de Itapevi, r: o dia 23 de Março ele 1837, é
surpreendido por Bento Manoel, o qual se L e antepõe com
uma escolta de mais de 100 omens a rmados, prende-o,
e o conduz para o meío dos rebeldes.
A estranha des'ealdade cauzou estrondozo brado na
provincia e fóra d'ella, sendo consequencias d'esse acto a
acefalia da legalidade, e a reanima~ão da rebeldia.
§ 4. Em Cassapava, ponto central da provincia, estava o
Coronel João Crizostomo da Silva com uma força legal
de 700 omens, armamento, e ablmdantes munições de
guerra.
O general João Antonio, prevenido por Bento Manoel,
ass ~ dia Cassapava, Antonio Neto vem cÓm as suas tropas,
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depois de abandonada por João Crizostomo, que retira-se
apenas com algumas praça!! de cavalaria, ficando ademais força seduzida pela 1 ebeldia.
Antonio Neto, entrando em Cassapava, axou alem da
tropa bandeada, 15 peças de artilheria, mais de 400'
armas de infanteria, e grande porçãô de munições belicas.
§ 5. Esta importante· vitoria, efeito da traição, e conseg-uid-a sem ·se desparar um tiro, deo aos r ebeldes a posse ·de
uma povoação central na província;- e abilitou-os a fazer
novas excursões.
Antonio Neto mandou forças a Domingos Crecencio
para operar sobre Pelotas e o Rio-grande ; e dentro em
pouco tempo segue para o Triunfo, ' onde axava-se uma
força legal- sob o commando : o Coronel Gabriel Gomes,
q.ue morre em combate, deixando ao general rebelde a
.
posse da povoação.
§ 6. A estes .fel. tos d'armas favoraveis á cauza da rebelião, seguio-se o combate do Rio-pardo em 30 de Abril de
1838, fatal ás armas d'a legalidade.
N'este lugar axava-se o Marexal Sebastião Bárretó,·
em defeza do governo imperial.
Os xefes rebeldes David Ganabarro, Bento Manoel, Jcifio ;
Antonio, e Onofre Piresí já então evadido da sua prizão
na corte, surpreendem o general legalista, o batem completamente, e ficã!o de posse d 'esse importantíssimo posto
militar, porta por onde seguíamos para a campanha.
§ 7. Assim a republica progredia, em quanto o governo
legal perdia o dominio readquerido no terntorio, que ao .
ocidente da capital banhavão os dons no'taveis rios Camaquan, e Jacuhi, e ficava reduzido á parte oriental dá
província com as suas -aguas navegaveis.
D' estes acontecimentos adiante fa~aremos: por ora.·apenas "

-59os 'mencionamos. para indicar 'O progresso da cauza.tepuh
blicana. Volvamos á ordem dos tempos.
CAPITULO VIII
Procedimento contra os rebeldes; soltura por habeas-corpus ·do Vi'ceprezidente Dr. Marciano Pereira na corte; ·Bento ·Gonçalves remetido para as prizões da Bahia: suspemão -dé gamntias; anistia·
e seos efeitos; processo de responsabilidade do Vice-pre;.idente
intruzo; propostas de paz pelos rebeldes; derrota de Antonio Neto;
pozição reciproca da legalidade, e da rebeldia.

§ 1. O Prezidente Araujo Ribeiro, assumindo de novo a
a 2ministração da província, procurára xamar á concordia
os' seos comprovincianos, tão _profundamente divididõs em. ·
dous bandos ; legalistas ou imperiaes, farrapos ou republi-canos 1erão as denominàçõés, com que se apelidavão n'esta .
luta fratric1da os tenazes contendores.
Araujo Ribeiro, dirigindo-se por meio de uma proclamação aos seos compatriotas, pedia a união, porque unidos
(dizia elle) repeliremos os estragos da dezordem, zombaremos dos fautores da anarchia, e restabeleceremos a ·paz, .
. e a prosperidade da nos ~ a querida patría !
Embora louvaveis fossem os dezejos, e sinceros os esforços do delegado imperial, a rebeldia não ·cedia, e a anarchia"
proseguia impelida pel sopro do vento democratiéo.
§ 2. Os rebeldes tin:1ãojá deposto asrezervas, e as aspirações Clemocraticas realizavão-se pela proclamação da republic:t em Piratinin, não obstante a derrota do Fanfa,·
Pareceo, que ·cumpria proceder com energia para -reprimir o novo curso das idéas contrarias· á ordem monarehica
na provincia~No combate do Fanfa mais de 500 indivíduos tinhão
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Entre esses xefes contavão-se Bento Gonçalves, e Onofre
Pires, os quaes tinhão sido enviados para a corte, por'
julgar-se .nociva ao socego publico a sua conservação no
teatro da luta.
§ 3. O Vice-prezidente Dr. Marciano Pereira e alguns companheiros seos, prezos na ocazião da restauração de Portoalegre em 15 de Junho de 1836, avião xegado ao Rio de
Janeiro, e ahi forão postos em liberdade por via de
habeas-co1pus, requerido á autoridade judiciari~ de primeira instancia.
Um dos Juizes-municipaes da corte r ecebera a petição
d ; habeas-corpus, e prontamente ordenou a soltura, com
que o governo imperial se mostrára sumamente contrariado,
mandando logo responsabilizar esse magistrado. O acto
judicial porêm estava consumado, e produzia os seos naturaes efeitos de desmoralizar a ação governativa, e vigorar
as tendencias revolucionarias na província anarchizada.
§ 4. Bento Gonçalves, xegando á corte, tentára igual recurso ao poder j udiciar io contra a sua prizão ; como militar
porêm não pode alcançar o mesmo exitó do seo companheiro no crime de r ebeldia, o supradito Dr. Marciano
Pyreira; todavia o governo imperial, no intuito de o conservar mais seguro, o transferia para a prizão da fortaleza
do mar no porto da cidade da Bahia, para onde efetivamente foi o caudilho enviado.
O governo imperial assim não só o considerava mais
bem guardado, como tambem acreditava, que ali ficava o
prizioneiro menos ao alcance de communicações com os
agentes da rebeldia ·do suL
§ 5. O partido legal, vencedor no Fanfa, inquietava-se ao
ver soltos tantos indivíduos, a quem reputava culpados, e
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bradava, que as leis ~ão podiã(l ser impunemente violadas ;
pois :;tssim acoroçoava-se a rebelião, que, alem de xefes
aind~ armados no campo, tinha para mais de 2.000 traidores, que vagavão á espera de fa-yoravel ensejo para de
novo engrossar as fileiras d' esses xefes, visto considerarem-se dezembaraçados para novo tentamen.
O Prezidente Araujo Ribeiro julgou pois ser tempo de
reprimir os rebeldes pela ação da autoridade civil.
Muitos funcionarias pubFcos avião dezamparado os seos
empregos, e ou esta vão servindo aos rebeldes, ou ao menos
;s não combatião.
Rezolveo o mesmo Prezidente considerar demitidos taes
funcionarias. Não foi pequeno o numero de pessoas, que
assim perdexão os seos empregos. Só em Setembro de 1836
forão de uma vez demitidos 29 indivíduos.
§ 6. A repressão por via dos tribunaes judiciarios começou tambem.
'
Em Outubro seguinte a autoridade criminal de Portoalegre instaurou processo , e dentro de poucos dias forão
pronunciados, como cabeças de rebelião, sedição, e insurreição, 126 indivíduos, entre os quaes :figuravão Bento
Gonçalves, Antonio Neto, David Canabarro, Jozé Gomes,
Jozé Mariano de Matos, Onofre Pires, Domingo.s Crecencio, e muitos outros, que depois tornarão-se notaveis
na sustentação da republ'íca de Piratinin.
§ 7. Tão crecido numero de pessoas envolvidas n' esse procedimento criminal despertou a atenção do governo imperial, que ordenou a remessa do processo á corte, deixando
de ter o devido proseguimento, mediante júlgamento perante o tribunal popular do Juri, impossibilitado de funcionar livre e regularmente no meio da convulsão, porque
passava a provincia.
Não obstante esta providencia do governo geral, o espirito
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para excitar a prevenção contra o mesmo .gov:erno, ,e ::O
partido legalista, que erão reprezentados como ahoninaveis
monstros, que somente procuravão vingança, e o e:x;terminio dos adversarios políticos, cujo crime real, no dizer
dos anarchistas, consistia na sustentação dos fóros de cida·
dão livre.
§ 8. Para sanar o mal, e embotar essa arma de acuzação
contra os sustentadores da cauza legal, o governo imperial
lembrou-se ela concessão da anistia já decretada por acto
legislativo de 11 de Outuóro de 1836.
O Prezidente da província anistiava a quantos se aprezentavão, reconhecendo o regimen legal; todavia o beneficio
d'esta salutar providencia não foi tão eficaz, como fôra de
esperar.
Varios inclivicluos efetivamente aproveitarão-se ela anistia ; mas nem por isso deixarão de auxiliar a cauza da
rebelião, já voltando francamente ás fileiras rebeldes, e
já ministrando por vias indir :tas os possíveis adjutorios
com a palavra, com o dinheiro, e com gente armada.
§ 9. O est~do periclitante, a que avia xegaclo a província
elo Rio-grande do Sul, demonstrava, a necessidade ele meios
extraorclinarios ·para sufocar o espírito de rebelião, que
afastava ela orbita legal uma elas estrelas da nossa constelação política.
Estava então o Brazil sob o governo regencial; e este
pela lei ele 14 de .Junho de 1831 tinha faculdades restritas. Assim não podia .por si conceder anistia, nem suspender garantias inclivicluaes ; por isso recorreo ao poder
legislativo para o emprego cl'essas providencias.
A lei ele 11 ele Outubro ele 1836 decretou a suspenção
elas garantias individnaes no Rio-grande elo S.ul, e facultou
a concessão ele anistia por ·um anno ; providencias qutl
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depois furão annualmente prorogadas até a epoca da maioridade do monarca em 1840.
§ lO . Consoante com a idéa repressiva contra a rebeldia,
mandava o governo imperial sugeitar a processo de responsabilidade o Vice-prezidente, que unido aos rebeldes
sucedera na admi istração ela província ao Prezi lente
Ferclancles Braga, quando, expulso pela sedição de Portoalegre em 20 de Setembro de 1835, retirára-se para a
cidade elo Rio-grande, e depois para a corte.
. O l'rocnraclor ela corôa, Conselheiro Jozé Antonio ela
Silva Maia, requizitára perante o Supremo Tribunal ele
Justiça a responsabilidade elo mesmo Vice-preziclente,
acuzanclo-o:
1°. De ter assumido a prezidencia ela província, quando
não se verificava a falt a do legitimo Prezidente ela mesma
província
2°. De ter continuado no governo, sustentando a cauza
elos sediciozos, que logo tornarão-se rebeldes
3°. De ter deixado de proceJer contra os delinquentes,
seguindo e apoiando a rebelião.
Instruido o processo nos termos legaes, o tribunal julgador clecidio em 17 de Novembro de 1836, que não podia
o indiciado ser pr~nunciado, porque, não sendo aut_o ridade
legitima, mas intruza, não gozava do fôro dado .pela lei
aos Prezidentes de província, mas estava sugeito a ser
punido do seo· crime no fôro commun, mediante processo
criminal competente .
§ 11. Emquanto estas couzas sucedião, eos legalistas confiavão no triunfo do Fanfa, veio um aconteqimento belioo
mingoar o prazer d'essa vitoria: foi a rendição ou capitulação
de Silva Tavares, ante as forças elo rebelde David Canabarro, aos 17 de Dezembro ele 18~6.
Silva Tavares, por ordem de Bento :tYiano<=;l, então postado
em Candiota, seguia com pequena força em demanda de
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o qual matou-lhe 8 soldados, e o prendeo com 5 oficiaes,
e 30 praças de pret.
O acontecimento tomou vulto na província pela importancia do prizioneiro, denodado campeão da legalidade, e
um dos omens, que n'esta guerra civil m_ais serviços prestou á cauza imperial desde o seo começo até a terminação
âo primeiro período da luta.
Dentro de poucos dias Silva Tavares pôde escapar á
prizão, e voltar ás lidas e fadigas da guerra em favor da
integridade do Imperio.
§ 1 ;:l. Entretanto os rebeldes incetavão essa tão prolongada
serie de ineficazes propostas de paz: era o seo sistema
protelatorio de guerra, com que buscavão desviar algum
golpe iminente, ou encobrir algum tentamen dependente
de preparos.
Nos ultimos dias do mez de Dezembro. os rebeldes mandavão a Bento Manoel emissarios de paz.
Querião elles o reconhecimento da sua decantada republica, e a isto xamavão acomodação. N 'esta palavra continha-se o final triunfo de suas aspirações, e julgavão possível a concessão dos adversarios .
§ 13. As propozições oferecidas pelo Prezidente da republica riocgrandense forão aprezentadas por Antonio Paulo da
Fontoura, um dos vice-prezidentes rebeldes, e por Joaquim
Pedro Soares, depois notavel por sua atividade como
xefe militar subalterno da rebeldia.
Bento Manoel recuza preremptoriamente as proposta!\
condições da paz ; e como desforra da. surpreza contra
Silva Tavares, e resposta formal a taes condições, no dia
4 de Janeiro de 1837 ~ ataca no Candiota o general rebelde
Antonio Neto, e derrota-o, tomando-lhe 5 peças de artilharia, e matando-lhe alguns omens.
§ 14. O anno de 1836 findava.
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Bento Manoel, Commandante das armas da província,
e como tal commandante em xefe do exercito legal, tinha
sob suas . ordens immediatas uma força pouco superior a
3.000 omens ; as forças, que guarnecião as cidades do Riogrande e Porto- alegre, subião a 1.600 praças .
. Os rebeldes es tavão uns prezos, outros dispersos. Bento
Gonçalves e Onofre Pires estavão no carcere; Antonio
'Neto, David Canabarro e outros caudilhos importantes
axavão-se na fronteira da vizinha republica do Uruguai,
onde tinhão-se abrigado.
§ 15. O governo imperial estava armado de valentes meios:
assim podia elle, em virtude de acto legislativo, autorizar
o Prezidente ela província :
1°. A prender e conservar em prizão por um anno os
indiciados em crimes de rezistencia, conspiração, sedição,
rebelião, ~nsurreição, e omicidio, sem sugeital-os a processo
2°. A mandar sahir da província os indiciados em taes
crimes, julgando-o assim necessario
3°. A mandar dar busca nas cazas, de dia e de noite,
para a prizão ele criminozos, apreensão ele armas e munições, e descobrimento de provas de crimes.
Alem cl 'isBo as sociedades secretas forão prohibidas no
Rio-grande do Sul ; e o Prezidente da província podia dissolver tod a a reunião publica por elle não permitida; os
oficiaes do exercito e da armada ali existentes, xamados a
serviço, perderião os postos, não comparecendo em prazo
.determinado; os guardas nacionaes, r evéis ao serviço
dezignado, fica vão sugeitos ao recrutamento ; e finalmente
podia o governo imperial mandar para ali, de outras pro víncias, um corpo de guardas nacionaes não excedente de
600 praças .
§ 16. Tal era ao começar o anno de 1837 a situação das
couzas em r elação á rebelião rio sul do Imperio.
G.

C.
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-66CAPITULO

IX

Posse do Prezidente Antero · de Brito ; adiamento da Assembléa.
provincial; prizão do Pre:Zidente Antero-de Brito pelo 'commahdante das armas Bento: Mafnoel •; tomada · de Cassapava · pelos
rebeldes ; entrada d'estes no Rio-parde ; assedio de Porto-alegre.

§ 1. Não obstante a vitoria do governo legal·no Fanfa, a
rebelião mostrava-se tenaz, e prometia proseguir na luta.
Entendeo o governo imperial, que só a energia da ação
militar poderia · pôr termo á revolução. Era pois precizo
á testa da administração da província rebelada um ornem
capaz de formar planos belicos, e combater a rebeldia.
pelas armas.
O ornem escolhido foi o lYiarexal Antero Jozé Ferreira.
de Brito, a quem o Regente do Imperio investio do cargo
de Prezidente da província com o commando em, xefe do
exercito em operações no Rio-grande do Sul.
A 5 de Fevereiro de 1837 assumio elle as funções de
ambos os cargos na cidade de Porto-alegre; e mal acabava
o novo deleg:.tdo do governo imperial de empossar-se da.
administração publica, u~ revez lhe annunciava o máo
estado da província em relação á rebeldia.
§ 2. No dia 10 do supradito mez um grupo de rebeldes,
capitaneado por Agostinho de Mélo, penetrava na villa do
Rio-pardo. Erão os rebeldes em numero de pouco mais
de 400; a força legal ali constava de 140 praças;
Apenas os rebeldes assomarão na vila, a força de cavalaria legal passou-se para elles, e no combate então travado forão mortos mais de 70 soldados imperiaes. Os agres-'
sores não tiverão perda sensível.
§ 3- Aproximava-se a epoca, em que devia funcionar a As·s embléa provincial ; e no estado convulsivo da província,

emJqüé :rrlâis ' curirpr'ía óiiviFs'e ' o éstrépi"to ' d::úr atrli.ás di:P
qüe à -vózCd:wtrilfun'a i'ô nóv o; PreziHeil téjülgdu'-a&érHidô des"'"'
pensar a reunião de um corpo, que por su:üiYdiscus~ões' ma'ià'
dificuta:aàeál! podia t cr€lar, l~v'ârltando éxi úíÇõesJ poli tidas,
do' qüé' 1concbrrer ' para ''a 'paz piibli:di 'pot' sua'sYprovidencias': ·
Pori' acto 'de 17 db· referido ·mez' de ' Jarieiro adiou ' a'
Assi:lmBl~a provincial pará'' ti' P 'de JunhÓ' vindouro ; adiii>
merito; quê' aliás torri(:nf-se iiidefirií1do peli:is' ariormaeii cif~
cunstancias da província; : a ·qual Só véi'O.- a,· ter o seo ' coiil '
gréS'so' legislativo dep6is' de restaurada n ~ella' a concdt'dia
geral ém l845 ' pêla ·' cessação da ' guerrá' civiL
§~ 4: Ao xegar An te'ió · de ·Brito no Rio~graride db 'Srilt -aS'
fór'ças -legaes domina vão ' quàzi toda a próv'iiicia ; os ' re~ .
beldes ·apenas'oéi:tpavão' Pirati~ih, e suas aàjacenciàs, pef- •
correndo :em' partidas volantes os ' pontos; ·qui:í' lhes ddüvinlÍ.a ·
assaltar'.
O govei"nb legal dominava ·excluzivanienté desde · Sebo~·
lati e Jaguarão até o Taqttarí: assim todas as aguas riail '
vegavéi's da província esta vão sob a ação ' frarica dá ' au-~o
ridade imperial, bem como todo o territorio 'a; lé~te ' a''eésakl
n;Jesmas agnas até 'o Oêeaho.
§ 5. AnterodeBritoprépa-tbu-sep'ai·à entraremdàmpairltá~
e bater os rébeldês~ aproveí'tarido a ' esta•ção, queupermitia.li
lhe operar mili:Ü.irirrente ·. até o príncipi<:i'de ·Maio' ; póis'!tiiiú~â\
elle 3 mezes pàri movei"- as' suà:s· trópast e exêcutár ' quail
quer plano agreS'sivo: contra ds !rel:Jell:les.
Sabem todos, que, xegada a : est•a·Çãb :' invérrio'za 'rid Ria:.:
grande elo ·Sril, a qhat: ordiiiariari:J.e.iite com'éÇa: errí ::Maio,
e extendé-se : até Setembro; as aguas · pli1viáes~ e ~ o rigor"
do frio embaração, si não impedem, os moviment'oàTegít~
lares de ·uiii'·ex ercitó.
§ 6. A demissão de Araujo Ribeiro, a quem-Autero-de Britovinha suceder, desgostárà:' proflmdamenté' a; I Bento Manoel,
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acto estrondozo, que inculcasse a sua importancia n'esta
guerra tão especial.
Bento Manoel com a demissão d'Araujo Ribeiro, seo
parente e amigo, julgára-se contrariado em seos planos de
influencia civil e militar,· e não ezitou na pratica de um
acto, cuja immediata consequencia lhe foi o vituperio e
animadversão do partido prejudicado no prezente, e o
receio do lado favorecido no futuro.
Os legalistas o cobrirão de baldões, e do oprobriozo epíteto de Uaidor; os rebeldes jámais tiverão n'elle inteira
confiança, tanto assim que Bento Gonçalves, algum tempo
depois do sucesso, que vamos relatar, pretendeo por surpreza prender Bento Manoel,· qt1e, embora já então acautelado, ainda mantinha as aparencias ele amigo. (*)
§ 7. Uma circunstancia de procedencia extranha· n'essa
ocazião animou e decidio Bento Manoel a executar o seo
proiéto.
É bem conhecida a luta intestina, em que viviao os
eaudilhos da nossa vizinha republica do Uruguai. Manoel
Oribe, e Frutuozo Rivera disputavão n'esse tempo o supremo domínio. Aquele, favorecido pelo famozo dita
dor de Buenos-aires João Manoel de Rozas, axava-se então
vencedor; e Frutuozo Rivera avia ·buscado refugio na
nossa província contígua, d 'onde projetava regressar para
tentar a queda do seo competidor, e o restabelecimento
da sua decahida prezidencia.
Bento Manoel entabolou relações com o caudilho fugitivo,
e entenderão-se ambos para prestarem-se mutuo auxilio
em seos planos.
§ 8. O governo imperial, instado por Manoel Oribe,
(*) Carta de Bento Gonçalves de 8 de Maio de 1841.
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apoiado por seo protetor ele Buenos-aires, avia recommendado
ao Prezidente do Rio-grande do Sul, que fizesse efetivo
clezarmamento de Frutuozo Rivera, e dos seos sequazes,
e os internasse na província, arredando-os da fronteira.
Em consequencia d'isto fizera-se o dezarmamento, e
Frutuozo Rivera, com o: general João Lavale, e outros
oficiaes seos sectarios, tinha vindo para a cidade de Portoalegre, e ali estava sob a vigilancia das autoridades do
Imperio.
§ 9. O Prezidente Antero de Brito, em virtude da recommendação ministerial, insinuára a Frutuozo Rivera, que
se transportasse ao Rio de Janeiro, onde conseguiria do
governo imperial a interpozição dos seos bons oficios perante
Manoel Oribe, afim de que o mesmo Frutuozo Rivera obtivesse na republica, . de que estava expatriado, pozição
congruente ao seo gráo militar, e á sua influencia política.
O general decahido, que lutava pelo mando supremo,
querendo ser primeiro, e não segundo no seo paiz natal;
não admitio a insinuação; em consequencia do que Ante11o
de Brito incontinente o declarou prizioneiro, acrecentando
que sobre o seo destino constutaria ao .governo imperiaL
§ 10. Entretanto xegavão ela campanha noticias confirmatorias elas sqspeitas antececlentemente concebidas por
Antero de Brito a respeito de Bento Manoel.
.
Um dia depois ela intimação feita a Frutuozo Rivera para.
considerar-se prizioneiro do Brazil, Antero ele Brito partio para a campanha, tendo reprezentado ao g 0 vernq
imperial acerca da necessidade da substituição ele B~nt~
Manoel no commando elas armas.
Pensava Antero de Brito, que com a sua prezença no
exercito xamaria os discolos á ordem, e ~nutilizaria qualquer plano do seo suspeitado commandante das armas. ·

o

§ 11. Era já notorio,
que Bento MaJ.?.oel tentára a depol~
!'. '
zição do Prezidente Ip,or via .de ' um movimento
no exercito,
.
solicitando
que
este
rep:ç<iJzentasse
ao
governo
imperial
; I'·
· -..·:
,contra . a,9.~lele funcionFtrio; ~9,!?10 porêm não encontrasse
.. ap ~io }~~ o~?iaF1~a~e,,, 9ue comll]andava;, projeto~ e eA;ecutou u~ acto , ';'"ipl~l{to (j.e indici:J?lina e ·de ii,eEpcn:dn d,~?sleal~ade.
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P~ra ,~((lhor e;x:ito do ._seo plano, lic((~ciou fo~ças :do

exercito, afim de que assim se visse o governo legal enfrftquecido, no lJ?.ü_mento ~m que nece;;;sitasse da ação d:esse
mes~o -<30 ercúo: ' Patenteava-se já o aco~·do de Bento
' 'M:an~el co~n os xefes a·a_reb!')ldia, .outr'ora seos cons~cios.
,[-. . '
•.,"'
-'
.
f~ 12. Q PrezidE)nte A~tero de J3::ito, no intuito .de COJ?-tra;riar aaçà;o
,malefi~a
do Commandante das armas sobre o ex~_r,.
.
-.dto, _sae Nra a c~mpanha, como fica dit?, dirigindo- sep~_t_:r:a
~~~grete; e q1~~ndo no ~ia 23 de Março de 1837 _~;~:p~·?:x.i
mâva-e do passo do Itapevi, no município de Cassap_a,_va,
- ~~n_to )~~[~rl8el ,,(*) se lhe . ~n~~põe com cento e ,tantosomens,
~}~~d~~o , _ ~ . o .~~,Vil r ~?m,~!:go ,1~ara o .,m.eio ,dOS Jybeldes, <;?n0,s. id~~~ndo-o C<:Jl1?:9c:r_e,fem) i _e .,~~~to _G;<;J,IW~lyes, ep.tão ,recluzo
) lOS _ga,_~_ç~~es da ~~h~;a, e .. 9-e _f,r,ut]lo~o .. ~i,~eJ-:~, - qet~do em
· ~~r_to ~~!eg,r~.
; ,9 .,a.~~~' ~e :J3e.:t;lito .W\1-n?etfo~ ) pr~t,i_cf;La,o _yOfP: 1pr,evia _êien~ia ·,dos -;~±;e,s r~bel,des .4-IItp,Wo .N~to, _J)avjd Üiit:O,::tl;w:r;rp,
e João Antonio.
.
~ -

"·

.

'

•;r§ J.,3 . ,~~g~do ftS order;t_s , de.cf\J+t~:ço ,~e ]3,rito o •.T,ei).ynte. ~qronel .J oão Qr,i;-;,ostpmo r 4~; ~il;y:.a, ·:~u,e.,esta:va em C,as~t~PfliX'a
~RlA ,.~,00 om!"ns -,d~s. it~ww a~_, e o Coron~l q -lJ-b:tiel. Go.mes, 8JJ.e
_~ ~;;t,aya ~q ,Ri8 7 P:;t.f~P· co;o:t BQQ, çl~vj.~o ~·euni;t::;~.~' _pm;a, 1ytJ-f~O
(*) Bento "Manoel era então acompanhado por um mulato de nome
Jozé de·Luna, que .se celebrizáJ;:a c,omo, ftÉll cÓnfidente e zelozo. ser~vidor
_f!,!f-~P~~-uq ~ o Ri;verp.,_, a ;<;llf}~J:A cprp_j ~~árfJ. ; P,qr é?;ttrp~e!la; 1 ~g~n çi-~r ·JJa__,~ea
deten,._Rão .. ~~ ~r,r~?~~~~gre.
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bateremos rebeldes, os quaes por conivencià de Bento Manoel
já tinhão podido preparar e congregar forças nos distritos
de J aguarão e Piratinin.
Apenas ·prezo o ~rezidente Antero de -Brito, Antonio
Neto sitia .a João .Crizostomo ·em , <Dassapava com 1.·-000
omens, e a força lega;l ali existente entrega-se, em grande
parte seduzida pelo espírito da -rebeldia. :Não se desparou
um só tiro, e a 7 de Abril de 1837 o general rebelde
apoderava-se da -vila.
A perda para o governo legâHoi sensível; alem de per~er
uma ·força -de ·900 -omens, ficarão em mãos do inimigo
15 peças de ai'tilharia, mais de 4.000 armas de infantaría,
e grande porção de munições de guenra.
§ 14. Tomàda Cassapava, reunirão-se os xefes rebeldes,
entre -os quaes :axava-se Bento 'Manoel; e no dia 14 de Abril
já dito nomearão .Antonio Neto general em xefe do exercito republicano, ·ficando então rezolvido, que o me~mo
· generâÍ iria ao Rio-pardo, e ·depois deceria para pôr assedio
a •Porto-alegre:
A esse conseiho assistio o general Frutuozo ·Rivera,
o qual, evadindo-se de Porto-alegre, apenas .soube da
.partida de Antero de Brito, aprezentára-se entre os -eeos
amigos com surpreza e pasmo de todos, e . sóbretudo ·do
.prizioneiro ÍIIJ,perialista, -que assim via tão fatalmente trocadas as ·p<.>ziçõ.es n'esse dogo inconstante da fortuna.
§ 15. De .conformidade com a rezolução acima dit.a ,
Antonio Neto vem ao :Rió~pardo com 300 omens, xega :ao
'Triunfo com 400, .passa os rios ·Cahi e Gravatahi em -6 de
·Maio seguinte, al1 intima.Porto-alegre para :r ender-se, e a-13
monta uma bateria em uma lomba fronteira á cidade,
contra a qual faz a:lguns tiros im;teis, co~eçando assim
o segundo e longo assedio da capital da provi,ncifl., que só
devia findar ~ni principio de 1841.
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§ 16. A traição de Bento Manoel cauzou extrema surpreza na pro vmc1a.
No primeiro momento foi geral a indignação da parte
da população fiel ao governo . imperial; Silva Tavares
proclamou em Pelotas, incitando os Rio-grandenses a
persistir na defensão da cauza nacional, e em outros
pontos outros xefes militares procurarão . animar a legalidade.
Na capital a guarnição manteve-se fiel.
§ 17. Bento Manoel, contando ser acompanhado por alguns
dos seos antigos camaradas do exercito, dirigia-se por carta
aos nossos generaes de mais alta patente, convidando-os
a seguir o seo exemplo. Elle dizia em suas cartas, qne, si
os seos companheiros d'armas a elle se unissem, a guerra
civil se extinguiria, e acrecentava : Tudo se conseguirá;
os republicanos dezistiráõ dos seos prôjetos, e se subme' tem ao governo imperial, si quanto antes vier ocupar a
vice-prezidencia o Dr. Joaquim Vieira da Cunha, e si
for entregue ao Brigadeiro Gaspar Francisco Mena Barreto
o commando da guarnição d'essa cidade.
O plano de Bento Manoel n'esta parte não foi bem
sucedido. Os generaes por elle convidados para ajudai-o(*)
não aceitarão o convite; e o Vice-prezidente mais votado
existente na capital, Dr. Americo Cabral, assumio o governo na falta do Prezidente aprizionado, e proclamou á
província contra a deslealdade do commanc1ante das armas,
que insurgia-se contra o seo legitimo superior.
No entretanto Bento Manoel, que precedentemente avía
pedido demissão do cargo militar, que ocupava, era a seo
(") Marexal do exercito João de Deos Mena Barreto, Tenen te-general
Bento Corrêa da Camara, Tenente-gen eral Francisco das Xagas Santos,
Brigadeiro Gaspar Francisco Mena Barreto, e Brigadeiro Manoel Carn eiro da Silva Fontoura.
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pedido exonerado ria corte pelo Regente do Imperio por
decreto de 14 de Abril de 1837, 21 dias depois do facto
da prizão do Prezidente Antero de Brito.
§ 18. Por este facto, e pela subsequente tomada de Cassapava, Bento Manoel foi immediatamente sugeito a processo
no foro commun. No juizo de paz da cidade de Porto-alegre
instaurou-se-lhe em 21 de Abril o competente sumario
- de culpa, em que foi pronunciado com seo filho Dr. Sebastião Ribeiro, e mais 4 indivíduos como cabeças do crime
de sedição, e de rebelião, e como cumplices de roubo e carcere privado.
O Prezidente Antero de Brito levava comsigo a quantia
de mais de 7 .0001;1000 de réis, que foi apreendida com o
prizioneiro. Esta quantia, pertencente aos. cofres nacionaes,
deo azo á qualificação de roubo na pronuncia judicial.
Este processo, que aliás nenhum exito real produzio,
foi posteriormente inutilizado pela anistia concedida a todos
os indivíduos n'elle comprometidos.
§ 19. Quando Antonio Neto xegou ante Porto-alegre, em
vez da franca entrada, com que contavão os rebeldes, encontrou rezistencia eficaz.
Porto-alegre, para defender -se, tinha 700 praças de
infanteria, 250 de cavalaria, alguns paizanos armados, e
22 bocas de fogo, com trinxeiras por todo o lado de terra.
A cidade do Rio-grande era defendida por 600 omens,
e 15 peças de artilharia, e estava intrinxeirada.
A linha das aguas internas navegaveis da província
estava defendida pela esquadrilha sob as ordens do xefe
de esquadra João Pascoe Grenfel.
Silva Tavares tinha comsigo 800 ornens, e Sebastião
Barreto, então já regressado da sua evazão para a republica vizinha, buscava re:tmir forças na campanha em prol
da cauza imperial.
.
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rezistimcia á rebeldia n 'esta época 'dificil para a manutenção da integridade .n.acio:rial nas regiões do sul.
§ 20. A defecção de .Bento lYiano!fl foi golpe funesto pf~-ra o
pa:utido .legalista. A prizão do P:rezidente da província e
.xefe do exercito imperial, a perda de uma força importante,
e de grande material de guerra . em Cassapava, a desmoraJização da cauza do go.verno.central pela perda de forças miJit.a.res, ,e o assedio da capital da província, taes forão os
jmmediatos rezultadbs da insubordinação e infidelidade .do
general brazileiro, a quem estavão confiadas as tr.opas
imperialistas.
CAPITU:LO X
Novo Prezidente militar i armisticio no intuito de propostas de
paz _não aprovado pela prezidencia legal ; outro Prezidente
nomeado i revez da legalidade no Triunfo.

§ 1. .A ·noticia da prizão do Prezidente Antero de
Brito :segou rapida ao Rio de Ja~eiro, onde o governo
regencial tratou logo ele o substituir. Julgando que só um
militar podia servir com proveito na prezente quadra ,belicoza, nomeou immediatamente para o cargo de Prezidep.te
e commandnnte em xefe do exercito no Rio-grande do
Sul o Tenente-general Francisco das Xagas Santos, que
.então axava-se em Porto-alegre.
Empossado da prezidencia o velho general, poucos dias
passou na administração da província. Tomap.do posse ·do
cargo a 16 de Maio de ;1837, a 6 de}unho ·seguinte transmitia o mesmo cargo a seo sucessor.
§ 2. O governo imperial, incerto sempre .sobre o ;:;istema, que devia seguir para a pacificação da provinéia,

75 -9r.!1 inalip.ava,:;.Se Jl.,OS 1 ~eio~> - ~e ,rjgp,r, , q:ta .,aos m~ios de b:ran-

_;!(lunt,e tranz.IJ.ç.ão. 1~ouco ~p.tes ,pen~ava, _que somente .pelo
;&!Jlprego , Wt :aÇ~P militar poderi?- .teJ.:minar fJ. _guerrà, p~n
- ~_liJViJ. 'ª'gora, qu~ p9d~a eonqljlil-11 ~..por via de arranjos cop.-çili._aj;m;ips.
'
N'este intuito escolheo para prezidir a província a llm
. ,,cid.9,dão n'ella n:J,eido .e 1 b.!}~n cqnce~tua:~o .perante os seos
.,c.omprP;vincianQ.s.
F~licjano N:JIJleS -Pires -foi nomelc).do ;Preljidente, ,e Jogo
-::.seg~io . par.a o ~io-gra.n(j.e do ~p.l, . pnde .p.a(j.a . f~z :digno c!le
,,menção ,em b~m. da p.acificaç~o- ~a .sua 1pro;:incia nat.l1-l.
§ 3. As sucessivas providencias e mudanças de pes. ~O;l.S ,p.J1 : jj.dmini~t~·ação ,pr-ov:inci;il ,erão Ol.ltros tantos ,motivos de descredito para a cauza l<pgal, e -~e . ~nimação p11ra
.o movimento Úl1>.1Uirecional.
,A <;:nvjatura do n:ovo -~rezidente, .nomeado pelo go.verno
~.ünp(}rjal no intuito de ,paz, :foi recebi da pelos . i·ebelsles
como acto de fraqueza. Pensava o mesll)o gpveq~p, _, q~e,
-•nçnueando um .:iilho ,da ,prpv,incia f!,li .bemquisto, e consi(:ll~rado como imparci.a.J, ~::j.nifel'}t.ava d.ezejos ~inceros, P,e çon_cp.l·ÇI,i;:tt e ,a;bJ;"i,a , fl-s.&!~ franco caminho p,a ra a paqitiqil:ção:
-:o, contrar:o porêm sq.ce<!eo, mostrando-se os r'lbeldes. mais
intmtaveis e sobranceiros.
§ 4. O go;v:erno do Regente pois teve , çle voltar ao
. ~istema .belico;w, e b-q.sco).l. de novo um general para.dirjgir
os destinos da província elo Rio-grande do Sql, e cuiÇ!.ar
da guerra.
O Marexal Antonio Eliziario, que ja avia servido na
província, foi nomeado Prezidente, e commandante em
xefe do exercito em operações no sul.
§ 5. Durante os poucos dias ela governança do Tenentegeneral Xagas Santos, ouve uma tentativa conciliatoria para
acabamento da rebeldia.
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Em Pelotas estava o Coronel rebelde Domingos Crecencio, que a ocupava militarmente. Com elle o Xefe de
esquadra João Pascoe Grenfel e o Coronel Silva Tavares
celebrarão um armísticio, no intuito de tratar-se da pacificação da província, pela depozição das armas insurgentes.
Pascoe Grenfel vem a Porto-alegre, no principio do
mez de Junho de-1837, trazendo dous emissarios rebeldes,
que devião ir a Viamão entender-se com o xefe das
forças republicanas, o general Antonio Neto, afim de conhecerem-se as condições, com que os caudilhos rebeldes
deporião as armas.
O Prezidente Xagas Santos não aprov,ou o armistício,
e a negociação abortou.
§ 6. Durante a prezidencia de Feliciano Nunes as
armas imperiaes sofr erão inesperado revez, sensível pela
perda de um denodado campeão imperialista, o Coronel
Gabriel Gomes.
Axava-se este a 12 de Agosto de 1837 na- então povoação do Tritmfo, com uma força de 352 praças, quando
é acommetido p01: 700 rebeldes ao mando do cauclj.lho Antonio Neto; defende-se valorozamente, mas por fim sucumbe, perdendo a vida.
A força legal, alem do xefe, teve 14 mortos, 30 prizioneiros, e perto ele 100 extraviados. Os rebeldes ficarão
incolumes.
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Mudança politica na côrte i o Prezidente Antonio Eliziario i en"
trega do ex-presidente Antero de Brito pelos rebeldes i passeio
militar fóra da capital i dezastre do Rio-pardo i conselho de
guerra contra os generaes imperialistas ali commandantes.

§ 1. Acabavão de suceder estas couzas no Rio-grande
d o Sul, quando na côrte operava-se uma alteração política
de supremo alcance.
O Regente Diogo Feijó, cJntrariado pw tenaz opozição
parlamentar, e sobretudo desgostozo dos seos amigos poli_
ticos, nos quaes não encontrou o eficaz apoi J, com que
contav.: para o bem publico, rezolveo abdicar a t egencia·
Tomada essa rezolução, nomeou ministro do Imperio a
Pedro d'Araujo Lima, que faleceo Marquez de Olinda,
depois de r eprezentar o mais conspícuo papel na política do
paiz, e entregou-lh J o cargo de R egente a 19 de Setembro
de 1837, passando assim o poder aos seos adversarios
políticos.
Não julgaremos este acto, que apenas mencionamos em
razão da influencia, com qe~e foi refletir nos negocias do sul,
e afim de mostrar a concatenação dos sucessos de uma
província com os da istoria geral do Imperio. (*)
(*) Nos ultimos dias do govE)rno de Diogo Feijó, convocou este os
seos amigos intimos, e mais influentes no partido dominante; Paula
Souza era um d'elles.
Diogo Feijó consulta com elles a quem devia entregar o cargo de Regente. Discutirão os amigos na primeira conrerencia, e nada decidirão ;
discutirão na segunda, e a mesma couza sucedeo ; na terceira lambem
nada ficou assentado.
Depois d'esta terceira conferencia, Diogo Feijó, sem mais aüdienoia
de ningue m, xame. Pedro d'Araujo Lima, e entrega-lhe o governo.
Arguido então por aver dado o poder ao partido adverso, respondia
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§ 2. A guerra do Rio-gr .• nde do Sul const~tuia constante
empenho do governo central'; e uma política nova queria
dar logo arras do seo valor ante a nação, conseguindo de
prorità um exito . db t üüO alcance, como era a termi~açfio .
de uma guerra, e o· r egresso de ·uma ·província ao seio ·do
Imperio ·; comm· qru3t o governo de · politicro adversa não
obtiver a em 2 annos de esfor ços.
O R egente interino Pedro d'Araujo Lima, compondo o
seo ministerio, tomou logo na maxima cons!deração os negocios do sul, dando-lhes tal importancia, que fez d'elles um
dos pontos do seo programa administrativo.
_§ 3. Na circular, que com esse programa o ministerio
publicou em data de 20 de Setembro de 1837, dizia-se
em ·r elação á guerra elo sul : A ninguem se esconde, que
debelar e escarmentar a r eb elião é um dever de todos os
Brazileiros; é o interesse vital da verdadeira liberdade; :
essencialmente ligado á união e integridade do Brazil.. O
governo não perderá instantes, não poupará esforços p ara
restauràr ali o imperio d~ lei.
Não podia o govemo imperial exprimir em termos mais
instante~ e significativos o s'eo empenho sobre tal assunto.
Assim d~via ser; por quanto os e;;taclistas, que agora tomavão a direção ela publica administraçao, avião constantemente arguido ao governo elo R egente decahido, como
grave culpa, a procrastinação ·da luta com os r ebelde> do
o Regente demiss ionario : Xamei os am igos, pedindo-lhes conselho ;
e eomo não consu ltava, si devia abdicar, porque isto estava po r mim
rezolvido , mas sim a quem devia entregar o governo, e Paula Souza
dice na ultíma conferencia, que o Pedro d'Ar.wjo podia ser um bom rei
constitucional, a elle entreguei a regencia .
É verdadeira esta circunstancia : e eu a ouvi da bõca do Senador
J ozé Ben'to L eite Ferreiru d& Melo, um dos assistentes ás conferencias.
A resp.Jsla de o:ogo F·Jijó a ou vi varias veze5 rep ~tir meo finado tio
o Séna·lor Jiné Martiniano de Aienc.u-'.
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sul;- exprobrando-lhe inepcia· ou conv1venC1a com a rebeldia:
§ 4. O novo Regente pois não se demorou em ' providenciar ácerca dos negocios d'aquela província, e um dos
seos principaes- actos· a tal respeito foi a substituição do
Prezidente do Rio·grande do Sul.
Para essa ·missão escolheo um-general de alta ·patente, ,o
Marexal Antonio Eliziario, o qnal .em· 3 de Novembro de
1837 toma posse do cargo prezidencial, e da commandancia em xefe do exercito, na cidade de PoFto-alegre, e·
logo prepara-s~ para pôr termo definitivo á guerra.
§ 5. Vimos como foi o Marexal Antero de Brito prezo
por Bento Manoel, que immediatamente o conduzio comsigo
para Alegrete; depois, sendo levado para a costa do Quarahim, d'ahi foi remettido para Piratinin, d'oncle os rebeldes
o levarão para· Viamão, propondo então a troca com o
Coronel r ebelde Sarmento Mena, prizioneiro dos legalistas .
Ajustada a troca, Antero de Brito foi restituído á liberdade no dia 9 ele Janeiro de 1838 em Viamão, d'onde immecliatamente passou a Porto-Alegre, seguindo posteriormente para a corte.
O prizioneiro legal foi sempre tratado com a devida consideração ; não sofreo sinão os incommodos e vexames
proprios da sua infeliz situação de prizioneiro.
§ 6. O sistema belico elo novo Prezidente clezenha-se
n'estas palavras por·elle dirig;idas ao governo imperial em 28
de Fevereiro de 1838 : O nosso plano de campanha é acabar
com a guerra, dispersando os rebeldes, sem derramar sangue
em batalha campal.
Este sistema elle confirmava ainda em Abril, quando
dizia ao mesmo governo : Como esta luta é bem diferente
das outras guerras, eu, a exemplo do governo imperial, .
a clezejo terminar do modo, porque por mim foi começada, .

-80isto é, ganhando terreno e omens, evitando, quanto possível fôr, que o sangue brazileiro manxe esta província.
§ 7. Em principi J do anno de 1838 o estado militar da
província era o seguinte :
Os rebeldes ocupavão Viamão, onde Bento Gonçal-:-es
commandava 1.500 a 1.600 praças, empregadas no assedio de Porto-alegre; Antonio Neto estava em Bagé com
400 soldados; Domingos Crecencio axava-se sobre Piratinin com 600 ; Bento Manoel e David Canabarro anclavão
na campanha com 500; diversas partidas rebeldes esta vão
em outros pontos, fazendo essas diferentes forças um total
de pouco mais ele 3 .000 omens .
Os mesmos r ebeldes, mantendo o seo governo, majs
no ~inal do que real em Piratinin, elevada a capital da
intitulada republica rio-grandense, abastecião-se de petrexos belicos, que recebião por via de Montevicléo .
§ 8. As forças legaes na província guarnecião Portoalegre, a cidade do Rio-grande, e a vila de São Jozé elo
Norte ; alg11ns g11ardas nacionaes estavão reunidos na Serra .
A esquadrilha imperial com limi tacla marinhagem defendia
as aguas navegaveis da província.
Essas forças podião orçar no dobro elas forças rebeldes,
isto é, subião pouco alem de 6.000 omens.
§ 9. Preparado o Prezidente Antonio Eliziario, julgou
dever sahir de Porto-alegre; t endo por intento, como primeiro fruto do seo plano de guerra, fazer levantar o assedio
da capital da província.
Com efeito a 31 de Janeiro de 1838 elle sahia da sua
rezidencia prezidencial, no intuito de cercar os rebeldes
em Viamão, e batel-os.
Estes porêm apenas virão mover-se as forças imperialistas, r etirão-se de Viamão em diversas partidas, e passão
o rio Cahi, seguindo para a campanha.

81 Antonio Eliziario supôz aver conseguido grande vantagem, descercando a capital da província, e regressou para
_o seo palacio. Foi a isto, que o provecto general em sua
correspondencia oficial denominou <<passeio militar de 15 .
dias.
§ 10. Voltando para Porto-alegre, cuidou de maexar
para a campanha; e com este intento em Màrço seguinte
dirigio-se para o Rio-pardo, que foi dezocupado por Bento
Manoel, que então ali se axava com forças militares .
Antonio Eliziario não proseguio porêm para a campanha
em consequenc!a de reconhecer o máo estado da cavalhada
do seo e·xercito. Regressou pois, deixando n'aquele posto
militar o ~·.larexal Sebastião Barreto como commandante
geral da força ali estacionada, sendo commana?-nte da infantaria o Brigadeiro Francisço Xavier da Cunha, e commandante da cavalaria e> Brigadeiro Bonifacio Calcleiron.
§ 11. Os rebeldes, que tão facilmente avião-se retirado
de Viamão, ião agora ter a desforra e compensação do levantamento elo assedio ele Porto-alegre.
Os caudilhos rebeldes Antonio Neto, David Canabarro,
João Antonio, e Bento Manoel reunirão as suas forças
ém nm:r;tero de 2.500 omens, sendo d'estes 800 de cavalaria,
e a 30 de Abril de 1838 atacarão inesperadamente o Riopardo, do qual apoderarão-se apóz mortífero combate, e
total destroço da gente legal.
As forças imperiaes no Rio-pardo constavão ele 2 batalhões de infanteria, e 2 corpos de cavalaria com 8 bôcas ele
fogo, aprezentando a totalidade de 1.546 praças, das
quaes erão combatentes 1.200.
. A perda da fGrça legal por obitos foi de 2 coroneis, 4
capitães, 5 alferes, e 60 praças, alem de 30 oficiaes prizioneiros, e mais de 100 soldados.
§ 12. O dezastre do Rio-pardo cauzou extrema sensação
G. C.

6

-82no Imperio pelo inesperado sucesso, e foi um golpe fatal
para a legalidade; por quanto dêo força moral e grande
impulso á rebelião, que por momentos considerou-se defenitivamente vencedora.
Bento Gonçalves como Prezidente da republica proclamou do Rio-pardo ao exercito rebelde, exaltando o novo
feito d' armas, e prometendo em breve ·estarem completos
os destinos da republica. Elle dizia nos arrôbos do seo
entuziasmo : Não duvideis, camaradas, os altos destinos
da republica rio-grandense serão completos. Bem depressa
purgareis o solo sagrado da patria da prezença injurioza
d'esses restos fugitivoR, que em vão pretendem escapar-vos;
bem depressa forçados em seos ultimas entrinxeiramentos,
arrojados para sempre das nossas praias, irão levar ao
despotico governo, que os envia, a confuzão e a convicção
irrezistivel da vossa superioridade. (*)
Taes as esperanças, que a rebeldia alimentava n 'esse
instante supremo do seo triunfo !
§ 13. Bento Gonçalves deceo do Rio-pardo, veio para
Viamão com o seo exercito, e restabeleceo o assedio de
Porto-alegre.
Assim dentro de 2 mezes avia dezaparecido o efemero
triunfo conseguido com o passeio militar do general legalista, e a cauza republicana parecia tocar ao galarim.
§ 14. O governo imperial, surpreendido e magoado
com o clezastre do Rio-pardo 1 mandou submeter a conselho
de guerra os generaes, que ali commandavão as tropas
derrotadas.
Erão elles o Marexal Sebastião Barreto, sempre infeliz
n 'esta guerra, como comandante em xefe d'essas tropas,
o Brigadeiro Francisco Xavier da Cunha, comandante da
(") Procl. de 6 de Maio de 1838 .
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infantaria, e o Bt:igadeiro Bonifacio Caldeiron, comandante
_da cavalaria.
Todos elles forão -~final considerados. sem culpa, quando
aliás evidenciava-se a surpreza do assalto contra tão importante posto militar !
. § 15. O ·Pr:ezidente Antonio Eliziario, avizado da reunião
das forças rebeldes na noite do dia. 29, de Abril, vespera do
ataque do Rio-pardo, não pôde .em tempo!· açudir ao .iminente perigo; e o destroço foi completo.
·Assim respondião os rebeldes aos .esforços do governo
imperial pela paz, coincidindo o dezastre com a segurança
de fagueiras esperanças, dadas ao paiz por esse mesmo g,overno ante o parlamento, da pronta terminação da aqarchia
do sul do Imperio.
CAPITULO Xli
Bento Gonçalves á frente da republica ; seo manifesto aos povos ;
incremento da cHuza republicana ; imprensa da ·rebeldia; escravos
no exercito rebelde; reprezalias e atrocidades da guerra ; violação da :{iropriedade brazileira ; côrso.

§ 1 Bento Gonçalves, e Onofre Pires, prezos no combate do Fanfa, e remêtidos para a oorte, avião fugido de
suas prizões.
Bento Gonçalves evadira-se em 10 de Setembro de 1837
do Forte do mar na Bahia, quando ja Onofre Pires, com
seo companheiro Afonso Corte-real, tinha conseguido
fugir da fortaleza de Santa-cruz no Rio de Janei.ro, na
noite de 10 para 11 de Março do mesmo anno.
Ambos, voltando á província rebelada, presta vão o seo c:oncurso e influencia á cauza da rebeldia.
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§ 2 Já vimos, que por ocazião da proclamação da republica em Piratinin, Bento Gonçalves fôra eleito Prezidente do novo estado, não obstante axar-se prizioneiro da
legalidade.
De regresso ao seio dos seos partidarios e amigos, assumio . a prezid~ncia da republica, deixando de exercei-a
o Prezidente interino Jozé Gomes.
Em 29 de Agosto de 183S Bento Gonçalves dirige aos
povos da terra o manifesto da republica, para justificar a
sua separação da communhão brazileira ; e considerando fir ..
mada a autonomia de uma nação nova, dizia elle : Igual
aos estados soberanos seos irmãos, o povo rio-grandense
não reconhece outro juiz sobre a terra alem do autor da
natureza, e nem outras leis, alem d'aquelas que constituem
o codigo das nações.
§ 3 O destrôço· da força legal existente no Rio-pardo,
e o novo assedio de Porto-alegre erão factos, que inculcavão força por parte da republica, a qual assim exhibia
elementos de vida.
A republica tinha elevado a generaes omens activos,
conhecedores da província, e dedicados á cauza, porque
peleja vão.
Figuravão como seos generaes, alem de Bento Gonçalves, actual Prezidente d'ella, Antonio Neto, David
Canabarro, João Antonio, Domingos Crecencio, Onofre
Pires, e finalmente Bento Manoel, . creado general da rcpublica por um decreto encomiastico, (*) depois da sua
passagem para a cauza da rebeldia com a prizão do ·Prezidente legal Antero de Brito.
§ 4 A republica tinha conseguido formar um exercito,
(*) Decr. de 29 de Dezembro de 1837, assinado por Bento Gonçalves
e datado da vila do Triunfo.

- 85 tinha a sua administração, arrecadava impostos, supria
as despezas da guerra, e por via de Montevideo abastecia-se de quanto precizava, quer para as necessidades
da guerra, quer para as urgencias da vida commun.
·
De acordo com o general Frutuozo Rivera, do estado
oriental tirava cavalos, recebia provizões, lançava contribuições sobre os Brazileiros ali rezidentes, e até os recrutava.
§ 5 No estrangeiro tentou a republica ter reprezentantes;
e para o Paraguai expedio um agente diplomatico.
A republica teve aparencias de governo. Um Prezidente, ministerio político, administração de justiça, envia- ·
dos diplomaticos, tudo dava ares de seriedade á republica'
dos farrapos ; tudo porêm estava subordinado á turbulencia; e essa republica não passava de um arraial am·
bulante militar.
§ 6 A republica tinha então a sua imprensa. Um prelo
com os precizos accessorios, obtido em Montevideo, fundou-se em Piratinin, e n'elle ' imprimia-se um periodico
com o titulo de Povo, no qual duas vezes por semana
public:ivão-se os actos governativos, artigos de doutrina, e
as noticias ocurrentes.
Este periodico começou em 1 de Setembro de 1838,
acompanhou o governo, a que os legalistas ironicamente ·
xamavão governixo, e do qual os nossos ministros perante
as camaras legislativas motejavão com o epíteto de irrizorio, mas sua~ peregrinações de Piratinin a Cassapava, e
de Cassapava a Alegrete, onde resurgio em 1842 com o
novo titulo de Ame?·icano para finar-se em 1843 com
o nome de Estrelct do Sul.
O prelo com porção de tipos foi ainda afinal, na pacificação da província, entregue ao governo legal.
§ 7. A guerra não cessava : o exercito, pois era a
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primeira e quazi a uníca preocupação da republica i e para
ter·'e leníéntà' permanente de força armada,, a rebeldia o foi
bus·c ar ' na escravatúra.
Proclamando a liberdadé dos"escravos, que viessem defender a"liberdade· dós·'republicanos, as vítimas da opressão
soci'at=afluirão,' e p'óderão os generaes ·da republica ter um'
certo ·n'umero de omens, que formavão a ba'ze da sua força··
militar. Afeitos á obediencia passiva, os novos soldados
mantinhão-se: submissos, p:orque receavão a-vitoria dos séos
senhores, de•quem fugiãu,•, e a cujo poder temião volt'ar.
O exercito Teb'eldé·xegoú a'-'c ontar em suas fileiras como
sol'dádos,' que em.Lgê'ra:l mostrarão valentia, para cima de
6@0 escravos .
A:. ·província do Rio-grande do Sul não possuía escrav-atura'
numeroza ; si assim não fora, teria a r ebeldia encontrado
possante milícia para a sua obra separatista; e mui pr'0vave1mente a separação terose-ia consumado i porque· com
um , exercito- permanente de 5 ' a 6 mil omens os xefé's
r ebel'dés terião mantido sobre as tropas legaes a vantagem,
que: ' algumas vezes conseguirão · com m'etade ·d'·essa força;
afliás ·rêünida: ocazionahitelite.
§ 8. O espírito dominante na provincia>eríi'-c'ert'a · epoc'àl'
da~ luta~ denunciou-se favoravel ái rebeldia-: o que a:ssás
explica a • prolongação da guerra, que só podia manter-se
pel.a benevoléncia, com que erãb os rebeldes~ acolHidos ·nas
loé'alidades, que ocrtpav-ão, encontrando recursos por toda:
a· parte.
Emquanto á gente livre, que prestava-se ao mister dà
gúerra, era ella iri.stavel; reunia-se nas· ocaziões urgentes',
e quazi sempre nas vesperas dos· assaltos, ou• combates ;·
findos estes, com a · d~rtota, ou·· com a vitori~~ a dispetsão
era certa.
§ 9. Vê-se póis de quanta importancia era a·manutenção
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O governo imperial procurou por todos os meios dissipar
esta força, que era: uma ameaça ao direito da propriedade
servil garantida pelas leis do Imperio, e um recurso eficaz
para os rebeldes.
D'ahi veio ordenar o mesmo governo, que os escravos
apanhados com as armas na mão fossem immediatamente
surrados com 800 a 1.000 açoutes, para depois serem
entregues aos seos senhores.
§ 10. A isto respondeu o governo rebelde ameaçando
com o passamento pelas armas de tantos oficiaes legalistas
pnzwneiros, quantos fossem os soldados da republica,
outr'ora escravos, surrados pelas forças imperialistas.
A ordem elo governo imperial foi simples cominatoria,
tornando-se nula _ou raríssima na-execução; pois não encontramos factos nunc iativos da sua aplicação.
§ 11. A guerra, prolongando-se, tomára-se atroz, e
repetidos cazos de assassinatos erão praticados em repentinos
assaltos.
Por espírito de depredação e de vingança commetião-se
atentados sob pretesto de serviço á cauza republicana, ou
á cauza legal.
Nunca os xefes imperialistas autorizarão crueldades, nem
apatrocinarão latrocínios . Si factos lamentaveis ocorrerão
por parte de individuas legalistas, sempre os reprovarão os
delegados do governo geral.
§ 12. A republica no intuito de vigornr a sua cauza não
duvidou recorrer aos meios de suprema violencia: foi assim,
que ella-, ao iniciar a sua carreira, decretou o confisco dos
bens particulares.
Por decreto de 11 de Novembro de 1836 o governo republicano ordenou o sequestro e venda elos bens moveis,
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semoventes, e immoveis dos inimigo!! da republica; e como
t aes declarou todos os subditos brazileiros rezidentes dentro
ou fóra da província do Rio-grande do sul, e todos os estrangeiros n 'ella existentes, que aberta ou ocultamente ostilizassem a cauza republicana.
E sta providencia, que aliás não pôde ter pleno exito,.
em consequencia da instabilidade do domínio rebelde nas
diversas localidades, foi todavia origem de graves opressões,
e ch:ro sintoma . da violencia, com que procedião aqueles,
que batalhavão em nom ; da liberdade, e dos direitos do
cidadão.
§ 13. A venda do gado, tirado das estancias dos par-.
tidistas da legalidade, constituía uma das mais abundantes fontes de receita dos cofres republicanos.
O gado era, por ordem dos generaes da republica, arr ebatado d'essas estancias, levado para o estado oriental, e
ali vendido ou trocado por munições belicas e cavalhadas.
Assim a propriedade dos amigos da cauza da integridade do Imperio ser via para combater essa mesma cauza,
convertendo-se o vizinho estado em seminario de guerra.
§ 14. D ebalde o Brazil, por intermedio de. seo agente
diplomatico em Montevideo, reclamava contra o facto escandalozo de ser a propriedade dos subditos do Imperio
roubada, e vendida no estado vizinho.
O facto era notorio, e o governo de Montevideo, protestando tomar providencias, e tomando efetivamente algumas precauções por via de decreto, para resguardar a
propriedade legal do Imperio, escandalozamente violada,
deixava todavia, que essas mesmas precauções nenhum
efeito sortissem, em consequencia dos manejos consentidos e animados pelas autoridades subalternas das suas
fronteiras, onde os gados, arrebatados do Rio-grande do
Sul, entravão, e erão vendidos pelos rebeldes .
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§ 15. Por decreto de 14: de Agosto de 1837 determinou
o governo oriental, que o gado, · que aparecesse na sua
fronteira com o Imperio sem justificação de propriedade,
fosse vendido em· asta publica, recolhendo-se o produto
aos cofres nacionaes para Eer levantado por quem de
direito fosse.
O exito d' este decreto foi nulo, e as couzas continuarão
como d' antes
Estancieiros rio-grandenses, p~ssuidores de milhares de
cabeças de gado, virão por esse modo despovoadas as
suas terras de todo o gado bovino, e ficarão pobres.
Entre .outros contá-se o Coronel Antonio Soares de
Paiva, que, sendo senhor de mais de 30.000 caceças de
gado em Missões, foi em breve de tudo expoliado.
- § 16. A republica tentou o côrso contra o commercio
do Imperio; as suas tentativas porêm forão impotentes
commetimentos.
· A republica jamais teve força naval; apenas Jozé Garibaldi, esse que posteriormente constituio-se eróe na Italia,
sustentando a cauza da unificação da sua patria, .commandou alguns lanxões, que forão logo tomados pela ma~inha
nacional.
§ 17. Em 14 de Novembro de 1836 João Manoel de
Lima, na qualidade de commandante em xefe do exercito
da republica rio-grandense, expedio carta de côrso, que
entregou ao dito Jozé Garibaldi, o qual, com o.u tro individuo de nome João Gabarroni, pôde conseguir o aprezamento d·e uma pequena embarcação brazileira, que levou
para Maldonado, aonde acolheo-se.
O agente brazileiro em Montevideo reclamou providencias contra o pirata.
O governo oriental ordenou ás suas autoridades, que
impedissem a sabida do corsario ; este porêm zombou da
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com a preza.
Tal era a sinceridade, com que procedia a nosso respeito o go~erno de Montevideo !
Isto passava-se em Junho de 1837, e as tomadias não
proseguirão.
§ 18. A, falta de marinha por parte da rebeldia foi uma
das cauzas da sua constante desvantagem na guerra.
Em uma regií'to com iagos e rios navegaveis por tão
dilatada extensão, ninguem poderá dominar sem o elemento da _navegação.
A Lagôa-mirim, o rio São Gonçalo, a Lagôa dos Patos,
os rios Cahi, Taquari e J acuhi formão uma linha de nave·
gação de sul a norte de mais de 150 legoas no interior da
província, não falando na navegação da parte do rio Uruw
guai, qtw banha a província no la do ocidental.
§ 19. Si a republica tivesse podido erguer uma esquadra
de alguns vazos, que lhe dessem o curso livre elas aguas
navegaveis da província, o Imperio certamente, fraco como
então era, não teria podido, depois da s1upreza do Tapevi,
e do revéz do Rio-pardo, xamar ao gremio imperial essa
porç~io de subditos transviados .
CAPITULO XIII
Mudança da capital dos rebeldes de Piratinin para Cassapava;
nova sortida do Prezidente Antonio Eliziario ; o ministro da
guerra em missão no sul ; tomada da Laguna pelos rebeldes ; proclamação da republica catarinense ; restauração da Laguna.

§ 1. Depois das ocurrencias ia referidas, as quaes derão
em rezultado concentrar-se o Prezidente Antonio Eliziario
na sua capital assediada, tratou elle de predispôr-se para
novos movimentos militares, quando passasse a estação fria.
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O novo verão xegava ; as tropas legaes tinhão recebido

reforço, e era de esperar alguma operação importante contra
os rebeldes.
§ 2. Estes, no intuito de acautelar qualquer surpreza
sobi'e a sua capital de Piratinin, transferirão a séde do seo
governo para Cassa.pava, ponto o mais central da província,
e de dificílimo accesso. Piratinin, mais proximo das costas
do rio São Gonçalo e da Lagôa dos Patos, podia por forças
d'ali partidas, em rapidas ~arxas, ser acommetido antes de
lhe acudirem forças elo exercito rebelde, então concentrado
no assedio de Porto-alegre.
Para evitar pois similhante golpe, operou~se a sobredita
mudança.
§ 3. No entretanto o Prezidente Antonio Eliziario em.
21 ele Janeiro de 1839 tenta o levantamento elo assedio de
Porto-alegre, sahinc1o d:'essa cidade com 1.600 omens no
intuito ·de bater os rebeldes em Viamão, quartel-general
da rebeldia.
Viamão, elevado pelo governo insurgc~nte á categoria de
vila com a denominação de Setembrina, por oma ao facto
ela sedição de 20 de Setembro de 1835, estava convertido
em reziclencia elo P rezidente efetivo da republica Bento
Gonçalves, que d'ali expedia ordens e decretos, não obstante o governo de P iratinin, agora em Cassapava, composto do Vice-prezidente da republica com o alcunhado
ministerio.
§ 4. Bento Manoel dirigia o assedio ; e os rebeldes,
apenas vêem mover-se da capital as forças imperiaes, retirão-se de Viamão por diversos pontos.
O mesmo Bento Manoel, vindo rapidamente de Miss!'ies,
onde então se axava, e colocado nas margens do rio Cahi,
em ponto conveniente, faz fogo sobre duas canhoneiras e
um lanxão do governo legal, mata o COII\mandante de uma
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das mesmas canhoneiras, e o mestre do lanxão, e apodera-se
dos tres vazas artilhados.
§ 5. Este revez, sucedido a 1 de Fevereiro, intimidou por
tal forma a Antonio Eliziario, que o obrigou a regressar á
capital, onoo entrou no dia seguinte r ecêozo de ver atacada
a mesma capital; ao redor da qual já os rebeldes tinhão
r eunidos 4.000 omens, mais ou menos, com 7 bôcas de fogo,
ocupando novamente . a sua vila Setembrina.
O general legalista acautelou a tomada da capital, e a
isto limitou a sua atividade belica, quando então tinha na
província ás suas ordens uma força de 7. 289 praças. Elle
reconhecia e confessava ao governo imperial, que com toda
essa força não podia ter ação agressiva contra os rebeldes,
que podião reunir, segtmdo elle o diz, 5.000 omens, dos
quaes 3.õ00 erão de cavalaria.
§ 6. A noticia dos sucessos da guerra xegavão á corte,
e o exito das operações do Marexal Antonio Eliziario não
c01-respondia á espectativa do Regente, que o nomeára na
confiança de prontos e decizivos rezultados.
O feito praticado por Bento Manoel contra as nossas
canhoneiras no rio Cahi, como fica r eferido, impressionou
dezagradavelmente ao governo r egencial. Acrecia a isto
a certeza de sérias indispozições contra o Marexal por parte
da oficialidade do exercito legal.
§ 7. Servia de motivo ao desgosto o conceito pouco vantajozo dos talentos militares do general, e fomentava a intriga o facto de ser elle nacido em Portugal, provindo
d 'ahi a suspeição ele infenso aos oficiaes de origem brazileira.
A verdade é, que·o governo geral recêou, que o nosso
exercito se m1l.uifestasse em sedição contra o seo xefe ; e
n 'estas circtmstancias o Regente rezolveo enviar ao Riogrande do' Sul o ministro da guerra para amainar o espírito
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sobre a rebeldia.
§ 8. Com efeito Sebastião do Rego Barros, que ocupava
a pasta da guerra no ministerio de 19 de Setembro
del837, partiopara o sulno dia 6 de Março de 1839, e
passando pela cidade do Desterro, capital de Santa Catarina, xegou a 21 do sapradito mez á cidade do Riogrande. ·
D 'ahi dirigio-se para Porto-alegre, e quando fren'teava a
Itapuan, recebeo dos rebeldes, ali postados em uma tenue
bateria, alguns tiros de peça, que pouco estrago :fizerão no
casco do navio, que o transportava.
§ 9 . Xegou a Porto-alegre, conferenciou com o Prezidente Antonio Eliziario, e dentro ·de poucos dias partio
para São Gonçalo, onde estacionava uma coluna de operações do nosso exercito ; e tendo-a reforçado até elevai-a
áo numero de -3.000 soldados, seguio para o passo da Orqueta, onde a deixou, com destino a operar oportunamente
sobre a campanha.
Regressando á cidade do Rio-grande, parte d' ahi para
a córte, onde dezembarca no dia 6 de Maio, dous mezes
depois da sua sabida para o sul.
§ 10. Ao dei~ar o teatro da guerra, persuadia-se o
ministro itinerante ter dissipado todas as prevenções contra
o general em xete do exercito legal, e aver dado impubo
ao espírito de reação contra a obra da anarchia na pro- .
vincia insurgida ; por isso, nutrindo lizongeiras esperanças
sobre a proxima dominação da ordem sobre a rebeldia,
deo conta da sua missão ao parlamento, a quem declarou
aver deixado no sul uma força de perto 8.500 omens, a
qual em breve se elevaria a mais de 9.000 soldados rl.ispostos para vencer o inimigo ; acrecentando no relatorio
lido perante a camara temporaria : Quant'o á distribuição
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neira a se poder mover nas ocaziões necessarias para
repelir, ou socorrer qualquer dos pontos atacados. Quanto
ao estado moral do exercito mui satisfatorio o reputo, e
tal foi o entuziasmo e patriotico fervor, que observei em
todo o exercito, que impossível seria ao inimigo suportar
qualquer encontro, ou deixar de ser derrotado no primeiro
xóque, que a sorte deparasse. N' estas circunstancias pois,
Senhores, e atenta a calamitoza e desgraçadissiina situação,
em que se axão os bandos rebeldes, indiciplinados, nus,
discordes, e desmoralizados, .é evidente, que a duração da
guerra não pode ser longa, e que o triunfo da constituição
e do trono não está distante .
§ 11. Tão hgueiras esperanças porêm não tiverão realização ; pois, como pela continuação dos sucessos ~e
verá, esse exercito bem preparado e disposto não executou empreza alguma util, e a rebeldia proseguio em sua
marxa ascendente.
§ 12. Os rebeldes, levantando agora suas idéas a mais
altos commetimentos, julgarão poder estender a sua ação
fóra da província. Compenetrados da vantagem de ter
um porto, por onde podessem communicar-se com exterior,
visto não terem podido assenhorear-se da barra da Lagôa
dos Patos, quer ocupando a cidade do Rio-grande, quer
ocupando a vila de Sao Jozé do Norte, lançarão as vistas
para o porto da Laguna, na província de Santa Catarina.
Sob as inspirações de Bento Manoel organizarão em
Viamão uma expedição para aquele porto.
§ 13. Preparada ella, David Canabarro tomou o seo
commando, e á frente de 150 soldados xegou á Laguna, da
qual apoderou-se a 22 de Julho de 1839 .
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aproximação da expedição invazora, deixou o ponto confiado á sua guarda, e retirou-se para o lugar xamado
Morro dos Cavalos, na estrada da capital da província; por
isso a Laguna foi facilmente entrada pelos rebeldes expedicionarios.
No ataque da Laguna o governo imperial teve sensível perda, j á pelo material cahido em poder dos rebelde:o,
e já pela influencia dada á cauza da rebeldia.
Os rebeldes apenas sofi·erão a perda de um omen morto;
a legalidade teve 15 mortos e 77 prizioneiros.
Os rebeldes apossarão-se de 4 escunas de guerra, 14
embarcações mercantes, 463 armas de infanteria, 16 bocas
d e fogo,36.620 cartuxos embalados, e outros artigos belicos.
Nunca a forç a rebelde colhera tão primorozo fruto em
material de guerra; e extremo foi o gaudio dos partidarios
da rebeldia.
§ 14. A republica catarinense, de efemera duração, foi
immediatamente proclamada.
David Canabarro, apenas entrado na vila, oficia á
respectiva Camara municipal, mostrando a necessid ade da
declaração da independencia do novo estado sob ~ regimen
democr.ttico . Reunem-se os Vereadores, proclamão a republica, nomeão Prezidente do estado, .e este em seguida
organiza ministerio.
Vicente Ferreira elos Santos Cardozo é o Prezidente
aclamado provizoriamente, emquanto se não reune a assembléa constituinte, que deveria eleger-se : o ministerio
comp ,sto ele dons indivíduos, acumulando os negocias de 6
pastas diversas, do interior, justiça, fazenda, guerra, ma. rinha, e estrangeiros, foi preenxido por João Antonio
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nomes tão obscuros e desconhecidos como o prJprio
Prezidente.
§ 16. Foi tudo isto verJadeira f,uçà ; mas o nome de
republica catarinense ahi fica com esse simulacro de governo
constitucional promulgado por decretos assinados-por um
Prezidente de r epublica, e p or ministros d'estado !
Os actos da republica c;ttarinense consistirão na decre. tação do titulo de cidade para a vila da Laguna, sob a
denominação de cidade Juliana, e com a categoria de
capital do novo estado; na m·eação do tópe e pendão nacíonal com as cores verde, branca, e amarela; e na nomeação
de ~avid Canabarro para general em xefe do fantaziado
exercito ca :arinense.
A republic·a catarinense durou poucos di as . Proclamada
em 26 de Julho, dezaparece > em 15 de Novembro seguinte
com a recuperação da Laguna por forças navaes e terregtres
do imperio.
§ 16. Os rebeldes aprJVeitarão as 4 escunas de guerra,
que axarão no porto da Laguna, derão o commando d'ellas
a J ozé Garibaldi, e com essa esquadrilha apreenderão
algumas pequenas embarcações mercantes da costa.
O mal, que assim cauzavão os rebeldes ao commercio
costeiro llo Imperio, e o perigo de assalto, que corria a
cidade do Des terro, capital de Santa Catarina, mostrarão
ao governo imperial quanto convinha de pronto restaurar
a Laguna.
§ 17. Foi nomeado Prezidente de Santa Catarina o general Soares d'Andrea, que acapava de pacificar o Pará,
vitima da anarc ia e do furor da turba desenfreiada.
O general veio para a sua prezidencia acompanhado do
Capitão de fragata Frederico Mariat, que assumio o commando da força naval destinada a operar sobre a Laguna.
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§ 18. A esquadrilha imperial seguio para a Laguna, onde
xegou a 15 de Novembro de 1839.
Compunha-se a mesma esquadrilha de 13 navws com
300 praças de guarnição, 6QO de abordagem, e 33 bocas
de fogo.
Os rebeldes tinhão no porto 5 navios (brigues e escunas) armados em guerra com 16 bocas de fogo, sob o
commando de Jozé Garibaldi. Em terr11, fronteiro á vila,
estava David Canabarro com 1.200 o~ens.
Acreditava-se, que a barra do porto da Laguna axavase fexada por grossa corrente de ferro, ali posta pelos
rebeldes.
. § 19. N'este presuposto, apenas a esquadrilha imperial
fronteou a barra, se dispôz em linha ele combate, indo
adiante uma canhoneira e 4 lanxões devidamente preparados para cortar e romper a decantada corrente, que
aliás não existia, por que os rebeldes, tentando executar
este genero ele clefeza na parte mais estreita elo canal,
onde mede apenas 6 braças, o não poderão realizar pela
dificulclacle ele fixar uma elas extremidades ela corrente
do lado oposto ao forte ali existente, em conRequencia de
um comoro de areia movediça, no qual não foi possível
formar ponto de apoio.
Não encontrando o esperado obice ela corrente, a esquadrilha imperial singrou pelo canal, . ele vento em pôpa, e
penetrou no porto, recebendo elos vazos rebeldes, elo sobredito forte com 7 bocas de fogo, e ela margem esquerda
do canal vivíssimo fogo, a que corresponclia com vigor.
Dominado o porto, as forças imperiaes clezembarcarão,
e ocuparão a vila ela L aguna, que assim foi restituída ao
regimen legal.
§ 20. A força imperial teve, entre mortos e feridos, 180
pessoas, isto é, mais ele um clecimo ela sua totalidade, e
G. C.
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do encarniçamento do combate. Os commandantes de todos
os navios rebeldes forão mortos, á excepção do seo xefe
•
Jozé Garibaldi.
Nas JYI~morias de Jozé Garibaldi, publicadas por Alexandre Dumas, se diz, que do navio, onde commandava
esse caudilho, . só elle escapou vivo. Asahir do seo navio
·deixa.v a sobre a coberta tantos cada veres quantos forão os
companheiros, com que encetara o combate.
.
§ 21. Antes de retirarem- se os rebeldes incendiarão, os
seos 5 navios, e o general David Canabarro com as forças
de seo <.:ommando recolheo-se á província do Rio-grande do
Sul, depois de permanecer ilicolume por 10 dias no lugar
Camaxo, junto á margem esquerda do rio Tubarão.
·
De então por diante a província de Santa Catarina, embora constantemente ameaçada de invazão pelos caudilhos
da republica, não vio mais no seo territo~·io os soldados
d'ella, sinão na vila de Lages, onde por vezes ap,a recerão
em ligeiras excursões, quer antes, quer depois dos sucessos
relatados.
§ 22. Ao passo que a esquadra vinha por mar, uma
força de 2.000 praças, pouco mais ou menos, ao mando
do Tenente-coronel Jozé Fernandes, marxava por terra
para auxiliar a tomada da Laguna, e essa força entrou
na vila, quando a esquadrilha brazileira penetrava na
barra e ocupava o porto.

-99CAPITULO XIV
O Prezidente Saturnino de Souza i entrada de forças legaes em
Cassapava i combate de Taquari ~ forças legaes em São Gabriel i
surpreza contra o general rebelde Antonio Neto i ataque de São
Jo zé do Norte.

§ 1. Na corte o governo imperial perdera a esperança,
aliás tão acariciada, de que o Marexal Antonio Eliziario
poria t ermo á guerra.
Por mais de anno e meio dirigia este general as operações belicas ; e em vez de ganhar terreno, a cauza da legalidade avia assaz perdido.
§ 2. O governo imperial, facil então na mudança de
Prezidente, não duvidou remover o Marexal do posto, em
que o colocara e mudando de pessoa, mudou tambem de
~
classe, d' onde a , escolhia.
Em vez de mandar como seo delegado um militar,
enviou um legista. Este foi o _Dr. Saturnino de Souza
Oliveira, irmão do ministro de estrangeiros Aureliano de
Souia Oliveira Coutinho, que depois teve o titulo de
Visconde de Sepetiba.
Novas esperanças conceberão-se da pacificação do Riogrande do Sul sob a direcção d'este Prezidente, que deveria
proceder de acordo com o general nomeado para mandar
as operações da guerra. Este general foi o Marexal Manoel
Jorge Rodrigues, que findou os seos dias com o titulo de
Barão de Taquari. O governo confiava na longa experiencia
do velho general.
§ 3. O novo Prezidente da província tomou posse da
administração em 24 de Julho de 1839, e n'esse mesmo
dia foi empossado Manoel Jorge de seo cargo militar.

i
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O Prezidente, ao xegar á província, queria dar atividade á guerra, atacar os rebeldes, e destroçai-os, mostrando-se enfronhado na tatica militar pela assídua leittrt·a ·das obras de Fredetico Segundo da Prussia,e ue outros escritores da arte da guelTa, qu€ repetidamente citava em abono dos seos planos e projetos.
O veterano general porêm contemporizava, e sem dar passo
algum de agressão contra os rebeldes, esperava novos auxílios para reforçar o seo exercito, e então emprehender
qualquer commetimento.
Instado pelo Prezidente, rezolveo Manoel Jorge sahir
da inação.
§ 4._ De Julho de 1839 a Março de 1840 nada se fez
no càmpo : a Laguna tinha sido tomada pelos rebeldes,
como vimos, e a vendo necessidade de força para repelil-os,
seguirão da cidade do Rio-grande algumas praças para
aumentar as tropas, que em Santa Catarina devião operar.
Essa diminuição de forças na província do Rio-grande
do Sul contribuía para que o movimento militar paralizasse; todavia no sobredito mez de Março determinouse, que forças legaes passassem o rio São Gonçalo, fossem
a Cassapava, então capital da intitulada republica, e d'ali
viessem para a linha do Cahi, onde axava-se o general
Manoel Jorge com o seo exercito.
§ 5. O Brigadeiro Bonifacio Caldeiron encamÍnhou-se para
Cassapava, e ao aproximar-se d' ali, fugi o o governo rebelde para Alegrete, ponto distante muitas legoas na direção do sudoeste e da fi·onteira ele Missões.
A 22 de Março uma força expedida pelo referido Brigadeiro, ao mando do coronel Manoel Lom·eiro, entrou em
Cassapava, onde axou alguns objetos abandonados pelos
rebeldes ; e depois de inutilizar aqueles que ainda podião
servir aos inimigos, regressou d'essa commissão.
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§ 6. A força de Bonifacio Caldeiron seguio ao seo destino no Cahi ; e 6 governo rebeMe retrocedeo para Cassarpava.
José Mariano de Matos exercia então a vice-urezidencia
da republica na au21encia de Bento Gonçalves, que na vila
Setembrina tinha o mando em xefe do exercito republicano.
§ 7. O gov>erno imperial incumbira o general Soares
.rd'Andrea de organizar, na província de Santa Catarina,
uma divizão para operar de acordo com o commandante
em xefe das forças legaes no Rio-grande do Sul.
Essa divizão porêm não se considerou bastante f0rte
para atravessar o territorio intermedio, infestado pelos
rebeldes ; por isso rezolveo o mesmo governo imperial, que
por mar seguissem dous batalhões para reforçar o exercito
do Rio-grande do Sul, e poder o general Manoel Jorge
dar golpe seguro na rebeldia.
. § 8. A ida dos batalhões retardou-se; e os rebeldes,
cujas principaes forças estavão reunidas em torno de
Porto-alegre, reconhecerão a necessidade de evitar o premeditado golpe; tratarão pois de transpor o Cahi para
bater-se com o general legalista antes de xegado o esperado auxilio.
Em meados de Abril de· lMO Bento Gonçalves moveo-se
com o seo exercito; efetivamente transpoz o Cahi, procm·ou o Taquari, e no dia 3 de Maio seguinte foi encontrar-se com o sobredito general na margem esquerda d'este
ultimo rio.
§ 9. Travou-se então, por espaço de mais de uma oi·a, a
peleja c0nhecida pela denominação de combate do Taquari.
As forças imperiaes, coadjuvadas pela esquadrilha ao
mando de Pascoe Grenfel, in0ntavão a 4.626 soldados,
e tiverão 53 mortos, 125 feridos) e 4 prizioneiros; e as
forças rebeldes, avaliadas em 6.000 omens, tíverão 35
mortos, 114 ferídos, e 8 pri-zi0neiros.
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afim de evitar a emissão de miasma:s pestilenciaes, si por ·
ventura fossem enterrados em terrenos paludozos, como
.
erão os do lugar do combate.
§ 10. Ambos os generaes derão-se por vencedores;
inquestionavelmente porêm não ouve vantage:i:n notavel
de parte a parte ; por quanto o exercito legal não cauzou
grave dano ao exercito rebelde, e este voltou para continuar no assedio de Porto-alegre.
Manoel Jl)rge foi com a artilharia e infantaria para
Santo Amaro, na margem esquerda do J acuhi, deixando
parte da cavalaria para f~zer frente a Domingos Crecencio, então postado em Monte-alegre á margem do Cahi,
e enviando outra parte para Missões, sob· as ordens do
Coronel Manoel Loureiro.
§ 11. Em marxa o mesmo Coronel dirige-se a São
Gabriel, destroça no passo do Salso o rebelde Fileno dos
Santos, que ali fica morto com 3 dos seos soldados, e no
dia seguinte, 12 de Junho de 1840, entra na povoação
de São Gabriel, d'onde os rebeldes, ali estacionados, retir ão-se, deixando 1 peça d'artilharia e 2 obuzes.
§ 12. Quazi ao mesmo tempo, em 18 do referido mez,
Francisco Pedro cae de subito sobre o general Antonio
Neto, o qual com uma escolta de 30 omens passava na
costa do Salgado.
Ahi o general rebelde escapa de ser prezo, favorecido
. pelo vigor e ligeireza do seo cavalo ; matão-lhe porêm
1 capitão e 4 soldados.
§ 13. Os ultimos dias da administração do Prezidente
Saturnino de Souza notarão-se por um feito belico, que
demonstra o empenho, com que buscavão os rebeldes reabilitar-se por uma vitoria.
O prolongado assedio de Porto-alegre não dava rezultado
definitivo:·era uma situação incommoda para a legalidade,
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mas sem proveito real para a rebeldia. Cumpria sahir de
tão indefinida pozição.
Os rebeldes tinhão tentado bater o general legalista
com o seo exercito em Taquari ; não lograrão porêm o
intuito. Tentavão agora tomar pozição importante, d'onde
embaraçassem os movimentos legalistas, e estivessem em
franca correspondencia com a campanha : o que conseguirião, ocupando a .c idade do Rio-grande.
§ 14. Para isto acommeterão a vila de São Jozé do
Norte, cuja posse lhes facilitaria a execução do plano.
Bento Gonçalves, Domingos Crecencio, Jozé Garibaldi, e
Joaquim Teixeira, tendo deixado o acampamento rebelde na
distancia de 50 legoas junto a Porto-alegre,aproximão-se de
·São Jozé do Norte na noite de 15 paral6 de Julho de 1840.
O tempo era frio, e tempestuozo ; e os assalt~ntes, encobertos pelos comoros de areia, que cercão a vila, poderão aproximar-se sem serem presentidos pelas sentinelas da guarnição legaL
§ 15. Pela 1 ora da madrugada começa o assalto : os
rebeldes penetrão nas trinxeiras, e dominão a praça.
A guarniçlío d'ella, sob o commando do Coronel de
legião Antonio Soares de Paiva, pôde ser· socorrida
por gente da vizinha cidade do Rio-grande, e conseguia
Bxpulsar os rebeldes. O .conflito durou por 9 oras.
O socorro foi escasso em consequencia do temporal,
que então agitava as aguas, que separão os dons lugares;
bastou porêm para animar a guarnição agreclida. (*)
(•) O autor do Dicionario topografico do Rio-grande dQ Sul, falando
d'este combate diz : Pouco porêm gozarão os rebeldes d'esta vitoria,
por que oras depois foi a vila retomada pelos imperiaes, que, como
sempre, se .baterão .com grande valor, tornando-se saliente o valente e
intrepido Francisco Luiz da Gama Roza, actual Capitão de mar e
guerra reform ado, a quem em grande parte se deve tal triunfo.
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.A força legal combatente foi 599 praças contra 1.200
assaltantes.
A perda da legalidade foi de 72 mortos, 87 feridos,
e 84 prizioneiros. A perda dos rebeldes consistio em
181 mortos, 150 feridos, e 18 prizioneiros.
Que o combate foi tenaz e encarniçado o mostrão as
perdas reciprocas, sendo eata uma das mais sanginolentas pelejas dA toda esta guerra fratrecida.
§ 16 Bento Gonçalves, malogrado o intento, regressou
para a sua vila Setembrina, afim de proseguir no assedio
do Porto-alegre, que aliás brevemente seria levantado.

CAPITULO XV
O general Soares d'Andrea encarregado da guerra ; proposta de .
Bento Manoel sobre anistia ; maioridade do Imperador ; negociações relativas á anistia.

§ 1 O governo imperial, vacilante sempre entre a
vantagem de Prezidentes militares, e Prezidentes paizanos, isto é, entre a idéa de reunir ou separar a prezidencia e o commando militai·, ou antes entre o pensamento beücozo e o pensamento conciliatorio, e vendo o
dezacordo entre o Prezidente Saturnino de Souza e 0
general Manoel Jorge, julgou dever enviar de novo para
o Rio-grande do Sul um militar, que reunisse etn si a
administração civil e a direcção da guerra.
Foi considerado idoneo para tal commissão o Marexal
Soares d'Andrea, que, alem de ter pacificado a província
do Pará, suplantando ali a anarchia e os orrores da
cabanada, (*) avia conseguido restaurar a Laguna, e
(' Cabana<).a : nome com que tornou-se conhecida a revolução
levantada no Pará em 1834 pela rivalidade poliiica, e sustentada
depois pela intima plebe . D'ella tratamos em memoria especial.
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§ 2. Empossado no dia 27 de Julho de 1840. do cargo
·de Prezidente do Rio-grande do Sul, e do com mando em
xefe do exercito em operações, começou o general Soares
-d'Andrea a "traçar plano de campanha.
Elle recebia a província ainda sob o estremecimento
.do combate de São Jozé do Norte; e abalado pela audacia dos republicanos, os seos calculas tendião a extrema
precaução.
O general Pedro Labatut. ahi vinh~ com forças para
auxiliar as opera~ões, que se tenta vão emp~:eender; e segundo
as ordens do Marexal Soares d' Andrea, essas forças procuravão a Serra, onde aliás virão-se em arriscada situação,
-como logo exporemos.
As idéas do ornem, a quem se confiava a sorte da guerra
do sul, não poderão ter exito em razão da curteza da sua
governação.
§ 3. Um acontecimento momentozo para todo o Imperio
realizava-se ao tempo, em que Soares d'Andrea xegava ao
Rio-grande do Sul: o Imperador D. Pedro Segundo, sem a
idade legal de 18 annos, era declarado maior por uma revolução
operada na corte (*) com assentimento de ambas as camaras
do parlamento brazileiro ; e esse acontecimento ia influir
pozitivamente sobre a direção dos negocias ela província
rebelada.
§ 4. No entretanto Bento Manoel, dezavinclo com Bento
Gonçalves, ele quem era competidor na republica, rezolveó
abandonar a cauza da rebeldia, e ela campanha, onde se
axava, escreveo ao Prezidente ·legal pedindo anistia para
si, e mais alguns amigos seos.
·- (*J Veja-se a memoria especial, que escrevemos sobre este sucesso
politico.

·- 106 Esta concessão foi-lhe prontamente outorgada pelo general Soares d'Andrea em segredo, como exigia o impetrante;
pois, segundo este declarava, lhe não convinha desde ja
manifestar-se divorciado da rebeldia.
§ 5. Emquanto isto se passava no teatro da guerra, na
corte ocorria a revolução política acima indicada, que colocava o Imp.erador á frente do governo da nação.
Pareceo, que similhante sucesso influiria beneficamente
para a pronta terminação da guerra do sul.
Os rebeldes ja tinhão sugerido a idéa da pacificação,
quando o príncipe atingisse á maioridade, e por si governasse o paiz. Apressada esta pela revolução, era tempo
de aproveitar a oportunidade de xamar ao gremio nacional
os dissidentes d'elle.
§ 6. Uma circunstancia vinha ainda fortificar as espe~
ranças da paz. A revolução da maioridade era feita pelo
partido liberal, e estando no poder um ministerio d'esse
partido, tinhão os rebeldes seguro penhor da lealdade, com
que seria cumprida a condição de pleno esquecimento dos
passados erros .
O governo imperial pois insinuou, que se procurasse
ver, si os rebeldes estavão rezolvidos a depôr a[> armas,
mediante anistia .
§ 7. Em consequencia de tudo isso, em dias de Agosto
de 1840 entabolou-se entre Soares d'Andrea e Bento Gonçalves correspondencia epistolar sobre a pacificação da
província·; essa correspondencia porêm não p1:oduzio outro
rezultado sinão fortalecer a crença do general imperialista,
de que só aprezentando-se o governo imperial com forças
capazes de bater efetivamente os rebeldes, conseguiria a
dezejada paz.
Com efeito nem o general legalista, nem. o caudilho
revolucionaria acreditavão no exito das negociações. Um as
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Vejamos as dispozições de ambas as partes em similhante
emergencia.
§ 8. O general Soares d' Andrea, oficiando então ao governo imp erial, dizia : Estou persuadido, que se levará
. algum tempo em doces esperanças ; mas que não são os
rebeldes os que hão de aceitar condições, que deixem de ser
injuriozas ao Imperio : a unica maneira de conciliar os
partidos é mostrar-lhes forças, com que não possão.
Si por seo lado assim falava o delegado -do governo legal,
por seo lado o reprezentante do governo rebelde, communicando aos seos soldados, que esperava da corte resposta
·sobre a paz, dizia-lhes: Emquanto porêm isto não sucede,
é mister redobrar de esforços para operarmos com feliz
sucesso ; porque si o governo do Brazil estiver disposto a
entrar em negociações comnosco, quanto mais favoravel for
a nossa pozição, tanto mais vantagens podemos obter d'ella;
no cazo oposto, esgotados todos os recursos para obter-se
uma conciliação onroza, só nos cumpre sustentar a
guerra.
Com disposições taes de parte a parte, evidente era
o nenhum fruto das negociações ; e terminado o incidente,
cuidou o general legalista de combater a rebeldia, que
jamais cessára de vigilancia e das costumadas ostilidades e
correrias em qualquer ponto, onde podia axar ingresso.
§ 9. A campanha estava então ocupada em parte por
cavalaria legal, e em parte _por cavalaria dissidente.
As forças legaes subião então na província a 7.979
praças; os rebeldes poderiãb r eunir ele 4.000 a 5.000 omens.
·A necessidade porêm de manter guarnição na cidade do
Rio-grande, na vila ele São Jozé do Norte, em Porto-alegre,
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e outros pontos de menor importancia, coagia o sobredito
general a não empreender agressão contra os rebeldes.
Elle considerava como indispensavel um exercito de
10.000 omens para bater os rebeldes, e restituir a paz ao
Rio-grande do Sul; por isso, além da força de que dispunha, pedia ao governo imperial mais 2.000 soldados
para realizar o seo plano de guerra.
Assim, durante a sua curta administração governamental de 4 mezes (de 27 de Julho a 30 de Novembro
de 1840), nenhuma empreza belicoza executou.

CAPITULO XVI
O deputado Alvares Maxado enviado da corte; o general João
Paulo nomeado commandante em xefe do exercito; nomeação
de Alvares Maxado para Prezidente da .província ; negociações
de paz, e ineficacia d'ellas; planos de guerra contra os rebeldes;
marxa do general Pedro Labatut para ocupar o Passo-fundo;
os rebeld(fs deixão Viamão, e passão para a campanha; Bento
Gonçalves reassume a prezidencia da republica ; o exercito
legal em seguimento dos rebeldes, e depois em quarteis de
inverno.

§ 1. Ja vimos, que Soares d'Andrea nada conseguira
relativamente á pacificação da provincia por via da anistia
prometida aos rebeldes; estes, inculcando sempre querer a
paz por meios conciliatorios, por fim tudo frustravão com
exageradas pretenções: querião a paz, é verdade, mas
querião tambem o reconhecimento da republica, isto é,
pretendião o vencimento coml)leto da sua cauza.
O governo imperial, dezejozo sempre de pacificar a
província sem derramamento de sangue, constantemente
recorria aos meios persuazi vos.
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O general Soares d'Andrea terminou. t:em fruto a sua
correspondencia com os r-ebeldes; não obstante · entendeo
o mesmo governo imperial, que novo intermediario poderia
ser bem sucedido.
§ 2. O general, de credo político diverso do do partido
dominante, e nomeado pelo ministerio anterior, não merecia a confian~a do atual gabinete; e assim facilmente
se acreditou ser o naufragio da negociação devido á
repug·nancia dos rebeldes em tratar com um ornem, contra
quem articulavão a prevenção do nacimento, e actos de
crueza praticados no Pará, vituperozamente assoalhados .
pela imprensa parti daria.
Soares d'Andrea era com efeito nacido em Portugal, mas
viera ainda no berço para o Brazil, a quem em longa carr eira publica avia prestado bons serviços; no Pará, incumbido da pacificação d 'essa província, procedera com energia; d'ahi tiravão os rebeldes pretesto pa,ra arguir a falta
de bom exito da negociação : o seo principal intuito era .
consumir tempo, e esperar novas vicissitudes .
.§ 3. O ministerio da maioridade, composto de personagens eminentes no Brazil, e conhecidos então por suas
idéas liberaes, · (*) tomára a peito realizar a pacificação
do sul; por isso não ezitou em enviar outro ornem, contra
o qual não podessem os rebeldes contrapôr desconfianças;
e assim o distinto medico Francisco Alvares Maxado,
deputa.clo paulista, foi escolhido para entender-se com os
xefes insurgentes, e conseguir a depozição das armas .

e

•

(') Ministerio da maioridade, isto é, o primeiro gabinete nomeado
pelo Imperador, depois de declarado maior: Antonio Carlos, ministro
do imperio; Limpo d'Abreu, ministro da justiça:; Martim Francisco,
ministro da fazenda; Cavalcante d'Albuquerque, ministro da guerra;
Olanda Cavalcante, ministro da marinha; Aureliano de Souza,
ministro de extrangeiros.
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Estes xefes, oferecendo duvidas, adiamentos, e condições,
derão por fim a conhecer, que o emissario do gabinete imperial devia ter ação livre e plena para tratar com caracter
oficial e ostensivo, e consumar a obra da paz: o que se
obteria; dando-se-lhe o cargo de Prezidente de província.
§ 4. Não duvidou ainda o governo central arredar mais
um motivo de embaraço, e o general Soares d'Andrea foi
demitido, e Alvares .Maxado nomeado Prezidente do . Riogrande do Sul.
Conjuntamente foi nomeado o general João Paulo dos
Santos Barreto commandante em xefe do exercito em
operações n'aquela província, para onde com recommendações especiaes partio da t:orte, levando a carta de nomeação de Alvares lVIaxado.
Erão instruções do governo imperial ativar a guerra, e
debelar os rebeldes pela força, cazo falhasse a intentada
negociação pacifica.
§ 5. O general João Paulo xega ao Rio-grande do Sul,
avista-se com o Marexal Soares d'Andrea, que axava-se
então em São Jozé do Norte, emquanto Alvares lVIaxado entendia-se ainda na campanha com os caudilhos da rebelião,
e especialmente com Bento Gonçalves sobre as condições
da anistia, recebendo amigaveis banquetes; d 'onde naceo
a satira tão vulgarizada pelos adversarios políticos elo
negociador, os quaes clizião, que elle procurava com marmelada suplantar a r ebeldia: dando lugar a esse motejo
ter o emissario imperial intervindo com a autoridade·
preziclencial para permitir, que aqueles caudilhos se provessem de refrescos em pontos ocupados por forças nossas.
Alvares Maxado reune-se a João Paulo na cidade do
Rio-grande, e partem ambos para Porto-alegre, aonde
tomão posse dos r espectivos cargos a 30 de Novembro
de 1840.
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§ 6. Immediatamente o Prezidente inceta correspondencia epistolar com B ento Gonçalves em Viamão acerca
da proj etada pacificação, confiado nas esperanças dadas
nas suas ç,onfere ncias pessoaes.
Oferecida a anis tia plenlt, Bento Gonçalves, que nas
anteriores negJciaçõ es exigja · o reconhecimento da intitulada republica rio-grandense, confederada ao Imperio,
agora deziste d'essa idéa, e em carta de 7 ele Dezembro
de 1840 faz a sua proposta nos seguintes termos : O pagamento da nossa divida publica, a liberdade dos escravos,
que estão ao nosso serviço, e finalmente a promessa de
não serem recrutados para a primeira lin~a, nem constrangidos a servir na guarda-nacional, sinão nos postos, que
ora têm, os oficiae~ do nosso . exercito, eis as principaes
concessões, que t enho a exigir: ellas são justas e razoaveis.
§ 7. Proposta assim a paz, Bento Gonçalves pede mais
uma·conferencia pessoal com o delegado do governo imperial para ajuste definitivo de todas as condições da almejada pacificação.
Alvares Maxado não , annue á solicitada conferencia ;
no entretanto recebe prova documental de que, emquanto
Bento Gonçalves em Viamão parecia disposto á paz em
. projeto, Antonio Neto na campanha convidava Silva Tavares para deixar a cauza imperial e servir á republica.
Não era só a Silva Tav ares, que os xefes rebeldes
tentavão atrahir á sua parcialidade. Ao passo que Antonio
Neto fazia o supramencionado convite a um dos mais esforçados e constantes defensores da cauza legalista, o governo
insurrecto enviava ao Coronel Manoel Loureiro em Missões
um plenipotenciario (Agostinho de Mélo) incumbido· de
assegurar-lhe o posto de general da republica, o commando
d'aquela fronteira, e o pagamento de todos os prejuízos
sofridos pelos seos sequazes e companheiros de campanha.
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§ 8. Tornou-se assím eviclente, que os rebeldes não procedi-ão com sincero dezejo de findar a luta.
Alvares Maxado pois rompeo as relações com Bento
Gonçalves, e tc·atou com João Paulo sobre os meios belicos,
dirigindo-se ao governo geral em data de 9 de Dezembro,
n~s seguintes termos: O general em xefe do exercito ja
tem oje em movimento as .forças imperiaes para fazer com
que cedão ás baionetas os que não quizerão ceder á razão,
é á suma bondade de V. M. L
§ 9. Ao tornar conta da administração da província
Alvares Maxado axava guarnecida a capital com 1.147
ptaÇas, a cidade do Rio-grande com 408, São Jozé do
Korte com 331, a linha do Taqua:·i com 3 .1 55, as margens
ao São Gonçalo com 571, a villa da Caxoeira com 579,
São Bmja com 1.198, Rio-pardo com 212, a Serra com600,
alem ela força com que ele São Paulo marxou o g-eneral Pedro
Labatut em numero de mais de 1.000 omens.
·
Assim tinha a legalidade um exercito de 8 .000 solaadoll,
com que podia entrar em operações militares, parecendo
estar em condições vantajozas sobre a rebeldia.
§ 11. Para aumentar as ·forças existentes no sul, mandára o governo imperial organizar em São Paulo um bat alhão; e formando um plano estrategico, rezolveo fazer
essa força segLlÍr por terra para o teatro da guerra.
'
Com efeito, organizado o projetado batalhão, que tomou
a denominação ele di vizão paulistana, foi o commando d' elle
confiado ao Brigadeiro Pedro Labatut, em cuja capacidade militar descansava o mesmo governo imperial, vendo
n' elle o soldado veterano dos dias da independencia na
expedição contra o general portug;uez Madeira ele Mélo,
dominador ela Bahia, onde se levantára como opozitor ao
grito de nossa emancipação política.
Pedro Labatut tomou o com mando ·da força paulista,
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seguio para Sab.ta Catarina, postou-se na vila de Lages, e
d'ali partio para o seo destino.
§ 12. Axava-se na prezidencia elo Rio-grande do Sul o
general Soares d'Anclrea, quando á Serra xegava Pedro'
L abatut, que devia ocupar a pozição cl~ Passo-fundo .
Era o plano combinado reter os r ebeldes em Viamão, e
ir ali batel-os . Este _pensamento de Soares ·cl'Anclrea ia
-agora r ealizar-se sob as inspirações do novo Preziclente
Alvares lVIaxado, de combinação com o novo comn1anclante
em xefe João Paulo.
§ 13. Conhecerão os r ebeldes o perigo, qúe correrião
ficn.nclo encurralados, e expostos a ser batidos por forças
superiores ela legalidade, a q'1al no entretanto, alem ela
.communicação marítima com o gover no central,; tinha
agora franco accesso 1:'>or terra, j a pela fronteira ele Santa
Catarina, e ja pela ele São Paulo, na parte oje pertencente
.iL província elo Paran<t, posteriormente creada .
;~
Pelo sul era aos rebeldes vedada a sahicla, porque São
_Jozé elo Norte, e Rio-grande estavão guarnecidos i pelo•
oéste tinhão o rio Guahiba, e Lagoa elos Patos, por -onde
.so poclerião sahir com auxi lio ele embarcações, que não
tinhão, e onde dominava a marinha imperial i pelos rios
.Jacuhi e Taquari não poclião atravessar, porque as forças
legaes o impeclião clescle Porto-alegre, onde estava o P f·eziclente ela província, até o Rio-pardo, onde estandàva o
commanclante em xefe João Paulo, axando-se defendida a
linha elo T aquari por forças ao mando do Brigadeiro Felipe Neri : . assim axavão-se os rebeldes contidos por um
lado p elas forças militares elo Imperio, e por outro, o ele
léste, pelo Oceano.
§ 14 . Era pois critica a situação elos r ebeldes i e des.cle
.que virã-o aproximar-se o general Pech·o Labatut, compreen,clerão a forçoza necessidade ele sahir elo arriscado lance 1
~. ~.

8
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ganhando a campanha, onde ficarião com lib erdade de
ação e movimentos, indes pensavel condição ela existencia
da rebeldia.
Em principio de Novembro de 1840 sahio de V iamão
David Canabarro, ,levando ele 1.600 a 1.800 omens sob o
commanclo elos tres sub-xefes Domingos Crecencio, Joaquim Pedro, e Ismael Soares, em busca, da Serra, e
Vacaria; ao passo que Bento Gonçalves {icava em Viamãocom 600. s0ldados, aparentando não tPr avído aquele movimento de tropas.
Era plano elos rebeldes fazer seguir a sua niaior força
com o pezado trem ele guerra, colocai-a na Serra, e depois
seguir rapidamente Bento Gonçalves, para, reunido a
David Canabarro, bater o general Pedro Labatut, e alcançar a campanha. '
§ 15. No entretanto na noite de-_23 de Novembro uma
força legal de 712 praças sae de Porto-alegre, vae a Viamlio,
e reconhece o estratagema dos rebeldes .
. Então Bento Gonçalves parte da vila Setembrina a 8 de
Dezembro seguinte, toma a direção ele Torres, depois
busca a Serra, e na Vacaria a 27 elo mesmo mez reune-se
a David Canabarro, que ali avia xegado depois de vencidas mil elificuldades opostas pela natureza do terreno, e
pela abundancia elas aguas fl.uviaes, que em torrentes despenhavão-se das montanhas, que o caudilho procurava contornar, ou transpor nos pontos accessiveis.
§ 16. No entretanto que assim procedião os rebeldes,
Pedro Labatut recebi~t o auxilio pedido de 1.600 omens,.
formando a sua força um total de perto de 2.600 soldadosr
e xega ao Passo-fundo ; mas à' ali, recêoso elos rebeldes,
procura Cruz-alta em busca de cavalhada, que não obtem,
Tegressa c0m as suas tropas, deixa-as em caminho, e clixige-se ao Rio-pardo a avistar-se com o general João Paulo,
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seguim1o logo para Porto-alegre, aonlle, doente) e alquebrado de fadigas, xegon no llia 6 de Janeiro de 1841Be~lto Gonçalves, proseguindo em sua marxa, xegou finalmente nos primeiros dias de Janeiro ao Passo -fundo~
axa-o dezembaraçado, e o transpõe, vencendo assim os
perigos, que lhe podião embargar o caminho para a campanha.
§ 17. O escópo do movimento da força r ebelde estava
atingido, e a legalidade via malogrado o seo plano mais
ilileeto, no qual firmavão-se as esperanças de subido.
exito.
O general P edro L abatnt, arguido r~omo rosponsavel pelo
máo sucesso do plano militar, te,Te ele àefoncler-se em
conselho de guerra, que lhe não axou culpabilidade.
§ 18. Emqnanto todas estas couzas se passavfio, a legalidaJe sofrera dous revezes parc.i.aes.
Em 1G Je Novembro de 1840 o Coronel Jeronimo Jacinto fora clestt·oçado pelo rebelde João Antonio em Santa
Vitoria, na margem esquerda do rio Pelotas, junto aoslimites da atual província do Paran{t, perdendo a legalidade pArto de 80 mortos, e 162 prizioneiros, ao passo que
os rebeldes ti verão apenas 2 soldados sucumbidos ao noss'o
ferro .
Em 21 de Dezembro seguinte o Tenente- coronel J ozé
Loureiro, na estancia de Sfio Jozé, em ll·iissões, é desbaratado por Jacinto Gueàes com perda d~ 20 mortos, e
depois apriz.i.onado nas margens do Ibicnhi no dia 17
de Janeiro com m~i s do 100 companheiros, tendo 1 soldado morto em ação.
§ 19. Bento Gonçalves, transposta a linha de Passo_
fundo, dirige-se para São Gabriel, e ahi :i 14 de Março
de 1841 reassume a prezidencia da repnblica, exercitada
pelo Vice-prezidente Jozé Mariano de Matos, desde qu~

-116aquele, em 23 de Novembro de 1809, entrara no commando g-eral elo exercito republicano: dirigindo ela sua
vila Setembrina as operações militares contra as fo'r ças
legalistas .
Com a partida ele Bento Gonçalves de \ iamão, em 8 de
D ezembro de 18±0, para r eunir-se a David Canabarro
na V acm·ia, :findára o assedio de Porto-a! cgre, que ja
durava por 3 annos.
§ 20. D ezcmbaraçacla do assedio a capital da província,
e penetrando vs rebeldes na campanha, João Paulo retme
forças legaes em Rio-pardo, e no 1. 0 ele lVIarço ele 1841
com 5 .200 omens parte para essa mesma campanha, confiado no total destroço do inimigo, e na vitoria, com que
de ante-mão se laureava.
Em marxa r eunio - se-lhe Silva Tavares, que do Riogrande trazia sob seo commando 1.200 omens, que tinhão
passado o rio São Gonçalo, e segtúão na direção do
rincão da Formiga, onde operou-se a junçao elas cluas
forças .
O general legalista enganou-se em suas esperanças, e
dentro de pouco tempo reconhaceo, que faltavão-lhe os
elementos elo triunfo, que os rebeldes arrebatavão-lhe com
<> sistema de correrias na campanha, sem formar exercito
numerozo e persistente em ponto algum .
§ 21 . Proseguinclo em sua marxa pela campanha apóz
os rebeldes, qLle escapavão como sombras erradias, João
Paulo xegou até a fronteira elas Yizinhas r epublicas, e
vio, que não tinha exercito adverso para combater ;
pelo que acampou com 6 .000 a 7.000 omens nas margens do arroio SiLo Vicente, onde em Agosto de 1841
entregava o exercito imperial ao general Antonio Corrêa
Seára, commissionaclo pelo novo commanclante em xefe elo
mesmo exercito, o Conde elo Rio-pardo, que, nomeado por
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decreto imperial, tinha em 17 de Abril antecedente tomado posse na cidade ele Porto- alegre.
§ 2:?. Jofio Paulo tinha consumido todo o tempo ela estação seca, como vimos, sem dar combate aos rebeldes,
e xegaclo o hio estabelecia os seos qilarteis ele inverno
em Abril, para esperar a volta ela epoca ele novas operações.
Ao acampar o nosso exercito em Abril, os m1migos andavão dispersos; e o general legalista assim descrevia a
situação cl'elles : Oje os rebeldes est?io confinados ao tenitorio, que decorre ele São Gabriel á fronteira, e para o lado
de Missões; possuem 12.000 cavalos, e assim clominão a
província por seos rapidos movim entos .
§ 23 . O general Pedro Labatut, deixando em marxa a
força, que trazia,. mal armada, mal vestida, e quazi impossibilitada ele mover-se por falta ele cavalos, xegou, como
j a vimos; a Porto-alegre.
Elle devia commandar o exercito em lugar ele João Paulo;
mas não exerceo esta commissão, porque com a nomeação
do conde do R io-pardo o mesmo João P aulo teve substituiçfio efectiva.
§ 24. Um escritor competente (:1:) disse a respeito ela
commandancia ele Jofb Paulo : Elle foi o primei ro general,
d epois cb Bento Manoel Ribeiro, que se atreveo a marxar
pelo terreno ocupado pelas forças rebeldes . Convem dizer
mais, que a sua campanha, si não foi fertil em grandes
rezultac1os, pelo menos concorreo para o clezanimo elos dissidentes, que ate então se persuaclião, e propalavão, que as
nossas forças nunca se atreveri ão a mostrar-se no litoral
pül' elles ocupado; porque, si tal tentassem, serião clestruidas
de um so golpe.
(* )Reflexões sobre o gener.<lato do Conde de Caxias,
Porto-alegre em 1816.

in1p~esso

em
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CAPITULO XVII
Mud ança ministerin.l na corte; substituição d o Prezidente e do
com ~nand ,tnte em xef<l do exercito no sul; queixas do n ovo commandante ccntra o seo antecessor; plano de guernt; o novo commandante em xefQ do exercito m1 campanha; espernnças malog radas; alvoroço dos r ebeldes com a revolução de São Paulo e
Minas; atividade nos seos meios de guerra ; conveuio com Frutunzo Rivera; cornruandaute em xefe interino; nomeação do B arão
de Caxias para dirigir a guerra.

§ l. Emquanto João Paulo marxava pela ' campanha, o
seo procedimento c plano de guerra motivava di~sensão no
seio elo ministerio na corte.
O ministro ele extrangeiros Anreliano ele Souza julgava
necessaria a demissão elo general, que no seo pensar sacrificava a cauza ela integridade n acional; no entretanto os
demais membros do gabinete assim não entenelião .
Suscitado o conflito, inclinou-se o monarca pelo voto singular, e o ministerio elissolveo-se, dando ocaziào a uma
mudança política, que r etirava os lib eraes elo poder, e o
entregava ao partido adverso.
§ 2. O novo ministerio (:;:) immediatamente nomeou para
commandante do exercito em operações no Rio-grande do
sul o Conde do Rio-pardo : para Prezidente ja estava nomeado pelo ministerio anterior o Dr. Saturnino ele Souza,
que outr'ora tinha governado a província.
(") Este ministe rio, conhecido na nossa istoria política sob a dezignação de minist·erio de 23 de 1\Ltrço, compunha-se assim : Candido Jozé
d'Araujo Vianna, ministro do imperio; P aulino J ozé Soares de Souza~
ministre) da justiça; Miguel Calmon, ministro da fazenda; Jozé Clemente Pereim, ministro da guerra; Marquez de Para naguá, ministm
da m~rinha; Aureliano de Souza Oli veira Couti nho, ministro de
extrangeiros.

-119 Ambos empossarão-se na cidade ele Porto-alegre aos 17
.([e Abril de 1841, animados da grata esperança de pronto
acabamento ela guerra pelo desbarato dos rebeldes. Esta
·esperança, tantas vezes iludida, er::t o Antêo da fabula :
suplantada, re01·guia-se sempre.
§ 3 . O Conde do Rio-pardo, tomando posse do seo cargo,
e arguido de 'inerte pela falta · da iniciação das operações
da guerra, queixava-se amargamente de demorar-lhe o seo
antecessor a entrega do exercito, acuzando-o de aver pro~
pozitalmente buscado o interior ela campanha para um
retardamento, que prendia-se a intentos políticos do partido, a que pertencia o mesmo seo antecessor.
Em Agosto, como vimos, o Conde do Rio-pardo recebeo
o exercito, e então repi.ltava necessario pôr em campo tres
·colmias para bater os inimigos, exigindo para isso pelo
menos 12.000 soldados, quando aliás o exercito imperial
t~xi stente na campanha estava reduzido a pouco mais de
5.000 combatentes.
§ 4: . O ex-commandante em xefe João Paulo dava então
aos rebeldes uma fo~·ça ele 32 esquadrões, e a posse de
1::!.000 cavalos.
Os rebeldes smgião com rapidas exctu·sões por toda a
parte, e principalmente pelo territorio, que vae desde Itapuan até o 'l'aquari. Isto obrigava o governo provincial a
·enviar, para segurança publica, multiplicados destacamentos,
que sensivelmente desfalcavão· as forças do exercito destinadas ás operações da guerra na campanha, onde se intentava bater o inimigo.
§ 5. De Abril de 1841 a Março de 1842 os novos diretores da guerra, por parte do governo imperial, pouco conseguirão em bem da terminação da luta armada; apenas
vantagens parciaes obtinhão em surprezas contra os adver·:sarios.
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. Assim em princípios ele Novembro de 1841 Francisco·
Peclro batco a pequena guaniição rebelde ele São Gabriel,
fazendo 23 prizioneiros, e tornando 400 cavalos; em fins.
do mesmo mez (a 26) João Propicio, no Rincão-bonito,
nas costas elo Pequirí, derrota forças rebeldes, matancl,o -lhes
i20 omens, fazendo 182 prizioneiros, apossando-se da.
bagagem, e tomando 800 cavalos; e em 20 de Janeiro·
seguinte o sobredito Francisco Pedro, sendo inesperadamente atacado por Bento Gonçalves com 300 omens,
destroça a este, o qual deixa no campo 36 mortos com 20·
prizionciros, 200 cavalos, e toda a bagagem, ao passo que·
a força legal só teve 3 mortos e 7 feridos.
§ 6 . A estes sucessos o Conde do Rio-pardo, em sua
corresponclencia oficial, denominava brilhantes feitos
d'armas operados sob ' seo commando; e apreciando-os
dizia d'elles em J aneiro ele 1842 : E' hem notorio, queos clezares, que os rebeldes sofrerão n'estes quatro mezes,
lhes têm · c&uzaclo grande perda ele força moral, e maior
teria sido, si os inimigos ela plCnarchia não favorecessem
com aereas esperanças ele mo,imentos revoltozos em algumas províncias, dando para esse fim grande importancia
ás ilegaes reprezentações feitas na de lVIinas.
§ 7 . Os rebeldes transferindo a sua capital para Cassapava, ponto central ela campanha, inculcavão tel-o feito
para dar mais pronto e vigorozo impulso ao movimento
das suas forças militares .
Com efeito elles entã-o cuidarão atiYamente em duas
couzas ; e foram ellas aumentar a sua força combatente,
e obter P?trexos b elicos.
No primeiro intuito o governo rebelde diviclio em distritos a parte ela província por elle dominada; assim
estabeleceo as duas fronteiras do Jaguarão e Rio-grande,
que confiou ao zêlo do g eneral Antonio Neto, as . duas
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de AlegTete e São B01ja, que entr eg·on ao gener al D avid
'Canabarro, e repartia a . campanha em 3 departamentos,
que sugeitou. a outros oficiaes da r epubli ca.
Era principal incum b encia c1' esses generaes e oficiaes
r ealizar o r ecrutam ento, afim ele pr eenxer em-se os corpos
do exer cito r ebelde.
§ 8. O recrutamento foi ativado, e ao mesmo tempo
outro meio foi empregado para obter sol dados, qual foi
o ela concessão volnntaria ele mcravos para as fileiras
da reb eldia .
Abrio -se uma subscrição entre os r epublicanos possuidores de escravos, e muitos entregarão os seos cativos,· obrigando-se a republica a indenizar o r espectivo
valor, quando o permitisse a fortuna elos seos coíi:es .
§ 9. N'este tempo mais se estreitarão as relações elo
Preziclente ela r epublica rio-graúdense com o P r ezidente
da r epubli ca oriental : Bento Gonçalves e Fr utuozo
Rivera entenderão-se, e pactuarão convenções secr etas.
A primeira foi da ta da ele 5 de Julho, e a segunda de
28 de Dezembro de 1841.
Em virtude d'ellas obrigarão-se ambos a mutuos
auxílios ; e nos termos do ultimo ajuste Bento Gonçalves devia prestar a Frutuozo Rivera 500 infantes, e
200 cavaleiros, e este prestar a aquele 2.000 cayalos.
Bento Gonçalves formou uma divizão, nos termos convencionados, a qual seguio em principio ele Janeiro para
o seo destino, que era derribar o governo d~ Entrerios, estabelecendo ali nova or dem de couzas ; e Frutuozo
Rivera fez entregar a Bento Gonçalves cavalhadas,
que servir ão, para ostiliclacles contra as tropaB elo ImIJeno.
§ 10. Não foi tam-somente este o favor concedido pur
Frutuozo Rivera a B ento Gonçalves : aquele obrigou-se a
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imperiaes, e permitio a este lançar uma contribuição dirétà
sobre os Brazileiros n:izidentes ·no territorio da republica
.do Uruguai, empregando-se ameaças, e meios coercetivos
··COntra os recalcitantes.
Assim so um subd.ito brazileiro o T enente-coronel Annibal Antunes, ali afazendaelo com s~os irmãos, t eve de
p agar sob o terror de violencias 3.000 pezos; facto igual
·OCorreo com outros cidadãos elo Imperio, dando isso lugar
a muitos eleixm•em as suas estancias, e busc~rem v territorio nacional.
Para iludir a responsabilidade do governo oriental as
·escoltas, que praticavão a cobrança violenta, erão compostas ele Argentinos, que se figurava aparecerem ele assalto .
repentino, sem os poder ol>star o referido governo.
§ 11. N'essas negociações com o estado elo Uruguai
empregarão-se Ulhôa Cintra em Maio, Jozé Mariano ele
lVIatos em Julho, e o proprio Bento Gonçalves em Dezembro ele 1841 .
Tudo fazia-se debaixo ele rezerva, ele maneira que se não
tornassem ofi.ciaes as r elações e convenios; todavia os
Ütctos erão transparentes, e denunciadores ela combinação
Jos elous caudilhos .
Sendo por Frutuozo Rivera entregue a prometida cavalhada a Bento Gonçalves, queixou-se o governo imperial,
reclamando em lVIo1i.tevideo contra o procedimento do governo oriental ; e ao passo que Frutuozo Rivera negava
os seos pactos, e asseverava, que a cavalhada lhe avia sido
arrebatada pelos reb eldes rio-grandenses, Bento Gonçalves
.aEsoalhava, que a manclára arrebatar em vingança ela
rnolecage1n praticada por Frutuozo Rivera, deixando ele
·comparecer pessoalmente, como ajustára, na vila ele São
-Frutuozo, onde aquele se aprezentára, e onde aliás foi
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· ·celebrado o pacto de 28 ele Dezembro, ele que atraz
faJamo s.
§ 12. Assim escarneciAo ambos da ingenua fraqueza
-do governo elo Brazil!
A palavra molecagem, vocabulo xulo e rasteiro, empreg:tda pelo caudilho rio-grandense, quando tratava-se ele
objeto s~rio e grave, bem indica o espírito, com que bus·Cava redicularizar o cazo, e o m'3noscabo, em que tinha
:a ação diplom[ttica do Braúl.
· Oje temos documentos comprobatorios dos convenios e
manej os entre os mencionados caudilhos ; e o testo da
-convenção de 28 de Dezemb1;o, celebrada em territorio
da r epublica d.o Ur uguai, prezentes B ento Gonçalves e o.
. enviado plenipotenciario de Frutuozo Rivera, ahi está
para atestar a verdade dos factos, e da efetiva cooperação
·dos dons Prczidentes de ambas as r epublicas n 'essa época.
§ 13. De Montevideo re cebião ep.tão os r ebeldes rio-·
. grandenses petrexos belicos, fazendas, e tudo o mais que
precizavílo: Frutuozo Rivera prestava-lhes tt•da a possível
-coadjuvação, evitando apenas actos ostensivos de r esponsabilidade, não só por temer a agressão do ·Imperio, como
por convir aos mesmos .rebeldes o segredo, emquanto
aceitavão propostas de paz, e entretinhão o govemo imperial com esperanças de pacificação por via amigavel.
§ 14. Embalado n'essas esperanças, não tratavão os
-diretores da guerra por pm·te do Imperio de dar o golpe
.geral decizivo contra a rebeldia pelo emprego das armas ; e o
·Conde do Rio-pardo propalava, que o seo sistema de guerra,
·conservando o exercito em poúções verdadeiramente militar e<', e fazendo operações parçiaes por meio de colunas
;volantes, tinha produzido continuadas e importantes vantagens, ao passo que, relatando o r ecente r evéz de B ento
' Gonçalves no dia 20 ele Janeiro ele 1842, assegurava ao
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governo imperial ter pro videnciado para dar novo . e
segu-{·o golpe no xefe r ebelde.
Os planos . e esperanças elo Conde não ti verão a anunciada fortuna ; e em Maio elo dito anno esse mesmo·
governo imperial, que no seo delegado tanto confiára, O·
demitia elo commanclo geral elo exercito, e o substituía
interinamente pelo Brigadeiro Jozé Maria da Silvn, Bitencourt, o qual em 26 ele Junho seguinte tomáva posse
da sua commissão .
§ 15. O Conde elo Rio-pardo, no dezempenho dos seos
planos belicozos, n[ o fôra j amais á campanha ; e o novo
commandante em xefe, r ecebendo a nomeação, recebia
tambem ordem de seguir para ali com brevidade, revelando-se cl'aqui ter sido a inaçã:o do Conde a cauza
principal ela sua c1cstituiç2:o .
O velho titular, que pr en-;.editava o sco plano de·
guerra, e pensava Yencer os rebeldes com a tatica militar,
n ão ocultou o seo despeito pela inesperada demiss?io, e·
retirou-se logo para a cor te.
O general Silva Bitencourt sahio em Julhopara a campanha, e passando pela vila elo Rio-pardo, j a em 9 de
Agosto seguinte estava em Vacacahi, onde a:s:ava-se o
acampamento do exercito legalista em 01Jerações.
§ 16. Nenhum acto notavel na g uerra avia ainda praticado o mesmo general, sinão a transfcrcncia elo acampamento elas tropas im periaes para o Arrôio elo Sol, quando
x egou-lhe a noticia ela sua exoneraç-fio , e da nomeac,;ão elo
Barão ele Caxias para o eargo de P rezidente dCL província, e de commandante em xefe do exercito no sul.
Ao receber esta noticia Silva Bitcncourt sentio -so alivÍfl.do c\o pezo da commissrio, cujo dezempenho o inqu:etava, e manifestando ao minisü·o da guerra a sua satis-fa ção, dizia : P ermi ta V. Ex.; que eu expresso qu.:mto
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benemerito general, briozo, inteligente, e feliz, que faz
coje as esperanças elo Brazil.
§ 17. A rebeldia tinha xegac1o ao apogeo elo seo ele·zenvolvimento. · Ia começar nova faze, a da sua declinaçã:o e aniquilamento.

CAPITULO XVIII
Posse elo Barão ele Caxias ; pnz:1o ele Rafael Tobias ; estado ela
província ; preparativos para a campanha ; começo cl.,s operações belicas ; o genentl em xefe une-se ao exercito no acampamento ele São Lourenço ; . Bento Manoel xamaclo ao serviço
da guerra em prol ch legalicl l cle; reunião das forç.as rebeldes
no passo elo Rozario.

§ l, , A duraç~io ela guerra civil no sul enL· constante
motivo de inquietação para o governo imperial.
A procrastinação d' esta luta não podia deixar ele dezassocegar o mesmo governo, ja porque mantinha o
perigo da perda ele uma província elo Imperio, ja porque
tornava permanente uma cauza ele. avultada despeza extraorclinaria com gravame elo fisco, e ja porque denunciava
fraqueza elo poder central.
Cumpria pois fazer supremo esforço para , terminar a
luta fratrecicla.
§ 2. Com a maioridade elo Imperador nacerão espeTanças ele pacificação, que frustrarão-se, como ja vimos;
e agora que novos sucessos clavão esperanças novas, não
se descuidou o governo imperial ele aproveitar a oportunidade ele tentar a consecução elo almejado intento.
Acabava o Imperio ele passar por violenta crize com
.o movimento revolucionaria operado nas províncias ele
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São Paulo e Minas, sob o fundamento da reforma de-<:retada pela lei de 3 de Dezembro de J 841 no sistema
de garantias indivícluaes estabelecido pelo Codigo doprocesso criminal, promulgado em 29 de Novembro de

1832.

A decretaçfio d 'essa r eforma foi considerada cómo ofensiva da _liberdade do cidadão brazileiro ; e um elos nossos
partidos políticos pegou em armas para obstar a execução
d a lei, reputada supressora de regalias constitucionaes.
§ 3. O Barão de Caxias, nomeado para suplantar pelas
armas a rebeldia, conseguira com r apidez e felicidade a sua missão nas duas províncias sublevadas: era pois um
nome prestigiozo, que podia no sul conseguir exito similhante.
O Barão de Caxias foi por i~ so nomeado Prezidente da
fTOYÍ'lCÍa do Rio-grande do Sul, e commanuante em x efe
do exercito ali existente.
Elle tratou de seguir para o seo novo destino ; e xe-gando á capital ela província, que ia governar, tomou
po ::se da preziclencia,· e do commanào militar a 9 de No-vembro de 1842.
§ 4. Empossado apenas do governo, xega-lhe a noti cia
de que o xefe da rebelião de São Paulo atravessava o territorio ele sua jurisdição, no intuito de unir-se aos rebeldes
rio-grandenses .
_Immedi atamente expede uma escolta, a qual na estrada
de Palmeiras,- em lugar pToximo elo P sso-fundo, prende a
Rafael Tobias, que é conduzido para Porto-alegre, e d'ahi
trazido para a corte, onde devia esperar a sua sorte, como-sugeito {ts leis criminaes do seo paiz.
· § 5. Realmente notavel é o facto : indicava favorave1
agouro, presagiador do prospero exito, que deYia logr:>.r o
general na sua nova empreza.
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mal pizava o sólo rio-grandense, incumbido de igual missão,
oferecia-lhe o destino oportunidade de colher mais uma
vantagem sobre o espírito de rebeldia no Imperio.
O xefe sublevado, que pela fnga elo tea~ro ela revolu ção,
escapúra ao vencedor, vinha agont entregar-se-lhe nas
mãos, como para não considerar -se inacabado o triunfo do·
feliz general em Minas e São Paulo.
§ 6. Tomando conta ela publica administração, o novo
Prcziclente e commandante em xefe axaYa a rebeldia dominante em parte ela província com o seo goyern o esta-·
belecido em Piratinin.
O governo legal mantinha a posse excluziva de toda a
orla marítima com toda a linha fluvial de navegação desde a
Lagoa-mirim até immediações ela vila ela Caxoeira no rio
Jacuhi, e até os pontos accessiveis aos vazos de guerra
nos rios Taqnari, Cahi, e Sinos.
Na campanha tinha livres alguns pontos, e ocupava
Missões.
§ 7. Assim a legalidade dominava uma área de mais
ele 30.000 kilometros quadrados, contidos n'essa orla marítima, e nos terrenos compreendidos por uma linha tir ada ele Porto-alegre, subindo pelo rio J acuhi, procmando·
depois Cruz-alta, e descambando para os limites das pro víncias vizinl1as a té a costa, além de perto de 10.000 kilometros quadrados elo territorio ele Missões, e aclj acencias .
No entretanto a rebeldia senhoreava todo o territorio,
. que se compreendia na área limitada por um a linha tirada
da embocadura elo J acuhi, na bahia ele Viamão, á vila de
Jaguarão, subindo pelas nÓssas clivizas com os estados
front eiros ate ás proximidades de Uruguaiana, cl 'onde,
. procurando a p arte superior elo J acuhi, por este decia at6·
a sua ja indicad a embocadura. ·
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Estas linhas formavão um triangulo, ct~j a baze descansa.va sobre a Lagoa dos Patos, e cujo vertice tocava no
rio Uruguai junto a atual vila ele Uruguaiana, abran,g·enclo uma área ele 25.000 kilometros quadrados com a
vila ele Piratinin quazi no centro.
Não queira ninguem ver exacticlão nas cifras elas àreas
acima indicadas, as quaes so aprezeU:tamos como calculo
aproximado para dar icléa ela ocupação territorial por
uma e outra parte contenclora.
§ 8. Para empreender a guerra com exito feliz o novo
general bem imaginou quanto cumpria fazer.
Elle tinha por baze elo seo plano a conciliação ; mas
sabia, que para esta sortir efeitc, convinha ter meios ele
realizar a sugeição elos r ebeldes.
E sta política conciliadora, que finalmente pGz termo á
guerr~ civil, o mesmo general a denunciou, q~1anclo ante a
reprezentação provincial dizia : Incetei as operações, não
como o unico meio de xamar os dessiclentes á ordem, mas
como um meio auxiliar ela política ele conciliaç~to, c que
sempre empreguei em iguaes cazos.
§ 9. Começando a preparar os meios ele entrar em campanha, a trez couzas principalmente cumpria atender, e
erãc :
1. 0 Predispor os animas na pt·ovincia em favor ela
obra ela pacificação
2. 0 Privar os r ebeldes ele auxilio, e ele refugio nas vizinhas republicas elo Prata
3. 0 Obter cavalhada para o exercito em operações.
§ 9. No intuito ele xamar a si a benevolencia e boas
dispozições elos omens notaveis ela província, o novo general clirigio ás possoas conhecidas por sua influencia local
e fortuna uma carta circular, em data ele 28 ele Dezembro
ele 1842, na qual expunha, que, para alcançar o feliz exito
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-ela empreza, ele que se encarregára, invocava o a uxilio ele
todos os cidadãos prestantes, que por seos bens, influencia,
e amor á cauza publica, poclessem coaclju.v al-o na missão
{le pacificar a província.
Assim o gener(l.l preziclente interessava os cidadãos de
importaucia local na obra da pacificação, que ja parecia
necessaria a uns, porque clefenclerKo sempre a cauza legal,
a outros, porque ja estavão cansados -da luta, c avião-se
dezenganaclo ele tão esperado triunfo, sempre fugaz.
§ 10. O gene'ral mostrava-se confiado no seo destino,
e no rezultado ela sua commissão ; por isso ao xegar á
província a annunciára em sua proc,lamação de 9 ele Novembro ele 1842, clia ela sua posse, no s seguintes termos :
Rio-grandenses ! Sua l\tiagestacle o. Imperador, confiandome a preziclencia e o commanclo em xefe elo bravo exercito
brazileiro, recommenclou-me, que r estabelecesse a paz
n'esta, parte elo Imperio, como restabeleci no ·Maranhão, em
São P aulo, e em :Minas; a divina Providencia, que ele mim
t em feito um instrumento ele paz para a terra, em que
naci, fará, que eu possa satisfazer os ardentes clezejos do
inagnanimo monarca e elo Brazil todo. Rio-grandenses !
.s egui-me, ajuclae-me, e a paz coroará os nossos esforços.
§ 11 . O general conhecedor das fragilidades elo coração
umano, buscava interessar no facto, ele que devia ser protagonista, a todos aqueles, ele· cujo concurso p recizava,
despertando n'elles o pensamento ele ser esse facto obra
c ommun, que realizavão dirigidos pelo instrumento providencial, mas não mandados pelo imper io ele um omem, que
(1'entre os demais se alevantava> rompendo a igualdade.
Disfarçar a vontade de quem manda, eis o segredo dos
grandes commetimentos, dependentes de geral concurso.
§ 12. Emquanto aos ·r ecursos, que os rebeldes .tira vão
dos estados limítrofes, o governo imperial entendeo-se com
G·.
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,o ditador ele Buenos-aires J oão Manoel ele Hozas, sob cujas.
inspirações procedia em Montevicleo o general Manoel
Oribe.
Manoel Oribe e Frutuozo Rivera erão emulos e comp etidores no governo ela r epubli c a elo Uruguai ; e qualquer
d'elles quereria t er o apoio elo Brazil para derribar e destruir o seo rival.
O Brazil preferio favorecer o primeiro, ja porquer
a1iac1o elo referido ditador, teríamos maiores dificuldades
em contrariai-o, e j a po.r que o segundo era mais relacionado com os rebeldes rio-grandenses, e portanto mais pro-·
_penso a iludir promessas feitas ao Imp erio.
:·. §. 13 . O cer to é, que o Barão ele Caxias ficuu ele inteligeJ1qj~ com o ditador ele Buenos-air es e com o general
l\iaiJ,pe~ Oribe, que então com o general Frutuozo Rivera
clisputav~ pelas arm as
prezidencia ela republica doUruguai. ·
D entro ele pouco tempo Frutuozo Rivera cae vencidopor seo contendor ; e vendo os seos inimigos ele acordo
com o B1·azil, quiz, ou fingio querer abandonar a cauza
dos rebeldes brazileiros . Não foi porêm ouvido; e os mesmós
xebeldes, com o destrôço do amigo, j a não axavão facilidade de r ecursJs no vizinho estado.
·§ 14. No sul não se fa~ guerra sem cavalos : a cava.'1~!-·~â: é ali a mais importante necessidade, e o mais podeT~ZQ ylemento ele guerra.
A ·fraq11eza elo cavalo nas noss.as campinas meridionaes
exigEl; p~rr.t o ser viço militar grande numero de animaes ; e
um soldailo ~li não pode considerar-se montado sem tertrez e qu;t~·o cavalos para uzar cl'elles revezadamente; de,
sorte que Ul~1f1 força ele 1.000 soldados pede pelo menos . o
numero de 3:09,.9, cavalgaduras.
Nas regiões adjacentes aos dons gramles rios Parnahiba.
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para maior vigor elo cavalo, elo que o frio e os pastos elo sul.
§ 15. A guerra elo Rio-grande do Sul era feita contra
gente elo paiz, adestrada no manejo ela arma de cavalaria,
e agi! nos rapiclos movimentos. Cumpria perseguir similhante inim.go; indispensavel pois era numeroza e boa
cavalhada.
O Barão ele Cax ias clíligenciou portanto poss uir cavalhada, obtendo-a na r r oprÍa prOVÍncia, e nas r epLlblicas
vizinhas, mandando-a buscar até no Paraguai .
Conseguindo. assim a cav alhada, de que precizava (}
n osso general, empedia ou dificultava, que os reb eldes a
obtivessem; pondo o mesmo general decidido emp enho em
tomar por surpreza cavalos dos rebeldes em suas invernadas.
Tão perfeitamente conhecia elle a impor tancia cl'esse
instrumento de guerra nas camp inas do sul, onde pel~java!
§ 16. O experiente g eneral não despreza nenhum elemento de vantagem ; e pr ocurou entender-se com Bento·
l\ianoel, cujo prestimo assaz importava, ja por .seos dotes
de guerra n'aquela especial campanha ja pelas suas relações de família, e pelo conceito entre os abit::mtes elo campo,
geralmente cor::.heciclos pela denominação de gaúxos.
Bento Manoel ent1·ou em relações com o Barão de
Caxias, o qual ao xamal-o a si, escr eveo em 12 de.
Novembro de 1842, dirigindo-se ao ministro da guena
na corte, o seguinte: Eu julgo, como V. Ex., impolitico.
o dar commanclos a Bento Manoel, e muito menos antes
d'elle ter ·dado prova ele sua contrição; porêm creio tambem, que elle me vae ser muito util, suprindo-me·
n 'aquilo, que me falta, que é conhecimento pratico do terreno, e com suas relações na campanha espero obter mais
alguma gente ele cav&laria e cavalos.
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Eis como Bento Manoel reentrava nas fileiras da legalidade, e na confiança do governo imperial.
§ 17. Julgando -se preparado o Baáio de Caxias iniciou
as operações militares .
Antes ele partir para a campanha guarneceo a linha de
navegação desde a Lagoa-mirim até o J ac uhi com lanxões
e canhoneiras ele guerra.
Na cidaue elo Rio-grande ficarão dons batalhões de caçadores com 666 praças cada um, e 800 soldados ele cavalaria.
A cidade de Porto-alegre ficou guarnecida por um bataihã.o de caçadores, o corpo policial com 100 praças, e 300
cavaleiros para percorrerem os distritos circunwizinhos.
Em São Jozé do Norte estava um destacamento ele 100
infantes, e outro de cavalaria.
Junto ao passo ele Slto-Lourenço no rio Jacuhi, e muni{)ipio ela Qaxoeira, acampava o exercito imperial, contando
perto ele 7.000 omens.
O g·eneral comsigo tinha uma força ele 1.800 solclaclos.
D'este modo o mesmo genera.l incetava a campanha
com uma força, cuja totalidade orçava por 12.000 omens
das tre:t< armas, isto é, infantaria, cavalaria, e artilharia.
§ 18. Em 11 ele Janeiro ele 1843 o general imperial
estreou as operações, transpondo o rio São-Gonçalo uo
Passo ela Barra com uma coluna ligeira de 1.000 infantes
e 800 soldados de cavalaria.
Este movimento, considerado dificil e arriscado, efetuou-se
sem obstaculo pÓr parte do inimigo, que, supondo otltro
o destino do Barão de Caxias, o esperava do lado de Canudos,
em cujas immediações conservava-se o general rebelde
Antonio Neto, no entretanto que David Canabarro pairava
com o grosso do exerci to republicano nas proximidades da
Caxoeira, acima elo acampamento imperial de São-Lourenço . -
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§ 19. ·o Barão dezembarcou a salvamento com a sua
coluna ligeira, levando 5.000 cavalos, e dirigio-se para o
Rio-pardo, margeando a Lagoa dos Patos ao seo lado direito,
e costeando pelo esquerdo a serra do Erval.
Era de. prezumir, que, quando o Barão passasse
o rio
I
São-Gonçalo, fosse obstado no dezembarque, ou que fosse
atacado em sua marxa para o Rio-pardo .
O general Antonio Neto, que axava-se á frente de 2.000
cavaleiros, e 300 infantes, nem uma, nem outra couza
fez . Por que ?
E lle esperava o :inimigo nos Canudos ; e vendo-o passar
o rio ao norte, em ponto bem distante d'aquele, não pode
acudir ele pronto contra o aclversario, que proseguia sem
embaraço algum .
Este facto, acremcnte arguiclo ao general r ebeMe por
seos camaradas, assaz dcminuio-lhe o prestigio entre os
defensores da canza republicana.
§ 20. O Barão de Caxias xegou ao Rio-pardo, e cl'ali
segnio para o acampamento de Sfio-Lourenço, onde, com
um. percurso de 80 legoas, apareceo no dia 11 de Fevereiro,
um mez depois da sua passagem no Passo da Barra>uninc1o-se
assim com a sua coluna ao exercito ali acampado.
O general foi recebido com demonstrações de entuziasmo
:inspirado pelo ·prestigio do seo nome, e dos seos anteriores
feitos, no qual jà se refletia o brilho d'esta marxa, que o
trazia ao acampamento, como }Jremmcio da fortuna e da
tatica do general, que assim começava por um acontecimento prospero e animador.
§ 2 1. Ahi organizou o exercito em 3 divizões, dando o
commando da 1a ao Brigadeiro Felipe N eri d 'Oliveira, o da
2 8 ao Coronel J acinto Pinto cl' Araujo Corrêa, o da 3• ao
Coronel João da Silva Tavares.
Para operar na campanha dividio o mesmo exercito em
dua:s colnnasJ e agregou ao seo estado maior o Brigadeiro
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Bento Manoel, que, ele novo regressado {L legali bde, como
ficou dito, ia servir proveitozamente à cauza imperial, merecendo a confiança do general em xefe, que dentro de pouco
tempo a elle entregou uma divizão, cl'esse mesmo exercito,
e o incumbia ele importantes com missões de guerra .
§ 22. O governo imperial, recêozo do caracter de Bent.:>
Manoel, recommcndára ao Barão de Caxias, que lh':l não
confiasse commando importante : todavia o Barão, prevenindo o mesmo governo da necessidade de ntiliz:n·-se do
prestii110 d'este oficial, tão conhece:lor elas circunsbncias
peculiares cl'csta guerra singular, empregou-o, e não teve
ocazião de arrependimento .
Bento Manoel, esse infatigavel devassador elas coxilhas,
foi proficuó auxiliar, ja pela sienci;t topografica ch cmnpauha, e ja por suas relações ele parentesco e ele amizade na
p rovíncia. Os acidentes e os omens ela terra, em que vivia,
lhe erão conhecidos e familiares.
§ 23. Os rebeldes, vendo efetuada a feliz operação ela
passagem do rio São-Gonçalo pelo general leg·alista, e sua
xegach ao acampamento do exercito, que commanclava,
reunirão as for ças ela r epublica.
Antonio Neto e David Canabarro fizerão jun ção em HJ ele
Fevereiro de 1843, e toda a tropa rebelde, quer ele infantaria, quer ele ca vaiaria, pairou no passo do lloza.rio no ri. o
Santa Maria, e suas acljacencias . As forças republicanas
a;proximavão-se ao computo de 3.500 omens.
§ 24 . Bem der.ejava o Barão ele Caxias travar peleja
. campal com essas forças; mas conheciEio os rebeldes quanto
lhes poderia ser danoza tal peleja ; procurarão _portanto
evitai-a, não se mantendo firmes em ponto algum, como
adiante veremos .
Novos Partas, os rebeldes rio-grandenses a.gredião com
.as suas lanças, em ímpeto repentino, e voavd: o em seos
cavalos para evitar o pezo do inimigo e a derrota.
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CAPITULO XIX
Partida do exercito legal do acampamento de São Lourenço; elestroço ele Portinho em Botucarahi ; perseguição contra os rebeldes;
estes transpõem a fr cnteira em Cunhapení, regressão por Taquatiá e surpreendem São-Gabriel; o Barão de Cax1as contramarxa para este ponto.

§ 1. Xcgado ao acampamento de São Lourenço, o Barão
·de Cax ias rezolveo procurar ·os rebeldes . para dar-lhes
-combate ; mas antes ele partir com esse iütento expeclio
para cima ela Serra o Coronel J eronimo J acinto, o qual
subio pela picada l1e Botucarabi com 500 praças de cavalaria, e no dia 4 ele Março de 1843 destroçou o
caudilho Por tinho, que poi· ali marxava com uma força
.d e 300 omens.
.
O commanclante rebelde ahi percleo 11 pessoas, morrendo
ela força legal apenas 1 soldado.
Com este destroço ele Portinha ficarão os municípios ela
Vacaria, e os demais ele serra acima compl et~mente dezassombraclos elos rebelcles.
E ra este o fim ela expedição ; e elle esta~a conseg uido, ficando o general ela legalidade sem receios de
forças contrar:as, que pela sua retaguarda praticassem
qualquer ostiliclacle.
§ 2. No entretanto marxava o mesmo general no intuito ele combater os rebeldes no passo elo Rozario ;
xegando porém a São Gabriel, sabe, que os rebeldes avião .
abandonado aquele ponto em busca da fronteira de
Alegrete.
O Barão ele Caxias deixou então em São Gabriel a sua
bagagem pezada, guardada por 3 batalhões de caçadores

- 1 36 e 500 cavaleiros, formando um total de mais de 2.000
praças com 3 bocas elo fogo, sob o commando elo Coronel Jacinto Pinto, atravessa o rio Santa Maria com
4.000 omens, e dirige-se para a capéla de Santa Anna,
oje vila do Livramento, per suadido de encontrar-se ali
com as for ças inimigas.
§ 3. A 31 de Março avizinhavão-se as tropas imperiaes da mesma capéla, quando já começava o cr epusculo
da tarde : quiz o Barão não obstante p ·oseguir na marxa,
e atacar immediatamente o inimigo ; mas d'este intento
o desviou a consideração da superveniencia das sombras
da noite.
Entretanto o general r eunia e ouvJa um conselho militar sobre o ataque, que premeditava, para dar a doze-·
jada batalha : os adversarios porôm evadem-se, e .pela
·manhan tinhão clezaparecido.
Diz-se, que fôra este o primeiro e u1timo conselho
militar, que o Barão ele Caxias convocou em toda esta
sua campanha elo sul : tão contrariado ficàra com o malogro do seo plano !
. Os reb elde~;! n 'essa mesma noite transpõem a fronteira
brazileira na altura ele Cunhaperú, e internão-se no territorio ela republica do Uruguai com 2.500 omens.
§ 4 . Tinha o general legalista percorrido desde o acampamento de São Lourenço até Santa. Anna para mais de·
60 legoas em busca do inimigo, sem lograr forçai-os &.
combater~ por alguns dias pára na sobredita capéla,
depois passa a h·onteira, e xega . á margem direita elo
rio Taquarimbó-grande para obter cavalhada da vizinha
republica, como obteve, r ecolhendo 3 .000 cavalos, e es-·
perançado em receber elo general :Manoel Oribe mais.
6.000, que so mais tarde pôde r eceber.
Entretanto os rebeldes, por meio de rapiclo movimento-
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de retrocesso, passão por Taquatiá, e aprezentão-se diante ·
ele São Gabriel, onde surpl,'eenc1em os soldados, que fóra elo
acampamento guardavão a cavalhada, qne por inutil e
magra ali ficúra, matão 2 ~enentes, e 13 praças, tomão
essa mesma cava.lhada, arrebatão a boiada ele transporte, e
sitião São Gabriel com um força de mais de 1.000 omens.
§ 5 . Apenas sabido es~ e sucesw, o Barão ele Caxias
contr amarxa elo Livramento para Sào Gabriel.com toda a
rma coluna, no intuito de atacar (S 1 ebelcle> Eitiantes ; .
estes po1êm pat;a evitar o combate retidto-' e em direção
a Bagé, em cuja fronteira com a vizinha republica poclerião axar abrigo, no cazo de necessiclacle, por ser e,o m mesma fronteira ocupada por par ticlistas de Frutuozo Rivem, amigo e comparsa dos x efes cln. rebeldia.
O Barão de Caxias, que tinha 1: articlo elo Livramenio
no dia 16 ele Abril, a 19 j a estava em SJo Gabriel, tendo
em 48 óraR, com 4 .000 omens e 9.000 cavalos, executado a ext raordinaria marxa de 24 legoas !
§ 6 . Xegando a São Gabriel ja ali n?Lo encontra o
assedio ; arrecada a cava\hacla roubada, mas depois abandonada pelos tomadores, e s ubmete a conselho ele investi- gação o Coronel J acin to Pinto em consequencia elos sucessos
ocorri dos no seo acampamento, onde o descuido cl' este oficial cln·a oca zião a serem os nossos soldados surpreendidos
e mor tos, como fica dito .
O no3so general em xefe argnia o Coronel ele negligente,
e considerava ter elle por falta de vigilancia posto em risco
a sor te ela campanha, quando assim clava motivo a um
revez, que tão profundamente desmoralizaria a legal:clacle
ao começar as suas operações ele guerra .
§ 7. Em São Gabriel o general em xefe elo exercito legal
fez pauza, e consideranclu na impoEsib lidacle de coagir o
inimigo a pelej ar, si o seguisse com um corpo ele tropas-
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Jmmerozo, quando c: se Jmmigo reunia-se, e di:'p ersava-se
em partidas ligeiras, entende:> dever procnral-o, não. em um
so ponto, mas perseguil-o e;n diversas direções, conforme
.as subdivizões da for ça adversa .
Co m este intuito o Barão ele Caxias re partia o seo exercito em duas colunas, uma sob a sua direção immccl:ata, e
outra sob a direção ele Bento Manoel, o qual com a aprezentação elos seos parentes, trazendo gente e cavalos, clissipava os recei JS de per Eclia.
Uma cl' e8ta·; colunas devia manobrar p ela margem
direita, e a outra p da marg~m esqu enl t elo rio Santa
1\iaria, dest acando for ças para perseg·uir tropas r ebeldes,
onde estas se mostra ssem . Assim os rebeldes não teri[io
socego, nem p oderião formar r euniões numerozas.
§ 8. Crecido num er o ele indi \·icluos militantes nas :fileiras republicanas avii:io-se apr.,zentaclo ao xefe do exercito
legal, e em :fins de Abril ja pôde elle fo :mar d'essa gente
nm corpo com a denominação ele E squadrão de cavalaria
ligeira elo munieipio de Alegrete.
Era isto proveitozo frnto elo concurso ele Bmlto Manoel
e m prol da cauza imperial.
CAPITULO XX
Perseguição do s reb eldes i tomach de nrtilhari:1, e trem belieo dos
mesmos i comb ate de Ponxc-verde i assedio de Alegrete por
D ;~v id Canabarro i combate ele Sant a Mari a-xica i lhutuoz o
Rivera derrotado por seo competidor em Serro-largo i força
reb elde aprizi cnxcla em Piratinin; c ombate ele Cangnssú i comb ate ele Botubi ; o Barão ele Caxi as JJOYarr .e nte na fronteira ;
situação elos beligerantes no fim elo anno ele 1843.

§ 1. O Barao de Caxias, xegando a São Gabriel, e
não encontrando os rcb dcle3 1 r econheceo a impossibilidade
cle obrigai-os a aceitar b f.talha campal; rezolveo por isw
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perseguil-os c aniquilai-os pela continua dispersão dos 'seos
.grupos armados.
D.ividio pois, como fica dito, o seo exercito em 2 colunas,
e pondo-se á frente ele uma, e dando a outra a Bento lVIanoel, começou a projetada perseguição.
A 1~ coluna devia operar uque !11 do rio Santa Maria, e
a 2• devia manobrar alem elo mesmo 1io, em toda a extensão
elo di strito e fronteira ele Alegrete.
§ 2. Da sua coluna desta.cou logo o general em x efe
uma expedição para as immccliaçõcs de Paipasso, a qual,
ali x cganclo, encontrou o arsenal r ebelde abandonado, apodera-se de 5 bo~as de fogo, grande porçiTo el e ferro
em barra, muito armamento elo infantaria e ele cavalaria,.
6 tórnos de ferreiro, avultada quantidad e ele granadas carregadas, creciclo numero de barris ele tinta e
oleo, muitas balas ele fur.il, lanças, couraças, e outros ob j etos helicos, bom como de u rn a botica comprada em Montevídeo por 7.000 patacões (14:000;5).
§ 3 . Ao mesmo tempo mandou ocupar a vila ele Alegrete por uma força ele 700 pr'1ças, comp osta de 1 batalhão
de caçadores, e 1 esquaclrH0 ele caYalaria, sob o conmwndo
do Brigadeiro F rancisco cl' Arruela.
Esta ocupação privava os rebeldes ela posse ele üm município, cl'oncle tira vão os seos Inais valiozos recursos pecumanos.
§ 4 . As 2 colunas in cetarão a perseg ;.Jição dos r ebeldes
por diversos rumo ~ , h uscanc1o as forças inimigas, onde
·ellas paravão.
Vendo os r ebeldes ass im dividido o exercito imp erü;l
julgarão po der cl'ahi tirar >antr gem, si atacassem a coluna
ele Bento Manoel) que aliás compunha-se ele 1.200 baionetas,
e pouco mais ele 1.000 cavaleiros com ~ bocas de fogo ;
, com efeito no clia 2G de Maio atacarão este general, que
~ntão estava á frente apenas ele 1. 600 soldados.
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As forças rebeldes agressoras erão conunandadas pelos-.
seos principaes xefcs, Bento G<in<;alYes, Antonio Neto,.
Davjd Cana barro, João Antonio, e J acinto Guedes, e montavr·o a 2.600 omens .
§ 5. O combate {oi renhido, e curou por 2 l'!;as, cab endoa vi tori n ás tropas da ·legalidnde. Estas tivcrão 30 mortos
e 500 feridos : os rebeldes contarã<l 100 mortos e ~00 feridos. Entre os feridos dn legalicLde incluía-se Bento Ma11oel ofendido lev emente em um bnt<;o, e no peito esquerdo .
Era a segunda vez, que Bento Manoel, medindo -se com
J3ento Gonçalves, o vencia e derrotava.
Empenhou -se n t luta ·um pequeno bam1o de snLditos
prientaes, sob o commando de nm coronel pro rtidi sta de
JTrutuozo Rivera, clcsfarçados auxiliare8 dos reb eldes.
§ 6 . No combate ele Ponxc-vercle, como vimos, era a
força rebelde mai::; numeroza do que a for<;a :egalista; no.
.e ntretanto foi Yencida.
A:firmão os conternporaneos cL ste sucess.:>, que no vigo1: ·
do con:B.ito apareceo pela r etaguarda dos rebeldes uma cavalhada, que vinha do estado oriental, e que, na sua marxa,
como era natural, levantou grande nuvem de poeira .
Os rebeldes combatentes supuzerão ser forças legaes,.
que os vinhão agredir, e n'esta !Jcnmazão tocar ão retiracla, deixando ·a vitoria aos seos adversarios .
A derrota ele Ponxe-vercle foi para a cauza repu-blicana r evez mui consideravel pela deEmoralizaçno, que
produzio nas fileiras da r ebeldia ; as clezer~ões forão
1.mmerozas, e come~.ou d'ahi por . diante a ~er vizivel o
enti·aquecimento dos prop11gnnclores ela r epublica.
§ 7 . Os rebeldes, doídos do revez de Ponxe-verde,
buscarão clesfórra, e para isso foi David Canabarro assediar oBrigadeiro Francü:co d'Arruc1a em Alegrete.
A li xegaclo o caudilho r ebelde a. 5 ele Junho c1e 1843 .
com 1.000 soldados, mais ou menos, fez . intimação á
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para render-se, e no oficio dirigido ao commandante dizia
Depois ela vitoria de 2G tle Maio
ultimo contra ~• Jivizfto de Bento Manoel, Illarxei sobre
a força imperial, que commandaes, e me axo oje á
vo ssa frente com centenares de bravos dispostos a clebelar
os soldados ele D . Pedro Segundo a todo o custo.
Vossa pozição é critica ; nã:o tendes como dcfencl~r tantas
vidas ; vos axaes a muitas legoas de di stancia do exercito
imperial, e elle quazi impossibilitado de marxar, e por
conseguencia ele vos soconer ; nada mais vos r esta sinão
uma capitulação, ou deixar perecer a ferro e fogo os Bra,zilei ros confiados ao vosso mando.
§ 8. David CanalJalT01 ocultando a verdade, e aparentando forças, que não tinha, não iluc1io ao Brigatleiro Francisco- cl'Anuda, o qual respondendo dizia ao
manhozo caudilho : Dando a consicleração, que merece
a patacoada, que Vossa-mercê acaba · ele dirigir -me em
uma folha. ele papel almaço, tenho a significar-lhe, que
estou .p ronto a considerai-o como briozo Brazileiro, quando
Vossa-mercê r econhecer. e venerI(t'r a inclependencia do Imperio, sua integridade e iustituições políticas, que religiowmente juramos manter e obsernu· sob a obcdiencia da sagrada pessoa do Sr. D. Pedro Segundo, impe1·aclor brazileiro , e perpetuo defensor d'este grancle imperio.
Com os bravos, qne se axão sob o meo commando para
llefe;;a de tão sagrados objetos, nada r eceio r . • e desde
ja pode Vossa-mercê fazer o que lhe parecer, pois eu farei
·o meo dever.
§ 9. Dezengauaclo David Canabarro de que nenhum
efeito produzia o seo ardil, tentou r ealizar a ameaça
tle força sobre a guarnição assediada, a qual com vantagem r epelio a agressã.o.
Entretanto Bento Gonçalves e Antonio Neto aeódem
guarni~,D:o
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com tropas novas, elevando as forças do assedio a
mais de 2.000 omens ; mas sabendo os rebeldes,
que Bento Manoel, que a 26 deJYhio os avía desbarata,loem Ponxe-verde, ahi vinha em socorro de Alegrete,
abandonarão o assedio, clepois de 5 dias de infrutíferos.
tiroteios.
§ 10 . . Logo depois elo facto acima referido, ocorreo
no dia 8 ele J Lmho o combate de Santa 1\faria-xica,
notavol pelo valor, com que portou-se a força legalista
em numero assaz inferior ao c1a força rebelde.
No intuito ele surpreender uma partida adversa, sahio
Francisco Pech·o com 186 omens, e quando prezumia
atacar tropa cleminuta, encontra-se com o general João
Antonio á frente ele 500 soldados.
Teve a força legal de intrinxeirar-se em uma cerca de
pedras contígua a uma caza, e ahi reziste até xegar-lhe
socorro mandado pelo Barão ele Caxias.
O socorro salva Francisco Pedro; mas este tinha
duas cutiladas na . cabeça, e um ferimento na mão direita, avendo na luta sucumbido 8 dos seos valentes
companheiroE'.
João Antonio perdeo 20 omens nwrtos, entre os quaes
um lVIajor, e 40 oficiaes , teve mais de 40 feridos, retirando- se do lugar elo combate com a xegada da força
leg·al auxiliadora.
§ 11. O inverno era xegado, e o general em :xefe
do exercito imperial buscava lugar oportuno para deixar passar a estação fria. Este inverno não foi rigorozo;;
a 3 Julho ele 1843 o mesmo general estava em ponto
central da província, nas margens elo rio J aguari, e
abarracava em uma estancia denominada Carmo.
Mal assentava o Barão o seo acampamento ahi, quandoé a~izado de pretenderem os rebeldes, pela fronteira.
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.do R io-grande, penetrar até o Rincão elos Touros, e at·r ebatar a cavalhada imperial, qne ali invernava.
§ 12. Então o mesmo Barão le,ranta o acampamento, e·
segue até a margem direita elo rio Camaquan,expeclinclo logo
uma for ça ele 1.000 omens., sob o commanclo elo Tenente- .
coronel Manoel Marques, o qual tinha por missão surpreender o governo rebelde em Piratinin, e ir depois ocupar
Pelotas, com o fim el e impedir o projeto elos rebeldes contra
o supra mencionado rincão.
Este oficialmarxa apressadamente sobr e Piratinin, e ali
entra; mas apenas consegue apreender um intitulado capitão
dos rebeldes, a guarda policial, que estes ali mantinhão, e
2 carretas com 1.000 fardamento s, e algumas muniçõ es
b elicas.
§ 13 . Feito isto, o mesmo oficial encaminha-se para P clotas, que efetivamente ocupou com a tropa ele seo .commando.
D'ahi arrebanha cavalhada para o exercito imperial, e,
unido a Francisco Pedro, percorre o distrito ele Cangussú,
e os immecliatos, e dispersa pequenas partidas r ebeldes, que
por ahi anclavão .
§ 14. Uma d'ellas mais numeroza, composta de 54
praças, sob o commanclo ele um t al Felicíssimo Felis, aprezentou-se ao Barão ele Caxias, implorando anistia, que
obteve. D'estes indivíduos 50 ficárão alistados no serviço
imperial.
Assim comecava
,
. a aprezentação de reb eldes em maior
escala, demonstrando o clesconceito ela cauza da rebel dia.
§ 15 . O Barão de Caxias, deixando Camaquan, dirige-se
par 'l. Cassapava, onde xega a 3 de Agosto de 1843, para
d'ali buscar o J agnarão, e r eunir-se á brigada então com. mandada pelo T enente-coronel Manoel Marques, o qual, na
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Estes movimentos r ealizrto-se com exito feliz para a sorte
das armas imperiaes, qu e assim conquistavão a confiança
. do final triunfo.
§ 16. Emquanto ocorrião estes acontecimentos, os rebeldes, acossados pela co luna ele Bento Manoel, e pela elo
Barão ele Caxias emigrão para o estado oriental, seo antigo
e certo r efugio.
Agora porém esse recurso, aliás tão proficuo, ia falhar ;
pois sendo Frutuozo Rivera derrotado em Serro-largo por
seo competidor :Manoel Oribe, faltava aos mesmos r ebeldes
·O apoio, que no general derrotado encontravão, e elles volvem á província para procurar Piratinin e suas adj acen··Clas.

§. 17. No entretanto Frutuozo Rivera, que tinha identificado o triunfo ela sua cauza com a sorte elos r eb eldes
rio-grandenses, ao v er-se desbaratado em Serro-largo, não
quiz p erder ocazião de favorecer aos seos amigos, e r ezolveo
-dar-lhes auxilio ele forças, que na prezente situação lhe
não pr3stavão ser viço .
:Mandou pois, que os seos sectarios derrotados passassem
para a nossa província, afim ele encorporarem-se aos rebeldes brazileiro s.
§ 18. Com efeito n os primeiros dias ele Outubro de 1843
uma força de 400 omens sob o com mando elo Coronel Bal, clomero Sotélo passou a fronteira elo Brazil, e penetrou no
·nosso territorio.
O Barão de Ca,xias manda immedia tamente cercar esta
força, e dezarmal-a, dando o seo xefe por desc ulp a, que,
vencido no paiz natal, e cançaclo elo despotismo · n 'elle
reimmte, vinha buscar serviço no Imp 3rio, e oferecer~se
.:para alistar-se nas fileiras do exercito imperial.
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Frutuozo Rivera, qnc assim procedia, dentro de breves
·dias aproxima-se da nossa frontei ra, e manda oferecer ao
general Barão ele Caxias cavalhada e todo o mais auxilio,
que ·d'elle dependesse!
Nada porem foi aceito ; porque sabia o general brazileiro com quanta simulação era feito esse oferecimento .
§ 19. Findava o ínvemo; e assimrcabrião-se as operações francas ela guerra. Estavamos em Setembro .
O Barão ele Caxias no propozito ele não deixar guarida
.ao inimigo, fórma nova clivizão elo exercito, ficando este
.assim dividido em 3 colunas.
Continua elle á fi·ente ela primeim, composta de 2.000
omens, e Bento Uanoel ela. segunda, com a força de 3.200
praças ; o mando ela terceira, constante ele 500 cavaleiros
. e- 500 infantes, fo i confiado a Francisco Peclro, que tão
notaYel se avia tornado por seos conhecimentos topograficos da província, e por essa incansavel atividade, com
que repetidamente realizava contra os r ebeldes surprczas
inopinadas, cauzanclo ao inimigo dano, e aos amigos admiração.
§ 20. Francisco Pedro tinha- se tomado para os rebeldes
verdadeiro motivo de t emor: o extrénuo defensor da legalidade, vencendo em t empo breve inc•·iveisdistancias, muitas
vezes cabia sobre os aclversarios, quando estes julgavão -se
-em perfeita segurança, e fóra do alcance de qualqu er
.ag1'essão .
Distinto por estes dotes ele guerra, e tendo j á obtido o
posto de Tenente- coronel ela guarda-nacional, a elle foi
·entregue a terceira coluna do. exercito para mais eficaz perseguição elo inimigo .
§ 21. As 3 colunas elo exercito começarão a manobrar: o general em-xefe move-se no município ele B agé
.até São- Gabriel, ·· ~nto Manoel em Alegrete, e Francisco
G. C .
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-146Pedr õ em todo o territorio compreendido entre os rios SãoGonçalo e Camaquan até Jaguarão.
N'esta extensa area., onde os robeldes sempre dominarão,
onde tinhão posto a séde do seo governo, e onde colhião r ecursos para a guerra, era-lhes impossível socego e quietação. Ou d ':vião combater, 011 retirar-se : tal era o pemamento do general das armas imperiaes .
§ 22. Estava Francisco Pedro acampado em Cangussú,
quando soube, que Bento Gonçalves, Antonio Neto, e Camilo dos 8antos com 300 omens o vinhão surpreender ;
em consequencia elo que põe-se á fi·ente ele 310 soldados,
antecipa-se aos caudilhos, e a 25 de Outubro os surpreende
em marxa, cauzanclo-lhes a morte ele 5 omens, aprizionanclo-lhes 10, e tomando-lhes um estandarte, toda a bagagem, abarracamento, e 240 cavalos, que trazião á destra.
Os rebeldes fugirão em debandada.
A esta contra-surpreza procurarão os ditos caudilhos
responder. Reánirão .uma força passa~lte de 4,00 cavaleiros
e 200 infantes, e ?Om uma pe :ruena peça de artilharia forão
de novo atacar a J!'rancisco Pedro em seo aca'rlpamento de
Cangussú, no dia 6 de Novembro de 1843 .
Apóz renhido combàte os caudilhos deixarão mortos no
campo 30 dos seos combatentes, incluzive 3 oficiaes, com
muito armamento, levando perto de 60 feridos. Os legalistas
perderão 50 omens mortos, e tiverão 11 feridos.
§ 23. Era ativa a perseguição contra os r ebeldes; e
derrotados em Cangussú, como acab.1mos de ver, em breve
sofi·er ão novo r evéz nas margens do arroio Batovi no dia
26 de Dezembro.
.
O Tenente-coronel D emetrio Ribeiro e o Major Antonio
~"ernandes Lima, no lugar Santa Roza, nas margens do
arroio Batovi, investem inesperadamente sobre os caudilhos
João . Antonio, e Onon:e Pires, os quaes com 500 omens
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mesmos caudilhos) matando-lhes 80 omens, aprizionanclo
55, ferindo a mais ele 100, e tomando-lhes a bagagem c
700 cavalos .
Os imperialistas apenas tive ão 1 soklaclo morto, devída
esta desproporção ele per das ú surpreza, com que fo i o inimigo acommeticlo .
§ 24. No intuito ele impedir a fug-a ele Jofio Antonio, que
em breve r ,;tmira 250 omens, e ja vinha em direção ela
fronteira ela vizinha republica, mandou o Bar ão ele Caxias
uma força de 140 praças para, n<l picada de São Martinho r
ob s~ ar a passagem do cabecilha.
Este travou combate : e foi ele novo derrotado, perdendo
15 omens mortos, c deixando 40 feridos nas estr adas, por
onde tranzitou. A for ça legal perJ eo o seo commanclante
Agostinho Gomes, um t0nente, e 3 solclaclos. Entre os r eb eldes ·mortos incluio-~e o celebrado Ser afim Bravo, que
com o titulo de Capitão distinguira-se em di v:ersas correrias
e assaltos contra a gente legalista.
J oão Antonio, depois de assi m derrotado, conseguio passar
l)Or São Borj a, e pen etrar no territorio ela republica de
Corrientes, onde fo i dezarm ado por ordem elo g()vernador
Joaquim Maclariaga, f"m vir tude ele instante reclamação do
general brazileiro, como veremos.
§ 25. Entretanto David Canabarro, que comsigo tinha
a maior força inimiga, perco rria o município ele Alegrete,
passava e repassava a fronteira ela republica vizinha,
sempre perseguido pelad forças de Bento Manoel, e do pro prio Barão de Caxias, que em principio ele D ezembro teve
de transpor tambem aquela fronteirJ. e t1 segLlime.1to elo sobredito caudilho , que de novo buscou o territorio brazileiro.
N'es e incessante movimento de perseguição ·aos reb eldes terminou o anno de 1843 .
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§ 2G . Para J ar iclén elo quanto ontfto se passava, b asta ler
o qu3 :w governo imperial expunha o Bard.o do Caxias em
Dezembro d.' csso anno, r eferindo-se a David Canabarro .
Ellc assim o expõe : P or 38 leg oas perseg-ui o inimigo sem
nunca o perder de vista, apezar· de ser a força principal
d 'csta minha clivizit::> ele :u·ma de infantaria, e trazer el!a
3 peças ele artilhar:a, c C!'cciclo numero de canetas com
muni ç.ões lle gucna c de boca, cmquanto toda a fo r ça elo s
r eb eldes per tence ú arma elo cavalaria. É inexplicavcl o
terror panico, ele que se possuio David Canabarro c seos
comparsas no crime ; diversas vezc::J a nossa vang uarda
carregou sobre a r etag uarda elos r ebeldes, e n01i1 uma vez
aceitarão o combate ; nunca animarão-se a clezencilhar os
cavu1os : elo que r ezultou deixarem cansados cerca ele
3.000, e aparecer a dezer ção em saas í:ileirus, podenclo
elevar-se a 150 o numero ele omens, que perderão em similhante r etirada forçada ou antes fuga .
§ 27 . D'ahi faeil é de ver, com quo in sistencia o general
legalista perseguia os aclversar ios; mas tambem fica p atente qual era. o sistematico procedimento dos rebeldes em
nito batalhar com as armas, mas em vencer pela procras·tinaçito c p elo cansaço .
O exercito r epublicano,· sempre m::mtaclo, deixava-se
sempre ver elo exercito imperial; mas podia a todo o mom ento afa§tar-se ao seo sabor, na certeza ele niló poder ser
alcançado pelo ini migo, cuja maior força consistia na
infantaria.
§ 28 . Um auno completo decorrera, depois que o Bar ão
ele Caxias começár a o dezempenho da sua missão) e com
verdade podia dizer, como clico, ·ao governo imperial : Oj e
não ha uma só povoação ela província dominada pelos
r ebeldes.
Era tudo quanto podia asseverar ; a província porem
ainda não estava pacificada.
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CAPITULO XXI
Os_r ebeldes depois da xegada do Barão de Caxias i sua assembléa
constituinte i actos d'esta i sua dispersão espontanca .

§ 1 . Interrompamos por poucos momentos a narração do s
· sucessos da guerra, e contemplemos os rebeldes na sua
viela interior.
A prezença do Bar o Q.e Caxias no Rio-grande do Sul
não podia deixar de ser considerada pelos rebeldes como
um facto grave, pois significava mais um esforço elo governo
central para submeter a rebeldia.
Era um general prestigiozo, que vinha incnmbir-se da
guerra, e trazia novos elementos de força com acrecimo
de tropas, de armamento, e de petrexos belicos.
§ 2. Da parte elos rebeldes cumpria pois empregar novo
esfor ço, para que se não desmoronasse o artefacto àa repub lica de Píratinin.
O goyerno republicano conheceo a necessidade de tornar
efetiva a reunizto do congresso constituinte, tantas vezes
,
prometida, e sempre adiada.
Assim daria sinal de força e vitali dade ante a província,
e ao mesmo tempo satisfaria as aspirações e exigencias
d'a.queles, que na revolu çfio sonhavão com a organização
de um reg·imen regular de governo democratico.
§ 3 . Ja vimos, que ao eleger-se o Prezidente do alcunhado estado rio-grandense em 6 de Novembro de 1836,
foi imposta a este supremo magistrado a obrigação de
'3onvocar uma assembléa constituinte, em cujas mãos dever ia elle rezignar o poder, que então se lhe confiava.
A convocação à.' esta assembléa foi porem adiada. por
muito tempo, sob o fundamento de não permitir o
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estado de guerra, que uma eleição, ao menos aparentemente regular, se fizesse.
§ 4 . Par:1 que porem o P rezidente do estado n~io procedesse por si só em negocias graves, e se figurasse
uma rcprezentação qualquer ela vontade geral ante elle,
foi sugerida ·a idéa ela creação de um conselho rcprczentati vo dos municípios .
Com efeito por decreto de 18 ele Setembro de 1838
foi convocado um conselho ele procuradores geraes elos
municípios, ao qnal podessc o Prezidente da r epublica
consultr"r nas suas deliberações, afim elo que estas, conforme se expressava o mesmo decreto, apareçãó com o
cunho ele retidão.
No mesmo acto se determinou, que c~tda município
nomearia um P rocurador geral, que o represcntaEse no
conselho .
§ õ. Procederão à eleição os municípios ele Piratinin,
Jaguarão, Rio-pardo; Sfio B01ja, Alegrete, Caxocira,
Cruz-alta, Cassapava, e Triunfo, fazendo -se eleição tambem
na vila Setembrina, essa clilécta croaçito elo góverno insurgente.
Nos demais municípios a ocupaçiio legal não permitio
a dezejacla eleiçã.o, e estes mnnici pios farão o ele Portoalegre, Patrulha, Sito Jo:~.é elo Norte, Rio-grande, e Pelotas.
§ 6 . Embora j a em Março de 1830 estivesse feita a
eleição dos Pro curadores gentes clvs município!'.!, todavia
o respectivo conselho só em Dezembro seguinte pôde instalar-se em prczcnç::t do Vice-pr eúdente cb repuLlica,
por axar -se então o Preziclente efetivo á frente do exercito
em operações .
O a,cto da instalação celebrou-se na vila ele Alcg;·ete,
ent~io capital elo governo da republica, e a elle assistirão
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Xa.gas Mar tins d 'Avila pelo município do Rio-pardo,
Dr. Antonio Jozé Martins Coelho por Piratínin, Serafim
do s Anjos F rança por Setembrína, Manoel Gonçalves
da Silva por J aguarão, Jozé Carvalho Bernardes pela
Caxoeira, e Ricardo ·de Magalhães Filho por Alegrete.
Erão pois reprezentados 6 municípios d0s 10, que tinhã.o
fei t.o a competente eleição .
§ 7. Este conselho r ealizou 3 Eessões apenas, tratando
mt primeira cb convocação e eleição da assembléa consti-tuinte, e nas duas seguintes de ass untos economicos e
particnlar~s ct; pouca im portancia~
A respeito da assembléa constituinte o conselho deliberou, que desde ja se tomassem as necessarias providencias para a pronta instalação d'ella, -rezolvenclo. que
esse corpo reprezentativo se comporia de 36 deputados
nomeados. por eleição geral feita pelo metodo incliréto adotado no Brazil .
O conselho tambem deliberou, que se procedesse á eleição de Vereadores para as Camaras municipaes, e de
Juizes ele Paz para os distritos ou fregue7.Ías .
§ 8. Em 10 ele Fevereiro de 1840 fez-se, por decreto
prezídencial, efetiva a convocação da assembléa constituinte, mandando-se proceder á eleição dos seos membros, bem como a ele Vereadores, e Juizes ele Paz .
Para essas eleições publicarão-se instruções, que r epetião com insignificantes modificações os pr eceitos, que
reg·ulavão no Imperio, em virtude do Decreto de 26 ele
Março de 182~1 .
A nomeação de Vereadores e Juizes ele Paz era ·di,.
réta; a ele deputados da A ssembléa constituinte devia
Jazer-se por intermedio de eleitores dezignaclos pelo voto
clos ciclaclãos ativo s de cada parochia.
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abertura do congresso constituinte, que devia ser tamb em legislativo; e as eleições fizerão -se nos municípios
çlominados pela rebeldia.
Os mais proeminentes cabecilhas ela revolução, quer ·
militares, quer civis, axarão-se entre os eleitos da intitulada nação rio-grandense : Antonio Neto, Bento Gonçalves, Onofre Pires, João Antonio, · Jozé 1\Iai'iano, Is- mael Soares, Padre Francisco elas Xagas Martins, Oliverio
Or tiz, Jozé Gomes, e outros ahi figuravão, no enfretanto
qne e nome do general David Canabarru, apenas aparecia
entre os suplentes com 855 votos, quando os primeiros
deputados eleitos o fôrã.o com mais ele 3 .000 su{i:agios .
§ 10. Tal acontecimento era sintomatico ela c1i~cordia,
qu(3 j:~ lavrava entre os principaes caudilhos ela revolução,
e que não produzia mr.ior ostl· o,~ do, e mais impor tantes
consequencias em razrio de axar-se em clecaclencia a rebelião..
David Canabarro começara na revoluçfio em gr:.o subalterno ; mas por seos dotes militares era oj e temível competidor elos dous mais conspícuos cabecilhas Antonio Neto e·
Bento Gonçalves.
§ 11. Não obstante estarem ·eleitos os membros do congresso constituinte desde Outubro de 1840, son~ ente em L
de D ezembro ele 184-2 foi o mesmo congre:õso instalado ..
N'esse dia, reunidos 22 deputados, depois de 3 sessões
preparatorias, abri o-se a Assembl( a col1stituinte na capital
elo estado .
Compareceo o P rezidente da republica Bento Gonçalves,
leo a sua fala de abertura, e retirc,u-se; deixando em mãosda assembléa os poderes, que lhe avião sido delegados.
§ l2. O clep ozitario ela suprema antoriclade nacional
procurava ostentar -satisfaçFio, e esperanças pelo estado da.
Tepublica, que aliás n/io podia ter.
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Elle c1i7.ia aos representantes do povo : JYieo coração
palpita de prazer, vendo oj e assentados n 'este venerando
r ecinto os escolhidos do povo, em quem estão fundadas
as mais b ~?las esperanças do nosso- paiz. Eu me cong-ratulo
conwosco por tão plauzivcl sucesso.
Bento Gonçalves previa, que esse congresso seria motivo de explozões intestinas, e bem percebia o perig-o da
sua r epublica ; cumpria porem como político externar
idéas lizong-ciras e animadoras. Assim o fez.
O Prezidente da r epublica, em seg-uida exhibia as cauzas
da demora ela reunião do cong-resso na c·onal, atribuindo-a
ao es tado convulsivo da provín cia, e pedia aos r eprezentant~s popUlares a org-anizaçfío ela constitui ção política do
estado, a decretação de meios para b em governar, e a
refurrna das leis provizorias da nação no sentido de moralizar os costumes, garantír a vida, e assegurar a propriedad e.
§ 13. Mal deixava Bento Gonçalves o recinto da Assemblea, esta constituía a sua meza administrativa permanente, elegendo seo preúdente o Padre Ildebr ando de
Freitas Pedrozo, e nomeava uma cummissão para ag-radecer
ao Prezidente ela republica os serviyos prestados á patria, e
a confiança, com que d'elle esperava a continuação do bom
dezempenho elo poder na sua pessoa deleg-ado.
O poder ditatorial pois continuaya, e continuou; porque
esse cong-resso consti tuinte nada obrou de importante para
mudar a situação elas couzas, ist0 é, dar vig-or á intitulada
r epublica, e fazer da nação rio-grandense uma potencia
r e·>
·ular .
.:>
A espada do Imperio ahi estava para não dar ao fig-urado estado condições de estabilidade, e ordem interna.
§ J 4. A Assemblea constituinte do Alegrete celebrou
alg-umas sessões, dirig·io aos povos elo mundo uma procla-
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mação nunciativa da sua mi ssão, promulgou mn decreto
r egulando o modo ela sanção elas leis, e outro suspendendo
as garantias inclivicluaes, verdadeiro arremedo da lei de
suspensão de garantias decretada pelas nossas camaras
legislativas com a data de 11 ele Outubro ele 1836 .
Alem d'isto publicou maisalwms actos r elatiYos a assuntos
de mínima importancia, que J~ enlmma con~equencia notavel
tiverFto, nem podião ter .
§ 15. A r eunião elo congresso constituinte elos r ebeldes
denunciou o estado de fntqneza, em que s.e axava a r epublica rio-grandense ; por quanto, ameaçada pelas forças
im1jerines, via agora levantada em seo seio a dissensão
mais Yiolenta elo que nunca.
Ellc mal pôde r eunir 22 membros par a a sua instalação;
numero apenas excedente á metade ela sua totalidade.
§ l G. Uma situaçfio política, que inaugura-se, traz
sempr e comsigo o entuú asmo, qne produz o concurso elas
vontades para um determinado fim .
Si a r apublica tivesse ainda por si o fervor elos seos
sequazes, cer tamente os deputados eleitos serião press uro~
zos em comparecer ao acto mais augnsto ele nm povo,
qunl é a congregação elos r eprezentantes populares para
formulai· as bazes cb pacto social.
Assim porem n~o acor1teceo : a discorclia intestina não
perrnitio uma r eanião lizongeira e esperançoza ; só uma
das fracç\)cs concorreo, a outra procurou peb auzl·ncia
exprimir o seo desp razer c d esconfiança.
A reunião dos eleitos da r ebeldia pois foi ocazi[io de
desgostos e di vergencias ; e 1~ão poclendo tal congresso
tomar o caracter de seriedade e importancin, que a similhantc corp oração política competia, espontaneamente dissolveo-se em 10 ele Fevereiro ele 18-!3.
§ 17 . P or esse tempo o Barão de Caxias incetava as
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suas operações marciaes, e movia o seo exercito do passo
de São Lourenço no rio Jacuhi para o interior da campa11ha, como :fica relatado.
Parecia, que a boa estrêla do guerreiro assim j a prenunaiava o seo futuro triunfo com o pleno exito da cauza
imp erial.
CAPITULO XXII
Projeto da constitui ção da republi ca ; extrato d'elle.

§ 1. Depois elo mais de um mez ele reunida a Assembléa
constituinte, foi no dia 8 de Fevereiro ele 1843 aprezentado
o projeto de constituição política do estado rio -grandense,
como e~1faticamente o d enominavãQ os seos fautores .
Embora os autores d'esse proj eto nutrissem a convicção
de que elle não seria j amais uma r ealidade, atenta a clecadencia ela camm elo pretenso estado rio-grandense, entenderão com tudo dever aprezentar o rezultaclo elas suas locubrações políticas : er a a fraqueza com aparencias ele força .
§ 2. A Assembléa constituinte avia nomeado um a commissão pai-a organizar o plano de constituição, que devia
r eger a nova republica. Esta commis~ão , composta de
-5 membros, aprezentou o projeto, o qual vinha assinado por
J ozé Pinheiro de Ulhoa Cintra, Francisco de Sa Brito, J ozé
Mariano ele Matos, Serafim dos Anj os França, e Domingos
Jo ié cl'Almeida.
Todos esses indivíduos tinhão figurado nos negocias mais
importantes da republica, ocupando pastas de ministros
de estado em diversas circunstancias: avião pois contribuído
ativamente para a existencia ela nova ordem de couzas,
a que pretendião dar organização, e era natural a sua cola. -borttção n'essa ompreza.
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§ 3. O projeto erigia uma r epublica democratica, sendO"·
o Senado o corpo preponderante da nação.
Era uma especie de Senado romano ; parecendo terem
os autores do projeto procurado inspirações na leitura deTíto Livio, e demais escritores da istoria d'essa ·republica,
que terminára na degradação imperial, exhíbida nas paginas
vigorozas e verberantes de Cornelio Tacito.
Ao símile na pi!xte essencial só faltoLl o poder da Cl·eaçãodo ditador; poder, com que o Senado romano, no dizer do
Baru.o do Montesquieu, arrancava das mãos do povo o gov erno, quando assim bem lhe parecia.
Para que o leitor forme ídea mais completa da pr~jetada
r epublica, aqui consubstanciamos as dispozições essenciaes,
do csbGço constitucional aprezcntado na asscrnbléa constituinte de Alegrete.
E lle fo i lido, -em sessão do congresso, ma s n?to x egou a t~r
di scussão por cauza da subscquente dispersão cl'esse corp()
reprezentativo.
§ 4. Emquanto a sociedade, territorio, e forma de gov erno, dispunha o proj eto, qu e a r epublica rio-gmnclense
seria. a associação política ele todos os cidadã.es rio-grandenses, os quaes fortnaririo uma nação livre e independente?
n ão admitindo com qualquer outra laço algum de uniao ou
feder ação oposta á inclepenclencia do sco regimen interno.
O seo territorio constaria ele todo ·o paiz da pr ovíncia do
Rio-grande do Sul ; o seo governo seria republicano constitucíona.l r eprezentativ o, rezidindo essencialmente no p ov()
a soberania, da qual t odo o cidadão fazia parte.
Esta sob erania não se exerceria dirétamente pela naçãor
mas sim p cir via de delegação conferida por eleição.
§ 5. Para exercício da suprema autoridade, dividia-se
esta em trez ramos, que constituião o poder legislativo,
o poder ex ecutivo, e o poder judicial; e as funções d'estes
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}Joclcrcs crZLO clelcga.clas pelo povo a corpos separados c
inclepcntcntcs uns elos outros.
Erào rcpt\.:~cntantes cb r epublica a Assembléa geral c o
I rcz ic1entc do estado.
§ G. A Asscrnbléa geral dcvidía-se em Camara elos
Deputados, c Senado : legislava com sanção do Preziclente
-elo estacl•J, clccretava a guerra, concedia anistias c perclfto,
·creava Clllpregos, e apr ovava ou clezaprovava os tratado s
com as potencias estr angeiras .
§ 7 . A Camara elos D eputados era eleita diretamente
pelo po,o, c durava por -1 annos.
Cada Dep utado concspondería a 5 .000 abitantcs ; mas
emquanto se não fizesse o cadastro ela população, elcgcrse-ifio 2,_l:rcprezcntantes .
Os Deputados tcrião subsidio e ajuda ele custo.
A esb camara competiria acuzar perante o Senado ao
Preziclento ela republica, aos membro s elas duas ca maras,
aos JI.Iiuistros, ao s Conselheiro elo Estado, c aos j túzes elo
S upremo Tribunal elo Justiça, bem como proporia em lista
tríplice os Senadores, que se ouvessem ele renovar por
terços.
Cabia- lhe privativamente a iniciativa sob re impostos e
recrutamento, o exame elas administrações prezidenciaes, e
a precoclencia na cliscussfto das propostas do poder executivo;
o quo sign ifica a immediata influencia elo povo no go~
v orno.
§ 8 . Os Senador es serião em numero ele metade elos
Deputados, duraria por 12 annos o seo mandato, snbtituinclo-se um ter ço elo pessoal em cada legislatura.
A reforma do primeiro e segundo terço far-se-ia por
lista triplico aprez.entacla pela Camara elos Deputados ao
poder executivo ; o terceiro terço seria substituído por
eleição indireta elo povo .
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Os membros cl'este corpo legislativo recebifio o dobro do
subsidio elos Deputados.
O Senado tinha por atribuição privativa julgar os fun cionarias acuzados pela Camara dos D eputados, o convocar
a Assembléa geral nos cazos extraorclinarios, ou proviessem
ele abnzo elo Prcziclente da republica, on da urgencia de
providencias legislativas.
§ 9. O Preziclente elo estado era eleito pel~ A sscmbléa
geral no 1° dia de Julho do segundo anno ele cada legislatura..
O poder cl'este funcionaria era restrito : não anistiava,
e as nomeacões ele magistrados, ele commandantes ele forças
ele mar e terra, c ele diplomatas, que fazia, clepenclião ele
Aprovação elo Senado.
Tambem cl'essa aprovação clepenclião as nomeações ele
x efes ele reparti ções ele fazenda, e a promoção de generaes
e c01·oneis.
Era o Prezidente da republica o supremo diretor elo
exercito nacional, mas não o commanclava pe~soalmente sem
consenso elo Senado, e n 'este cazo o Preziclente elo mesmoSenado exercia as funções ele Preziclente da republica.
A força militar era permanente ; mas. o seo numero era
annualmente fixado por lei da Assembléa geral.
Para o exercício elas funções preziclenciaes, o Prezidente
da r epublica nomeava livremente ministros, que alias respondião por seos actos, não obstante a existeneia ele ordem
elo xefe do governo.
E ste nomeava conselheiros por 4 annos, para consultru~
e.m negocias g rayes do estado .
§ 10. O poder judicial incumbido da faculdade de
aplicar as leis nas cauzas cíveis e criminaes, era ii1dependcnte, e excluzivamente exercido por tribunaes, juizes, e·
j urados.

l õ9 Na capital da r epublica averia um Supremo Tribunal
de Justiça i na mesma capital, nas cidades, e vilas crearse-ifio os tribun aes de apelaçrto, que parecessem n ccessarios, para julgar em eegnnda instancia i nas cabeças de
comarca cstarirto Juizes de Direito par a a b oa administração da justiça, c Juizes de Par. para conciliar os
litígios.
Os Juizes de Direito erão perpetuas, mas podião ser
rem ovidos e suspensos pelo poder executivo.
§ 11 . A administração lo cal era r egulada por mumcipios .
Na cabeça ele cada município avia um Diretor, e em
cada distrito um Intt·ndente subordinado a ?.tquele, ambos
n omeados pelo poder executivo. A elles estava confiada a
policia. ·
Em todas as cidades, e vilas averia uma Camara municipal, eleita diretamente pelo povo, incumbida da econo ·
mia t~sp ecial elo município .
. § 12. Liberdade de imprensa, probibição ele vínculos,
abolição ele nobreza, liberdade ele industria e c0mmercio,
in.strução primaria gratuita 7 socorros publicas, direito de
reprezentação ante os poderes nacionaes, direito ele denunciar e acuzar por crimes ele responsabilidade, liberdade ele
ação, só limitada pela prohibição expressa em lei, taes erão os
princípios, que o projeto ele constituiçuo consagrava para
segurança elas regalias individuaes .
Não gozav:Io elo direito do voto os cidadãos, que não
sabião ler e escrever, ne ~u podião ser eleitos pai·a o cargo
de Deputado os naturalizados, e os acatolicos.
Emquanto á materia ele consiencia o mesmo projeto
estabelecia uma r ergiã0 dominante, e era ella a r eligião
catolica apostolica romana, permitindo ás demais r eligiões
culto domestico unicamente.

--,-- 1GO § 13. A constituição projetada mandava v1gorar as
leis atualmente existentes não opostas a ella.
A mesma consti tuiç:lo era reformavel ; devendo proceder-se á reforma, quando clous terços dos votos de
ambas as camaras legisla ti v us reunidos a decretassem.
§ 14. Tal e1'a o plan o cl'esse novo pacto social, no
qual vemos a mescla das dispozições do nosso codigo
constitucional com as das constituições republicanas da
Amei-ica.
Não ·analizamos o projeto ; o nosso intuito, n'cste
opusculo ou memoria, é apenas narrativo ; queremos
tam somente expôr as couzas
rapido sumario, e não
commental-as.
li.xtratando o projeto da constituição republicana dos
r ebeldes do sul, tentamos dar ao leitor uma idéa geral cl 'esse
trabalho, aprezentando o mecan ismo elo govemo planeado.;
oxalá o tenhamos conseguido.

em

CAPITULO

XXIII

Assassinato político de Paulino Fontoura i morte de Onofr e
Pires em duelo com Bento Gon~.alves i carater domesti co da
r epublica elos rebeld e~ .

§ 1 . Alem ela reunião do congresso constituinte, por
esse t emp o dous facto s graves oconião no seio da rebeldia, quero falar do assassinato político do Vice-prezidente da · republica ·Antonio Paulo da Fontoura, vul- .
garmente conhecido pelo nome de Paulino F ontoura, e
do d uelo de Bento Gonçalves com Onofre Pires.
Ambos estes fac tos denuncião o desmantelamento, a
que. avião x egaclo os negocios ela preconizada r epublica.
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_§ 2. Paulino Fontoura, instalada a assembléa constituinte, tentára dirigir alguns deputados, os quaes, embor:a
-em minoria, clispunhao -se a romper em dezabricla opozição ao Preziclente da republi~a, contrariando sobretudo
a providencia re!ativa ao confisco dos bens elos legalistas.
D'ahi surgir ão dezavenças, que derão em r ezultaclo o
assassinato de Paulino Fontoura .
Axava-se este em Alegrete, quando, á noite, por uma
janela da sala de sua caza, dispararão-lhe um tiro, cuja
bala o prostou ferido. Sobrevindo-lhe o tetano traumatico,
faleceo poucos dias depois .
§ 3. Acerca cl'este acontecimento espalhou-se o boato
ele ter sido o crime obra cl'aqueles, CL0os planos ião
contrariar o rompimento ele opozição no seio do congresso
constituinte, acuzanclo o rumor vulgar como participante
do facto o proprio Bento Gonçalves.
Não aparecem provas ela acuzação; é porem certo, que
o atentado originou-se ela atitude política tomada pela
vitima entre os seos coreligionarios.
Em dias posteriores não faltou quem atribuísse o crime
a plano dos legalistas : esta arguição porem . não pó de ter
fomento -de verdade, quando é certo ter sido o crime
praticado em razão da defeuh que o cabecilha republicano
tomára pelos interesses da propriedade cl'esses mesmos legalistas.
§ 4. Onofre Pires, tun dos coligados com Paulino Fontom;a em idóas ele opozição no congresso r ebelde, fez celebrar oficio funebre em memoria elo finado .; e como procedia por animadversão a Bento Gonça:ves, não se esqueceo
ele despertar os n-lmores infensos a este, inserindo nas suas
cartas de convite para o acto religiozo o seguinte trexo :
Fazem amanhan 7 dias, que deixou de existir n 'este vale
ele lagrimas o Vice-preziclente Antonio Paulo da Fontoura,
G.

C.

11
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aos seos amigos, e aos seos concidadãos.
N 'essas cartas ahi ficava uma provocação á autoridade
suprem:t responsavel por tal facto ·: as clezavenças entre
Onofre P ires e Bento Gonçalves agravarão-se.
§ 5 . Onofre Pires não guarda rezerva no clezabafos,
e em suas palestras injuría a Bento Gonçalves com O·
epíteto ele ladrão.
Siente este ela afronta irrogada ao seo carac ter, escreve
epístola ped.inclo satisfação ao ofensor.
E ste não ezitou: e a carta de resposta começava n'estes
termos : Cidadão B ento Gonçalves ela Silva. Ladrão da
fortuna, ladrão ela viela, ladrão da onra, e ladrão da liberdade é o brado ingente, que contra vós levanta a nação
rio-grandense, ao qual, j{t sabeis, que junto a minha convicção, não pela geral execração, ele que sois credor, o que
lamento, ma~ sim pelos documentos justificativos, que
conser vo.
§ 6 . A t ão preremptoria r esposta seguio-se immecliato.
dezafio, que foi aceito .
Os dois contendores sozinhos sahirão elo acampamento, .
onde se axavão, e baterão-se á espada em lugar ermo, e
sem t estimunhaB .
Onofre Pires, muito mais poBsante do que Bento Gon-çalves, porem menos agil e menos c1éstro no manejo das
armas, r ecebeo clous ferimentos, que o impossibilitárão ele
continuar o combate·.
O vencedor deixa o antagonista ferido, e vem ao acam-.
pamento buscar meclicos ; quando porem estes e outras
pessoas xegarão ao lugar do cluélo, o vencido esyaía-se
em sangue, e dentro de poucos momentos finava- se exhausto.
de forças.
Este sucesso acontecia em 27 de F ever eiro de 1844: .
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Divulgado o facto é intimada a Bento Gonçalves ordem
de prizão, da qual é relaxado no dia seguinte, por entender
o governo da republica ter elle cumprido um dever ele onra.
§ 7. Foi semprt;; a violeneía a viela intestina ela repnblica ele Píratinin .
Para darmos amostra de quaes erão as regras do seo
governo, mencionaremos o facto entre o Contador-geral
do Tezouro-nacional, e o Ministro da fazenda.
Opozera-se aquele a uma operação financeira, em que
este aliás punha grande empenho por considerai-a necessaria e urgente .
O ministro, para censurar o subalterno, que em p.e tição
ao governo pretendia j ttstificar-se, lavra extenso clespaxo,
que começa pela seguinte maneira : Arbitraria, ilegal,
mizeravel, xocante, sinão críminoz9, foi o procedimento
do suplicante, que abuzanclo ela bôa fé elos demais membros da caixa ela amortização, se opôz ao movimento ela
tenue quantia ele 240aooo para a caixa elos rendimentos
ge1:aeo, como se orclenára.
§ 8. Eis o que vinha a ser a republica rio-grandense :
no governo político o assassinato como supressão ele uma
dificuldade a planos partidaríos ; na aclm:nistraçfio a injuria elo· superior contra o subalterno ; nas rela ções privadas o duélo para clezafron ta ele ofensas supostas ou reaef.
Tudo isto prova, que a republica só eleve ter por baze
a ilustração elo povo ; mas a republica ele Piratinin levantava-se no meio ele uma população na maxima parte sem
. instrução, e :~em amenidade ele costumef, qual era então
a população ela nossa campanha elo sul; por isso inapta
para o regimen ele democracia.
Iluminae o povo, c o tereis democratizado, a bilitanclo-o
a governar-se por si mesmo. Ahi está o grande r; Cl·viço 11
liberdade elos pons.
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CAPITULO XXIV

Condição dos beligerante3, perseguição contra os rebeldes ; combates; destroço dos mesmos reb eldes nos Porongos; conflitos
finaes.

§ 1 . Vimos findar o anuo de 1843 com efetiva e continua. perseguiçD:o dos rebelde··) durante a qual der ão-s'e
varios com1:Jates parciaes, sempre desvantajozos aos soldados
da rebeldia.
.
Vae começar o anno de 184-1, em que assistiremos
continuação d'essa m 2sma perseguição, que tem de
protrair-se em territorio extranho, e dar em rezultado novos
con:flitos parciaes.
;:~

§ 2. As operações do novo anno incetarã.o-se. nas seg intes condições militares.
O general em xefe das forças legáes estava á frente
de uma coluna do seo exercito composta de 2.000 omens;
o Brigadeiro Bento Manoel á frente de outra composta
de 3.200, e o Tenente-coronel Francisco Pedro á frente·
de outra composta de 1.000.
Contavão pois as tres colunas uma força de
.dados.

6.200 sol

Alem . d'es ~ a força - de cmstante movimento, estavão
guarnecidos como postos militares, afóra Porto-alegre,
Rio-grande, e São Jozé do Norte na _ orla marítima, os
seguintes pontos interiores : Pelotas, Cassapava, São Ga:.
briel, Rio-pardo, Cruz-alta, Alegrete, e São Borja.
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A for ça t otal do exercito legal na província excedia
de 11.000 olllens. (*)
Para o movimento de toda essa força aYia uma rezerva
de 15.000 cava'os nos rincões mais idoneos, diligenciando-se nas vizinhas republicas a aquizição de mais·
cavalhada.
§ 3. O intitulado governo da republica, qne a corr espodencía oficial de então apelidava ele governixo elos
farrapos, e a quem o nosso ministro ela guerra qualifica\' a ele go-verno fantastico, não tinha pouzo certo, vagando pelos distritos ele Piratinin e Cangusssú, e o
exercito rebelde não passava de 2.000 omens, que reunião-se sob diversos xefes sem permanencia em pontos
determinados.
Emquanto á cavalhada os rebeldes tinhão quanta
bastava pant as suas forças, avenelo - a . por compra, ou
por tomaclia das estancias dos seos adversarios.
Elles poclião então dispor ele mais ele 20.000 cavalos,
que mantinhão em invernadas convenientemente dispostas,
sendo algumas cl'ellas em territorio elas republicas front eiras, sob o nome de pessoas aderentes á repub:ica rio-grand ense, as quaes prestavão-se a figu rar como proprietarios.
§ 4 . O general lJl·azileiro tinha r cconhencido por exp eriencia propria, que os rebeldes não poderião ser
(' ) Na segninlc forma :
Estado maior.
Infantarhl de l inha .
Ar\ilharia .
Cavaiaria .
Guarda nacional .
Alem
praças.

elo

corpo de depozilo em

33
7. 046
317
3C6
3.625

11. 387
Porto-alegre então com 153
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eficnsmcnte - batidos, cmquanto nos estados vizinhos se
poclesscm elles acolher, c d'a.li voltar refeitos de gente,
munições, c cavalos.
Atendendo a isto, nos fins do anno precedente insüíra com o governo imperial, n:firn de qn e seriamente se
tratasse ele obstar o mal.
E m D ezembro ele 18-:!:3 dizia o mesmo general ao seo
governo : Sou ele opini~i o, que sem acordo definitivo
com um dos cont ndorcs elo estado oriental (Manoel Oribe
e Frntuozo Rivcra) nu.uca será possível concluir ele todo a
guerra n 'esta província ; por isso que os r ebeldes, sempre
que são perseguidos pelas nossas forças, abrigi:to-sc n 'aquele
estndo, e n 'elle J.'eccbcm os r ecursos, ele que carecem.
§ 5. A nossa ii:ont:õira elo Rio- grande do Sul entesta
com a republica do Uruguai, e com Corrientes1 província da corifederação argentina. No territorio ele ambos
os estados axavão outr 'ora os r ebeldes franco agazalho
e aux ílios ; agora porem mudava-se a fortuna .
O governo imperial, atendendo a essa situação de
couzas, enviúra para lVIontevicleo um ministro rezidente,
que se entendesse com o então .Prezillente da republica
do Uruguai Manoel Oribe, e tamb em com o ditador João
l\Ianoel ele Rozas em Buenos-aires .
A pessoa nomeada fo i o magistrado Cansansão ele SillÍmbú, p osteriormente Senador elo Imperio .
§ 6. Elle aprezentou-se em 1\iontevideo em fins ele
1843, e no seguinte anno aparecerão os efeitos elas diligencias do governo imperial acerca elos rebeldes, que
então j a rúo encontr av?io largo favor em territorio ex' tranho ; porque :01anoel Oribe, nas terra s ele sua juriscliçã.o, e J oaquim Madariaga, na sua província de Corr ientes 7
tiverã.o de accecle : ás instancias do governo elo Brazil 7
com quem cntrarã.o em acôrclo.
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Ao gener al ern xofe do exercito brazileiro foi permitido comprar e receber cavalhadas, bem como penetrar
no territorio vizinho.
Assim preparado o Barão ele Caxias, recomeçou a
tarefa da perseguição dos rebeldes .
§ 7. Em Março de 1844 João Antonio, depois ele der~
rotado em Batoví por Demetrio Ribeiro, a 26 de Dezembr u antecedente, estava refugiado corn 300 omens
em tenitorio correntino, e procurava regressar ao Imperio, ao passo que David Canabarro, seguindo na. província. do R io-gra.ncle elo Sul a costa do Quarahim , bus·cava aproximar-se da fi:onteira para. reunir- se ao seo
compa.nheiro de trabalhos .
E ste movimento ele junção o Barão ele Caxias se esfo rçava. por impedir, margeanclo a dita fronteira ; em
vista do que Jo ão Ant,onio r etrocedeo para Corrientes, e
.ali, por instancia do mesmo Barão, é c1ezarmado pelo Governador J oaqnim JYiadariaga.
§ 8. O Barão de Caxias, xegado á frontei ra ele Sant'Anna
do Uruguai, ent:lo povoação, e oj e vila de Urnguaiana, celebrizacla depois pela rendição elas for ças paraguaias commandaclas pelo coronel Antonio Estigarribia em prezenç.a d@
Imp éraelor elo Brazil, a.rmou 3 lanxões para defeza elo rio
Uruguai, e d'ali busca Antonio Neto, e Bento Gonçalves,
·os quaes n 'essa epoca estanciavão no Livramento, atual~
.mente decorado com o titulo de vil a.
§ 9. O Barão no intuito de dar providencias administrativas, xega a cidade elo Rio-grande, vem até á capital,
e com demora de poucos dias 1 encaminha-se ao seo elestino, isto é, á perseguição elos dois xefes r ebeldes Antonio
Neto, e Bento Go nçalves, os quaes com Davicl Canabarro
-abanclonão a pozição do Livramento, onde a 24 de Junho de
.1824 j á estava o xefe elo exercito brazileiro.

i

;

Bento Gon çalves e Antonio Neto- buscão as a~jacencias
de Pir a.tini , David C;1nabarro seg.: c em procur a de Bagé ;·
mas perseguido por Bento Manoel transpõ~ o rio Quarahim
com 1.200 omens, e r efugia-se no territorio oriental.
§ 10. Emquanto o general em xefe do exercito. brazileiro assim acossava os r ebeldes, sem deixar-lhes descanso,
o Brigadeiro Bento Manoel em Alegrete e Mi ssões, e o T enente-coronel Francisco Pedro -por Cangussú c Piratinin
n ão deixavão quietos os soldados da rebeldia.
Foi no curso d'essas perseguições, que vario s conflitos
ocorrer i'io.
§ 11. Francisco Pedro, sabendo que uma ljcquena força
r ebeld e axava-se em Bagé, sob as ordens de Antonio·
Manoel do Amaral, para ali dirige-se no in tento ele surpreenclel-a; como porem mudasse este de acampamento, não pôde·
r ealizar--se a snrpr eza, e o xefe r ebelde, a um entando a sua
força, dá ele subito com 336 omcns sobre Francisco Pedr o,
qúe, tendo apenas 220 soldados, é destroçado, deixando
prizionciros um Major, mais ti oficiaes, e 40 praças ele pret.
O combate, que succdeo a 16 de Março de 1844, junto
ao arroio c~ncliota, durou mais ele 2 óras, ficando no campo
de ambos os lados alguns Chdavercs : ahi é feri do leve. m ente Francisco Pedro, e perece um filho ele Bento
Gonçalves .
Esta derrota de Fran isco Pedr o assüs apr egoacla foi
pelos rebeldes, que derão-lhe proporções exrigeradas, maslogo desmentidas.
§ 12. N'esta exctnsão logrou todavia o ativo legali sta
aprizionar um pcrsouagem importante da r epublica, qual
foi Domingos cl' Almeida, varias vezes ministro, e magnata.
preponderante no governo elo preconizado estado rio-grau-·
denso.
Este prizioneiro, p assa do s poucos dias, ev::tc1io-se, com.
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drm Eeos amigos.
Elle proprio fez a exposi çao cs ~ rita da sua f~1ga, e acuzou a sua inconfidencia.
No mez ele Julho seguinte Francisco P edro conseguia
em suas ·excursões mais duas capturas importantes ; o forão
as do Coronel J ozé Mariano de Matos, Vicc-pr czidente da
r epublica, e ele J oaquim Pedro Soares, ativo o diligente
cabecilha ela r evolu ção .
§ 13 . O supradi to Antonio Manoel do Amaral, depois do
seo triunfo sobre Francisco Pedro, encaminha-se para a
vila de J aguarão, contra a qual acommcto com 280 omons
no dia 21 de J1mho do r eferido anno : ahi porem é infeliz;
pois, sendo r epelido, encontra a mor te com 13 dos s.eos comp anheiros.
A legalidade apenas sofTe nas suas fileiras a ~orda de
uma vida.
§ 1L.1. Em 26 de Outubro Bento Manoel mandou o Major
Antonio Fernandes Li ma surpreender a Bernardün Pinto,
que, sendo Braúleiro, e clizenuo-se ao serviço de Frutuozo
R ivera, g uardava uma cavalhada dos rebeldes, alem d-9 rio
Quarahim .
O mencionado of-icial passa o rio, surpreende Dernardino·
Pinto, mata-lhe 30 omens, aprizi na 9, e toma-lhe 1.800
cavalos, sem perda alguma dos soldados legaes .
§ 15. O anno de 1844 corria ao seo termo sem um feito
de guerra notavel por seos rezultaclos. Era xegado o mez
de Novembro; quando a 14 deo-se o combate de Porongos .
Francisco Pedro na lida constante de perseguir o inimigo,
acompanhava David Canabarro, que, regressando do estado,
oriental, avia reunido alguma gente, e acampava junto ao
serro ele Porong-os.
No dia 11 uma pequena força destacada por Francisco
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Pedro investe contra a vanguarda de David Canabarro,
matando-lhe 7 omens .
§ 16. O x cfe rebelde porem, não dando importancia ao
facto, persiste no seo acampamento, quando o infatigavel
lidador legalista, a quem os rebeldes por oclio e despeito
apelidavão l\íoringue, na madr ugada de 14 ele Novembro
o smpreende, e desbarata.
Francisco Pedro, á fi-ente de 1.170 omens, acommete con tra David Canabarro, acampado com 1.200 soldados i logra
aprizionar toda a infantaria inimiga em numer o elo 280
pr::tças ; e apreende toda a bagagen1, · abarracamento, grande quantidade de armas de infantaria e cavalar ia, archivo
do general r•lbeldc, 5 estandartes, 34 ofi.ciaes, armamento,
cartnxame, c a ultima peça ele artilharia., que os r ebeldes
posssuião, deixando elles no campo ela pelej a mais elo 100
caclaveres. Mais de 1:000 cavalos fizerão parte do despoj o.
§ 17. David Can~barro foi por tal forma snrpreendido,
que a sua gente não pôde combater por falta de tempo para
armar-se i por isso a tropa legal nem um so soldado perdeo,
tendo apenas 4 omens feridos .
Foi admiravel esta surpreza, e falando d'ella dizia o Barão
de Caxias : É sem duvida a primeira vez, que Daviü Ca"
nabarr o é snrpreendiclo: o que até agora parecia impossível
pela sua incansavel vigilancia.
§ 18. Após este acontecimento, no Passo do Leão, e a 14
do mesmo mez ele Novembro, o T enente-coronel João P ropicio com 600 omens destroçava Jacinto Guedes, á frente
de for ça ig ual, cauzando-lhe a morte de 7 soldados, e a 28
do mesmo mez F rancisco Pedro derrotava, jtmto ao Arroiogrande, e proximo ao supramencionaclo serro ele Porongos
o Coronel rebelde Joaquim Teixeira Nunes, que cabe mor to
em combate.
§ 10. L ogo depois, a 29 ele Dezembro seguinte, Vasco

171 -Alves, partia do territorio brazileiro com 100 omens; ia á
margem direita do Q.uarú no tcrritorio ela r epublica oriental,
A surpreendia o Coronel rebelde Bernardino Pinto, a quem
feria gravemente, e aprizionava com 4 ofieiaes e 13 soldadcs,
matando-lhe 7 omens, e dispersando o resto da sua força,
constante de 40 praças.
Assim desfexon-se ali o derradeiro golpe d'essa prol01r
gacla serie ele combates, conflitos, e surprezas, que, começada na terra ela patria pelo com bate elo Arroio-grande a
13 ele Outubro de 1835, findou a 29 ele Dezembro de 1844
em terra extranha. o ultimo sangue fraterno derramado
na luta foi eahir fóra dos patrios limi tes, n 'esse mesm o sólo,
d'oncle viera o fornento da guena e a sua procrastinaç~to .
§ 20 . QL1anclo essas couzas se passavão, D avid Cana,barro, ainda lobrigando esperar.ças, tentava esforços para
manter a luta.
Surpreendido e destroçado em Por ongos, como fica referido, não j ulgou possível reunir os fragm entos elo seo
exercito na fronteira ela província, convencido de ser logo
acossfl.do pelas tropas legaes ; por isso rezolveo buscar
algum ponto, onde contasse axar apoio para aumentar o
se o seq ui to.
Em 7 de D ezembro surgio elle na Encruzilhada com pouco
mais ele 800 omens; mas ap"enas ali apareceo, antepõem-selhe o Brigadeiro Jozé Fernandes, e o T enente-coronel
Andrade Neves, diante elos quaes elle clispersou a sua
comitivA,.
Desde Julho e Agosto d'este :1,nno que os rebeldes A,ndavão divididos em grupos de 20, 30, 40, e CO omens,
prontos a reunir-se em ponto convencionado, qua.nclo a
elle xamados ; agora David Canabarro debandava a sua
tropa; e os r ebeldes como força armada clezapar ecer ão d'ahi
por diante da frente elos nossos esquadrões.
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§ 21. Assim nfio mais se sucederão sanguinolentos conflitos.
Acabava a luta do gladio 7 que gera a inqnietaçfio e o
morticínio 7 frutos da guG1Ta 7 e ia começar a luta da raúio,
que devia dar concordia e vida, frutos da paz.
, CAPITULO XXV
Propostas de paz i negociações i concluzão d'ellas, e pacificlt·
ção da proviucia.

§ 1. O anno de 1843 fura de luta ; o ele 1844 de
perseguição aos rebeldes ; o de 1845 ià ser o da pacifica.ção.
A incessante perseguição, as derrotas nos conflitos,
a prizão de varias omens· de importancia entre ·os
r ebeldes, e a aprezentação de alguns xefes pedindo anistia
erão motivos de crecente dezanimo na reb eldi a, e de desmoralização da cauza republicana.
Os relJelcles pois dezacoroçoados, · e exaustos de forças,
deciclião -se a entrar nas vias pacificas.
§ 2. Depois da xegada do Barão ele Caxias á província, os rebeldes ensaiarão por vezes entabolar negociações de paz.
Em Maio de 1843 o ex-ministro d'estado do governo
da r opublica. Jozé Pedrozo dirigio-se ao mesmo Barão,
e declarou-lhe, quo os xefes da rebelião estavão dispostos a terminar a guerra por acommodação.
O Barão não repelio a proposta, tanto mais quanto
era recommendação do governo imperial preferir sempre·
a conciliação aos meios violentos.
§ 3. Sabida a boa dispozição do general brazileiro 7
David Canabarro 7 João Antonio, Onofre Pires, e Jacinto·

,Q-uedes tentar?Lo levar a efeito a tranzação ; mas consultados Bento Gonçalves, Antonio Neto, Joz é Mariano,
J ozé Gomes, e outros influentes na r ebeldia, manifes tar~io so poder ser aceita a acommoclação, mediante
-o reconhecimento ela província do Rio-grande do Sul
como estado federado ao Brazil.
T al reconhecimento era inaceitavcl por parte do general legalista, e a negocia<;.ão não teve seguimento .
§ L_l:. Posteriormente a isto Bento Gonçalves mandou,
por intermeclio de um seo parente, nova proposta de
paz, que não foi adiante por conter a condição do
indicado reconhecimento, isto é, a exigen~ia do triunfo
da canza da revolução.
Apareceo então como medianeiro F rutuozo Rivera, e
falou em novas propostas no sentido da t erminação da
guerra.
E sta proposta de B ento Gonçalves, e a mediação de
Frutuozo Rivera erão então meios estrategicos no intuito
de entibiar a perseguição dezenvolvída contra as forças
rebeldes : nada porem produzirã.o.
§ 5. Ainda um esforço quizerão os r ebeldes tentar.
Sonhando sempr e com o d.ezenvolvimento elo espírito
publico no Brazil no sentido elas ieleas r epubli canas,
contav~lo ser possível r esm·gírem novos movimentos revolucionarios nas províncias do Brazil, á similhança dos
.ele 1842 em Minas e São-Paulo.
Procurarão pois r elacionar-se com os omens notaveis do
partido liberal, nos quaes confiavão, persuadidos de que
t erião auxilio para a realização de seos planos, sendo a
idea predileta ele alguns dos paladinos r ebeldes a consà_gração ela demc,cracia no Brazil, mantida por uma conf ederação das províncias.
As suas carta:>, e as . suas exortações não produzirão

174 r eznl taclo ; e cmqt tanto o sul do Imperio clebatia-sen 'esse intento, o 1 esta elo paiz cl'isto não cogitav::t, ocupado somente na política partiàaria, que consiste na
exaltação ele um dos dons partidos e no abatimento elo
outro, am1.J os as similhaclos pelo vinculo comrnun da idca
monarc:hica., quo os prende c subordina .
§ G. Um commissario ela rebelião do sul veio á
corte, o depo is elo sondados e consultados alguns dos personagens mais notavois do partido liberal, regressou em
Setembro de 1844, levando aos soas commitontos o dezengano das suas chiméricas esperanças.
Então os rebeldes reputarão impossível o seo triunfo,
r cconbeccnclo quo nenhum elos dois partidos nll,cionaes
coac1j uvaria para a separàç~io do uma província Lrazileira.
Em fins de 18-14 e principio de 184f:> decidirão-se
poi~ a propor sinceramente a paz .
§ 7. Bento Gon çalves dirigio~so ao Bnrão ele Caixias,
e podia-lhe uma conferencia, que realizou-se com toda.
a rezorva e segredo.
Ahi declarou o Baâto, que n enhuma condição acm tm·ia, que não t ivesse por b aze a d~ pozição .:ias armas
e a ob oclioncia ao governo do Imperador.
Bem convencido estava Bento Gonçalves elo não poder
a guena pro seguir por parte dos r obolclos : toda via não
qui z aprezentar-se como fi-aco c vencido, mas pretendia
inculcar, que a clezistencia ela luta tinhr, por motivo oclezej o ele ver finda a discor c1ia ci vil.
F alou na proposta do federação el a província r ebelada
com a rcpublica elo Uruguai e com o estado do Corricntes
oferecida por F rutuozo llivera, por parte cl'aqucl a, e por
Joaquini. :M"adariaga, por parto d 'este, e finalmente aprezentou como condição ela cessação ela guerra o reco-nhecimento da clivicla da r cpublica rio-gnmclonsc, e IL
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confirmação dos postos obtidos pelos caudilhos no curso
da r cvolnçfio.
§ 8 . O Barão, conhecedor elo estado elas couzas, declarou firmemente a Bento Gonçalves, que, sem tomar com·
promisso algum, encarregava-se todavia ele levar i apreciação do Imperador as idéas elo 1~1ediaclor, podendo os
rebeldes passar para o outro lado ela fronteira, e ali esperar
soluçrio.
Bento Gonçal vos pareceo annuir a esta inclicaçfio, e retirou- se ; mas passados doi s dias mandou dizer, que David
Canabarro r ccnzava assentir ao ajuste.
David Canabarro era entuo o xcfe militar preponderante,
e embora tambem clezejasse a paz, todavia motivos ele
competencia o levavão a pôr duvidas a r espeito ela pacificaçã.o pelo modo proposto por .Bento Gonçalves : cl'ahi
proveio · a divergencia, e o adiamento da acommodação
defini ti v a .
§ 9 . Paravão as conzas n 'este pé, quando a 2 de Outubro de 1844: aprezenta-se ao Barão de Caxias o cabecilha
Ismael Soares, commissionaclo pelos dois xefes rebeldes
Bento Gonçalves, e Antonio Neto para faz er saber ao general
imperial a rezolução, em que ellc3 cstavão de deixar o serviço, em que estiverão empregados por espaço ele ü anos,
rezolufos a não osti!izar mais as forças do exercito imperial,
uma vez que o mesmo general envie Ealvo-conduto p ara elles
e para todo l os seos co:11panheil'os cl'armas, que 0 3 quizerem acompanhar, esperando d1J Imperador não só o
plen::> esquecimento do.:; seos crr.::s, como garantia rara
todas ess2s pessoas e s2os co:11panheiros na luta · contra
o Imperio.
Ao p1sso que isto sucedia, intervinha Fru'u ozo Rivera,
ig u ah~ cnte commissionado p~'o goverm rebelde, então
nas mí'ios c1e J Jzó Gomes, o antizo Preúclente da repub:ica
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de Pirat:nin, para tratar da paz, e p-ocurava interpor os
se )s bom ofic .Js 1erante o general' brazilc:ro ~ intervenção,
quo este clis L ensou.
O salvo -conduto pedido foi dado pelo Barão ele CaxiaR .
§ 10. Encaminhadas as couzas á pacificação, J zé Gomes, D ,vid C ,n :barro, João Antonio, e Antoni.J Neto,
com) xefes elo povo rio-.sr .Ln clense em armas c ~ ntra o
governo imperial, assinarão, coni da ta el e 13 de Nove:nbl;o
de 1844, uma declaraçKo autorizando Anto :1 io Vicente
da Fontoura para qne, de acordo com o Barão de Caxias,
seguisse para a cor t::, o obtivesse elo mesmo governo imp erial uma paz, que, segundo a frazeologia rebelde, não
manxanclo de ignomínia esta distinta porção da grancle
·família brazileira, nem ao sabio governo do Imp.rador,
impozesse dique ao es trangeiro audaz, que pretendia fulminar
a rnina cl'csta terra elo Brazil inteiro.
'l'al era o ton cl'esse clocmnento, em vüta elo qual,
aprezentaclo em 16 ele Novembro, o Barão de Caxias, entEto .
em Bagé, fez seguir o cmissario r ebelde para a corte
acompanhado de d.Jis oficiaes de confiança, u m dos quaes era
o Coronel Manoel Marques, incumbido ele expor ao governo
imperial as circunst::mcias ela província, e os meio 3 mais
conduceJ:ltes a terminar a g uerra.
§ 11. O sobre ::ito emissari.} e seos companheiros vão
á corte, regressão com instru ções ao Barão de Caxias
sobre a aventada pacificação, e conhecidas assim as intenções definitivas elo governo imperial, entenderão-se os xefes
rebeldes rom o general legalista.
De J aneiro a Fevereiro de 1845 preparão esses xefes
o desfexo ela questão.
, § 12. O governo reb elde rezolve, que o exercito seja
consul tado; e p ara isso clevia este r eunir-se em um ponto,
qu~ ass: nto a-se ser Ponxc-verde.
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O exercito rebelde repartia-se então em trez divi:t.ões : a
primeira commandada por Antonio Neto, a segunda por
Bento Gonçalves, e a terceira por João Antonio.
David Canabarro era o general em xefe d' esse exercito,
e na prezidcncia da republica estava o octogenario Jozé
Gomes, novamente de posse d'esse cargo, em virtude de
r enuncia de Bento Gonçalves .
·
§ 13 . Marcado o ponto de reunião devião esses xefes
ali congregar-se; mas nãe> compareceo Jozé Gomes
por doente, nem Bento Gonçalves, que pretest«.va embaraços de viagem.
Congregados os demais xefes, e forças rebeldes no
acampamento da Carolina, em Ponxe-verde, e ahi reprezentado J ozé Gomes pelo Ministro Manoel Lucas de
Oliveira, e considerado o voto ele Bento Gonçalves
mandado por escrito, passarão ao assunto ela reunião
no dia 25 de Fevereiro ele 1846.
No seo voto, firmado em 22 do mesmo dizia Bento
Gonçalves : A paz é indespensavel fazer-se ; o paiz a
reclama, pois infelizmente das vitimas dos nossos dezacertos nada temos a lncrar com os azares da guerra ;
eu vejo, máo grado meo, que oje não podemos conseguir
v-antagens, que estejão em armonia com os nossos sacrincios, por se aver, a despeito dos meos conselhos
incessantes, perdido a melhor quadra ele negociar-se uma
conciliação onroza.
§ 14. Sugeita a materia á deliberação da oficialidade,
depois .de mui breves e curtos debates, foi unanimemente rezolvido, que se ultimasse a paz, sob as condições pactuadas, e todas quantas ~e podessem conseguir
do Barão de Caxias competentemente autorizado pelo governo imperial par a o efeito.
Assim se exprimia a respectiva acta do conselho
~

~
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deliberante, acta que assinarão David Canabarro, com()
general em xefe do exercito, Antonio Neto e Joã()
Antonio, como commandantes de divizão, alem de trez Coroneis, 15 Tenentes-c01·oneis, e 10 Majores.
Entre o Barão de Caxias e os rebeldes, para os ultimos ajustes, servio de medianeiro o Coronel Manoel
Marques.

§ 15. As condições pactuadas forão :
1 . 0 Anistia geral e plena para todas as pessoas involvidas na rebelião
2. • Izenção de serviço militar e ela guardada nacional.
para todos os indivíduos, que tinhão servido no exercito da.
rebelião
3. 0 Gozarem os xefes r-ebeldes das onras elos seos.
postos
4. " Pertencerem os escravos, que servirão como soldados da r epublica, ao estado, que os indenizaria aos seos
antigos senhores.
O. .ncluida assim a pacificação, foi ella annunciada pot'
ambos os lados á província, e ao Imperio todo.
§ 16. David Canabarro, como general em xefe das
forças rebeldes, clirigio-lhes em 28 de Fevereiro a seguinte
proclamação :
Concidadãos ! Competentemente autorizado pelo magistrado civil, a quem obedecemos, e na qualidade de
commandante em xefe, concordando com a unanime vontade de todos os oficiaes da força do meo commando,.
YOS declaro, que a
guerra civil, que por mais de 9
annos devasta este bélo p·aiz, está acabada.
§ 17. No dia seguinte, 1• de Março, o Barão de Caxias, na margem direita do rio Santa-lVIaria, publicou.
-e3ta outra proclamaçl:to :
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Rio-grandenses! É sem duvida para mim de inexplicavel p razer· o ter de annunciar-vos, que a guerra
. civil, que por mais de 9 annos devastou esta bela provincia, está terminada~ Os irmãos, contra quem combatemos, . estão oje congratulados comnosco, e ja obedecem
ao legitimo governo do Imperio do Brazil.
§ 18. Sumia-se assim a republica rio-grandense d'entrli
as potencias da terra, e resurgia a província do Riogrande do Sul como estrela da esfera armilar do Brazil.
A cauza da monarchia ficava triunfante na prov:ncia
insurgi da sob · o influxo democratico,. e o governo central
via coroados os seos esforços em prol da integridade do
Imperio.

CAPITULO XXVI
A provincia do Rio-grande do Sul volta ao regimen legal ; , execução da· lei de 3 de Dezembro de 1841 ; e l eiçõ~s provinciaes ;
o ·Barão de Caxias galardoado pelo governo imperial, e onorificado pela provincia.

§ 1. Vencida a revolução, e suprimida a rebeldia, cumpria, que a província volvesse ao estado normal do nosso
regimen constitucional.
A revolução, colocando o Rio-grande do Sul em estado
marcial, forçava-o a duas sensíveis anomalias em relação
a sua condição de província brazileira. Assim o novo
regimen policial e judiciario adotado pela lei de 3 de
Dezembro de 1841, e praticado em todo o Imperio desde
a promulgação d'ella, não era aplicado a· toda essa porção
do sólo nacional, bem como estava suspenso ahi o exereicio 'd a reprezentação provincial, desde que em 17 de
Janeiro de 1837 o Prezidente Antero_ de Brito adiára
a primeira assembléa eleita na província em virtude
do acto adicional, ou lei de 12 de Agosto de 1834 . .
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Pacificada a província era de indeclinavel necessidade
execução plena da lei de 3 de Dezembro, e o restabelecimento da lei de 12 de Agosto.
- Foi o que realizou o Barão de Caxias, apenas terminada a sua missão de guerra.
§ 2. Em Abril de 1842 o Prezidente Saturnino de
Souza déra começo· á pratica .da reforma policial e judiciaria.
Entrando em funções o Xefe de Policia da província,
cargo então annexo ao lugar de Juiz de Direito da
comarca da capital, fizerão-se nomeações das autoridades
policiaes, sendo ~omeados Delegados de Policia para os
termos de Porto-alegre, Patrulha, São Jozé do Norte,
Rio-grande, Triunfo, e Rio- pardo.
Nos demais termos da campanha não pôde a reforma
executar-se em razão da ocupação rebelde.
-§ 3. O. Barão de :Caxias, depois que dominou a campanha., começou a fazer nomeações de autoridades policiaes,
á proporção que considerava segura a posse das diversas
vilas senhoreadas pelas forças legaes.
Assim em Novembro de 18-±3 Cruz-alta ja pôde ter
essas autoridades i Cassapava, Cangussú, Pelotas, Jaguarão, Caxoeira, e São B01ja as tiverão no correr de 1844,
e P iratinin e Alegrete so as poderão ter em Abril
de 1845 .
A organização judiciaria seguia logo á organ:zação
policial, e assim os Juizes municipaes forão se estabelecendo concurrentemente com as autoridades de policia.
§ 4 . A eleição de deputados provinciaes fez-se, ·apenas
restabelecida a ordem geral no territorio rio-grandense i
e antes de findar-se o anno de 1845 pode o Barão de
Caxias reunir os reprezei-ltantes da província, aos quaes
dava conta do estado da mesma província.
&
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. o domínio das leis do Imperio, e a concorclia ele seos filhos.
§ 5. O Barão de Caxias, terminada a glorioza campanha, recebeo do governo imperial, em galardão d~
valiozo serviço prestado á patria, o titulo de Co~de que
em 1852 devia ser mudado no de Marquez, depois em
da expulsão do ditador de Buenos-aires, e no de Duque
1869 (*) , depois da dificil vitoria contra o Paraguai.
Tambem foi-lhe conferido o posto de Marexal de
campo, finda a campanha.
A província do Rio-grande elo Sul tinha de preenxer
uma vaga senatorial ; e o nome do seo pacificador fez
parte da lista tríplice, que ·tinha de ser aprezentada ao
monarca para a es.colha constitucional.
Esta recahio na pessoa do benemerito cidadão, a quem
por carta imperial de 1 ele Setembro de 1845 se conferio
o lugar ele Senador do Imperio.
Postos em ordem os negocios civis e militares da pro~
vincia, o Conde ele Caxias, a deixou, retirando-se para
a corte.
CAPITULO XXVII
A rebeldia do sul consider ada em seos meios de vi da e ação ; como
pôde manter-se ; capacidade dos seos generaes.

§ 1. Temos até aqui exposto como principiou, viveo1
e findou a guerra civil do Rio-grande do Sul ; iremos agora
examinar alguri:tas questões, sobre que se não demorou a
nossa atenção na ocazião de apontar os factos, em consequencia de o não consentir a rapidez da narração.
(*) D1·cr. de 25 de Março de 1845, Decr.
Decr. de 23 de Março de 1861-i.

de - ~6

de Junho de 1852,
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N'este exame seremos concizos, porque apenas preten,dar relevo a certas circunstancias geraes da luta.
§ ·2. A revolução rio-grandense, ao surgir em 1835,
-não cauzou abalo sensível ao paiz: niuguem se convenceo,
de que ella podesse perdurar.
No entretanto ella subzistio em luta com o Imperio por
quazi 10 annos. D e 20 de Setembro · ele 1835 a 2B de
Fevereiro de 184õ decorrerão 9 annos 5 mezes e 10 dias.
Como manteve a rebeldia tfio prolongado pleito?
T emos como cauzas principaes d'essa prolongação da
luta a fi·aqueza do Imperio n 'es.ses tempos em r elação ás
finanças ; a _facilidade com que os rebeldes encontra vão
refugio e auxilio no estado oriental ; a vacilação ele plano
por parte do governo imperial sobre os meios de pacificar
a província ; a intrepidez e tenacidade dos principaes
omens de guerra da rep uhlica rio-grandense.
§ 3. A primeira cauza manifesta-se pelo estado do paiz
n 'esses dias de debilidade.
Quando atendemos ao estado de pujança e força do nosso
governo nos prezentes dias, custa-nos a comprehender, que
a sedição de Porto-alegre se podesse converter em republica, e lutar por tão dilatado espaço .
Mas apenas volvemos aos dias passados, facilmente
compreenderemos o fenomeno.
§ 4 . O Brazil sahia en tão das faxa s da sua emancipação política; nã.o estava organizado, nem tinha r endas
publicas bastantes para acudir de pronto a despendios
extraordinarios .
Paiz vasto, pouco povoado, pois a sua população n'essa
Bpoca mal xegaria a 7 .000.000 de almas, não tinha ainda
produção consideravel.
Ao começar a . guerra do sul, o nosso tezouro geral
a rrecadava pouco ·mais de 10 mil contos ; ao terminar a
~dem us

I .
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luta, a arrecadaçào fiscal ja era de mais de 24 mil
contos.
A nossa renda geral prezentemente é su r erior a 120
mil contos; e d'ahi manifesta-se aos nossos olhos as forças
do Imporia nas duas epocas.
§ 5 . Declarada a guerra separatista, o Brazil tinha de
acudir aos indispensaveis gastos ordinarios da publica
administração, que absorvião a totalidade da nossa renda,
deixando deficits annuaes ; não podia pois empregar as
somas necessarias para aumentar as forças militares, pre. parar armamento, e adquirir petrexos abup.dantes para
·com celeridade rebater a rebeldia.
Passarão-se tempos ; o governo regencial sofi·eo r evezes,
e isto animou o espírito de rebelião, propagou-o na pro~
vincia insurrecta, e organiz0u o republicanismo.
§ 6 . Para mostrar a debilidade do ·nosso governo d'então,
basta ponderar, que, xegando á corte expulso o Prezidente
Fernandes Braga, não forão incontinente forças capazes
de suprimir a nacente insurreição.
O Prezidente novamente nomeado, seguio dezacompa.nhado ele meios de reprimir o atentado.
Jozé de Araujo .Ribeiro levou comsigo apenas alguns
ordenanças, e um ou dous v azos de guerra sem tropas de
dez embarque.
Forão depois, e por partes mínimas, alguns contingentes
de força militar ; mas a r ebeldia ja tinha ganho prozelitos
e vigor.
Sem a morozidade e insuficiencia dos recmsos enviados
pelo governo .central, a revolução não passaria ela insurreição ele alguns batalhões de linha, e da conivencia
da guarda nacional, que levantarão-se ao redor de Portoalegre, obrigarão o commandante das armas Sebastião
Barreto a fugir para o estado oriental, e forçarão o Prezidente Fernandes Braga á retirar-se para a corte.

184Bastarião 2.000 omens com o Prezidente Jozé d'AniujQ.
Ribeiro ; e a insurreição estaria supitada.
A prova está no facto do Fanfa, onde sem essa força
ainda foi possível destroçar a rebeldia.

§ 7. Porque porêm assim não procedeo o governo imperial?
Porque os cofres nacionaes não comportavão as despeza:>
necessarias.
A força de linha então era de pouco mais de 11.000 omens
em todo o Imperio.
Do começo da sedição em 20 de Setembro de 1835
ate 19 de Setembro de 1837, isto é, no prazo de 2 annos
de guerra, o governo central apenas avia remetido para
o sul 1.403 praças, excluzive pequena força destacada
na fronteira de Santa-Catarina e São-Paulo.
A força militar axava-se esparsa por todas as nossas
províncias, era pois precizo grande despeza para o transporte.
As distancias, e a debilidade financeira farão motivos
da falta de prontidão, e suficiencia de recursos contra a
rebeldia.
Assim o sul convencia-se de que podia lutar, e triunfaria. D'ahi a insistencia.
T ão verdade ter sido a auzencia de meios pecuniarios
a principal cauza de impotencia do Imperio contra a rebelião, que em 1837 o ministro Bernardo de Vasconcelos,
então alma do governo r egencial, dizia ao parlamento,
quando instava _pela terminação da luta do sul : -Dae-me
dinheiro, e eu acabarei a gnerra.
§ 8. A mingoa de numeraria obrigava o governo
. imperial a restringir os seos elementos de guerra; e n' estas
condições recorria á oferta de anistia, quando não tinha
tropa bastante para fazer crer aos rebeldes, que o uzo
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do oblivio do cnme era um acto de clemencia, e não
uma concessão de fraqueza.
Convencidos d'esta verdade os rebeldes nas repetidas
vezes, em que o governo imperial lhes liberalizou o perdão,
nunca foi este aceito pelos xefes, mas somente por alguns
indivíduos de secundaria , importancia, que depois regressavão .ás suas antigas fi~eiras.
Só quando o Barão de Caxias mostrou-se forte e
disposto a vencer, vim·?i: o os rebeldes abrigar-se ao favor
da anistia, de maneira que nos dous annos finaes da campanha mais 1.000 republicanos bus e: arão 'com sinceridade
o indulto im r erial.
.
Então ja não erão pessoas de somenos . importancia,
que vinhão solicitar o beneficio da anistia ; indivíduos dos
mais qualificados d'entre os rebeldes o procuravão, e erão
atendidos.
Assim n'esse tempo forão anistiados os ex-ministros
de estado Domingos d'Almeida, Ulhoa Cintra, e o Padre
Francisco das Xagas Martins d'Avila, outr'ora vigario
apostolico da republica.
Para facilitar o uzo d'essa providencia o governo imperial outorgava aos Preziclentes de província faculdade para
concedel-a, marcando prazo para a aprezentação dos reb eldes ; mas anistiava diretamente, quando a elle recorrião
os impetrantes.
§ 9. No principio da revolução dous factos contribuirão
assás para o incremento d 'ell~L; os quaes forão o abandono
ela província pelo Prezidente Fernandes Braga, e a prizão
do Prezidente Antéro de Brito.
O primeiro facto deo á rebeldia governo, uma capital
incontestada, e força moral ; o segundo ministrou-lhe meios
de guerra, que ja não tinha, proporcionando-lhe a rendiçâ.o
de Cassapava, onde axon petrexos belicos.
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D 'aqui seguio-se a entrada no Rio-pardo pelas forças rebeldes, e a vinda d'estas para as cercanias de Porto-alegre,
e o assedio d'esta cidade, o qual por sua duração patenteava a todo o Brazil, que não era sem valor um movimento, que coagia na sua propria capital o governo da província.
§ 10. No curso da revolução o governo central conseguio por vezes colocar os rebeldes . em dura situação ;
elles porêm refugiavão-se no vizinho estado oriental : ali
axavão abrigo á perseguição, refazião as suas forças, e
voltavão á luta, quando lhes aprazia.
Não so ali encontravão estas vantagens, como tamhem
d'a.li fazião a sua baze de operações; o que aliás procuravão
·d esfarçar.
D 'entre os suditos brazileiros existentes n'esse estado
a uns recrutavão, de outros extor quião pezadas contribui- .
·ções pecuniarias, e organizando partidas armadas vinhão
dar assalto ás estancias nacionaes, d~onde tiravão gados,
que vendião para ter dinheiro para pag·ar gente, comprar
petrexos belicos, e vestir os soldados .
Quando se supunhão prep~rados, regressavão ao territorio brazileiro para proseguir na luta, que aliás teria cessado sem esse abrigo, ou recurso.
A prova de nossa assersão está na terminação da guerra
pelo general ultimamente enviado para pacificar a província. ·
Este general conseguio, que os rebeldes não mais se abrigassem em territorio extranho, e logo elles reconhecerão
a impossibilidade de sustentar a luta, quando na terra
patria não tinhão descanso, e fóra à 'ella não tinhão amparo.
O rezultado foi cederem, e a pacificação operou-se.
§ 11. O governo imperial, consiente da propria fraqueza pela dificuldade de preparar ele um j acto forças
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bastantes, impacientava-se com a procrastinação da guerra;
d'ahi e~sa vacilação, que sempr e mostrou no sistema de
combater a rebeldia ; ora confiava na força, ora na brandura; d'ahi as mudanças de prezidentes e gener<tes) conforme as esperan ças sucitadas; d'ahi a enviatura de prezidente::; e generaes eom o pensamento ora de guerra, ora
de paz .
O efeito moral de similhante norm a de procedimento era
desvant ajozo para a cauza do Imperio, e cada esperança
frustrada p::tra o governo imperial era um acrecimo de
força para a revolução.
Quem percorre a lista dos Prezidentes e commandantes
do exercito vê, que elles sucedião-se rapidamente ; so um
perdurou, e este termin<:ni. a guerra; foi o Barão de Caxias .
De 15 de J aneiro de 1836 até 9 de Novembro de 1842,
isto é, desde Jozé d'Arat"0o Rib eiro, o sucessor do Prezidente expulso, até a posse do Barão . de Caxias, operou-se
pQr 12 vezes a mudança de Prezidentes, não contando as
vice-prezidencias de curtíssima intermitencia.
Portanto no espaço de 7 annos incompletos sucederão-se
12 Prezidentes ; o que quer dizer, que os antecessores do
Barão de Caxias apenas por mezes ou dias governavão a
província, e superintendião a guerra.
Tal sistema de mobilidade administrativa não podia
deixar de prej udicar sensivelmente os planos de operações:
a guerra por parte da legalidade recomeçava sempre.
§ 12. Não era possível t er exito feliz o intento do governo imperial ; a guerra contra os rebeldes foi o que podia
ser com tal sistema ; ameaças, e alguns con:ftitos intermeados da blandícia elas anistias, mas não perseguição
continua e eficaz.
Assim a rebeldia ganhava forças na opinião da província,
e obtinha apoio nos seos abitantes, que j á confiavão na
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potencia de uma ordem de couzas, que perdurava a despeito dos esforços do Imperio inteiro.
O ornem naturalmente inclina-se a respeitar a força,.
que o póde proteger ou danificar; a republica rio-grandense subzistia, e era uma força real, que imprimia sua
ação nos negocias da vida ; a populaçãb ignára decidio-,se
-'
por ella.
§ 13. Quando atentamos sobre a duração da guerra
do sul, não podemos desconhecer a varonilidade e perseverança dos generaes da republica.
Bento Gonçalves, Antonio Neto, David Canabarro,
João Antonio, Domingos Crecencio, Onofre Pires, Jacinto
Guedes e Portinha erão valentes, e dedicados á cauza por
elles espozada. A atividade d'esses omens nunca se ' desmentia, quando o perigo a exigia.
§ 14. É notavel, que no decurso de quazi lO annos
de guerra, nenhum dos principaes caudilhos da rebelião
sucumbisse em combate.
Não é licito dizer, que lhes faltasse valor ; sobejasprovas derão elles de valentia nas emprezas, que commeterão.
A audacia nos ataques do Rio-pardo, e no assalto de
São Jozé do Norte mostrão, que elles se não esquivavão
aos perigos, e a marxa empreendida de Setembrina atravez
da Serra e campos da Vacaria para transpô r o Passofundo, e ganhar a campanha, demonstra, que não recuá vão
diante das' dificuldades naturaes.
§ 15. É porêm certo,que na maxima parte dos cazos
os conflitos travavão-se por surpreza, de maneira que
poucas pelejas campaes tiverão os caudilhos rebeldes de
sustentar.
E como em tal sistema ele guerra os xefes se resguarclão, por isso mesmo que o acommetimento é de forças
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parciaes, d'ahi talvez proviesse o rezLlltado, que assmalamos.
Alguns cabecilhas de secundaria importancia forão
mortos em luta ; cahirão pelejando, Antonio Manoel do
Amar;:Ll, e Joaquim Teixeira, a quem o· Prez:dente
Saturnino de Souza qualificava de estupido e grosseiro,
mas pronto e valorozo nos seos commetimentos.
§ . 16. Dentre os principaes caudilhos insurgentes so
dous não sobreviverão á luta, e forão João Manoel de
Lima, e Onofre Pires.
João Manoel dezapareceu logo no principio da guerra. '
Ferido na face esquerda ·por uma metralha por ocazião do
temerario acommetimento de duas canhoneiras de guerra,
e um vapor no rio São Gonçalo, a 2 de Junho de 1837,
foi morrer por mão assassina em São B01ja no dia 29 de
Agosto do seguinte anno.
Onofre Pires expirou, quando essa mesma luta declinava para o seo ocazo. J a fica relatado como elle pereceo em duélo em Fevereiro de 1844.
§ 17. Emquanto aos demais xefes, virão o final da
guerra, aceitarão as condições de paz, e por muito
tempo viverão como suditos da monarchia, que combaterão.
Bento Gonçalves, Antonio Neto, David Canabarro,
João Antonio, Dómingos d'Almeida, Jozé Gomes, e Jozé
Mariano de Matos, ~ão falecidos; vivem ainda Portinho,
Luiz Jozé Ribeiro Barreto, e outros.
A'guns d'elles prestarão serviços ao Brazil em postos da
guarda nacional, e Jozé Mariano ocupou no Imperio o
cargo de ministro da guerra, embora passageiramente.
É onrozo declarar, que todos os xefes rebeldes, que
começarão a revolução, forão ao termo d'ella sem bandear-se, nem jamai;; aceitar concessões indi viduaes do
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gov erno imperial, a excc<)lO de Bento Manoel, o qual .
por duas vezes foi rebelde, e por duas vezes regressou
ao gremio legal.
§ 18. Trez cabos de guerra destacão-se na rebeldia
pela influencia, que tiverão nos negocios d'ella
São ellesBento Gonçalves, Antonio Neto, e David Canabarro . . Da capacidade militar d'elles daremos aqui sucinta noção, colhida dos factos, em que intervierão durante
essa guerra civil, que levantarão.
'
§ 19. Si Bento Gonçalves não foi feliz nos combates,
que deo, todavia foi pertinaz, e praticou movimentos
estrategicos bem combinados. Sabia mais evitar perigos
e preparar surprezas, do que vencer batalha campal.
Soube manter-se em torno de Porto-alegre por tempo·
indefinido, e d'ahi sahio, quando lhe convinha, sem
que os generaes legaes o desbaratassem ; mas sempre
que travou peleja foi vencido.
Bento Manoel
derrotou no Fanfa, e em Ponxe-verde,
Manoel Jo rge empedio-lhe a vi to na no Taquari, e a guarnição de São Jozé do Norte frustrou-lhe o arrojado assalto.
Faltava-lhe a rezolução pronta de agredir oportunamente. É este o juizo, que d'elle faz o seo companheiro
e amigo Jozé Garibaldi em suas Memorias, quando diz,
que Bento Gonç;1lves tinha todos os dotes de um grande
capitão, menos a felicidade, sendo o mais deploravel dos
seos defeitos certa ezitação, rao:ão provavel do exito funesto das suas operações.
§ 20. Antonio Neto gozou de gralide reputação entre
os rebeldes até certa epoca da revolução ; mas depois
de iniciada a campanh~ do Barão de Caxias decahio, em
razão de ter deixado o general im perialista tranzitar
incolume peló rio São Gonçalo, e dirigir-se sem estorvo
para o acampamento de São Lourenço.

o
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Com efeito tinha o nosso general de passar de Portoalegre para a campanha.
Parecia, que devia elle seguir pelo rio Jacuhi até o
Rio-pardo para d'ali seguir para o acampamento do exercito operarante contra a rebeldia, conforme avião praticado os seos antecessores ; mas necessaria lhe era cavalhada para montar esse mesmo exercito, e a cavalhada
estava aquem dos lagos, e dos rios da parte oriental da
província.
Precizava elle pois de transferir os seos cavalos para o
acampamento,, e so podia fazel-o, ou seguindo por serranias.
e matas impraticaveis para transpor o J acuhi junto á vila
da Caxoeira, em cujas proximidades estacionava o exercito
legal, ou atravessando o rio São Gonçalo, em ponto convinhavel, para segair pela margem ocidental da Lagoa dos
Patos.
O primeiro alvitre era inaceitavel pela extensão e dificuldade do trajecto; a passagem pelo rio São Gonçalo era a
i déa admissivel.
§ 21. Os rebeldes sabião d'isso ; Antonio Neto devia
embaraçar a passagem da cavalhada legal1 e para isso
ficou com forças suficientes nas adjacencias do dito rio.
O Barão de Caxias, conhecedor do movimento dos rebeldes, tinha necessidade de persuadil-os, que passaria em
ponto determinado, mas de dirigir-se a outro.
O ponto natural de tranzito era o passo do s Canudos; e
o Barão fez crer, _q ue efetivamente era esse o seo projeto.
Antonio Neto observa o ponto; mas o seo adversario
rapidamente atravessa o rio no Passo da Barra, e com a
cavalhada p~osegue em marxa para o acampamento do seo
destino, onde xega a salvamento .
.§ 22. Durante essa marxa era facil despersar a cavalhada, na qual estava todo o principio de ação do
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A todo o momento se lhe figurava virem quatro ou
cinco cavaleiros penetrar no centro da sua cavalhada,
e fazel-a desparar com alguns brados, e rapidos movimentos.
Toda a boa fortuna da campanha do Barão de Uaxias
dependeo d'esse arriscado lance.
O general rebelde o nfio frustrou na passagem do rio,
e nenhum sequaz seo lembrou-se da despersão da cavalhada inimiga, proeza aliás facílima.
Porque assim sucedeo? A fortuna do general legalista
·O protegia; elle devia vencer pela cauza do Imperio.
Não faltarão prenuncias da vitoria Cl'eados pela credulidade popular, pois até os astros ministrarão motivo para
felizes augurios. (*)
§ 23. Antonio Neto foi assás arguido entre os seos camaradas por este facto, todavia os. seos creditas, embora embaciados então, sustentavão se por suas anteriores ações.
(') Do opusculo intitulado Reflexões sobre o generalato do Oonde de
Caxias, publicado em Porto-alegre no anuo de 18!5, copiámos o seguinte :
Antes da marxa do exer cito tinha-se feito vizive\ o cometa de 1843,
que os nosos soldado,; batizarão com o nom e de Estrela-Caxias.A cauda
apontava para o municipio de Alegrete, ocupado então pelos rebe ldes.
As tropas tomarão de bom grado a prezença d'este astro como pre~Ul'ti Ol' infalivel da queda elos rebeldes, e tiverão, que o Deos dos exer_
citos o fizera aparecer para inspirar-lhes confiança nas dispozições do
seo ge neral.
Alguem ouve, que no tou na aparição dos dons cometas ·uma coincidencia bem rara I
Vimos o primeiro em fins de Fevereiro de 18J3 ( a abertura da
campanha) e o segundo e!!}- fins ele Fevereiro de 1845 (quando ella terminava).
Tambem d'esta.vez ah·ibuio o povo á Estrela-Caxias o brilhante elesfeixe de uma luta até aili tão dezastrada.
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do Seival, da qual se derivára a proclamação da republica
·de Pira~tinin, as marxas rapidas, e a atividade, com que
.acuJ<]Ü~ aos•, lances perigozos .
.§ 24. Foi David Canabarro Q melhor cabo de guerra
·da republica.
Elle executou a expedição da Laguna, onde fez pro·clamar o sistema q~mocratiqo, realizou a incrível marxa
de Setembrina para a Vacaria, onde Bento Gonçalves foi
reun~r- se a elle para perseguirem o general Pedro Labatut,
·O qual com tropas cansadas deixou o Passo-fundo, perdendo
nas· florestas a sua artilh~tria, para dar facil tranzito aos
rebeldes em ponto t ão vantajozo ele clefeza.
David Canabarro, que começára a guerra em gráo
subalterno, finalizou-·a no posto de general da repub ica,
-e commandante em xefe das forças insurreetas .
. A sua atividade e vigilancia forão conspícuas no curso .
da sangrenta luta; e so no final d'ella esse general sofreo
.a surpreza dos Porongos, tão fatal ás armas da rebeldia.
§ 2b. Não devemos ocultar a éompetencia d'estes tres
·caudilhos sobre o mando supremo nos negocias da sua
republica.
Por vezes desgostos e dissabores surgirão entre elles,
·e crearão-se facções para os sustentar.
Em 1841 Bento Gonçalves sofria -grande opoziçã.o no
'seio dos seos republicanos : elle queixava-se d'isso amargamente, dezejando deixar o pezado cargo de Prezidente, e
-volver á pozição de simples militar para combater o ini.
migo na vanguarda do exerci to.
Elle em suas expansões amigaveis acrecentava: Ali darei
exemplo de obediencia; ali mostrarei aos ambiciozos e sicofantas qual é o dever de um verdadeiro republicano. (*)
.*) Carta de 11 de Novembro de 1341.
G.

C.
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§ 26. Os seos dezafeiçoados procuravão dar :t preeminencia a Antonio Neto, que depois teve de passar pela
mesma contrariedade, vendo elevado ao auge da influenc-i a Davicl Canabarro, que nos dias ultimas da revolução
a todos avantajava-se em poderio.
Cumpre todavia declarar, que da divergencia d'estes
caudilhos não rezultou grave dano á cauza, que sustentavão ; porque jamais negarão-lhe o seo concmso nos momentos decizivos.
§ 27. Bento Manoel quiz na caudilhagem ter precedencia; a sua inconstancia pÓrêm apenas permitio-lhe
ali valor passageiro ; por isso emquanto permaneceo na rebeldia tam-somente pode ter voto decizivo em uma ou outra
operação belica ; nunca teve porém -influencia eficaz na
direção política da republica.
A variação das suas afeições, ja por uma, ja por outra
das duas cauzas debatidas na lut~ 1 incutião receio quanto
a sua lealdade em qualquer ocazião importante e grave.
A respeito cl'este personagem convem observar, que
elle preponderou na sorte da revolução.
Assim, quando esta começou por sedição, elle espozou o
movimento, e a sedição triunfou .
Depois elle abandonou a cauza dos sediciozos 1 e a legalidade venceo no Fanfa.
Voltando á cauza abandonada, reali ou a prizão elo
Preziclente ela província, promoveo o clezastre elos le~·alis
tas em 30 ele Abril no Rio-pardo, e deo azo ao novo assedio
de Porto-alegre.
Finalmente, convertido a cauza do Imperio, ajudou, sob
o commanclo elo Barão de Caxias, á vitoria definitiva contra
os seos consocios e amigos cl'outr'óra.
§ 28. Quem apreciar os factos, que temos narrado,
certamente ~axará 1 que ela fi·aqueza elos meios de ação
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elo governo brazileiro dos nosws dias regenciaes, tirou a.
rebeldia proveito para crear-se, te manter duradoura luta ;
mas tambem verá, que os omens, que lutarão pela republica, erão dotados de valor e atividade .
Si é" certo, que não guerrearão .pela republica corp.o prin_
cipio :fi.lozofico de governo, conforme ja dicemos, é todavia
innegavel, que lhes não faltou esforço varonil.

CAPITULO XXVIII
A revolução rio-grandense considerada ante o governo imperi al,
e no p arlamento; valor politico d'ella.

' § 1. D esde os primeiros momentos da revolução elo
sul, o governo imperial cuidou de reprimil~a, sem se
persuadir jamais, qne ella perdurasse, e exigisse tão
penozos sacri:fi.cios.
Ao annunciar ao paiz o movimento insurrecional o
nosso governo esperançava breve pacificação; as esperanças porêm falharão, e os rebeldes .xegarüo a constituir governo proprio .
§ 2. Operou-se em Juuho de 1836 a restauração da
cidade de Porto-alegre, e o mesmo governo imperial julgava r estabelecicla a paz da província.
Em Maio do seguinte anuo o nosso ministro da justiça, referindo-se a esse acontecimento, dizia ao parlamento brazileiro : . Então nin6uem mais duvidou do
restabelecimento da ordem na província do Rio-grande
do Sul, e foi a perda da capital um golpe fatal para
os anarchistas, que ahi dispnnhão dos dinheiros publicos,
dos depozitos de armamento e munições, e dos recursos,
que as capitaes oferecem sempre a quem as possue.
Não obstante baldou-se a esperança ; e a rebelião ia
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merecesse dos nossos ministros de estado, ante apropria
reprezentação nacional, a qualificação de governo burlesco
de Piratinin, e de republica fantastica dos rebeldes.
§ 3. No anuo seguinte o governo imperial .referia
vantagens por parte da legalidade sobre a rebelião, e
ainda dizia ao parlamento : Pode portanto o governo
asseverar, que os negocios do Rio-grande do Sul têm
melhorado consideravelmente, e que esta província continuará a pertencer á união brazileira.
As noticias i"avoraveis á nossas armas repetião-se
annualmente perante os eleitos da nação ; mas as esperanças da terminação da .luta esvaecião-se sempre.
· § 4. O paiz descria das lizongeiras promessas de
pacificação da província rebelada, e ja se não podia
desfarçar a inquietação nacional por similhante estado
de couzas ; por isso o governo imperial sentia cada ve.z.
mais a necessidade de fazer das esperanças uma reali~
dade; e assim, cobrando novas forças com rezolnção nova,
em 1841 foi franco perante o parlamento, a quem dirigiocse nos seguintes termos : A guerra tem ja duração
de mais : é dolorozo ver, que 4 ou 5 mil rebeldes tenhão
podido rezistir por mais de 5 annos ás forças de todo
o Imperio reunidas ; acrecendo que nenhum coração
brazileiro pode ver sem indignação, que, a vendo o pod er '
modei·ador oferecido aos rebeldes a ani;rtia mais arn pla,
que era dado concede~-se aos ingratos, recebessem co•n
menosprezo tão generozo acto de soberana magnanimidade e paternal clemencia. O trono queria a paz ; os
rebelde .; querem a guerra ; e pois qu 1 o preferem, necessario é, que esta se faça t ão forte, vi_;oroza e terminante, como o exigem o decóro do trono, e a onra nacional ofendidos.
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Estas palavras annuncião rezolução energica e :firme do
governo imperial ; mas ella devia ainda ser embaraçada na execução por circunstancias forçozas do paiz 7
pois a revolução de São-Paulo e Minas vinha estorvar
os reeursos do Imp<:: rio pela necessidade de empregar
a força armada na sufocação d'esse poderozo movimento,
que abalava a paz geral, ameaçando uma convulsão política no Brazil.
§ 5. O governo imperial não pôde remeter novas forças
militares para o sul, e antes vio-se obrigado
mandar
vir d'ali algumas tropas para acudir ao incendio, qu~
lavrava, ja não em uma extremidade, mas no proprio
coração do Imperio.
Apenas porêm restabelecida a paz nas duas províncias
agitadas, o governo imperial volveo os seos cuidados
para o Rio-grande do Sul, e então ioi nomeado o Barão
de Caxias para pôr erp pratica a deliberação terminante
de findar a guerra separatista.
§ 6. O governo de ambas as políticas do paiz (conservadora e liberal) nunca deixou de cuidar com empenh9
:rio acabamento da luta fratrecida do sul, com mais ou
menos acerto e diligencia ; o que se manifesta pelo exame da remessa de meios de guerra contra os anarchistas,
verificando-se tambem ter a política conservadora procedido com maior energia.
Desde o principio da rebelião em 20 de Setembro de
1835 até 19 de Setembro de 1837 (domínio da política
liberal) forão remetidas para combater os anarchistas do
sul 1. 904 praças ; e de 19 do mesmo mez de Setembro
de 1837 até Abril de 18.39 (domínio da política conservadora) seguirão 3. 77 2 .
S1.ugindo a política liberal em Julho de 1840, e dezaparecendo em Março de 1841, não forão enviadas tropas

a
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ao . sul por se entender primeiramente, que a política
anti-belicoza não exigia armas, (*) e depois por se considerar bastantes para as operações da guerra as forças ali
existentes, quando frustradas as diligencias conciliadoras.
A política conservadora voltou ao poder, e então cuidou
de mandar novas tropas.
De 5 de Abril f1e 1841 até 31 de Dezembro de)842
farão para . ali 5.450 praças.
§ 7. Alem da força de terra, o governo imperial
manteve nas aguas do Rio-grande do Sul uma força
naval, que em 1839 era de 2 brigues-barcas, 1 pataxo,
2 vapores de transporte, 18 canhoneiras, e 9 lanxões, com
uma marinhagem de 996 praças, e 89 bocas de fogo,
sendo 42 peças e 4 7 cm·onadas.
.
Esta força naval conservou-se mais ou menos n'este
pé ate a finalização da guerra.
Ella foi poderozo agente do governo legal, a cuja
cauza prestou valiozissimo serviço.
Em tres ocaziões sobretudo a nossa marinha de guerra
mostrou quão proveitozo foi o seo concurso na luta do sul,
e isto foi no Fanfa, em Taquari, e em São Jozé do Norte.
N'estes trez pontos podemos dizer, que a marinha na•.
cional deo triunfo á legalidade.
No Fanfa e Taquari proporcionando o transporte oportuno das tropas legaes, e em São Jozé do Norte varrendo com as suas metralhas as ruas da vila para dezassumbral-a dos rebeldes.
(•) O ministro do i mperio Antonio Carlos, sustentando em 18.!0
a sua política pacificadora para com os rebeldes do sul, dizia,
segundo o testimunho de Saturnino de Souza, o seguinte: Eu
penso, que uma batalha agora era um mal, ainda que vencessemos,
porque ia destruir todo o prestigio da maioridade, ao qual todos
os rebeldes podem render-se e pacificar-se a provincia. e uma batalha não vencia de um ~ vez a todos, e a guerra continuAva .
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Em Taquari, por via da marinha, conseguio o general .
Manoel Jorge trcmspor o rio, e ·evitar, depois do dia 3
de Maio, ser agredido em pozição desvantajoza, ao passo
que abrigou-se com o rio, e impedio a passagem dos
rebeldes da margem oriental para o lado ocidental do rio.
§ B. Uma couza, de que se n i1o descuidou o governo
imperial, foi a dfl embaraçar, que do territorio insurgido
passasse para as províncias adjacentes a lava revolucionaria ; por isso teve sempre na fronteira das duas pro·
vincias .de Santa-Catarina, e São-Paulo,' na parte oje
correspondente á nova província do Paraná, guarnições
para obstar qualquer tentativa de invazão.
Todavia Lages e a Laguna forão invadidas, e ocupadas
por forças rebeldes.
Na Laguna ja vimos quanto ocorreo ; em Lages
derão-se invazões passageiras em 1838 e 1839.
Estes dous pontos, na província de Santa-Catarina, e o
Rio-negro, na atual província do Paraná, forão os lugares
guarnecidos por tropas imperiaes para defeza das fron·
teiras.
§ 9. Tal foi sempre a solicitude do governo imperial em suprimir a rebelião do sul, que ,em 1838, com
autorização do poder legislativo, contratou na Alemanha
um corpo de voluntarios com 542 praças, 14 oficiaes, e
1 Major, que o commandava.
Este corpo servio até a finalização da guerra, parte
em Santa-Catarina e parte no Rio-grande do Sul. Findo
o tempo do contrato do serviço militar, ficarão na maxima parte os voluntarios no pa iz, entregando-se a varias .
]ndustrias.
§ 10. No ultimo período da guerra, sop a dlreção
·do Barão de Caxias, o governo imperial ativou a re·
messa de .petrexos, armamento, e forças, de maneira que.
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suas 'ordens um exercito . de 12.000 soldados bem farda. dos, armados, e municiados·.
N' esse tempo a for(}a de linha no Imperie er-a de
13.423 pra-ça:s, a força ·existente fóra ·d a linha era de
1.{)4B, e à guarda nacional destacada ·erà de 7 .499.
Assim podia o governo imperíal dispor, para o servi-ço de todo o Imperio, de 2L968 soldados ; no entretanto na guerra d:o Rio-grande do Sul, incluzive a
força postada na fronteíra dàs dua;s províncias iimitrofes,
estavão empregados mais de 12.000 omens, ·isto é, mais de
metade da força total mirlitar do estado.
T-al era o empenho ·em fazer cessar a guerra do sul,
sorvedouro de vidas e dinheiro !
§ n. o governo 1mperial então, ja menos apoucado ·em
recursos, em razão .de ·crecim.en:to elas rendas publicas, pôde
fazer mais largos dispendios em bem da integridade do Imperio no sul ; ·é ass~m -eons·eguio nameroza :cavalhada para
o exercito, xegando ·a empregar n'essa campanha final talvez
25.000 cavalos, ao passo que os rebeldes na mesma camp-anha disp'ôzerão de 45.i000.
Este g:rande numero de eava1os empregados na guerra,
por uma e outra parte beligerante, assás demonstra o grand"e
movimento da arma -de cavalaria n'.essa uampanha .:final
de Janeiro de 1843 a Fevereiro :de .1<84!9) isto .é, nos
dous annbs •de luta eficaz ·e continua, ern que a rebelião
sucumbio.
Tudo most1'a, que nenhum dos nossos -d0us partidos políticos pactuou com a ·r ebeldia; amb·0s tquizerão sempre IL
província do Rio-grande do Sul unida ao Imperio 'sob a
forma monarchica.
§ 12. Sei, que ao partide 'h beral ·se ·arguio outr'ora a
é'ulpa de proteger a cauza dos i~:n\Stu!g.entes.
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É verdade, que poderia aver n'esse partido indivíduos,
que fraternizassem com os rebeldes, dezejando o seo triunfo;
isto porêm jantais póde acarretar a responsabilidade geral;
pois embora todos os partidos abriguem em seo seio omens
de idéas mais 0u .menos exageradas, ellas :nem por 'isso
imprimern caracter n;esses partidos, nem lhes tornão com:mun o erro individual.
É muito natural, que no paxtido liberal se refugiem os
omens de idéas republicanas, emquanto não se levantar no
Brazilparciwlidade formalmente democratica: o que sucede
pela maior q,proximaçíw ou afinidade cl'essas idéas ~om as
d'esse partido do .gue com as du partido conservador.
§ 13. Ora, no)p.eriodo ,da luta do sul existião indivíduos
abertamente favomYeis .á forma democratica ou republicana ; e esses mdivicluos acostavão-<e ao ,partido liberal,
e ninguem póde duvidar, que elles folgassem com o triunfo
de uma càuza, por .cujos princípios fazião votos.
Estes omens certamente erão .poucos, e não podião os
seos impulsos, aliás não traduzidos em fa~tos, justificar
arguições ao partido liberal por se n:lo empenhar pela
terminação da guerra separatista do sul.
§ 14. No parlamento nacional a revoluçs.o rio-grandense foi algumas vezes discutida, e apreciada, ora porque
o governo pedia recur sos para a guena, ora porque ali clefendião-se os interventores n 'ella.
O parlamento foi sempre pronto em conceder os meios
pedidos para a consecução da paz, ja facultando anistia, e
Ja votando as quantias necessarias para as despezas militares.
Por algumas yezes surgirão no paiz reeeios da impossibiliclacle elo triunfo -legal, e esse dezanimo xegou a penetrar
no seio da reprezenta;ção nacional.
§ 15. Em 1837 o deputado Antonio Ferreira Fmnça,
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moral, e conhecido por suas idéas sociaes, algumas vezes
singulares, indicou o reconhecimento da separação da província rebelada .
E1le propunha, que se autorizasse o Rio-grand e do Sul a
eleger urna assemblea provincial extraordinaria com a especial missão de declarar, si queria ou não continuar unido
á.s demais províncias do Brazil.
No cazo de querer a separação, esta seria r econhecida
pelo Imperio; no c ·zo contrario o Rio-grande do Sul ficaria
ligado ao Brazil, mas tendo o seo Prezidente nomeado pelo
go1erno imp erial em lista triplico api·ezentada pelo eleitorado da província, e investido da faculdade de nomear todos
os empregados serventuarios na província, incluzive o commandante das armas.
E ra um estado sub~tlterno, que assim se cr(lava, com
dependencia do Imperio; era uma entidade política iLrida,
que não poderia subzistu· por rntutos dias, sem que se conipletasse a sujeição, ou se r enovasse a luta da separaçào;
porque ninguem domina por metade, quando póde dominar
completamente, nem ninguem ::;e sujeita em parte, quando
póde ter liberdade inteira.
Ou o Imperio avia de querer governar no sul, ou o sul
avia de querer libertar-se. D 'ahi uma das duas consequencias.
Este projeto, lido na camara temporaria em sessão de 13
de Maio de 1837, não foi julgado objeto de deliberação:
toclrtvia elle denuncia quão vigoroza se reputava enti\o a
reb eldia do sul.
§ 16. O Rio-grande do Sul armando-se para disputar a
sua separação do Imperio, obrava com direito e acerto?
Parece-nos, que a ninguem escapará uma observação.

t
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O Rio-grande do Sul pugnava por constituir uma nncionalidacle ; mas elle ·assim deixaria de ser ·parte de um
grande povo para constituir pequeno estado.
As nacionalidades não se organizão pelo simples caprixo
e orgulho . ela independencia; mas sim como mais iqoneo
meio de conseguir a felicidade geral.
Ora, as grandes nacionalidades são mais aptas para essa
felicidade do que as pequenas agregações de população,
por isso que dezenvolvem forças mais pod~rozas para empregarem-se na eficencia dos seos intentos de prosperidade ;
portanto a segregação da communhão brazileira por parte
da província insurrecta era um erro, pois tinha por efeito
arredai-a do influxo de uma ingente força ele progresso para
colocai-a sob a ação de meios muito menos valiozo s de
adiantamento material e moral.
§ 17. O Imperio compõe-se d<;~ províncias sob um pacto
de união. D'este pato nascerão direitos e deveres r ecíprocos; não é pois licito a uma pequena parte da união
insurgir-se para · romper pela força a convenção estatuída.
Os vínculos moraes so se dissolvem legitimamente p ela
forma, porque forão contrahidos ; e como o consenso os con-.
·trahio, so o consenso dos contratantes os aniquila.
Erguer-se uma das províncias da união para rompel-a
por violencia, é proceder contra direito e contra a prudencia.
§ ~8. Em 1861 vimos rebentar a guerra civil dos
Estados-Unidos d'America do Norte, na qual pretenderão
alguns d'esses estados ter o direito de separar-se ela união,
a que se prendião por laços de uma confederação.
Um ornem de alta capacidade política, o Prezidente
Abraham Lincoln, impugnou este direito, e o grande povo
americano declarou, que o sul não · tinha a faculdade de
separar-se do norte por sua unica deliberação.
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xamada da secessão ; e as populações insurgidas regressarão
ao seio da união para continuar a gozar d'essa fenomenaJ.
prosperidade, que a democracia proporciona ao povo de
Jorge Washington.
§ 19. O triunfo definitivo da força unitaria entre nós
foi de vantagem capital para o Imperio.
Si a rebelião rio-grandense ficasse vitorioza, o exemplo
daria argumento a novas tentativas para o esfacelamento
da nossa unida·le política.
Perniciozo seria esse exemplo, ja porque elle subzistia
pela perda de importante porção do territorio nacional, e ja
porque denotava a debilidade da força central para manter
a :nossa communhão social.
As democracias vizinhas serião tentadas a novas seduções, atenta a natural tendencia dos princípios políticos em
procurar assimilar a si tudo quanto os rodeia, em razão do
instinto da propria conservação e segurança.
É para mim dogma de fé política a vantagem da nossa
integridade territorial, qualquer que seja a forma de
governo, sob que vivamos.

CAPITULO XXIX
Principaes factos belicos da revolução ;rio-grandense

§ 1. Não deixaremos de apreciar, embora sumariamente, os principaes feitos d'armas da revolução riograndense.
A guerra do sul foi xeia de pequenos combates, assaltos
e surprezas ; batalhas campaes poucas teve, si é, que taes
se podem xamar esses comba:tes, aliás renhidos, entre
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de parte a parte.
No Taquari as forças rebeldes e legaes passavão d'esse
numero, mas não entrarão todas em peleja : apenas parte
dos dous exercito medirão as armas entre si.
Os combates, em que mais avultadas forças se entestarão,
e brigarão, forão os do Fanfa, e Ponxe-verde. No primeiro
as forças de cada um dos lados era de pouco mais de
1.000 omens, no segundo lutarão 2.500 rebeldes com
1.600 leg·alistas. ,
Os mais notaveis combates, por suas consequencias,
forão, seguindo a ordem cronologica, o do Seival (10 Seembro 1836), o do Fanfa (4 Outubro 1836), o elo Riopardo (30 Abril 1837), o da Laguna (15 Novembro 1839),
o elo Taqu:ari (3 Maio 1840), o de São J ozé do Norte (16
Julho 1840), o de Ponxe-verde (26 Maio 1843), e o ele
Porongos (14 Novembro 1844).
§ 2. O combate elo Seival, tão aplaudido pela rebeldia,
teve por consequencia a enunciação manifesta dos intentos
dos caudilhos insurgiclos.
Antonio Neto, vitoriozo, declarou querer a republica, e a
Camara municipal da vila de Jaguarão adotou a aventuroza idéa, que foi tomar corpo em Novembro seguinte na
vila de Piratinin, constituindo-se b governo republicano,
como já expuzemos.
§ 3. D eo grande brado, e soou como óra derradeira da
sedição o combate do Fanfa : mas contribuio poderozamente para a proclamação ela republica em Piratinin ;
porque não extinguindo o germen revolucionaria, deixou-lhe
a necessidade .de dezenvolver-se.
É na verdade singular, que da derrota tirassem os
vencidos rezultado político de tamanha importancia : mas
assim foi.
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Fanfa, e si não aparecessem depois d'elle os actos de
perseguiçfw por via dos processos judiciaes e prizões
contra grande numero de pessoas envolvidas na sedição,
bem poderia esta ir se mantendo por algum tempo sem o
rompim ento da integridade do Imperio, e acabar sem a
republica, a qual surgio como recurso contra a vindicta
legalizada pelo procedimento criminal.
§ 4. De grande importancia foi o combate de 30 de
Abril no Rio-pardo, rezultado iinmediato da rendição da
força legalista postada em Cassapava; porque elle marcou
a data do incremento da rebeldia : os rebeldes considerarão
definitivo o seo triunfo, e vierão cercar a capital da
província, contando ali consumar a victoria.
Si esta não se realizou, comtudo o assedio de Portoalegre d~ixava o Brazil inteiro ver, que tão pujante era a
rebeldia, que mantinha coacto o governo legal da província,
sendo elle impotente para dezafrontar-se na sua propria
séde.
§ 5. A cidade de Porto-alegre, sita em ritoresca colina,.
formando um promontorio sobre a bahia do Guahiba, .é
cercada d'agna pelo lado do sul, oéeste e norte; mas pelo.
lado de leste fica-lhe franco o caminho terrestre.
Porto-alegre communica-se para o sul pelo Guahiba, que
vae ter á Lagôa dos Patos por estreito canal; ahi os rebeldes levantarão um reduto guarnecido por artilharia, e
assim dificultavão a communicação com a cidade do R iogrande.
Pelo lado do oeste e norte não tinhão meio eficaz de rea~
lizar o assedio por 61 ta de embarcações armadas ; pelo
lado de terra porêm a communicação ela cidade sitiada era
realmente impedida.
Si os rebel des po:'l suissem vazas de guerra, com que
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pela fome .
Assim porêm não sucedeo ; e Porto-alegre sustentou
prolongado assedio, que dilatou-se ·p or annos, conforme j a
relatamos.
§ 6. Na Laguna a marinha brazileira realizou uma façanha clificil e perigoza : e as suas consequencias forão a
repul sa ela rebeldia, que se alastrava alem do territorio de
sua origem, e a cessação do temor, com que se inquietava o
nosso commercio costeiro ante a pirataria dos rebeldes.
Jor.é Garibaldi, com o titulo ele Capitão-tenente, mandava
uma pequena esquadrilha na Lagôa dos Patos; mas esta
esquadrilha constava apenas de lanxões, que não podião
competi:· com as canhoneiras imperiaes, nem por consegtúnte
sahir ao mar livre, conservando-se nos recantos da Lagôa
dos Patos para alguma tomadia ele pequenos barcos, ou canoas da navegação intern a .

§ 7. Era pois ele maxima importai~ cia para a rebeldia
ter marinha ; e a ocupação da Laguna tinha por principal
objeto este grande intento .
. Si por ventura conseg uissem os rebeldes o seo propozito,
certamente terião alcançado poclerozo elemento ele luta,
capaz ele os salvar.
Por isso tambem o governo imperial com tamanha cliligencia tratou de clezaloj ar os rebeldes ela Laguna, cl'oude
aliás ja incommodavão o nosso commercio de cabotagem .
§ 8. Os dons combates de Taquari e São Jozé do Norte,
dados com intervalo de 2 mezes e 13 dias, devem ser conjuntamente apreciados em seos efeitos .
Os rebeldes sitiavão Porto-alegre; era este facto o pregão
alto e sonante do valor da rebeldia.
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O Prezi:dente SatuTniao· de Sou:za, no empenho de cumprir a missão de vencer a~ revolução,. e pacificar o. Rio.grande do Sul, idealizou o seo plano.
Via, que os• rehelcl'es tinhão o seo principal exercito· em
Viamáo)' na dis,t ancia de' 4 lego as -do palacio prezidencial ;
via mais, que na campanha tinhão os mesmos rebeldes,.a
sua. capitwl, e wlg t:nnas' tr.0pas•..
§; \;! . 1'lan.eaVia o ddegado. imperial:
1.,• Fazer dezaparecer essa capital, surpreendendo e
eapturando os membros do governo rebe.lde.
2.• Atacar o exercito republicano em Viamão, e destroçai-o.
Julgava Saturnino de Souza assim ter infalivelmente
morto a r.evoluçãoi· e.dado paz á província.
Pwra a execução. d'este plano contava elle com as forças,
que tinha o commandante em xefe do exercito legal, o Mal~ exal Manoel Jorge, e com a convergencia das tropas, q;ue
esta vão na Laguna sob o mando do. Tenente-coronel ·J ozé
Fernandes, e das que ás suas ordens tinha o general Pedro
Labatut, partindo de Lages.
Calculou o Prezidente legalista, que daria primeiramente
inesperado golpe em Cassapava, onde estava o Prezidente
interino da republica, para depois agredir o xefe do exercito rebelde, Bento Gonçal.;.es, em Viamão.
'
D'este modo dizia elle, que feria os rebeldes na cabeça
e no coração.
O del'egado imperia:l ja fantaziava ter em sua mão prizioneirú o Prezid'ente da repubfic-a com os seos ministros
de estado, e via ja desbaratad'o o exercito inimigo.
§ 10. Para realizar a primeira parte do plano foi expedido o Brigadeiro Bonifacio Caldeiron ; mas retardaTio
na marxa d·eo ao governo rebelde tempo· para ret·irar-se de
Cassapava, e a empreza malogrou-se..
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á segunda parte do mesmo plano, o seo autor

nfio a pôde tentar i porque o general Manoel Jorge não lhe

prestou .assentimento .
As idéas do provecto general erão outras i queria elle
derrotar a rebeldia m. campanha i por isso o projeto prezidencial baqueou.
§ 11. No entretanto os rebeldes observavão o movi mento das tropas legalistas : vião o general Manoel Jorge
~·etmir o seo exercito na margem direita ou ocidental do
Cahi i irião as forças ela Laguna e Lages avançar; compreenderão a gravidade da sua situação.
Bento Gonçalves, acampado em Viamão e suas adjacencias, reconheceo, qué perigava com a immobilidacle, dando
tempo a ser cercado.
Cumpria sahir ela atual pozição, ou vencendo o inimigo
·quanto antes, ou passando para a campanha, si não tivesse
a vitoria.
Com efeito abalou com o seo exercito, transpôz o rio
Cahi no passo elo Pesqueiro, junto ao Pareci, e buscando o
general adverso, foi com · elle travar peleja na margem
·esquerda, ou oriental do rio Ta.q uari.
Ahi degladiarão-se os clous generaes , porôm a vitoria
não favoreceo ás armas republicanas.
Bento Gonçalves não pôde bater Manoel , Jorge i mas
este sem ter completo triunfo, obstou, que o inimigo passasse o Taquari, e ganhasse a campanha.
Considerado por este lado, o co nbate do Taqnari importou vitoria valioza para a legalidade.
Depois ele alguns dias de espectativa, Berito Gonçalves
regressou á sua Setembrina.
A neeessiclacle ele alcançar a campanha ( * ) era
(*) Por campanha no Rio-grande do Sul entende-se a região
demarcada por uma linha tirada da embocadura do rio Jaguarão na
G. C.
ti
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Norte, onde o general republicano foi mal sucedido.
§ 12. O exito dos clous combates, ele que falamos, suscitou a arrojada lembran ça da transmigração para a campanha pelo caminho da Vacaria.
V oltanclo ele São J ozé elo N ortc aos arraiaes da Se tembrina, Bento Gonçalves deliberou empreender a subida da.
Serra, e a passagem elas grandes florestas, que vão terminar·
no Passo-fundo, para. cl'ahi transportar-se á região do s
campoE', e elas coxilhas.
Este dificil commetimento j ú vimos como se operou.
Obrando prodígios ele tenacidade contra os obstaculos .
naturaes, os r ebeldes, no rigor do inverno, subirão e decerão montes escabrozos, atravessarão torrentes impetuozas, gal- garão medonhos atoleiros, e caminharão por invios bosques~
So quem ja penetrou nas nos~as densas _florestas em dias _
ele tempestade, depois de prolongadas xi.lvas, pócle ima-ginar as variadíssimas dificuldades cl'esta marxa militar.
§ 12. N'esses lllesmos _bosques tranzitava o general
Pedro L abatut em verdadeiro naufragio, seguindo após
clle os rebeldes, que contavão t er ele destroçai-o par it
abrir caminho pelo Passo-fundo, afim ele realizar a clezejacla
transpozição para a campanha.
O general imperialista porêm, ainda mais maltratado
pela inclemencia do tempo e aspereza dos lugares, do que
os seos adversarios, abandonava a sua artilharia nos bosques,
e em vez de ocupar o posto, onde os r ebeldes devifioLagô&-mirim, e prolongada pela margem ocidental da mesma Lagôamirim, rio São-Gonçalo, Lagóa dos Patos, Guahiba; e rio Jacuhi até
ás suas origens .
São da campanl~a as povoações sitas alem d'esta linha até a nossa .
fronteira com os estados vizinhos do sul ; e taes são J aguarão, Pelotas, Bagé, Camaquan, Encruzilhada, Cassapava, São -Gabriel ,.
Alegr:ete, São -Borjn, Uruguaiana, Cruz-alta, etc.
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()ncontrar impedimento á sua marxa, deixava-o em dczamparo.
Si o nosso general, encorporando com os fragmentos do
seo exercito o reforço recebido em Curussú, tivesse tomado
poz;ição no Passo-fundo, é opinião de autorizados militares,
que os rebeldes ali terião . encontrado a mesma sorte do
''llaquari e São Jozé do Norte.
§ 13. Temos agora de apreciar os combates de Ponxe-vercle e ele Pormigos.
O primeiro foi uma ·peleja formal, inesperadamente oferecida pelas forças reb eldes a uma das colunas do exercitG
legal ; o segundo não passou de uma surprcza contra um
acampamento dos republicanos delineada por outra coluna
d'esse mesmo exercito .
Mal sucedidos em Ponxe-verde, os rebeldes começarãG
a sentir, que pe1~c1ião força moral entre os seos sectarios, e
·que a opinião das populações insurgidas descria do exíto
da luta.
As dezersões e a recuza ele novos sacrificios mostrarão á
rebeldia, que estancavão-se-lhe as fontes ele viela.
O combate ele Porongos, que mais foi uma matança de
um so lado elo que peleja, despersou a principal força republicana, e manifestou estar morta a, rebelião.
Os caudilhos poclerião d'ahi em diante manter guerrilhas
e dar assaltos, . mas não organizar forças novas, e colher
novos materiaés de guerra.
Em Porongos pois a revolução expirou. Foi d'ahi, que
seguia-se o entabolamento das negociações, que derão tranquilidade ao Rio-grande do Sul.
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CAPITULO XXX
1\Ieios com que pr ocurou o Barão de Caxias fin alizar a
e rest ~bel e cer a paz.

~uerra,

§ 1. Duas ordens de meios empregou o Barão de Caxias
no dezempenho do seo plano de pacificação ela província
confiada aos seos cuidados : os meios agressivos e os meios
conservadores .
Concurrentemente com o uzo das armas, entendeo o
ilustre general dever socorrer-se ao artificio político para
gerar na população transviada pelo espírito revolucionaria
idéas ele benevolencia para com o Imperiu, e convencer da
vantagem da pennanencia no gremio d'elle.
§ 2. Axára o Barão interrompidas as francas r elações
de commer cio das populações interiores com os abitantes
da parte da província sugeita ao domínio legal.
E ste facto era uiua origem de constrangimentos e privações .
O perpicaz general vio n'elle toda a inconveniencia para
a cauza nacional, e tratou de fazer restaurar o trafico, como
outr'ora existia.
Derribava-se as sim uma barreira interposta a cidadãos
da mesma grei, mas que vivião como povos ele antigas
eras, q.nando cada qual j ulgava so poder prosperar pela
ruína do vizinho .
N'estas condições o Barão de Caxias autorizou a livre
circulação elo commercio em toda a província.
D e providencia tão acertada emanarão logo trez beneficios : ella aproveitou á massa ela população, aproveitou
ao estado, e apro veitou ao proprio exercito imperial.
§ 3. Os cidadãos de to elas as concliçõ~s, que vião-se
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ferramentas, comestíveis, e outros, logo os poderão aver
com maü~ facilidade, e conseguintemente reconhecião, que a
guerra trazia males, e que da paz provinhão beneficios,
consolidando-se as amigaveis relações com os seos compatriotas.
Não deixou de ser tal providm~cia ele provei ·o ao estado;
pois começada a livre permuta entre a população, pr ncipiarão as mercadorias a vir para as nossas alfandegas,
deixando ahi os impostos, de que se fi·audavão as rendas
publicas pelo cont rabando entrado por via da fronteira das
repuLlicas limítrofes, por onde suprião-se os moradores
da campanha rio-grandense.
Esta assersão comprova-se -com o computo da importação
estrangeira da província. No exerci cio de 1841 a 1842
o valor d'essa importação foi de 4.787:000r$ i mas, apenas
franqueado o commercio, ja no exercício seg uinte subio a
7 .434:000;$, isto é, quazi duplicou.
O restabelecimento do comrnercio franco em toda a prov.incia trouxe ao exercito legalista grande vantagem.
Desde que os mercados das povoações interiores se abastecião, esse mesmo exercito não precizava ele ter após si a
numeroza escolta dos vivandeiros, que suprião as necessidades do soldado, e constituião obstaculo á rapidez dos
movimentos militares i pois no levantamento das tendas do
trafico consumia-se tempo aliás preciozo para as operações
da guerra.
Nas povoações, por onde o exercito passava, podia comprar generos, que, nas condições ela anterior prohibição do
commercio, não encontraria.
§ 4. Era intuito do nosso general fa~er sensíveis as
vantagens da lt>galidade para com as populações centraes
da provinci ~ .

214 O exercito tinha de prover-se de fardamento e outros

objetos . O Barão de Caxias não os mandou vir fabricados,
mas sim procurou dar ocupação e lucro aos artistas, e ás
üunilias pobres ':)Om a manufatura de taes couzas, e tudo
pagava por preços razoaveis, que atrahião o trabalho, e
contentavão a muitas pessoas~
A guerra tinha produzido a viuvez e a orfandade ; a
guerra tinha os pais e maridos separados dos filhos e mulheres; d 'aqui a mizeria de muita gente, e a esc:~ssêz, sinão
fa lta, de alimentação.
O umanitario general ordenou, que se matasse nos acam-.
pamentos mais gado elo que o precizo para a manutenção
dos soldados, e que o excedente se distribtússe por mulheres e meninos necessitados.
O beneficio grangeava afeições, quando o general assim
aliava a caridade com a política.
- § 5. A proporção, que o Barão de Caxias conquistava
terreno wbre os rebeldes, cuidava de assegurar a posse
àclq uirid :~ .

Si. elle ja podia contar com certo benevolo assentimento
elas populações em ! eo·favor, nem por isso dispensou precauções militares.
.
E stas precauções consistirão na ocupação das povoaç§es
por forças militares, e a Cl·eação ele linhas de defeza.
Si despertando nas populações s ~lbilletidas sentimentos
de simpatia, tinha elle garantias por parte da gente b em
disposta para com a r estauração lega·, pela OCUJ?ação militar dos povoados, e pelo estabelecimento d'essa'õ lim.has
ele clefeza, ac utelava-se contra a malevolencia ele qualquer
fo nento de rebeldia, que n 'essas mesmas p.o1Julaç?5es ainda
se:encJ hrisse.
§ 6. Quando o ge neral brazileiro reconheceo, que: os
rebeldes, acossados por incessante perseguição, ja . não
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:podifLo facilmenb executar as costumadás incursões, por se
-axarem ora despcrsos, ora_ emigrados nos estados vü~inhos,
pôz em-pratica a ocupação militar permanente elas povoa<Ções mais importantes ela campanha.
Assim depois do combate de Porongos fez ocupar Cassapava, São~Gabri el, e Alegrete.
Em Cassapava. coloc Ju os clepozitos belicos sob o commando elo Brigadeiro Felipe Neri, que ali faleceo em Fevereiro ele 1844~
O Tenente-coronel Jozé Fernandes commanclava•as for'\;'l1S estacionadas em São-Gabriel, e o Coronel Francisco
d'Arruda foi commanclar as ele Alegrete.
Ocu pados permanentemente estes tres pontos, dominadores ela mór parte da campanha, erão elles garantia certa
1m r a as populações clezej ozas de quietação, que assim vião~se amparadas contra as incursões inimigas .
§ 7. Ao p ·trtir para a campanha, o Barão - ele Caxias
.constituíra a sua primeira linha de defeza ou ele segu·:rança.
D eixando sem: tropas bastantes todo o t erritorio jacente
·-entre a costa elo mar e a Lagô::t dos Patos, e os grandes
Tios seos ü;ibutarios, onde ·11e incluía a capital>cla província,
-c umpria re~guarclar esse territorio · ele qualquer invae;ão
inimiga.
O general pois instítuio a l.inha ele defeza, que CJmcçav•a,
.em São Jozé do Norte, percorria a Lagôa dos Patos, tocava
-em Porto-alegre, c subia o rio J acuhi até findar em Rio_pardo.
As difi.c ~tld a clcs naturaes pl'otegião o indicado tcrritorio
pelo lado alem d'este ponto ; porque não era possível aos
rebeldes deixar as .suas pozições da campanha para virem
i nvadil-o por ali; sem que se lhes antepozesse em caminho
~- exercito · imperial para dar batalha) como ·dazejava.
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Portanto bem g•mrdado :ficava o terreno, que esse exercito deixava pela retaguarda.
Avançando a legalidade, e recuando a rebeldia na posse
, do territorio da província, o Barão de Caxias traçou outra
linha ele segurança, a qual partia da cidade do Rio-grande,
ponto fortificado, e extendia-se até Cassapava, que então
se fortifi...:ou,
Assegurada esta linha, pro12eguia a repulsa dos rebeldes,
os .quaes ja não ocupavão ponto algum permanente na
província.
Então formou-se a terceira linha de de ~eza, principiandono Serrito, junto a Jaguarão, e findando em Santa Am~ a
do Uru,g uai.
§ 8. Quem observa a dispozição d'estas linhas, vê amarxa
progreEsiva da legalidade sobre a r ebeldia na conquista da
província.
Dentro d'estas linhas, como ja vimos, manobravão as
divizões, em que o Barão de Caxias repartira o seo exercito
para as operações agressivas.
O general legalista, impelindo os adversarios para a
fronteira meridional do Imperio, os foi levando diante de
si, até que elles transpozerão essa fronteira, deixando o
territorio nacional dezembaraçado da sua ocupação armada.
Si ao sólo patrio regressavão d 'ahi por diante, o faziào
em incursões de continuo movimento ; porque as tropas
legaes lhes não concedião descanso, nem consentião repouzo
para refazer-se de soldados, e outros recursos de guerra.
CAPITULO XXXI
Sacrificio de vidas e dinheiro com a rebelião do sul

§ 1. No decurso de quazi 10 annos de revolução, ferirão-se no Rio-grande do Sul alguns combates, e recontro;>,.
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que trouxerão perda de vida de nossos concidadãos, e essa.
revolução forçou-nos a clespezas extraordinarias.
Cumpre reconhecer de que importancia foi este sacrificio
claElo em olocausto á anarchia.
Verifiquemos as cifras, e julgue o leitor si a patria
deve ou não lastimar o facto revolucionaria.
§ 2. Os mais sangrentos conflitos da singular guerra do
sul forão os elo Rozario, Sfio-GonçaJo, Seival, Fanfa, Riopardo, Laguna, Forquilha, Taquari, Sào-Jozé elo Norte, SãoFelipe, Rincào~bonito, Ponxe-verde, Batovi, e Porongos.
A perda ele vidas n'estes conflitos foi no minimo de GO e
no maximo de 2i")3, elevando-se a totalidade elos obitos
ao numero ele mais de 1.800.
Nos demais conflitos, em que a lista dos mortos acuza
menor algarismo, a perda de vidas andou por perto de 1.000.
A mortalidade total dos conflictos pois aprPzenta a
somma excedente de 2.800.
lYiencionamos aqui o numero de mortos, que ficarão no
campo dos combates , segundo os documentos, que conSl'<ltamos, em vista dos quaes organizamos a tabela mortuaria adiante aprezentada, não como rezultado exato,
mas àpenas como aproximada noção das couzas ; sendo
·
aliás isto quanto basta para o nosso juizo.
§ 3. A tabela clá numero superior a 2.800 como totalidade elos mortos em combate; cumpre porém observar, que
temos como certo aver-se-nos escapado a noticia ele pequenos recontros, em que ouvesse mortes ele combatentes; .
assim como elevemos atender, que, por falta de informação, _
não se incluem na tabela os obitos subsequentes aos ferimentos ahi praticados.
Não será pois dezacertaclo procurar preenxer a lacuna ; ..
e creio, que aproximadamente ·conseguiremos fazel-o, acre- ·
centanclo á cifra supra-mencionada o quinto cl'ella.
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:zionada pela ação das armas na guerra civil do sul, na
.somma de 3.400.
•
Regulando-nos pela tabela, ella demonstra, que a perda
cb vidas por parte dos rebeldes foi quazi do dôbro ; o que
podemos atribuir ao melhor armamento e diciplina das
-tropas imperiaes.
§ 4 . Os gastos da guerra no Rio-grande do Sul montão,
segundo os nossos postulados, a quantia maior de
40 .000.000~, da qual convem deduzir o soldo orclinario das
tropas. Assim ficaráõ estes gastos reduzidos a 30 .000 .000t~
Falamo s com algarismos aproximados por falta de minucioza e inteira averiguação; mas elles assás a,proximão-se
ela realidade, dando assim baze ás nossas deduções .
§ 6. Não limitou-se a perda pecuniaria elo estado ao
·despenclio acima mencionado. O prejuízo incliréto foi tamhem consideravel.
A província do Rio-grande do Sul no exercício finane'Jiro de 1834 a 1835, quando começou a guerra, arrecadou
para os cofres geraes e provinciaes 1.209 .607a .
Nos dous exer cícios seguintes essa arrecadação foi nula.
No exercício de 1837 a 1838 ella xegou a 369:266~ .
D'ahi subio paulatinamente, e tamsómente no exercício
·ele 1842· a 1843 pôde ella exceder á renda anterior ao
tempo ela guerra, entrando então para os cofres publicos
a . somma ele 1.3 86 .115~ .
Por ahi se manifesta qual o prejuízo procedente da falta
de arrecadação fiscal em consequencia do estado de perttwbaç.ão ela província.
§ 6. Em uma demonstração feita. pelo nosso ministerio
·da fazenda ao corpo legislativo em. 1843, avalia-se esse
prejuiz0, nos annos de 1&35 a 1841, em 4·.576:425~, no ·que
~·cspeita . á renda geral.
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Assim ter emos nas duas receitas uma supressão de
{l .f)76:42õa, não incluindo a r onda especial elos municípios.
Não possuímos demonstr ação oficial para o resto elo
tempo até 1845 ; mas não. ser á fóra de razão avaliar em
:so mma igual; e d 'esta forma a diminuição total ela r enda
publica no tempo da gue1:ra seria pouco mais ou menos
,ele ll.OOO:OOOa.
Este desfalque nas rendas geraes e provinciaes, aclicionaclo á despeza cliréta com a guerra, aprezenta a somma
·de 4l.OOO :OOOa ele perda r eal para o paiz.
§ 7. Esta quanti~ é por certo importante, sobretudo
-co mparativamente com as r endas do Brazil n'essa epoca.
A r eceita Clo Imperio durante os 9 exercícios financeiros
·do período cl'essa commoção civil foi de pouco mais ele
J õ4.000:000iJ . (*)
,*) Segundo uma nota, qu e obzequiqsamente deo -me o Sr. Dr . Se"bastião Soares, proficiente cultor da nossa estatística, a renda do
Brazil, no quinquenio financeiro de 1835 a 1840, foi a segui nte (desp rezadas as fracções ):_
Exenicios:. · I mpol"tancias.
1835--36 . . .. . 14.000 .0008
1836--37. . . . . 18.700 ' ooos
1837--38. . .. . 13.400 .000S
1888--39 . . ... 1B.9oo .ooos
1S39 -40 ..... 18.400 .000$ '

76 400 .0008
A renda dos 4 annos financeiros de 18!0 a 1844, segundo s·e vê da.
<Ou ra Grande Po titica do Sr . Dr. Tito Franco, fui a seguinte .·
Exerci cios.
Lm P'n-Lancias.
1810-41.... ..
1841--42 ....•
1812--43. . . . .
l tH3--4± . •. . • .

18.90t.9ô7S
18.9 lü.550H
18. 7l ~. 3159
21 . 350. 970H
77: 83·1. 8028
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2.bsorveo quantia superior á r enda media de 3 annos, 011:
excedente á quarta parte elos creditas nacionaes de todo ·
o período d' esses exercícios.
§ 8. A guerra civil do sul não produzia sómente a_
d estruição dos cabeclaes publicas, e ·a aniquilação da vida de-·
tantos cidadãos ; ella perturbou tambem a economia social ;.:
pois as fontes de produção quazi se exaurirão~
A creação do gado vacum e cavalar, que entãü fazia a
Tiqueza da província, diminuio sensivelmente; porquantoa população, alem qa subtração pela morte em combates,
c1ecrecia em consequmicia da emigração para outras províncias, e para os estados limítrofes, e os omens válidos 1
empregados no serviço das armas, e assim desviados do trabalho util, não curavão da cultura das terras, nem .
dos misteres inclustrütes'.
D 'este modo o commercio de xarque e a venda de·
cavalos, o trafico de mantimentos, e a produção fabril ,
tudo sofria.
§ 9. A segurança individual era precaria, ou . antes
nenhuma; e ninguem se animava a tranzitar livremente no
territorio da província ; porque os assassinatos e o roubotornarão-se frequentes e comezinhos nas estradas.
D 'ahi rezultava, que a industria, o commercio, e todas.
as tranzações civis esmorecião, e paralizavão .
O espaço de 10 annos, porque durou similhante estado
de couzas, dá a medida do valor do transtorno economicoda província.
Não é possível estimar a perda da riqueza particularproveniente d'essa anormalidade; apenas póde dizer-se,.
que ella foi immensa.
§ 10. Em concluzão é licito asseverar, qüe a província
do Rio-grande elo Sul armou-se, batalhou com pertinacia,,.
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obteve em r ezultado a destruição de um cabedal publico
mais de 100 milhões de cruzados, a perda ele mais d"}
;1,000 vidas cortadas pelo ferro de irmãos, e a paralização
.do progresso por 10 annos .
Expomos os factos : julgue o leitor segundo o seo
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~le

~riterio.

CAPITULO XXXII
Os rebeldes do Rio-grande elo Sul considerados ante o direito
criminal e a justiça elo paíz

§ 1. Parte da população da província do R io-grande
·.do Sul insurgia-se, tomou armas contra o Imperio; e dedm·ou-se des 1igada c] a comm nnMio nacional.
No começo da revoluçrio, a populaç!:io Çla província era
computada em 142.000 almas; e quando a republica teve
·o seo maior auge, certam ente ·metade cl'esta população a
sustentou, on ao menos toler:m o ~eo domínio.
§ '2 . O movimento revo:ucionario começou levantanclo·<>e alguns batalhões de trop~. de linha, com outros da guarda
nacional, e o gr ito dos insurgentes em a expuleão de um
Prezidente da província para fóra elo territorio da sua
j urisdição, e logo a denegaç\o ele posse a outro .
Depois o movimento tomou faze nova, e então a província foi declarada fóra do gremio nacional.
No primeiro cazo cidadãos e soldados privavão a dons
funcionarias · publicas j a do exercício e j a ela posEe elo seo
Bmprego, e a lei criminal qualifica ambos os factos como
...sediçrio .
No segundo cazo o facto classifica-se como r :·belião
pela tentativa de ferir a integridade do lmperio, tendo-se
-reunido para isso povoações, cuja poÁ ulação era por certo
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lei criminal para a existencia de tal delito.

§ 3. As penas in:ffigidas em razão d'esses crimes eri'iO··
graves. A sediçã.o tem pena ele 3 a 12 annos ele prizãocom trabalho, e a rebelião é punida com prizão com tra-balho por 10 annos até prizão perpetua.
§ 4. Para a perpetraÇ.ão dó delito concorrerão paizanos.
c militares. A lei então manda:va julgar a todos pelo tri -bunal commun do juri; depois (1841) novo direito sub -n:eteo os militares incursos em crime de sedição e reb elião aos tribunaes marciaes.
O crime de sedição dezaparecia, desde que os sediciozos
converterão-se em rebeldes ; assim o Imperio no fim da sua .
vitoria não teria de punir dons crimes, mas apenas uma .
so culpa, a da rebelião.
§ 5. Da-se no crime de r ebelião uma singularidade digna .
ele observação. O rebelde é punido, quando vencido; quando .
Yencedor porêm, torna-se eróe.
Uma seita ele filozofos existe, a qual apregôa, que o
direito so é tal na proporção da força, que o sustenta. Nos
crimes políticos esta doutrina, si não é verdadeir·a, ao menos
sufraga a opinião ele taes doutrinantes.
Na rebelião do Rio-grande elo Sul os seos autores forão·venciclos; não tiverão pois por si o direito, e cumpria
serem castigados. Não o forão porêm ; e por que?
Porque, vencidos, tiverão o favor da anistia imperial ;
e é cl'esta, que clezejamos dar noticia ao leitor, expondo .
c6mo ·se manifestou.
§ 5. Temos visto como o governo . central por vezes.
procurou terminar arevolução pelo uzo da anistia, olvidandO>
·O crime elos rebeldes, que clcpozessem as armas, e reconhecessem .a autoridade legal com regresso ao gremio-
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que evitou a aplicação das penas criminaes.
Quando apareceo a sedição as autorida<les judiciarias
instaurarão processo contra os sediciozos .
O processo correo no fôro da cidade de Porto-alegre, e
ahi forão sumariados e pronunciados muitos cidadãos paizanos e militares como sediciozos.
Q numero dos pronunciados atingia a perto de 200, c
embora em taes processos os juizes sumariantes, que então.
erão os Juizes de Paz, se portassem com precipitação e parcialidade, todavia os incluídos nas sentenças de pronuncia
tinhão de sofr er as conseqnencias legaes da prizão e julgamento judicial.
Estes indivíduos assim pronunciados forão em geral os
mesmos, que depois com outros tomarão parte ativa na
proclamação e sustentação da republica rio-grandense, isto
é, no crime de rebelião.
§ 6. Por este segundo facto tambem instaurou-se processo judiciario.
O ~ugar do crime era Piratinin, sempre ocupado pelos
rebeldes, e assim a justiça nacional àli não podia funcionar.
No juizo criminal porêm de Porto-alegre o Promotor publico denunciou os delinquentes, considerando que o assedio ela capital ligava-se por tal forma ao facto ja perp etrado, que clava competencia para o processo, o qual
efetivamente organizou-se, sendo pronuncia.clos cGmo cabeças e cumplices do crime de rebeliã.o muitos indivíduos
em numero superior a 100.
§ 7. É bem visto,que esse processo parcial não podia compreender a todos os que deverião ser p·onunciados, pois
o estado de convulsão da província impedia o li·v-re exercício das justiças do Imperio.
Deverião pois estas tomar contas aos r ebeldes com a.
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-vitoria final da legalidade; mas assim não sncecleo,· porque
a anistia geral impoz silencio {t lei, e embargou a ação elo
magistrado ,
§ 8. D epois elos processos ele sedição e rebelião, a que
nos temos referido, organi zados em Por to-alegre, seguia-se
·a prizão de muitos i·eos, os qur,es forão remetidos para os
carceres da capital do I mperio, em vista ela impossibilidade
ele julgal-os no rlistrito domiciliaria, e elo peri go ele oon·serva.l-os ahi nas cadeias, expostos á fuga .
A lei pedia esse julgamento, porque nenhum cidadão
póde estar indefinidamente processado e prezo sem julgamento ; como porém organizar o juri em uma cidade sitiada, e como admitir, quo fossem julgadores os inimigos dos
réos ainda com as armas em punho para repelir a agressão ?
§ 9. Era forçoza a excepcional condição cl'estes cidaclfios .
Em 18 39 perante o corpo legislativo apar ecerão 97
:d'elles, pedindo para autorizar-se o seo julgamento perante
;1 Relaç~io , ou perante o juri ela corte, ou ante qt~alqu er
ontro juizo .
Esta petição não teve ex..ito definitivo; porque tratando-se
ele tomar providencia geral para cazos Bimilhantes, essa
providencia não foi decretada então, e so apareceo · na
Teforma elo Cocligo do pro cesso consagrada na lei ele 3 ele
D ezern bro de 1841.
No entretanto os cidadãos prezos por sedição e rebelião
ião sendo individualmente anistiados pelo governó imperial,
sob condição c~e nfio voltarem á província elo Rio-grande
do Sul, emquanto esta se nã.o pacificasse.
§ 10. Nos dias regenciaes a lei ele 11 ele Outubro
x:1e 183() anistiou a todos os inclivicluos, que tivessem
tomado parte na sedição de Setembro, e se tivessem subm~::.ticlo á ordem legal.
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Esta lei pouco efeito produzia, porque raros se axarão no
·cazo d'ella.
·
Depois a lei de 12 ele Outubro de 1837 autorizou o
..governo do Regente a concêcler, por espaço de um anno,
. anistia geral e particular ás pessoas envolvidas na sedição
-e na rebelião ; autorização prorogada pelas leis de 24 de
Outubro de 1838 e 28 de Outubro de 1839.
As anistias concedidas em vit:tude cl' essa faculdade
fOl'ão todas particulares, e o seQ numero não excedeo .talvez
·do 200. Na mór parte ellas se inutilizarão, porquo os
.anistiados volverão á rebelião.
·§ 11. Assumindo o Imperador os seo~ poderes magestatioos em 1840, em 22 de Agosto cl'esse anno, foi expedido
,decreto de anistia a todos os rebeldes, que se submetessem
. ao governo imperial.
Por vezes os Preziclentes do Rio-grande elo Sul forlio
. autorizados por decreto imperial a dar anistia aos r ebeldes,
que a solicitassem.
Depois elo decreto de 22 de Agosto de 1840, . sob as
prezitlencias ele Alvares- J\tfaxado, e Saturnino de Souza,
forão concedidas 1.985 anistias, no espaço•de 2 annos, isto
-é, ele 30 de Novembro -de 1840 a.9 de Novembro de 184.2 .
Durante a p rezidencia do Barão ele Caxia-s não forão
-as anistias tão numerozas.
De Novembro de 1842 até Setembro de 1843 elle anisttiara 226 rebeldes. Em 1844 as anistias por elle concedidas
:ilubirão talvez a 1.000.
No decurso pois da guerra civil do sul podemos dizer,
•que para cima de 3;000 anistias se outorgarão; mas
:tambem podemos declarar, que so as dos ultimas tempos
;forão r êaes, porque so então os rebeldes as recebião com
:animo sincero de ·paz.
12._A pacificação da provincia.xegou, e a anistia geral
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no Rio-grande do Sul.
Assim o governo imperial reconhecia a inconvenieneia
da punição do crime, realizando o criteriozo conceito contido n'estas palavras de um fogozo tribuno da antiga Roma,
citadas pelo istoriador Caix Salustio : Quidq_uicl sine sanguine civ um ~dcisci neq_uit~w, J~we facturn sit.
A salutar providencia fez regressar a ordeftt legal, o·
socego publico, e a traquilidade individual para recomeçar·
o trabalho civilizador, com que vae prosperando esta parte
do Imperio.
CAPITULO XXXIII
Tabela dos conflitos marciaes da revolução rio-grandense

§ 1. Pelas informações colhidas dos documentos ante o
meo exame, organizei a tabela infra dos combates e recontros, que durante a revolução rio-grandense sucederão
entre as tropas legalistas e rebe~cles, e nos quaes consta
ter avido perda ele vidas.
Não pude conseguir rezultado completo em razão ela
deficiencia de esclarecimentos elas peças oficiaes ; todavia
persuado-me, que a provavel falta ele menção ele alguns
pequenos conflitos pouco influirá na somma geral dos
obitos.
§ 2. O fim, que intento, não é dar uma relação completa
de todos os conflitos da guerra, mas tam-somente mostrar
a baze do calculo ela mortandade cl' esse movimento
fratrecida.
Indicadas as forças combatentes, como vão na tabela,
poderemos tambem ajuizar elo valor cl' essa guerra, elas
suas proporções, e do modo, porque foi feita, consistindo

-227ella mars em guerrilhas e assaltos, do que . em pelejas
campaes.
Ver-se-á pela simples inspeção da tab~la quaes as épocas
ou de maior atividade, ou de mais descanso da luta.
O anno de 1842 aprezenta quazi uni armísticio : a luta
pareceo amortecida.
O anuo de 1840, bem como os de 1843 e 1844 nos
exhibem maior numero de conflitos entre as forças legaes
e rebeldes, do que nos demais annos da luta, indicando-nos
assim os dons períodos, em que ambas as partes mais esforçada mente se empenharão pela terminação da guerra
por via das armas. No primeiro período agredião os rebeldes, no segundo os legalistas.

-
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Lugar do collf/.ito .

f

f

rebeLde .

s

?
?

I_!_

!Manoel Antunes ' ?
Raüel Verdum .. } 30

2140
~

3 5!
3 6

'Afonso Corte I
r eal... . . . . . . . . íW 4 200
60
?
?
O 5
120 J oão lVIanoel. .. 710 15 12
? /Bimto Gonçalves
?
1 4
» 1
?
? J oão r.•I anoel...
?
4 9J
Jun. Gaspa r Me na ... ~ 50 Bento Gonçalves ?
? 14
Ag . . . 'Gnilhm• Parker. ? Simeão Barreto . , ?
4 30
Set .. l::lilva Tavares .. 560 Antonio reto. .. 430 180 O
Out .. Bento Man?el. .1- ?00BentoGonçalves 1.100 40120
Dez .. SrlvaTavares . . , ? ID av r d Ca n a - ~
I
barro. ....... . ?
8 O

Rozario •.... ... .. "I7 MarçMiguel Gomes .

I

Gomm anrla r1t~

8 3 .S

Arr?io-grmrde ..... ,l lO ut .. IManoelMarquesl
Retlro .. ... .•. . . .• 22 » Srlva Tavares. .

Pelotas .......... . 7
Passo dos Negros . 8
Arroio dos Ratos. . 1
São Go nçalo .. . .. . 1 2
Port o-Alegre ... •.. 30
Ponta do Junco... 26
Seival. . .. .. .. .. .. 10
Fan ~a .._. . . . . ... ..
Bomfac10 .•......• 17

Mor los.

Commandartte
legaL.

Duta

1

?

Abr .. Albano d'Oliv.•.
» IAlbano d'Oliv.•.
Jun .. Bento Manoel. .

,4

1

f

Veleda. .. ...... . . 3
Candio ta.. ..... . . . •1
Passo do Mendon ça. ... .. . . . .. . . . 4
Rio-pardo .... . . .. lO
Triunfo ........... 12
Vacaria.. .. ...... 31

s

256 475
3 '7

J an .. Bento Manoel. .
» Bento Manoel. .

?
?

» Bento Manoel. .
Fev .
?
Ag . . . Miguel Gomes . .
Out .. Candido Alano .

? Agosto de Melo.
140 Agost.o de Melo.
352 Antonio Neto ...

f

s

3

?

/Antonio Neto ...
Antonio Ne to ...

I

?

?

'

?

? 10
70

?

!)
2 20

o

o
130,~, ~

7001 15

87, 6á

s

1 12
Gravatahi ........ . 'FeY . • .. !Andrade Neves. , ! 1
1
!
Rio-pardo . ...... . '17 Març"Ant.o Eliziario. 1. 400.Bento Manoel.. 2.500 1 20
Rio-pardo •....•.• 30 Ab r .. ,Sebast. Barreto, l.200 Bento Manoel.. 2 .500 71
Dores ........... . . 30 Jul. . F rancisco Pedro
50 Am ar al Ferr.dor. ?
2 22
Triunfo ..... . .•... I 4 Out.. F r ancisco P edro ?
1
?
o 18
Santo Amaro ..... ,20 Nov . .F rancisco P edro 300
1
?
o 3

I

'

75 7!>
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Lugar. do conflito.

Data.

nbelcle.

iega l.

t 8 3 9
Vacacahi .. . ...... 'J an •.. .'Jozé Cipriano..
Cabi . . ......... . 1 1 Fev . 1
?
Corisco . . ··: · .. . ... 23 Ma1·ç Canclid o Ala1;.o .
Tres-forqmlha s ... 8 Abr.. Hodrq~o da S•.
Camaquan (barra). 14 " Fl ranc1sco Ped ro
Tres-forquilhas .. . 20 "'
?
Laguna· . . ..... ... ,22 Jul..
?

Pinheira ......... 28
I:aguna .. ........ 15
Portão ......... ··11'2
Santa Vitoria ...•. 14

Out.. 1
?
Nov. Fredco Mariat.
Dt>Z.. Juca Ourives. ..
"
1I<'ranc•daCunha
t 8 4

Jfort os .

Commandante

Com mandante

?
?

I

?

Bento Manoel..
70 Ser afim Muniz.
? I
?
2-10 J ozé Garibaldi..
?"

?

I

9

~ D avi d Cana -

barro.... .. . ..
?
J ozé Gari baldi..
21.10 Jozé Corrêa.. .
? !J oaqm Teixeira.
?
?

!
"?

1.
4
·4 H,
OI 4

60

?
?

15

?
?
?

O

1

5

80 120
1

220 ~O 2
4UO 30 ?

o

157 151

Passo d'Areia .•.. 8 Jan .• Andrade Neves . JO(;
?
16
Forquilha .... . . . . 12 J an . Antonio de Melo 400 Joaquim Teix•. . 400
SangadaBanan r• . 29 " !Fran cisco Pedro ? Joayuim Carv•. ?
Sanga da Bananr•. 29 " ·Andradfl T eve~ ~ ?
?
?
Taquari. . .. . . . . . . 7 Març F1 andsco Pedro 200 Tomaz P ereira ..
50
Pon te-alta. • .. .. .. 12 " Ant• de Mélo. .. 400
?
50
T abatingahi ..... . 25 " João Propicio... 3· O Agost• de Mélo.. 2'iO
Erval . . ......•..• ,13 Abr .. Silva Tavares. . <l001Felix Vieira.. . .
45
Pareci. ....... . ... 25 " Jozé Cipriano .. .
fiO Bento Gon çalves ?
Pinheiros . ... .... 129 " I
?
30j
?
150
T aquari (*) .•.. . •• 1 3 Maio Manoel Jorge .. . 4 .626/Bento Gonçalves 13.39G
Tamanca .... . .... 116· " Francisco Pedro 2110
?
25
1
Salso . ........ . ... 12 Jun .. Mano~! Loureiro 7001Felinto d'pliv• .. •. ?_
Salgado .. .... ... . 18 " Franc1sco Pedro ? Antomo Neto . .
30
S·:io-Joze do Norte 16 Jul.. Antonio Soares
I de Pai va. .. . . 599·Bento Gonçalves 1.200
S ão-Felipe ... - . ... 1G Nov. Jero nimoJacin to ? IJ oão Antonio ..
?
Passo do Vigario . ;2-! >> J oão Nepomu1 ceno ela Silva .
712 Bento Gonçalves 500
?
11 Dez .. Cap . D. Miguel
5'l,Candido Ferr.• .I 22
C~uz-alt~ ..... . ·... 13 )) ·J
?
1()@Alexandre . M• 1.
o6
8-ao-J oze (ert1 1\ils- 1
I
sões) .......... . 21 " ,J.ozé L oureiro.. . 280 Ja cinto Guedes. ?

·I

I

2~1o

ro

o
o

'I
'I

O

4

3
l

O

5
O
O
O

60
16
13
6
O 3
l 30
O 22
4
53 35
o 5
01 4
o, 5
1

7218 1
2

sol

OI 2

O

10
6
20

_

o
I_

O

251 39"2
(•) Damos ·aqui o numero de mortos ind icados uos rnnpas oficiaes dos legaHstas , e ·dos rebeldes.
Em geral acredita-se, . que o numero de mortos n 1este combate foi de mais de 100 de U1118. . e
outra parte .
.
Vai indicada a cifra to ta I das força s dos dous exercitos, .sendo certo, que o combate circunscrevêo-se a .parte d'el la somente.
Jozé Garibaldi nas snas .iJfemo1"ias dá ao exercito rebelde 6.000 omens, ao passo que os mapas.
do quartel general dos r ebeldes d á 3.389.
O eróe italiano escrevia na E;uropa muitos annos dP~ois, e dominado por Pntuziflsticas rerordaçõ s os SUCE"SSOI!I lh e avulta vão na hnagma~· ão; por isso IUr lino me pt•lo numero dos m~pas.
U Prezidente Saturnino de Souza diz , que o exPrcito lc!!a l tiuua mais de 5 .000 omer.s : o
-:mapa da 1força poram dá o numero de 4.6:26 indicado na tabelA..

Lugar d o conf!ílo.
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t

Morfo.ç.

Comman da nte·

Com ma 11 dante
lega!.

Data.

rebelde.

8 4 I

Ibicuhi .• . .. . . . .. . '17 J an . J ozé Loureiro ..
Albernaz ........ 13 Fev .. Jozé Cipriano ..
Batovi ........... 23 ,,
?
Palmeira . ... .... . 26 n J oão Feliciano .
?
I 6 Març
?
?
22 ))
?
.]..nun
. f o ...........? J un. .
?.
Caxoeira.. ..... .. . 3 Jul..
?
Viamãü .... .. ... 'W Set. . Manoel Mar ques
Rincão- bonito . . . . 25 No v. J oâo Propicio ..

I

130 Boaventura Zef.
40 J acin to Guedes.
? I gnacio Borges.
80 Portinha . . . . .. . .
? Enriq. Marques
?
?
?

l

10
2
400 8
'!
1
?
3
130 6

1
?

?

J oaquim Vargas
CarvalhoAragão
60 J ozé Luiz.. ... ..
1 Agosto de Mélo.

2

o
(I

o
o
o

o
(I
o

30 o 13
400 _jl20
il3,133

t

?

8 4 2

26 J an. Francisco Pedro 200 Bento Gonçalves 300 3 313
t

8 4 3

·I

Botucarahi . ... .. 4 Mar ç J e.ronirnoJ ~cinto ' 500 Portinha . .. . ... ·1 W
S . Gabnd .......... Abr .. Jacmto Pmto .. 2.000 '
·1
?
Vacaquá ........ . 13 ::V! aio Franco d'Aruda . \ ? J oão Antonio... ?
1
?
114 n Manct Albemaz.
50
?
?
Ponxe verde .... . 26 ,, •Bento .MaJJ.oel.. 1. 600 Dctvid Canab.. .. :.!. 500
Don Pedrito . . .... 3 Jun .. F1ancisco P edro 100
?
100
San ta Maria-xica. 8 n Francisco Pedro 150João Antonio.. . i:JOO
C~n gussú._ . .. . ; .. 25 q ut .. :Francisco Pedro
~lO Antonio Netto . . l :>ou
Sao Martwho .... ? Nov.
?
.
?
? ,
Canguassú . . . . . . . 6 ,, Francisco Ped ro ? Antonio Neto.. GOO
Taqu~rimbó .. ... 9
?
7 IAnt• Mariano . . '
40.
Cangussú...... . . . ? ,, Francisco Pedro ?
?
?
.Jaguari Oriental. 4 D ez . l\iancl Albernaz.
tOj
?
~
Encruzilhada .. . . . 4 ,,
?_
?
?
I ?
Vacaquá.. ... .. .. . 8 ,, Vasco Guedes..
40 Urbano Barboza ~00
Taquarimhó...... ? ,, Mancl Albernaz. ? ,Urbano Barboza
liO
Encmzilhada .... .. ? ,, J oaqm L ace rda.
!:lO Agost. de Mélo.
?
Batovi (S. ta Roza). 26 n IDemetrio Ribr•.
? •J oão Antonio . .
500
&io Martinh6 .. .. . 31 ,, Antoni_o Gomes
1
Jardim.. ... .. ? Joao Antomu. . ~50

I

I

I

I

I _
1

.

1 11
15 O
O

4

oi 2
30,100

O• 1
111 20

O 5
1 5
fl 30

O 1
O 4
O 7
O 3

3

O
O

3

7
3

1 80
5 15

70301

Lugar do ·conftilo. Data.
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Co m manda nte

legal

Commandante
reúi!:lde.

t844

·IJandiota .•.. .. . .• j16 Març F rancisco Pedro ' 220 Antonio l\1. do
I AmaraL . .. . . . 3:16 1 ? ?
1
3 5
60 Jacinto Guedes.
Alem do Gu ar ahin , ? Abr_il iVasco Alves .. . .
Caminho de São251JIIIol de Carvalho
8
Gabriel .... . .. . 28 Ab ril J oão Baptista . .
20' 2
? J ozé Ctlstodio ..
Rio dos Si nos . . . . 2 Maio '
?
.Jaguarão .... . .... 21 Jun .. Balbino de Sz•. ? Antonio M. do
Amaral. . .. ... 280 1 14
Santa-Anna . . .. .. -8 Out .. Ipolito Cardozo . 200 Bernardino Pinto . ...... .... . 200 o 3
Quaró ...... .. .. .. . '26 ''
Antonio Fernandes Lim a . .. . .
?
o 30
.Sarimdi .. . ... . .. :. Nov . J oão Propicio..
Jacinto Guedes. HOO o 3
o
7
Porongos . . . . . . . . . ll "
Fidelis l:'aes . . . 600
?
?
Porongos .. . ..... 114 "
Franco P edro.. . ? David Canab ... 1.200 o JO()
Pssso de Leão .. . 114 "
João Propicio . . 1.170Jacinto Guedes . 6t•O o 7
Arroio Grande .... 2i:l "
Francisco Pedro fiOO Joaquim Teix•. . 100 l O •1
,uar ó . . .. . . ...... ~9 Dez .. Vasco Alves . . . . ? Betnar dino l' i no 7
[
100 to ... ... .. .. .. ?

:o/

oo

I

24180

CAPITULO XXXIV
Urono1ogia da revoluçã.o rio-grandense
JS35

Smlição em Porto-alegre ...... _. ....... . 20 Sctembnr
O PreziC1ente Fer'nandes Braga embarca ele
Porto-alegre para a cidade do Rio-grande. 20
Posse elo Více-preziclente intruzo Dr. Marciano Pereira ..................... . 21
»
Bento Gonçalv3s entra em Porto-alegre .. . 21
O Pr J.iclente legal proclama a mudança ela
»
capital para a cidade elo Rio-gmncle ... 29
Posse elo Regente Diogo. Feijó .....•...
4 Outubro·
O Commandante elas armas Sebastil'io Bar))
4
reto foge para a r epublica. elo Uruguai.
O Vice-preziclente Dr. Marciano Pereira
suspende o Commanclante elas armas Sebastião Barreto, e nomêa pam o substituir a Bento Manoel. .............. . 12
Com bate elo Arroio-grande ........•.... 13
O Regente proclama, annuncianclo ·a ida
elo Preziclente Araujo Ribeil'O, e convida
l)·
os Rios-granélenses á obecliencia ...•... 18
Bento Gonçalves xega junto á cidade elo
l)
Rio-grande, e a intima para render-se. , 20
Fernandes Braga passa para um dos vazos
de guerra surtos no porto elo Rio- grande. 21
Onofre Pires xega diante ele São J ozé elo
I)
Norte com 300 omens .............. . 21
Bento Gonçalves entra na cidade elo Riogrande ... , .•...•..... , .. : . , ; ..... . ~2
)1

))

)}

I) ·

)),

-

233 -

F ernandes Braga retira-se para .a corte . . .
O Vice-prezidente iutruzo convoca a Assembléa provincial para 20 ele Novembro.
P roclamação elo Regente prometendo anist ia ......... . ......... . ... ... ... .. . .
O novo Prezidente Arauj o Ribeiro x ega a
Porto-alegre para tomar posse ..... . .. .
Os Juizes ele Paz de Porto-alegr e, em nome
elo povo, reprezentão para se demorar a
posse elo dito Prezi clente . . ... . . .. .. .
A Assembléa provincial rezolve demorar
essa posse, e reprezentar ao governo 'imperial.. . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
B en to Manoel reconhece, e ordena ás tropas,
que reconheção Araujo Ribeiro como
Preziclente ela província . . . . . . . . . . . . . .

23 Outubro-

26

»

4 D ezembTo-

5

»

9

..

9

30

1836

Araujo Ribeiro, voltando ele P or to-alegre
para a cidade elo Rio-grande, ahi toma
posse. (*) ......... . . .. . . , .... . . .. . 15 J aneiro
A Assembléa provincial convida Araujo
Ribeiro para ratificar perante ella o jura))
mento prestado no Rio-grande . .. . ... . . 27
R eprezentação da Assembléa provincial expondo o procedimento do Prezident e Feruanes Braga .. ... . ..... . . . . . . . .... . 11 F ever e.iro
Araujo Ribeiro suspende a B ento Gonçalves
e a Antonio Neto do commando superior
da g-uarda nacional . . .. .. . .... . . . . . . 14
})
(') No cap. 4 § '1 se dice , por equivoco, ter sido esta pcsse a 5 de

li' evereiro. Cumpre corrigir este engano .

-234··O Dr. Americo Cabral toma posse da viceprezidencia, reputandv ilegal a posse do
Prezidente Araujo Rib eiro na cidade do
Rio -grande ... . . ... ... ... ....... · · ·
·O Vice-prezidente suspende a Bento Manoel do commando das armas, e nomêa
a João Manoel de Lima para esse cargo.
A Assembléa provincial proclama para se
não obedecer ao Prezidente Araujo Ribeiro ....• . .................... · · ·
Bento Gonçalves intima Araujo Ribeiro
para deixar a província ..... . ... .. .. .
· O governo imperial manda transferir para
a cidade do Rio-grande as repútições
fiscaes ........... . ..... ... ....... .
O Dr. Marciano Pereira Ribeiro substitue na
vice-prezidencia ao Dr . Arnerico Cabral.
Rendição ele Pelotas aos rebeldes (:::) . . ...
O Coronel Albano ele Oliveira batido e prezo
pelos rebeldes . .. . ................. .
Ataque de duas canhoneiras e um vapor no
rio São-Gonçalo por forças sediciozas ...
Restauração de Porto-alegre do poder elos
rebeldes, e prizão do Vice-prezidente intruzo .......................... .' .. .
A Camara Municipal da cidade elo Riogr ande pede ao novo Prezidente Antonio
E liziario para sustar a pc.sse ..... . ... .
Antonio Eliziario toma posse da prezidencia.
_Araujo Ribeiro novamente nomeado é empossado da preziclencia .............. .

16 Fevereiro

16

»

25

)f

28

))

3 Março

28

D

7 Abril

8

))

t)

Junho

..
15

3 Julho

4

»

24

»

(') No cap . 4 Si 7 se dice ter este facto sucedido a 25 de Abril.
· emerde-se ali este en:;an .> .

-- 235 Ttapuan tomada aos rebeldes .......... .
·Combate de Seival com derrota ele Silva Tavares ........................... ··
Declaração da r epublica por Antonio Neto .
Combate elo Fanfa, e prizão de Bento Gonçalves, Onofre Pires, e o<ltros sediciozos .
Lei brazileira autorizando o governo a suspender as garantias constitucionaes no
Rio-grande elo Sul, e anistiar os r ebeldes,
que se submetessem ................ .
··O Vice-preziclente Dr. lVIa.rcia.no Pereira e
outras secliciozvs soltos por via ele habeasC011JUS na corte ................... .
. P roclamação da republica em Piratinin .. .
Decreto do governo rebelde mandando sequestrar e vender os bens elos inimigos
da r epublica ...................... .
·Carta de corso expedida a Jozé Garibalcli
pelos r ebeldes ..................... .
.A Assembléa provincial abre-se em sessão
extraordinaria . .. ............... . .. .
Rendição ele Silva Tavares no Arroio
grande .................. ........ .
P ropostas ele paz pelos rebeldes ..... .. .

27 Agosto
10 Setembro
12
!) "
4 Outubro

11

ll

19

j)

o Novembro

11

))

14

))

26

))

17 Dezeilluro

31

»

183,

Posse elo preziclente Antero de Brit J . . .
·Os rebeld es, batidos no Velecla e candio ta,
passão a fronteira no passo elo Sauce ..
Adiamento ela Assembléa provincial. .....
"Entrada dos rebeldes no Rio-pardo sob o
commanclo de Agostinho ele Mélo ..... .

5 Janeiro

5

17

))
l)

10 Fevereiro

:•.<:'

-

2B6-

Primeira invazão ela vila -ele Lages pelos
rebeld es, sob as ordens de Jozé Mariano
Onofre Pires e Afonso Corte-real evadem-se da fortaleza ele Santa-cruz. . . . .
O Prezidente Antero de Brito declara Fmtuozo Rivera prizioneiro em Porto-alegre.
P rizão elo Prezidente Antero -ele Bxito. . . .
Posse do Vice-preziclente Americo Cabral.
Tomada de Cassapava pelos r ebeldes ....
Demissão de Bento ManoeL elo commando
elas armas ............ ... .... ;·. ., .. ... .
Intimação a Porto-alegre para render-se,
seguindo-se o assedio_.... ............ ... ... .. .
Posse elo Preziclente Francisco elas Xagas
Santos .......... : ................ .
Armísticio celebrado por João Pascoe
Grenfel e Silva Tavares com Domingos
Crecencio, mas n.ão aprovado pelo Prezidente da província ................. .
Posse elo Prezidente Feliciano Nunes Pires.
Assalto elos rebeldes conüa as trinxeiras
ele Porto-alegre ..... ........ ~ ....... .
Segundo assalto contra Por-to-alegre ..... .
Ataque elo Triunfo por Antonio Neto .... .
Fuga ele Bento Gonçalves elas prizões ela
Bahia ...................... . .... .
Proclamação elo Regente Pedro cl'Araujo
xamanclo os rebeldes á concorclia ..... .
Posse ele Antonio Eliziario : 2a preziclencia.

9 Março·

11.

>>

1.1

»

23

»

2. AbriL
7
»·

14

))

11 Maio16

20

))

))

6 Junho

30
))
30 Julho
1~ Agosto

10 SetembrO<
6 Outubro
3 Novembr()

IS3S

Passeio militar elo Pxeziclente Antonio
Eliziario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. .

31 Janeiro·

-

'25.7 -

Levantamento temporar.io elo assedio ele
Porto-Alegre .................... ... . 3 1
·O P rezidente Antonio E liziario ocupa o
Rio-pardo, que os rebe1des abandonão . 17
"Destroço ela força legal em Rio-pardo . . .. . 30
R estabelecimento do assedio de Portoalegre ..... . .. ........ . ........ . .. . 11
Manifesto ele Bento Gonçalves em nome ela
republica ... . ...... . .............. . 29

J aneü·o
Março
Abril
Maio
Agosto

JS39

13cnto Gonçalves annuncia a transferenci a
. da capital da republica para Cassapava.
.Sortida do Prezidente Antonio Eliziario a
Vimnão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Tomada de duas canhoneiras e um lanxão
no rio Cahi por Bento Manoel ........ .
·D ministro da guerra me da côrte para
o sul ..... .· ....... . ................ .
S egunda in vazão de Lages . pelos reb eldes
dirigidos por Antonio Ignacio.. . . . . . . .
'Ü m~nistro da guerra xega ao Rio-grande
elo sul. . . . . . . . ... . .. ... . . . .. . . . .. . .. . . . . .
Regressa cl'ali :para.a côrte...... ....... . ...
Posse do Vice- prezÍdente João Dias d J
Castro ....... .... ..... : . . . . ... . . . . .
Tomada da Laguna pelos rebeldes sob o
commando ·de David Canaba.rro.. . . . ... .
Posse elo Prezidente Saturnino de Souza :
P preziclencia .... .... ........... . ·-· .. . . .. .
Posse do comm.anclante ·em ·xefe . elo exercito
legal Manoel Jorge. .. . . . . . . . ... . . . . . . .
Proclamaçã-o da repubLi:ca cataxinense. . . ..

9 J aneiro
21

''
Fevereiro

6 Março

1'1

»

21
''
·:29 }\iaio
12 Junho
2·2 Julho
24

»

.24
25

;})

v

-
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. "Restauração da L aguna pelas armas Imperiaes ....... . .................. . .15 Novembr(Y·
Bento Gonçalves deixa a prczidencia da
republica para assumir o commando do
exercito na Setembrina ............. . 23
»
Combate na g uarda de Santa Vitoria com
desbanto da força legal .......... : ... 14 Dezembro"
T erceira invazão de L ages por 500 rebeldes
sob o commando de Joaquim Teixeira . .
Conselho dos Procuradores geraes na republica instalado ........ . ......... . 21
•

Combate da F orquilha com destroço dos rebeldes ...... ' ..................... .
Decreto do governo republicano mandando
proceder á .eleição de deputados para
uma assembléa constituinte .. . .. .. . . .
·O Brigadeiro Bonifacio Caldeiron sae em
expedição contra Cassapava ......... .
Entrada de forças legaes em Cassapava ..
Partida de Bento Gonçalves de Viamão
para transpôr o rio Cahi ........... . .
\
Passagem dos rebeldes no passo do Pesqueiro, junto ao Pareci ...... .. .. ... .
Tiroteio em Pinheiros entre os clous exercitas imperial e republicano .. ........ .
·combate de Taquari ... . ........... ~ .. .
Regresso do exercito rebelde para Viamão,
afim de proseguir no cerco de Portoalegre .................... . . . .•...
Manoel Jorge posta-se junto ao Trimlio ..•

12 Janeiro
10

Fevercin~ ·

14 1\íarço
22
))
16 Abril.

25

))

29

~

3 Maio

8

11

»

)

-239 Assalto contra a escolta de Antonio Neto
no Salgado . . .. ... ... ... . .... . . ... .
Ataque dos rebeldes contra São-~ozé do
Norte .. .... . . . .. ... .. . ... . .... . . . .
Bento Manuel pede anistia secretamente ..
Declaração da maioridade do lmperadot·
na côrte ... . .. .. . . .... . . ....... . . .
Posse do Prezidente Soares de Andréa .. . .
Proclamação do Imperador aos rebeldes . .
Decreto de anistia para os rebeldes, que se
submeterem ao governo imperial. .. . . .
O Prezidente Soares de Andréa e B ento
Gonçalves começão a tratar da paz, que
se malogra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soares de Andréa dá com) rompidas as
negociações . . . . .. .. .. .. .. . . . ... . . . .
O Deputado Alvares M:axado no Riogrande para entender-se com os rebeldes
sobr e a paz . ... .. ........... . ..... .
Pedro Labatut xega em cima da Serra .. .
Combate de São- Felipe com derrota das
tropas legaes. . . . . . . .. .. .. .. . ·.... .. .
João Paulo xega da côrte ao Rio-grande
do Sul nomeado commandante em xefe
do exercito legalista, e traz a nomeação
de Alvares 1\'Iaxado para Prezidente ela
província. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posse do Prezidente Alvares 1\'Iaxado e do
commandante em xefe João Paulo . . . .. .
Pedro L abatut xega ao P asso-fundo .. .. .
Alvares l\iaxado, entrando em convenção de
paz com os rebeldel'l, rompe as negociações . . . .. ... ... ..........•...... . .

18 Junh·
1G Julho

18
23

'j

))

27

D

22

»

20

»

25

D

22 Agosto

? Outubro
9 Novembro
16

»

25

»

30
)
7 DezembrO--

7

)

-
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D<tvicl Canabarro, tendo saÍ1ido ele Viamão,
:s:ega á Vacaria . .. . . . . . . . . . . .. . . ... . .
Bento Gonçalves deixa Via.mão e busca a
Serra . ..... . ... . . . .. ........ . . . ..
D omingos Crecencio, mandado por Bento
Gonçalves á vila ele Lages, apreende ali
armamento deixado por Pedro Labatut.
Bento Gonçalves xega em cima da Serra..
.João P ropicio reune-se a Pedro L abatut
no Curussú . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
Pedro Labatut marxa.de Passo-fundo para
Cruz-alta ...... . .......... . . ...... ..
João Paulo xega ao Rio-pardo . . . . . . . . . .
J)ento Gonçalves reune-se a David Canabarro na Vacaria ... ~ . . .. .. .. .. ~ . . .

8 Dezembro

8
12
17

))

lS

»

21
24

))

))

27

.))

IS41

P edro L abatnt, regressando da Cruz-alta,
xega só a Porto-alegre. . ...... . . .. . ~ . .
13onto Gonçalves está no Passo-fundo .... .
..A.s tropas de Pedro L:o.batut,sob o commando de Antonio da Costa Medeiros,
xegão jlmto á Caxoeíra . ...... . ... . .. . .
.João Paulo parte do Rio-pardo para a campanha . ... . . . . . .... . . . ... . ..... .... .
Bento Gonçalves reassume a prezidencía da
republíca em São-Gabriel .. . ... . ... . . . .
Novo ministerío substitue ao,da maioridade.
Posse do P rezidente Saturnino de Souza: 2•
prezidencía . . . .. . ................... .. . ... . .
.Posse do Conde do Rio-pardo do commando
em xefe do exercito legal. .. . .... .... . .

6 J an eiro
9
»

14
1
1,4

))
:Mar~o
D

2:3

»

17

.))

-- 241Conven:o secreto de Bento Gonçalves e Frutuozo Rivera sobre auxilios recíprocos . ..
João Paulo entrega o exercito na campanha
ao Brigadeiro Antonio Corrêa Seára por
ordem do Conde do Hio -pardo ... ... . .
Francisco Pedro bate a guarnição rebelde
ele São-Gabriel . . . ......_.... .. .... . ;
João Propicio derrota os rebeld es no Rincão-bonito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novo convenio entre Bento Gonçalves e
Fru tnozo Ri vera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Julho

?

Ago~to

? Novembrü
2õ

>>

28

»

18.4 2

Bento Gonçalves surpreende F rancisco Pedro, mas é derrotado. . . . . . . . . . . . . . . . 2G Janeiro
· O Brig-adeiro Silva Bitencourt substitue
interinamente o Conde elo Hio-Parclo no
co:nmando do exer cito ............ :. 26 Junho
Sahindo o mesmo Brigadeiro para a campanha, xega ao acampamento elo exercito
9 Agosto
em V acacahi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomeação do Barão ele Caxias para Preziclente da província e commandante do
exercito legalista... . .. ..... . . . . . . . . 28 Setembro
Posse elo Barão ele Caxias em P orto-alegre .
9 Novembro
Prizão de Hafael Tobias mi estrada da
Palmeira .... .. . .... ... .. . . .. .. - · ·
>>
Abertura ela Assembléa constituinte em
Alegrete. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
1 Dezembro
1843

O Barão ele Caxias enceta as operações militares atravessando o rio São-Gonçalo.
G

C.

11 Janêiro
16

-
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Xega ao ac::unpamento do São-Lourenço .. 12 Fevereiro
Bento Manoel :s:AnH\.do ao serviço da legali))
clacle . . .. . ....... .·.......... . .. . . 12
Antonio Paulo ela Fontoura, Vice-preziclente
))
da r epublica, ass"assinado em .Alegrete . 12
O exercito imperial move-se do acampa))
mento ele São Lourenço . .. .. . ... . .. . . 27
Onofre Pires é morto em duelo por Bento
))
Gonçalves ........................ . 27
4 M arço
D estroço de P ortinha em Botucarahi . . . .
O Barã.o de Cc1.xias xega a São-Gabriel com
o exercito . . . . . .................. . 19 Março
))
P arte de São-Gabriel para a front eira ... . 20
Em perseguição aos r ebeldes xega junto
))
ao Livramento ...... .. .... .. . . ·... . . 31
Os r ebeldes atravessão a frontei ra ..... . 31
? Abril
Os r ebeldes ·urpreencl em São-Gabriel .. . .
O Barão r egressa a São-Gab riel ... ... . 19
Bento Manoel nomeado commandante da
da 1a divizão
?
Ataque de Vacaqüú . . .... . . . .. . .... .. . 13 Maio
))
Com b ate de P o11Xe-verde . ....... ..... . 2G
T iro teio em Don-Peclrito . .... . . ... . . .. .
3 Junho
As::edio de Alegrete pelos r ebeldes . ..... .
5
Ataque no arroio Santa Maria-xica .. .. .
8
Força r ebelde apri zionacla em Piratinin ..
?
O Barão de Caxias em Cassapava . . .. . .
3 Agosto
Surprezajunto a Cangussú ............ . 25 Outubro
Combate em ·Cangussú . . .. . . . .... . ... .
G Novembro
Encontro n as cabeceiras do Taquarembo .
D
))
O Barão de Caxias em São-Gabriel . ...
?
Sortida de F ra ncisco Pedro em Cangüssú.
?
? Dezembro
O Bàrão de Ca.Y.ias marxa para a fronteira.
))

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

))

))

- 243Tiroteio do Capitão Manoel Albernaz contra
4 Dezcmb··o
os rebeldes no Jaguari oriental. . .. . . .
Combate ele V as<;o Guedes com forças re8
))
beldes em V acaquú .... . . . ..... . ... .
Surpreza elo Capitão Manoel A lberna;, em
Jaguari .......... . . .. .......... .. .
Expedição na Encru:.~ilhacla contra Agos ?
))
tinho ele Mélo . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
Combate ele Botovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
»
Combate na picada ele São Martinho . . . . . 31
''

Combate em Candiota .... ... . . ... .... .
Surpreza alem do Quarahim ... ........ .
Surpreza no caminho de São-Gabriel. ... .
Surpreza contra um lanxão no rio elos
Sinos .. .... . .......... .... . ..... . .
Ataque em Jaguarão . . .. ...... . . .. .... .
David Canabarro, vindo de Taquarembó
por Ospitaes, reaparece na província, e
segue para os Cancliotas .... . .. .. . .. .
O Barão ele Caxias xega a São-Gabric' ,
vindo por Cnnhaperú, Ibicuhi-el'armada
e Santa Maria . . . .. . .. .. ... ...... . .
O Barão deixa São-Gabriel e segue para
Cassapava ...... . . ... .......... . . .
O Barão xega a C<1ssa1~ava ........ . ... .
O Barão deixa Cassapava, e busca a 1"
clivizão .. ..... .. . ................ .
I smael Soares, por parte elos rebeldes, apre ·
zenta-se ao Barã~ ele Caxias para saber
elas condições ele paz ............... .

16 lVIarço
? Abril
28
? Maio
21 Junho

8 Julho

29

))

16 Agosto
))

26

16 Setembro

2 ÜL<tubro

2448 Outubro
Ataque em Santa-Anna ............... .
))
Surpreza no Quaró .................. . 26
Novembro
Surpreza em Porongos ................ . 11
Os xefes rebeldes autorízão Antonio Vicente da Fontoura a tratar da paz ..... 13
Expedição de Francisco Pedro, d'onde
rezultou o combate de Porongos ...... . 14
))
Combate no Passo do Leão ............ . 14
Surpreza e perseguição dos rebeldes ·desde
Sarandi ao Passo d'Aurora ......... . 15
))
Combate no Arrôio-grande ............ . 28
David Canabarro na ~ncruzilhada debanda
a sua gente ....................... . 10 Dezembro
))
Surpreza no Quaró ................... . 29
))

))

))

1846

Congresso qos · rebeldes no Ponxe-verde
para rezolver sobre a paz . ... .... ... .
David Canabarro, como xefe elo exercito, e
autorizado pelo Preziclente da republica,
declara finda a guerra ..... ~ ........ .
O Barão de Caxias proclama estar pacificada a província ................. .

2õ Fevereiro

28

))

1 :Mar<;o

CAPITULO XXXV
Nota deprecatoria

§ 1. Publicando a prezente memoria, dezejo provocar
esclarecimentos sobre o assunto d'ella.
:Muita satisfação terei, si as pessoas, que á lerem, e que
se intéressão pela verdade istorica, vierem em meo auxilio,

-
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ministrando qualquer subsidio, que possa corng1r enganos,
emendar erros, e s~tprir lacunas.
Ainda existem pessoas contemporaneas, e testimunhas
dos factos da revolução rio-grandense, as quaes podem oje
prestar serviço á cauza ela verdade : a ellas especialmente
me dirijo.
Com prazer aceitarei qualquer informação ; pois é meo
intento, que os factos apareção quaes sucederão.
§ 2. Como peças informatorias, alem dos documentos,
que adiante vão publicados, tive diante ele niim os seguintes
opusculos:
1. 0 Bosquejo istorico e documentado elas operações militares do Rio-grande do Sul: publicado em 1841 pelo Dr.
Saturnino de Souza Oliveira.
2. 0 Operações do Passo-fundo: publicado pelo Dr. Saturnino ele Souza Oliveira em 1842.
3. 0 Reflexões sobre o generalato do Conde de Caxias :
impresso em Porto-alegre em 1845, sem nome elo autor.
_4. 0 Dicionario topografico ela província elo Rio-grande
do Sul por Domingos d'Arat~o Silva.
Não xegarão ao meo conhecimento outros trabalhos especiaes, que me guiassem na ordem dos acontecimentos, que
deduzi pela combinação elos sobreditos documentos.
§ 3. Oxalá, que alguns elos leitores siente3 elos factos se
deliberem a prestar-me informações e subsídios.
Assim ser-me-á possível no futuro fazer correções e
aditamentos.
Rio 25 Julho 1879.

T.

mi ALENCAl~

ARAlUPE.

GU·ERR-A CIVtl rtO RIO GRANDE DO SUL
RETIFICAÇÕES E ADITAMENTOS

No caJl. 4 § 11, onde se lê :
Posteriormente foi esta bateria tomada por J ofio Pascoe
Grenfel, o qual a atacou com .a sua esquadrilha, a 6 de
Agosto de 1836, de combinação com as forças terrestres
ao mando do Brigadeiro Francisco Xavier da Cunha deve lêr- se assim:
Posteriormente esta bateria foi tomada por ordem do
Prezidente da província, e sob a direção do xefe das forças
navaes João Pascoe Grenfel, que incumbio a empreza ao
Capitão-tenente Guilherme Parker; o qual, com a esquadrilha ás suas ordens, de combinaçã.o com o Coronel Francisco Xavier da Cunha, atacou a bateria fronteira á ilha
do Junco, e a tomou no dia 26 de Agosto de 1836, sendo
no dia imediato · ocupad:;~, a bateria de Itapuan, ja então
abandonada pelos sediciozos.

No cap. 4 § 7, depois do periodo:- Em Mostardas, e
Passo do Rozario derão-se pequenos conflitos, em que aliás
derramou-se sangue de alguns cidadãos-acrescente.ose :
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No Rozario o Coronel secliciozo Afonso Corte-real, commandando uma. força. ele 7 00 omens, foi, a 17 de 1\'Iarço do
supra-mencionado anno, destroçado e prizioneiro pela força
legali1ita, que combateo sob as ordens do Coronel 1\'Iigael
Gomes, sofrendo os vencidos a perda ele 200 mortos .
Em 1\'Iostarcbs, a 22 ele Abril seguinte, o Coronel Onofre
Pires com 350 soldados ataea o Capitão Francisco Pinto
Bandeira., que vinhfL de 'l'one com 400 omens no intuito
de auxiliar a vila de São-Jozé elo Norte, posta em assedio
pelo referido Coronel. Este sae vitoriozo, matando 30 dos
seos aelyersarios, incluzive o xefe cl 'el~es, fazendo varios
prizioneiros, e tomando 2 peças de · campanha : a.penas
teve a perda de 4 omens mortos.

No cap. 13, depois do § 22, acrecente-se:

§ 23 . Depois de recupera.da a Laguna, facto que na
verdade deo força moral á cauza do governo legal, não se
passarão muitos dias, sem que aos imperialistas sobi·eviesse
motivo de justo pezar.
Com efeito o Brigadeiro :F'rancisco da Cunha. axava"se
na fronteira. elo Rio-negro, incumbido ele marxar em auxilio
elas operações do Rio -grande elo Sul, e começava a sua
marxa.
Nas acljacencias andavão forças rebeldes, em parte
escapas da Lagun~ ; e como o commandante legal se pel'suadisse, que n'essas forças encontraria facil dezerção, no
cazo de as ter de combater, não tomou na sua marxa as
devidas precauções ; o certo é, que no dia 14 de Dezembro
ele 1839, no passo de Santa Vitoria do rio Pelotas, lhe
aparece o Coronel rebelde Jo'aquim Teixeira com 400
ome~s, mais ou menos, e põe em completo desbaratamento

249a força lcga!ista, igual c.tn numero, morrendo ahi o seo
eo mmanclante com 30 companheiros.
Este destroço, que tão penozo éco produzia no paiz, ja
pela perda da gente, e ja pelo malogro das operações, com
que então se contava em favor da legalidade, foi dentro
elo alguns dias reparado pelo Major Antonio de Melo.
E ste oficial tinha r eunido na Cruz-alta 400 a 600 omens,
e vinha r eunir-se ao · sobredito Brigadeiro; mas, sabendo
do funesto destino d'este, tomou nova direç::to, quando no
dia 12 de Janeiro de 1840, n.o campo da Forquilha, junto
aos Coritibanos, encontra-se com o r ebelde Joaquim Teixeira, que ahi tem sorte diversa ela que tiver~. em SantaVitoria.
Trazia elle a mes ma força, com qae anteriormente se
batera : vencido perde 60 omens mortos, cauzando ao
inimigo apenas a perda ele 5 soldados.
No cap. 26 § 4, onde se lê :- e antés ele findar- se o anno
de 184õ pode o Barão de Caxias reunir os r eprezentantes ,
da província, aos quaes clava conta ,elo estado da mesma
provincia~deve ler-se assim :
E antes , de findar-se o anuo de 1845 pode o Barão de
Caxias- mandar p"roceder ás eleições geraes e provinciaes,
e reunir 1~0 1° de Março ele 1846 os reprezentantes ela pro·
"" vincia, aos q naes ~ava conta dei estado da mesma província.

Typographia Univur::wl tle H. Laemmert & C., rua dos In v...lidos 71.

/

-

