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A PACIFICAÇÃO DO RIO GRANDE DG SUL 

e o manifesto do Sr. Vice· Presidente -

O manifesto do illustrado Vice-Presidente da R~pll 

blica escripto sob a responsabilidade de tão alto funccio
nario não deixará de ser no faturo um documento importante , 
que ha de fornecer aos nossos historiadores largo subsidieb 
para o estudo e apreciação elos factos politicos a que se 
refere. 

E, desde que sem contestação séria e formulada em 
tempo te11hão passado em julgado as inaxactidões que tal 
docume11to contém, terão de passar á historia como verdai.
des, que hão de illudir a opinião e falsear o juízo dos nossoE. 
vindouros . 

Compreheude-se, pois, de quanta conveniencia é o ex
purga-lo das- asseverações inexactas e falsos conceitos que 
encerra, e assim tambem quão imperioso se torna, para. 
aquelles que dispõem dos precisos elementos, o dever de con
tradictar esses conceitos, esclarecendo a opinião publica. 
actual e prevenindo o juizo do futuro. 

Com relação especialmente á pacificação do Rio Grande 
do Sul contém o manifesto erros de facto e de apreciação~ 

que occultão inteiramente a verdade sobre os acontecimen.-
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tos ; e a ninguern, mais que ao General negociador da paz -
cabe o dever de vir denunciar esses erros. e restabelecer a 
verdade dos factos á luz ele provas e documentos, que só elle 
poderá ministrai· fieis e completos e que se tem conservado 
até hoje desconhecidos do publico. 

E', pois, unicamente em obediencia a um imperioso 
dever que, qu.ebrando o silencio, a que me havia imposto re
lativamente a e8sa pacificação, saio a dizer aqui toda a ver
dade a respeito dos concejtos emittidos sobre o asssumpto 
pelo Sr. Vice-Presidente da Republica,. 

Assim o exigem a verdade da historia e a con·sciencia 
d:o dever: 

Destacando do manifesto os trechos que contem asseve
rações ou conceitos inexactos, opporei, pois, a cada um os 
argumentos e as provas que põem em evidencia e::;sas inexa
(l,tidõ·es. 

Começando pela declaração, que faz relativamente á 
minha nomeação para Comrnandante em chefe das forças em 
operações no Sul, nomeação que por tanto tempo se attribuio 
á; escolha e indicação de S. Ex., diz o manifesto : 

«Nenhuma füterferencia tive na idéa de mandar um 
emissario ao Rio Grande e na escolha do meu illustre pa
trício, General Galvão, para a delicada e espinhosa missão.» 

Acredito que o illustrado bahiano não houvesse tido in
tervenção alguma nessa escolha do General seu patricio e 
intimo amigo para o desempenho de semelhante missão, e 
oonfüsso que, pela minha parte nunca attribui a S. Ex. esse 
presente de gregos, que, em verdade ainda hoje ignoro a 
quem devo agradecer ; pois que das mãos do h~nrado Presi
dente da Republica que não me conhecia1 não me poderia 
vir. 



O que é certo, entretanto, é que ao tempo ela minha no
meação dizia-se que o Dr. Manoel Victorino me in dicára para 
substituir no Ministeáo da Guerra ao Sr . Vasques, que tal
vez fosse quem por sua vez me indicou para substituir no 
commando do 6.º Districto o General Moura. 

O que é tambem certo é que sem prévia consulta foi 
feita a minha nomeação e que, sorprehenclido com ella, di
rigi incontinenti ao Ministro da Guerra a carta (doe. n. 1 }, 
indo apr~sentar-me- no mesmo dii1 á Secretaria da Guerra 
prompto para seguir. 

Vê-se, pois, que effectivamente era falsa a accusação 
feita ao Dr. Manoel Victorino pelos que attribuirão aio se'll 
alto prestigio a nomeação do General 11ego-ciador da paz, 
enviado, dizia-se para cumprir no Sul as instrncções de 
S. Ex., tido então por advogado esforçado e propug,nador 
decidido da pacific~ção. 

Já que pois S . .Ex. não quiz consentir por mais tempo 
em que a opinião publica se i11udisse attribuindo aos seus 
conselhos e inspirações o desempenho e o exito, bons ou 
máos, da missão que me coube, venho em auxilio de S. Ex. 
para confirmar categ·oricamente essa verdade, mas com
pletando-a com a declaração de que realmente nem do meu 
illustre amigo nem de quem quer que fosse recebi suggestões., 
conselhos e muito menos instrucções, que me .guiassem no 
desempenho daquella tarefa. As unicas i:nstrucções que levei 
foram as que of:ficialmente me foram transmittidas, e os 
unicos conselhos e inspirações, que procurei seg·uir, foraJm 
os da minha razão e os dos meus sentimentos proprios 
de patriotismo e de humanidade. 
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II 

Diz o manifesto : «Ü General Galvão, ao sahir daqui, 
Jlada havia occultado ao Dr. Prudente de Moraes e delle 
.liavia recebido as instrucções com que agio na espinhosa 
missão ... E do plano que concebeu o honrado militar em re
lfação aos negocios do Rio Grande, o que posso asseverar é 
tque teve inteira sciencia o Sr. Presidente da Republica.» 

Essa asseveração não. é exacta. 

Ao contrario do que af:firma o Sr. Vice-Presidente, 
10ccultei inteiramente ao Sr. Presidente da Republica o meu 
:plano de pacificação. 

Do que fiz, dos p1~imeíros passos que dei antes mesmo 
de embarcar, e do que tencionava fazer depois, até o mo
mento de conseguir a suspensão de hostilidades, nada abso
lutamente communiquei ao Sr. Presidente da Republica. 

Esperava aquelle momento para esclarecer então o 
mesmo Sr. Presidente sobre o meu procedimento, que não 
~:leixaria certamente de parecer-lhe inconveniente, incor
recto e até desleal. 

Essa reserva, que, antes de justificada plenamente 
]perante S. Ex ., devia com razão sorprende-lo e incommo
da-lo, destoando realmente das praxes do rigoroso convencio· 
nalismo official, a que se subordinão todos os actos dos or
gãos e agentes do nosso Governo, não podia deixar de ser 
mal vista tambem pelos melindrosos sectarios dessa disciplina 
automatica, que tem a vantagem, muito conhecida e provada 
®ntre nós, de, tirando-lhes todo o arbitrio, eliminar e suppri
mir as responsabilidades reaes dos di:fferentes funccionarios, 
agentes, deleg·ados ou intermediarios do poder publico. 
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Essa reserva não podia deixar tambem de desagra
dar snmmamente aos qne vião na manutenção da guerra 

civil rio-grandense a condição primeira da manutenção de 
certo predomínio até 1 de Março de 1898. 

Mas o que é facto é que essa reserva tive-a e obser
vei-a, por isso mesmo, como condição primordial do bom 
exito de minha missão . 

· Se tive razão, se os acontecimentos ulteriores a tem de
monstrado a toda luz, digão-no em. sua consciencia aquelles 
que têm assistido ao desenrolar dos factos politicos desde a 
pacificação até 5 de Novembro do anno proximo passado. 

Que occultei ao Governo até o dia da suspeu s~o das hos
t ilidades o que tinha feito e pretendia fazer no commando elas 

forças e1:1 operações, para conseguir o restabelecimento da 
paz e a cessação da guerra civil no Rio Grande prova-o mais 
do que a simples af:firmativa em contrario do Vice-Presidente, 

a carta confidencial, que aqui transcrevo, ·cdoc. n. 2) e que 
deve existir nos archiv; s do Governo, por mim dirigida ao 

Sr. Presidente da Republica em 29 de Junho. 
E, se me fosse dado transcrever tambem a confidencial 

que em resposta áquella me dirigio o honrado Presidente, e 
na qual me declarava que, «por intennecUo ele outrem, e antes 
.das que eu lhe enviara já lhe havião chegado ás mãos cópias 
das cartas que eu trocára com o general Tavares antes de 
embarcar para o Sul .. ; se me fosse licito produzir mais essa 
prova· documental, ver-se-hia quão inverídica é a proposi
ção, que contesto. O qne, quando muito .. o Sr. Mano~ 
Victorino poderia., pois, asseverar, em vista da carta con
fidencial do Sr. Presidente da Republica, é que este tivera 
sciencia, ?nas por-intermedio de outrem ; não no plano e 

designios do seu emissario, mas de um de seus primeiros 

··.// 



ac.tos praticados na execução desse plano isto é das primeiraS
cartas trocadas entre os dous generaes. 

Quanto ás circumstancias que levaram ao conhecimento· 
do Dr. Prudente de Moraes por mão de outrern, e antes. 
de recebe-las directamente do eLl delegado, copias daqnellas 
cartas, é questão que não vem ao caso nem requer dis
cussão. 

O qne se torna talvez necessario e util apurar, uma 
vez conhecido o facto até agora ignorado do publico, é 

se foi ou não justificado, se digno de louvor ou de censura, 
aquelle procedimento do delegado do Governo, tão fóra da 
norma e dos preceitos usuaes da disciplina official. Ora, 
por este lado, ninguem mais · e melhor elo que o Dr. Manoel 
Victorino justificou e exalton o modo como o General, seu 
amigo, se desempenhou da missão de pôr termo a uma 
guerra civil, «em que os mais rudimentares sentimentos de 
humanidade e de civilisação erão esquecidos e que consti
tuía não sómente uma ameaça permanente de perturbações, 
contaminando todo o paiz pela irradiações desse fóco de 
paixões e de odios, mas ainda o escoadouro fnnesto de to -

dos os nossos recursos financeiros, gastos em uma luta cruel 
e esteril». (Expressões de que usou S. Ex. em carta que 
me dirigiu a 29 de Julho de 1895.) 

Nessa carta, escripta algum tempo depois de serem 
conhecidos elo Sr. Presidente da Republica os actos sobre 
os quaes eu havia guardado inteira reserva para com S. Ex. 
até 29 de Junho, o Sr. Manoel Victorino exprime não só 
mente os seus proprios sentimentos como os do honrado Pre
sidente a respeito dos esforços, que de snggestão e iniciativa 
proprias emp1'eguei para conseguir a pacificação. 

Primitta o meu nobre amig·o que reproduza aqui dous 
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trechos dessa e:tmistosa e lisongeira carta-, pelos qnaes se ava
liará da justificação que encontrou no jnizo e nos sentimen
tos dos dons altos ma.gistra.dos da Republica o procedimento 
do General negociador da Paz . 

1. ~ t<Apagar esta nodoa infamante, que era triste ver
gonha perante a nossa consciencia ele povo culto e perante 
o conceito universal, tornava-se de urgente e inadiavel ne
cessidade, ou pela força moral de um espírito superior e 
bem, inspirado ou pela força brutal elas fo rças combatentes . 

PatriQtica e brilhantemente exercestes o primeiro papel 
B em haja essa nobre iniciativa.)) 

2.0 «As impressões que seus esforços têm produzido no 
espírito do Presidente da Republica, posso -lhe affirmar, que 
são as mais agradaveis possíveis. 

Dia a clia elle mais se congratula pela felicidade e acerto 
da sua escolha, etc .» 

Eis ahi ele que modo calou no espírito do honrado 
Dr. Prudeute de Moraes a razão explicativa e jusWicativa 
das reservas que eu gnardára para com S. Ex . ao iniciar a 
tarefa, que me confiára, «ele apagar do sólo rio-grandense 
essa no doa infamante.,, 

Felizmente, não fo i preciso muito para que S. Ex . com
Prehendesse quanta dedicação real e quão sincero desejo de 
corresponder aos seus nobres e patl'ioticos intu itos se occnl
tavão nessa apparente cleslealclade e incorreção do seu 
delegado . 

Em longa conferencia que tive com o Sr. Presidente da 
Republica, pucle perscrutar-lhe os sentimentos e desejos ma.is 
intimos; e, conhecenclo, por outro laclo, os embaraços qne a 
livre expansão e satisfação desses sentimentos lhe creavão 
os a,migos políticos que o apoiavão então, percebi desde logo 

!} 
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a necessidade, que S. Ex. tinha, do concurso de um homem · 
que ousasse por si mesmo, e só por si, arrostar as resisten
cias colligadas dos interesses partidarios e que tivesse ab
negação bastante para espontaneamente, tomar sobre si a 
responsabilidade de encaminhar pelo verdadeiro caminho-, e 
unico efficaz, a questão da paz do Rio Grande. 

Tomei desde então a firme resolução de arcar com os 
obstaculos políticos que collocavão o Presidente da Repu
blica em posição tão embaraçosa e constrangida, impedindo-o 
de corresponder ás necessidades e aspirações de toda a 
Nação 1mra satisfazer ás exigencias de em grupo ou de um 
partido; e não duvidei de pôr em execução o meu plano que, 
felizmente, não abortou, graças á paciencia, de que me re
vesti, para supportar os amarg·os dissabores, as dolorosas 
decepções, que tive de soffer, para levar até onde levei a 
obra ela pac'ificação. 

Em taes condições seria uma leviandade imperdoavel e 
uma impruclencia impatriotfra revelar ao digno Presidente 
da Republica o meu pensamento e as intenções que delle 
me nascêrão. 

Seria levantar eu mesmo as primeiras difficuldades, que 
por insuperaveis no momento, frustrarião infallivelmente 
logo em começo a execução de meus planos. 

Fossem estes conhecidos, e eu não teria chegado talvez 
a embarcar para o sul. 

E' preceito comesinho de moral e de politica que quem 
quer fazer, deve começar por não dizer. 

Ahi fica, pois, provada e ao mesmo tempo ex1ilicada 
e justificada a reserva_que guard~i para com o Sr. Presidente 
da Republica sobre o meu plano de pacificação. 

E' preciso que o saiba a Nação, para que não se faça 
no futuro historia errada. 
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III 

Diz mais o manifesto : 

«As prevenções que elle nutriu coutra a pessoa e a po

lítica do Dr. Julio de Castilhos forão as que ainda hoje 

nutre o Governo Federal e que então incul'ia mais ou menos · 

no espírito de seus enviados.,, 

Esse conceito sem provas, que o Sr . Vice-Presidente 

atira aos quatro ventos, encerra uma grave injustiça e uma 

otfensa pesada: injustiça ao criterio do honrado Dr. Pru

dente de :Moraes e offensa ao caracter dos dou Generaes 

enviados ao Rio Grande do Sul, que não cahiram nas gTa

ças do Presidente daquelle Estado. 

Pelo que toca ao General Cantuaria é inteiramente es

cusado contestar o que diz o trecho citado . S. Ex. é bas

tante r,onhecido no paiz, para que se possa acreditar que em 

seu espirito se pudessem assim incutir prevenções alheias . 
Relativamente áquelle que .escreve estas linhc1s, adm;ra 

que, conhecendo-o bem o Dr. Manoel Victorino, pudesse um 

só momento por em duvida que lhe sobrasse hombridade e 

tivesse o bom senso preciso para não ser arrastado a essas 

prevenções . 

Não o Presidente da Republica não incutiu, porque não 

poderia nem devia incutir, no meu espírito prevenções, 

que por ventura tivesse, contra o Presidente do Rio Grande. 

Ainda suppondo-se que S. Ex. pessoalmente as tivesse, 

não se poderia admittir que as revellasse áquelle a quem não 

conhecia ainda e via ·pela primeira vez e que poderia ficar 

duvidando da coherencia e sinceridade do Governo, desde 

que em documentos officiaes recentes e publicos e por actos 



12 

constantes d.e apoio ao Governo do Rio Grande mostrára 
S. Ex . estar com elle em perfe ito accôrdo e harmonia . 

O Presidente da Republica não po~ia manifestar, quanto
mais procurar incutir-me no espírito taes prevenções, ao· 
mesmo tempo que me dava officialmente como unicas instruc
ções a observar, aquellas mesmas que haviam sido expedidas 
ao meu antecessor, General Moura, e em virtude das qnaes 
eu deveria ligar-me ao Presidente do Estado para debellar o 
inimigo commmn. 

· O artigo 7º dessas instrucções dizia : 
«Procurará manter a mais -perfeita hormonia de vistas 

com o Governador do Estado, requisitando clelle o concurso 
material e moral inc1ispensavel ao bom desempenho da sua 
missão . . . » 

Nenhum homem de bem comprehende nem póde crêr· 
que, dando a um General seu enviado essas instrncções es
criptas, o Chefe da Nação procurasse ao mesmo tempo incu
tir no espírito desse enviado prevenções, que se traduziriam 
em instrncções verbaes inteiramente oppostas áquellas. 

E, se não se pôde dignamente attribuir ao Chefe ela 
Nação semelhante procedimento, igualmente não se -deve 
acreditar que um General exista brazi leiro capaz de con
formar -se com essa duplicidade de ordens, uma contraria 
á outra . 

Diversos telegrammas reservados tenho em meu poder, 
com os quaes poderia ainda provar a falsidade do conceito 
do Sr. Vice-Presidente; telegrammas. em que o honrado 
Presidente da Republica poL· mais de uma vez me signi
ficou a sua estranheza e desappr ovação á attitn ele de afas
tamento, que mantive, e certo, até certo _ponto para com o 
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Governo do Estado, e á «asperesa de lingiiagem, de qiie iisei» 

alg·umas vezes referindo-me a certos orgãos exaltados do 
particlo castilhista, a quem S. Ex. desejava de boa fé que 
me unisse, mas em quem eu não podia confiar e de quem não 
devia esperar coadjuvação sincera para a pacificação, porque_ 
a ella se oppunham sem rebuço. 

Não me é licito, porém , dar agora a publicidade taes 

telegrammas, que talvez possam ainda vir á luz em ou

tra occasião. 
Não passe, pois, á historia como certo ~ que af:fir

mot1 em documento solernne o Sr. Vice-Presidente da Repu

blica; e seja. sabedora a Nação de que ao ernissario do · Go
verno exclusivamente cabe toda-a responsabilidade por não 

ter-se acercado do Presidente do Rio Grande do Sul, deli· 

berando por si e evitando assim a hypnotiimção certa, a que 

se exporia, se fosse aboletar-se no Paço de Porto-Alegre, 
para deste modo «manter a mctis (perfeita harmonia de vista 
com. o Governo do Estado.» 

Se a :fiel e litteral observancia do ai~t. 7. º das instru
cções officiaes pudesse conduzir a realisação da paz, esta já 
de ha muito estaria feita; pois cumpri-las· e observa-las mais 
completa e strictamente, do que o fizera o meu antecessor 
general lVIoura, seria impossivel ; e nem por isso /alcançou o 

meu illnsttado collega o que mais "distante de Porto Alegre 

pod.e conseguir o seu camarada; muito embora merecessem 

ambos ser reprehendidos pelo Sr. Vasques, depois ele feita- a 

paz. 

O illustrado Vice-Presidente da Republica cujo talento 

e rara clarividencia o habilitão a comprehender facilmente 

as situações e a descortinar os seus desenlaces fnturos, 
achando-se menos incornpatibilisado, certamente, do que o 
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honrado Presidente, para a bem da paz, incutir no meu es
pírito pi·evenções cqntra o Presidente do Rio Grande, teria 
sem duvida, aconselhado com sinceridade ao seu amigo ao 
partir para o sul ; «que evitasse a sereia e della fugisse, se 
quizesse conseguir a paciticação. ,, 

Tal conselho, sim, poderia ser uma prevenção ; mas em 
todo caso não seria S. Ex. quem previniria ao general, que 
já conhecia os segredos da situação do Rio Grande do Sul. 

Ao annnnciarem-se as primeiras esperanças e probabi
lidades da paz sem o esmagamento ou o exterminio dos rebel
des, a opinião publica attribuia quasi unanime esse resultado 
á influencia benefica do Dr. Manoel Victorino junto ao Go
verno do Dr. Prudente de J\foraes e ao apoio moral que pres
tava aos actvs e á política pacificadora do enviado militar no 
sul. Os mais zelosos representantes da intransigencia jaco
bina chegárão mesmo a accusa-lo por isso de traição ao pro
gramma do Governo ao partido e até á Republica. 

· O General Galvão, dizia-se agia guiado e inspirado pe
los conselhos e apoio de seu amigo. E o Dr. Manoel Victo
rino não procurou então esclarecer a opinião, arredando de 
si tão injustas imputações. Hoje S. Ex. pretende lançar so
bre o Dr. Prudente de MoraAs essa mesma responsabilidade, 
que não repudiára naquella occasião. 

D'ahi a necessidade de tirar-se a limpo a quem cabe 
effectivamente a responsabilidade dos meios pelos quaes se 
chegou a pôr termo a essa g·uerra vergonhosa entre irmãos. 

A opinião publica andou illudida attribuindo-a ao Vice
Presidente da Republica; o Vice-Presidente andou errado, 
querendo hoje transferi-la ao Presidente. 
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IV 

E' preciso que se saiba, para que a historia assim ore· 
gistre, porque é esta a verdacle,-que o plano concebido, os 
meios empregados e o processo seguido pelo Delegado Militar 
do Governo, para conseguir a paci:ficaç5o do Rio Grande do 
Sul, não forão nem conhecidos em seu principio, nem incu

tidos, nem acoroaçados, nem louvados pelo Presidente da 
Republica Dr. Prudente de Moraes. 

Mas é mister tambem que se saiba que se esse plano 
' esses meios e esse processo não tiverão o accordo prévio, o 

apoio e o louvor do honrado Presidente, não foi porque os ' 
considerasse pouco honrosos ao seu Governo, pois que não o 
erão de facto ; mas unicamente porque as condições politicas, 
em que se achava então no Governo, não lhe perrnittião 
assumir de facto uma responsabilidade, que· em sua consciencia 
de bom grado aceitaria, mas que o incompatibilisaria com a 
maioria, ou pelo menos com a porção mais poderosa e 
exigente do partido a cujo mando obedecia. 

Mais que outro qualquer cidadão da Republica, 6 Presi
dente clesejava e se empenhava pela paz, pois bem via que a 
continuação ela guerra civil enfraquecia-lhe dia a dia o Go
v~rno 1 cujo descredito iria até á bancarrota. Mas, adstricto 
a um programma de partido, cuja doutrina tira aos gover
nadores governados todo o arbitrio e responsabilidade in
dividual S. Ex. não era livre bastante para seguir os impnl· 
sos de seu coração e as tendencias ele seu caracter. E qual 
dos amigos ele S. Ex., que o conheça, não estaria convencido 
disso ·? 

Quando o illustre Vice-Pi esidente, convidado, como 
disse, a assumir o governo, para traduzir em factos as suas 



idéas e uesejo::; tão ardente mente manifestados em favô r da 
pa.z, se recusava, a aceita-lo, nada mais fazia do que reco
nhecer t> confessar a verdade disso que afilrmamos Essa 
recusa eni a confissão clara e forçada de que S. Ex. não 
teria mais força do que o Dr. Prudente de Moraes para 
realisar no governo as suas idéas e convicções . proprias. 

S . Ex . tinha plena certeza e consciencia de que não 
poderia sustentar um plano ele pacificação avesso aos inte
r esses politico-; elo Sr. Glicerio apoiado on buscando apoiar 
na representação do Rio Grande do Sul as suas pretenções 
~ fntnra presidencia da Republica. 

S. Ex. tinha plena consciencia de que não poderia 
resistir e teria de ceder ás imposições, obrigando o general 
nomeado a desistir de seu plano e sacrificando-o portanto 
aos supp o!3tos melindres elo chefe elo partido, que estranha
va e não podic1, com razão, ver como bons olhos a desusada 
presumpção com que um soldado prescindia do seu benepla
cito e dispensava o seu beneàicite no desempenho de uma 
missão de tal orde1n. J_ · 

Conhecendo-se S . Ex. via em sua consciencia,qne subs
tituindo ao Dr. Prudente de Moraes, não teria mesmo a te
nacidade com que este conseg·niu ao menos conservar o seu 
emissario até a completa pacificação elo Estado. 

Vendo a celeuma, que provocára no Congresso a noticia da 
suspensão das hostilidades ; vendo a sorte dos projectos de 
amnistia apresentados no Senado por si e pelo Sr. Campos 
Salles; vendo ao lado do Governo ministros tão francamente 
liostis á paz, que um delles escrevia para o Rio da Prata 
asseverando «que o plano do General Galvão fracassaria, 
conduzindo-o inevitavelmente a um conselho de guerra;» 
vendo, finalmente, de um lado o lecider da Gamara dos De-
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pntados, consubstanciando em sua individualidade todo o 
Poder Legislativo :B'ederal, e do outro, o Presidente do Rio 
Grande, enfeixando em suas mãos todos os poderes daquelle 
Estado e apparelhado para uma revolta, de que não se fazia 
mysterio e da qual o Dr. lVIanoel Vict.orino teve noticia antes 
da minha partida para o Sul; vendo tudo isso, como poderia 
o illustrado Vice-Presídente ter a ingenuidade e a coragem 
de aceitar o poder das mãos do Dr. Prudente, com o fim de 
conseguir a pacificação, pondo em prati~a as suas ic1éas paci
ficadoras? 

Fóra e sem a responsabilidade do poder, o Sr. Manoel 
Victorino ·talvez houvesse censmado as vacilações e os temores 
do Presidente, que não ousava resistir francamente aos obs
taculos, que á consecuÇão da paz oppunhão-lhe, não sómente 
as chefes políticos então dominadores da situação, mas até 
aos seus proprios secretarias. 

lVIas, uma vez empossado elo poder, teria S. Ex. resis
tido tanto como o Dr. Prudente de l\foraes, ás machinações 
dessa formidavel cruzada antipacificadora? 

Os ocontecimentos posteriores induzem a crer que não. 
Donde se conclue que S. Ex., rejeitando a offerta do 

poder; mostrou confiar mais no Presidente elo que em si 
propri.o, para realizar a obra da paz. 

Não se pócle explicar de outro modo que S. Ex. re
nuncia,sse a essa occasião, que se lhe offerecia, de prestar ao 
seu paiz tão revelante e assignalavel serviço. 

E' pois, certo, em conclusão, que, se a pacificação se 
fei, não obstante esse conjunto d.e obstaculos e apezar desse 
concurso negativo de vontade e ele apoios, foi simplesmente 
porque o acaso, ou qualquer circumstancia que até hoje todos 
ignoramos, com excepção unica talvez· do Sr. Vasques, 
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deparou ao Governo do Dr. Prudente de Moraes um soldado 

sufficientemeute esclarecido para comprehender a sitnação· 

do paiz e do Governo na occasião; bastante devotado á 
sna patria para sacrificar por ella interesse;-;, leis , deveres, 
disciplina, partidos, etc .. ; e dotado, finalmente, de bastan

te força e independencia de vontade e de acção para, no 
desempenho de uma missão tão espinhoza, substituir a sua, 

nntade e acçã1i individuaes á vontade e acção coactas e 
impotentes do Governo, e resoluta e temerariamente se ex
pôr ás consequencias de semelhai1te procedimento. 

Não fosse o arbítrio com que esse soldado entendeu 

dever proceder na negociaçrw da paz, a guerra civil es
taria talvez ainda hoje assolando aquelle Estado. 

Não fosse esse arbítrio, a opinão, que já se tinha radi
cado no paiz, de que a revolta rio-grandense não teria ter
mo senão depois de exterminado o ultimo rebelde, não teria 

sidu µor ·assim dizer so rpreendida com a primeira noticia da. 
suspensão das hostilidades e da probabilidade da immediata 

e defini tiva pacificação. 
Taes erão os precedentes, tal era a atmosphera politica, 

taes os interesses que se prendião á continuação da revolta, qne 
ningnem acreditava na possibilidade de uebellal-a; pois que 

pela força das armas os recursos da U niã.o se esgotarião de todo, 
antes de se conseg·uir a completa exterminação dos revol 

tosos. 
Sobresaltados por esse modo os que alimenta vão com pa

ternal solicitude aqnella fonte de proventos politicos e finan
ceiros, levantou-se então contra o general pacificador a grita 

dos desmamados e a mais cruel e tremenda guerra . 
Foi então que o digno Presidente da Republica vio-se sé

riamente sitiaíl.o, sendo força.do a dirigir, em telegrammas ao 
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seLl emissario, palavras não sómente desconsoladorns e desani
madoras, mas de natureza· a fazê-lo abanclonar em meio a sua 

obra, se não fôra a v iolenria que fez ao seu amor-proprio, enibu

chanc1o e tragando tudo pol' amor da paz,que havia firmemente 
resolvido Goncluir. 

Começárão a chover as ameaças e as cartas anonymas,avi

sanclo-me de que estava condemnado a morrer sob o punhal vin 

gador; e de tndo se lançon mão, para forçar -me a deixar o meu 

posto 

'11ive nessa occasião, para considerar ingrato o procedi
mento rlo honraclo Presidente da R epublic,a , razões iguaes 

áquellas que S. Ex. deveria ter tido para taxaT de desleal e 

abusivo o meu procedimento anterio r para com S. Ex. 

Felizmente porém, por cletrázclessas significações officiaes, 
que traduzião apenas a pressão das circunstancias, as nossas 
inte ll igencias se corresponclião e a,s nossas consciencias se en

temlião , para reciprocamente avaliarem o gráo de cledicação que 
me prendia ao posto e o gráo ele confiança e real reconheciment0 

do Dr. Prudente de Moraes para com aquelle mesmo cujo sa

crifi cio era levado cüé o martyrio, por esses telegrammas, a 

que me referi, elo Presidente da Republica . 

Diz ainda, o manifesto: 

« Comprehencle-se que a representação do Rio Grande 
e o p,residente desse Estado se sentissem chocado pela at

ti tude de desconfiança, que em todas as negociações havia 

para com elles manifestado o emissario do Governo Federal,; 
o que não se percebe é o motivo 11elo qual o mesmo Governo, 

que desde o começo conheceu e animou essa attitnde de rea.i

p1·ocas re~ervas e desgostos, não visse que com isso creava 

sfaüas tlifficuldades p.ara a conclusão da paz» . .. 
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Pelo que já temos dito, nada mais seria preciso accres
centar para ficar bem demonstradb que essas reservas, que 
tivera o emissario do Governo e que o Dr. Manoel Victorino 
q,ualifica de «attitude de desconfiança ii para com o Presi
dente do Estc~do, não nascêrão absolutamente de qualquer 
insinuação por parte do Governo e menos forão por elie ani
madas. 

rr11,es reservas constituião simplesmente parte essencial 
do plano reservctdo de pacificação, que a si traçára aquelle 
~missaria. 

E, bem o sabe o Dr. Manoel Victorino, ellas se fazião 
absolutamente necessarias como condição, sine qua non, 

~o exito desse plano. 
Nem elles poderião ter sido animados pelo Governo, 

f,!Uando, como acabei de provar com documentos irrecusaveis, 
as mesmas reservas guardára eu para com o proprio Presi· 
dente da Republica. 

No desempenho ele minha missão não procedi me
nos a contra-gosto elo Governo Federal do que do Governo 
do Estado do Rio Grande; e para prova-lo, ·mencionarei 
entre outros um facto talvez ainda ignorado pelo Sr. Vice
Presidente da Republica. 

Elle dará ao meu illustre amigo a medida da ·isenção 
!:le animo com que punha em pratica o meu intento, arre
dando e desprezando os obstaculos que a argucia dos inte
ressados na revolta geitosamente creavão á actividade da 
~acificação, ora no Congresso, ora nos Gabinetes do Governo 

Federal, ora no seio elas proprias forças sob o meu com
mando. 

Abuso on exorbitancia dos poderes que me forão con-
1iados, desobediencia ás instrucções formaes que me havião 

fl 
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sido dadas (mas qne não especificavão a natureza e limites 

de taes poderes), não se me dava., é certo, de incorrer nesse 

abuso ou desobediencia, para chegar ao meu alvo, que era 
tambem o alvo do Governo e da Nação, -pôr termo a essa 

luta fratricida. 
O facto a que alludo é o seguinte: 

Quando chegou a esta Capital o Secretario do Com
mandante das forças legaes trazendo ao conhecimento e ap 
provação do Governo as bases combinadas ent re o mesme 

Comn1andante e o das forças rebeldes para o ajuste da paz, 
a impressão, que na opinião publica produziu a atitude dos 

potentados sitiantes e governadores do Governo foi t al que as 
prirneircts esperanças já concebidas de paz cedêrão nova

mente lugar á descrença e á desesperança de-consegui-la. A 

Gazeta de Noticias, de 3 de Agosto escreveu então : 
«Têm-se espalhado nestes ultimos dias boatos desencon

trados sobre a pacificação, havendo em grande parte do pu
blico a convicção de que estão perdidas as esperanças de 

cessar uma luta que tantos sacrificios e tantas .vidas nos tem 
custado ... 

Podemos asseverar, entretanto, que se algumas diver
gencias se <lerão no seio do Ministerio, essas divergencias 

desapparecérão de todo o que, com a solução levad1 hontem 
pelo Coronel Woolf, estão accordes Tonas os Mini ~nos, sem 
excepçã.o. » 

Com effeito, o ultima tiim, de que fôra porta .ler o Coro
nel Woolf, era de natureza a satisfazer até áquelle dos Mi
nistros divergentes que patrioticamente afiançára o fracasso 
do plano do General Galyão. 

Mas o q·ue não sei se o Dr. Manoel Victorino ignora © 
que semelhante ultimatum não foi lido ao chefe dos revolu-
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cíonarios, que delle nem sequer teve sciencia, porque occul
tou-lh'o o emissario do Go1erno, que, cogitando, mai das 
necessidades e dos reclamos da nação do que de divergencias 
ministeriaes, entendeu de seu alto dever evitar que de taes 
divergencias lhe víes e o grande e achado obstaculo, que vi
ria realmente fazer fracassar o seu plano, impossibiliw.ndo a 
realização da paz. 

Outro qualquer ervidor a:ffeito a obedecer cega e incon
dicionalmente ás inviolavei exigencias da disdplina e hie
rarcllia governamentaes, ter-se-llia dado por vencillo e teria 
recuado diante desse icltimahim, que evidentemente...não podia 
er aceito pelo chefe d os revoltosos, general de brio e altivez 

inexcediYeis e notoriamente conhecidos . O General Galvão, 
}Jorém, ao ver que seria impossível conseguir a assignatura 
do General rravares em um protocollo em taes termos, não 
vacillou um momento em modifica-lo convenientemente, for
mulando a proposta que apresentou ao chefe dos revolucio
nario., que. forçoso é dize-lo, ainda a sim relutou longo 
tem1Jo em aceita-la, vindo a ceder finalmente á convicção que 
lhe trouxe ao espírito a sinceridade do companheiro de ar
mas, que lhe fallon em nome da patria, do eu Estado natal e 
dos sentimentos de humanidade, sac1ificado nes a luta. 

Vivem ainda, para dar teRtemunho disso, o Barão de 
Arroyo Grande o Coronel Paiva e outros importantes rio
grandenses, que intervierão para conseguir do Genera Ta
vares a aceitação da paz nas condições que lhe propuz. 

Resolvido, finalmente, a aunuir a todas as clausulas do 
protocollo, o General Tavares declarou que fazia questão 
unicamente da promessa expressa e solemne de que a Consti
tuição do Rio Grande seria modificada. de accôrdo com a 
Con tituição Federal. 



23 

Do proposito inabalavel de não aceitar as condições pro
postas sem a satisfação dessa sua exigencia poderão dar igual
mente testemunho o mesmo General e. aquelles mesmos dis
tinctos rio-grandenses. 

Era essa singular Constituição Estadoal a causa allega
·da e real da guerra civil, a que se dava por conveniencias bem 
·Conhecidas a feição anti-republicana e restauradora. 

Aceitar, pois, a condição, e unica condição, de uma 
promessa de satisfação a esse objectivo da revolução, pro
messa que evidentemente não se poderia entender, e satis
fação que não poderia ser cumprida senão pelos meios e 
processos regulares e legaes, era estabelecer . e firmar so
lemnemente o facto de que a paz se fazia renunciando e ne
.g·anclo os revoltosos todo e qualquer proposito de resistencia 
ou de . hostilidades ás intituições republicanas e ao Governo 
federal. Seria, pois, uma ine12cia, qne a minha consciencia 
·de homem jámais me perdoaria, i0 ecusar in liniine fazer essa 
promessa, por amor dos preceitos sagrados de direito publico, 
.que se achavão encarnados nesse ultimatiim trazido pelo meu 
.Secretario. 

Não registrei no protocollo, mas satisfiz pelo modo que 
·é conhecido, a essa justa e nobre exigencia do chefe revolu
cionaria, e o fiz conscio de que praticava, não uma « irnprii

denc'ia patriotica », mas um acto da mais sabia e prudente 
diplomacia. 

Eis ahi a explicação da gTande sorpresa que causou a 
noticia da assig·natura do protocollo de 23 de Agosto e a 
simulada sorpresa ainda maior produzida no seio da Gamara 
dos Deputados pelo telegramma que dirigi directamente ap · 
·O ongTesso assignando-o com o General Tavares. 

Burlado o objectivo implicito no ultiniatib1n com a as-
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signatura daquelle protocollo, era preciso procurar um novo
pretexto para obstar á marcha do plano do General Galvão
ou da pacificação rio:grandense. Nenhum se oJfereceu então 
melhor e mais a proposito do que esse telegramma qualificado 
de verdadeiro desajôro de um soldado, que ousava assim di
rigir-se ao Congresso· como de potencia a potencia. 

Levantou-se, pois contra essa flagrante infracção da 
discip1ima governamental a mais infundada das reclamações, 
procurando-se na rhetorica e no direito todos os recursos e 
artificios para attribuir a esse telegramma caracter e intuito 
que não tinha e que a razão calma e desprevenida nunca 
poderia enxergar em seus termos. 

Mas felizmente a onda passou, o ultirnatiiin ficou lettra 
morta e o protocollo da paz foi assignado, approvado pelo 
Governo e approvado pelo Congresso . 

VI 

«A situação em que o Dr. Prudente de Moraes deixou-o, 
depois de assignado o protocolo, foi o mais cruel dos apan· 
donos, a que se podia condemnar o encarregado de tão difficil 
e momentosa missão. 

"Se era verdade que_ elle havia excedido os poderes que 
lhe foram confiados, e o Governo não se sentia disposto a 
subscrever com a sua responsabilidade este abuso, achava-se 
evidentemente finda a missão e não cabia ao Presidente da 
Republica aceitar o protocollo e annunciar ao Congresso e á 

· Nação que a paz estava feita. 
" Se ao contrario o enviado cumprira o que lhe havião 

ordenado não era digno que estivesse o Governo a receber 
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as felicitações de todo o-paiz pela terminação da luta em
quanto os seus aníigos das duas Casas do Parlamento levavão 
a aggredir o General que conseguira esse desejado termo. " 

São proposições ainda do manifesto, que não devem 
passar sem reparo. 

Quanto á primeira não ha duvida que a minha situação, 
depois de assignada a paz tornou-se ainda mais melindrosa e 
difficil, porque, mais se encarniçou.então a guerra que se me 
fazia. 

Vi-me c.ollocado, é certo, em posição bem cruel ; não , 
porém, porqu ~ me considerasse abandonado pelo Dr. Pru
dente e menos ainda porque « me chegassem apenas os écos 
longínquos das manifestações de jubilo feitas por todas as 
classes do paiz ao honrado Presidente da Republica . » 

A minha posição tornou-se então angustiosa, porque via 
chegada a occasião de parar e de ceder portanto o terreno á 
reacção poderosa dos elementos contrario_s á paz, e descria 
da sua consolidação, desde que o Governo federal mantinha 
a condição de ser ella feita de accôrdo com o governo do 
Estado. 

Foi nessa occasião que um senador aggredio, com effeito, 
em termos os mais violentos o General que conseguira o 
« desejado termo,,, motivo das jubilosas manifestações e 
das felicitações em que o mesmo senador tomava parte. 

O illustre representante não duvidou em asseverar que 
o delegado militar do Governo trahira a Republica e era des
leal - porque a entrega elo armamento pelos revoltosos JÁ· 

MAIS SE FARIA,ao passo que. se clesarmavão as forças patriotioas. -

Tão grave suspeita levantada por um senador, que se 
dizia amigo e sustentador do Governo, e em um recinto 
onde não se deve presumir que tinhão ingresso o despeito e 
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a calumnia, arrancou naturalmente á boa fé, bonhomia e 
receios do Presidente da Republica o telegramma, que aqui 
transcrevo, dirig·ido ao chefe das forças: 

« Urgente. General Galvão. Informais forças mais . im
portantes ex-rebeldes serem as de Apparicio que occupão 
D. Pedrito. Consta estarem essas forças reunindo mai-s · gente 
e praticando violencias contra propriedades particulares. 
Não ha explicação razoalvel para que taes forças ainda con
servem-se em armas, quando ex-rebeldes ha quinze dias com
prometêrão-se depô-las, submettendo-se regímen legal. 

Se tivesseis logo ordenado Coronel Telles, que está em 
Bagé, distnnte apenas quatorze leg·uas de D. Pedrito, que 
recebesse armas das forças de Apparicio, eslas já estarião 
desarmadas e dissolvidas. 

Ordenai a Coronel 'relles que vá com urgencia a D . Pe
drito receber todo o armamento de Apparicio, cujas forças 
devem ser dissol.vidas e fiscalisadas para não causarem dam
nos aos moradores da zona. 

Devem, ser arrecadadas as armas, mesmos as estraga-
das. 

Os ex-rebeldes têm armas , que tomárão em Santa Ca
tharina e Paraná. Agiutrdo ·injorm,ações sobre cumprfoiento 

" des tas ordens. Até agora só pequeno grupo entregou as 
armas (!) 

Repito-vos aindci umci vez: As forças legaes patrioticas 
não podmn se1· dispensadas emquanto ex-rebeldes não depu
zerem armas. Otb'rnpre não esqibecer que o vosso papel ahi é 
de conciliador. 

Faço esta observação por _ notar que ao passo que em 
vossa correspondencia vos referis aos rebeldes com benevo
lenci'a, vossa linguagem em relação ao Governo estadoal 
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donota má vontade. Preciso estar bem informado todas oc
currencias para dar conhecimento ao Congressso, -especial

rnente qucinto ao desarmamento e dissolução forças ex-rebel
des. Emquanto essas mantiverem-se em armas a paz estará 
escripta, mas não realizada, e a situação co11tinuaTá a ser de 
armisticio e não de paz definitiva. 

Saúdo-vos.» - (Assignado) Pruclente de Morctes.» 

Ora, se o Dr. Manoel Victorino tivesse conhecimento 
desse telegramma não qualificaria de abandono a situção em 
que me dexára o Dr. Prudente de Moraes, depois de assigna
do o protocollo. Desse telegramma, em que tão solicitamente 
se me davão tão detalhadas instrucções e se me advertia 
sobre os meus deveres militares e a estrategia que devia ob
servar, e em que se me informava e - esclarecia até sobre 
as posiçães e condições das forças ex-rebeldes e a topogra
phia do Rio Grande, o que se deveria deprehender era pre
-cisamente o inverso c1aquillo que suppôz e escreveu o Vice
Presidente da Republica . 

A' vista desse documento S. Ex. teria antes acreditado, 
certamente, qne o Delegado abandonava e trahia o seu Go
verno nepois de assignado o protocollo, pois fingira até igno
rar a distancia entre Bagé e D. Pedrito. 

·11ransnmpto d<1s queixa,s e accusações formuladas no 
Senado e levadas dalli talvez para a Secretaria da Guerra, 
semelhante te!egramma., que dir-se-hia antes i·edig·ido por 
um habil Gene;al do que por um magistrado, teria servido 
ao Dr. Manoel Victorino para provar-lhe, não o abandono 
do Deleg·ado, mas o grão de oppressão que sobre o Presiden
te da Republica exercião os seus amigos de então, inimigos 
de hoje. O conhecimento desse telegramma talvez lhe tivesse 
evitado o cahir no laço em que cahio, accusando implícita-
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·mente esses mesmos, que hoje se achão ao seu lado, de ten
tarem forçar o Dr. Prudente de Moraes a abandonar-lhes o 
seu Delegado . 

Se nas relações civis se faz commummente vista gorda 
a missivas na fónna e termos do telegramma transcripto, não 
é asim nas relações militares. 

Todo General sabe que, ao receber um despacho seme
lhante qnalquer ofíicial teria, por dever de brio e de digni
dade, a obrigação de passar incontinente ao seu immediato o 
commando das forças, renunciando a todas e quaesquer glo
rias, que esperasse colher de concluir a pacificação. 

Um dever mais alto, de categoria miis elevada e a que 
estão subordinados em escala descendente os outros deve
res, como este do brio e da dig·nidade offendidos por uma 
injustiça ou uma des_confiança, obrigou-me, porém, a proce
der de modo differente. 

Li nessa missiva, não um acto espontãneo da consciencia 
do nobre Presidente, mas o ultimo cartucho, que queimavão, 
golpe certeiro, que não poderia pôr por terra o baluart~ 
da paz. Ninguem mais poderia duvidar que estivesse posto 
fóra de combate o general pacificador e portanto em deban
dada os ex-revoltosos, que, já duvidosos da sinceridade e 
justiça do Governo Federal, irião continuar a luta sem 
treguas. 

Ernbuohei, pois, e resisti ainda, tragando e amargor de 
faltar a um dever de fnnccionario ou de méro soldado, em
bora para cumprir um dever de ordem superior, o dever de 
não abandonar os interesses momentosos de minha patria, no 
instante em qne justamente ia tormar-se decisiva a sua sorte. 

Resisti e resisti convencido, como ainda estou, de que o 
proprio Dr. Prudente de Moraes, pela Nação, me agradeceu 
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então, agradece ainda e agradecerá sempre essa pertinada, 
com qne eu aparava os golpes, que me ferião, desfechados 
por detraz de S. Ex. 

A resposta que dei áquelle telegramma, transcreverei 
adiante. 

Aproveito, porém, o ensejo para declarar que pondo os 
pontos nos i i sobre estas questões, aventadas pelo manifesto 
do Vice-Presidente da Republica, não nutro intenções de dis
putar ou reivindicar glorias que, demais, por tardias, já 

virião frias. 
Move-me unicamente o interesse puro da verdade 

·e da historia. 

VII 

Diante dos factos que -acabo de referir e dos documen
tos, que os comprovão, não se poderá mais dizer que o 
Presidente da Republica incutiu no animo de seu delegado 
prevenções contra o Governo do Estado do Rio Grande e 
nem tambern que foi a attitude de desconfiança do mesmo 
delegado para com aquelle Governo a causa das dif:ficuldades 
creadas á conclusão da paz. 

A verdade é que as grandes e reaes dif:ficuldades, senão 
mesmo as unicas, que o Governo Federal, e o seu delegado 
encontrarão e que lhes impedirão de concluir rapida e com
pletamente a pacificação, forão creadas pela attitude desbra
gadamente hostil e violenta dos incensadores do Governo 
de J ulio de Castilhos para com aquelles que promovião 
e mostravão querer sinceramente a paz no Rio Grande. 
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Quanto á segunda proposição do trecho a que no refe
rimo , citado no artigo anterior, observarei apena que, 
eUa nada affirma ou nega e se limita a tirar conclusões 
gratuitas das duas bypotheses que fig·ura, poderia entretanto 
ter algum valor, se o Sr . Dr. l\íanoel Victorino a tivesse 
expressado na occasião opportuna, isto é, naquella occasião 
em que, «ao mesmo tempo que se annunciava ao Congresso 
e á Nação que a paz estava feit::i,», telegraphava-se áquelle 
que a fizera, obs<arvanclo-se-lhe que a paz ni\.o estava realiza
da, mas apenas escripta. 

A proposição dilem~atica do Sr. Vice-Presidente teria 
cabim<>nto nessa ou na occasião em que S. Ex. tomava lugar, 
sempre. saliente, á testa das enthusiasticas manifestações de 
toda a parte dirigidas ao Chefe da Nação, ao mesmo tempo 
que os amigo ele mn e 01itro «aggredião indignamente o 
General que negociara e sa paz, fosse effectivamente feita, 
ou simplesmente escripta. » 

e alguma das duas hypotheses fig·uradas se verificou, 
foi com inteiro conhecimento de S. Ex., que então governava 
tambem no seu tanto . 

Não é pois justo que venha hoje basear sobre esse 
ponto l ccusações ao Chefe da Nação. 

Essa tactica dos inimigos da pacificação, que incensa
vão o President.e da Republica, para mais facilmente obte
rem delle a minha demissão, molestando-me e desgostando-me 
com telegrammas impertinentes, não era desconhecida do 
Sr. Vice-Presidente, que, se não me illudo, mais de uma vez 
tomou da penna para defender e exaltar na imprensa os actos 
do delegado do Governo, qualificando -os de mais relevantes 
e meritorios que os de Caxias em 1 S45. 
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A' S. Ex. não cabia pois vir pôr hoje aquelle seu di
lemma, deixando indeciso e na duvlda o juizo futuro ela his
toria relativamente ao procedimento que teve o Governo em 
face do «abuso de poderes praticado pelo seu delegado». 

Para prevenir o erro desse j uizo e satisfazer á j Llsta 
curiosidci.de dos leitores elo seu manifesto, S. Ex. clevêra cle
clarar · e dar seu valioso testemunho de- que o Governo 
nunca subscreveu com a sua a responsabilidade dos meios, 
isto é, ela exorbitancia dos poderes, do arbítrio e da desobe
diencia, de que foi Vieciso ao sen emissario lançar mão, 
para conseguir a assignatura do protocollo da paz e o conse
quente desarmamento de parte a i1arte; mas, que o mesmo 
Governo aceitou o protocollo e annunciou a effectiviclade da 
paz, subscrevendo a responsabilidade do resultado, porque 
a nação em peso assim o impunha, porque o impunhão a segu
rança e os interesses do proprio Governo, cuja ~orte depen
dia já dessa paz. Isso é que S. Ex. devêra ter affirmado ao 
paiz ; porque essa é que é a verdade sem ambages, a ver
dade despida de todas as considerações pessoaes e de toda a 
preocupação partidaria. 

Agora, se a metaphysica pol'itica, a que sou alheio, 
admitte ou não a encampação do resultado sem a dos meios, 
é questão em que não entro. O que posso af:fiançar sómente 
pelo que toca á minha consciencia, é que não me arrependi 
ainda, até este momento, ele ter assim exorbitado1 deso
bedecido, abusado e até me humilhado, para vencer, como 
venci, e prestar ao meu paiz o servjço que prestei. 

Estou ainda convencido de que a maioria da nação 
bemdisse e bemdii ainda, como o seu Vice-Presidente, «essa 
nol1re inieiativa» da desobediencia e do abuso, que produzio 
tal frncto. 
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Estou convencido de que ao travar ela penna para es

crever-me essa honrosa carta, em que me proclamou «nm be

merito da patria,, , o honrado Chefe da Nação ·sentia-se im
pellido mais pelo intimo reconhecimento a essa abnegação, 

com que o seu delegado lhe desobe1lecêra e tmhira, do 

que pelo valor objectivo do resultado, isto é, do serviço que 
prestára. 

E esse reconhecimento deve talvez se ter t·ornado mais 

firme e mais profundo hoje, depois que os acontecimentos 
posteriores vierão demonstrar a S. Ex. a sinceridade com 

que os seus amigos de então buscavão retirar-me o seu apoio 
e afastar-me do Rio Grande elo Sul. 

Leia-se o mell telegramma em resposta ao elo Presidente 
da Republica. (Documento n. 3) 

O manifesto elo Vice-Presidente em seguida aos aconteci

mentos, que libertárão o Presidente ela Republica do jugo hu
milhante do jacobinismo, veio apressar o advento desse mo

mento, a que eu alludia no meu telegramma. A luz que só se 

denria fazer mais tarde, quando os interesses ela politica já 

não pudessem escurecê- la, faz-se pois agora, talvez um pouco 
prematuramente . 

VIII 

« Fosse este, ou não, um dos effeitos da paz, o partido do

minante teria, como teve, occasião de provar que o seu presti

gio firmava-se mais na confiança real dos rio-grandenses, d? 

que no concurso da força federal e do que na situação armada 
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de sua campanha, talada por uma guerra de recursos,que pa
recia interminavel. » 

Assim se expressa hoje o Dr .Manoel Victorino com relação 
á situação politica do Rio Grande do Sul, reflectida nessa «si
tuação armada de s1.ia canipanha, talacla por uma guerra de re

cursos, que parecia interminavel. » 

Não devemos pôr em duvid;:i, a boa fé ou a sinceridade desse 
conceito de S. Ex., nem tenho a pretenção de emittir opinião 
sobre uma questão de influencias ou predominios politicos 
locaes. 

A passar em julgado, porém, semelhante conceito,ficarião 
grandemente desvirtuadas a revol ação do Rio Grande e a obra 
da pacificação, pois por elle se amesquinharia alem do razoavel 
e se reduziria ás proporçõeR de uma g·uerrilha de facção essa 
mesma revolta, que, entretanto, tantos sacrificios de sangue 
e de dinheiro nos custou e que, apeza·r de todo esse prestigio 
do «partido dominante» e do concurso da força federal, não 
pôde ser debellada e«parecia interminavel.» 

Aparte, pois, esta mesma contradicção, q ne se nota nos seus 
proprios termos, ha o que contestar ·e rectificar nesse trecho 
do manifesto, em bem da verdade dos factos. 

Não é preciso ter profundo conhecimento da nossa historia 
politiéacontemporanea para saber desde quando e como se for
mou este que é hoje de facto o partido dominante no Rio Grande 
do Sul,e para comprehende.r igualmente a razão pela qual desde 
o Marechal Deodoro até o Sr. Campos Salles, nenhum Presi
dente da Republica governou ou governará sem Q apoio desse 
partido. 

E dos Presidentes, que se têm snccedido no Governo, ne
nhum melhor mostrou isso e melhor o disse e fez do que o 
Dr.Manoel Victorino na sua interinidade. 

-. 
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A preponderancia, que sempre teye no Governo do paiz, 
desde o Imperio, o Rio Grande do Sul, por motivos aliás 
muito nçi,turaes, não vem ao caso discutir, não podia ·cessar 
nem diminuir pela mudança de regímen, e, de facto, vemos 

que não cessou nem diminuio. Os motivos dessa preponde
derancia se impoem hoje taes quaes se ii;npunhão ao Governo 
de D. Pedro H. 

A passar, porém, deste para o Marechal Deodoro o go

verno do paiz, uma velha e insanavel incompatibilidade 
obirgou como se sabe aquelle lVIarechal a substituir por outro 

o celebre tribuno Gaspar Martins no lugar do orgão e repre
sente do Rio Grande do Sul e a investir esse outro no ca
racter e funcções de chefe de um partido dominante, que cer
tamente não podia ser o que tinha por chefe Gaspar Martins. 

Tal é a origem, bem conhecida, desse novo partido que o 

Marechal Deodoro m·eou; que o lVIarechal Floriano sustentou 
e fortaleceu ; o Dr. Prudente de Moraes manteve e respeitou; 
o Dr. Manoel Victorino chamou em seu auxilio como colnmna 
indispensavel ao seu governo; e cujo apoio, finalmente, o fu
turo Presidente da Republica não poderá deixar de aceitar 
ou procurar, como condição essencial para governar em paz 
e sem embaraços insuperaveis. 

Ora, bem se comprehende, e sabe-o melhor do que 
ninguem o autor do manifesto, . que, para inventar-se e levan
tar-se assim um partido sobre os destroços de outro nas con
dições do que era chefiado por Gaspar Martins, é preciso o 
emprego de meios mui to energia os, é preciso ir buscar, para 
improvisar chefes, o que a audacia e a ambição tenhão de 

mais fino e apurado no genero. 
Eis como e porque surgio do incognito o Sr. Julio de 

Castilhos, que, (honra lhe seja feita), desempenhou cabal-

\ 
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mente a sua m1ssao, couseguinclo fazer-se sagrar chefe do . - . 
novo partido, que até recebeu o seu nome. 

Guindado ao poder pelos batalhões do exercito (onde até 
se virão generaes de arrua ao hombro), e apoiado pelo Go-

. verno federal, não lhe foi _dif:ficil organisar e pôr em pratica 
um plano de perseguição capaz de exterminar o partido de 
Jão Tavares e outros republicanos historicos, usa!ldo deste 
estratagema, que mais tarde se generalisou, de denunciar os 
perseguidos com 1J inimigos das instituições republicanas, 
pregando-lhes nas costas o rotulo de monarchistas, para 
obter assim eontra elles o auxilio ela força federal e o apoio 
do exercito. 

Ninguem melhor do que o chefe escolhido e improvisado 
soube tirar partido desse estratagema, por meio do . qual 
chegou a levar ao gráo ele víolencia e crueldade, a que subío, 
essa tremenda luta destinada a enfraquecer e fazer desappa
recer todos os elementos possíveis de resístencía ao seu 

despotismo. 
Era preciso esmagar, supprimir mesmo completamente, 

esses elementos; e por isso fazia-se necessario que a luta 
continuasse ainda por algum tempo, até a completa realisa
ção daquelle desiàerntu1n. 

Abusando do prestigio do Marechal F loriano, o Dr . J ulio 
de Castilhos levava já além dos limites do humano e do de
cente a sua campanha de destruição e reconstrncção parti
daria, quando aquelle Marechal julgou de necessidade inter
vir, para deter os excessos do seu delegado e impedir que 
levasse além a sua obra de extermínio. 

O Marechal, porém, acordara tarde . 
O seu emissaraio, enviado ao Sul para fazer cessar a 

luta, j á não pôde conseguir; e, perseguido e trahido, teve 
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de voltar desenganado ao Rio de Janeiro. Não era possivel 
mais retroceder. 

Burlada essa primeira tentativa de pacificação pelo Ma
rechal, reconheceu-se então a gravidade da situação e a 
luta tomou aos olhos do paiz a sua feição de «interminavel" . 

Mais de metade do exercito brazileiro achava-se já ás 
ordens e, póde-se mesmo dizer, sob o commando em chefe 
do feliz Governador do Estado . 

Das arcas do 'l1hesouro sahião mensalmente milhares 
de contos réis para pagamento de soldos e forneeinientos, 
não sómente ás forças federaes, mas ás forças do enorme ex
ercito eivil alimentado a custa da Uni~o e commandado pelo 
Governador do E stado . 

Das Alfandegas do Estado sahfüo directamente e . em 
ordem do 'rhesouro Nacional, nem processo regular, centena
res de contos de réis para adiantamento em confiança aos 
improvisados chefes dessas forças civis, que erão outros tantos 
chefes do novo partido ; alguns dos quaes erão funcciom rios 
publicas estadoaes e accumulavão ao soldo dobrado de cam
panha pago pela União os vencimentos do seu cargo. 

O Presidente do Estado, arvorado em commandante em 
chefe dos dous exercitos alliaàos, promovia já arbitrariamen
te sem dar satisfação ao Governo da União, tanto no seu 
proprio exercito civil, como rio fecle;.'al, delegando igualmen
te aos chefes o poder de promoverem nos postos inferiores 
(conforme provão documentos officiaes que tenho em meu 
poder.) 

Para patrocinar ainda todos os favoritos, orclenavão-se 
até avultado pagamentos de dividas de exercícios findos, 
sem intervenção nem processo algum do 'l'hesouro Nacional. 
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Eis ahi quaes forão OB verdadeiros elementos de força, 
com que se conseguio constituir e montar em pé de dominante 

esse partido, cuj o prestigio o Sr. Více-Presidente pretende 
hoje fazer crer ao publico que «Se firmava mais na confiança 
real dos rio-grandenses que no concurso da força federal». 

Semelhante proposição toma até visos de uma irrisão ao 
bom senso de nós todos, que bem sabemos com que facilidade 
se gera, po~ aqnelles meios, a conficinça no prestigio de . um 

partido ou de um chefe político. 
Quero crer que, se o illusl re. Vice -Presidente houvesse 

reflectido um pouco ao deixar escripto aquelle seu juízo, t eria 
reparado na sua manifesta inconsistencia. 

Para reclnzir á inacção meia duzia de mctragatos arma
dos e esparsos pela campanha .em giterra de reciirsos, não 
teria sido necessaria a intervenção federal; não teria sido 
preciso manter em pé de guerra por tão longo tempo um 
exercito de 16 mil homens; não seria prnciso \\esgotarem- se 
os recursos financeiros du paiz» na remuneração de serviç_os 
de centenares de officiaes improvisados, de todas as patentes. 
Se existisse um governo local realmente forte por si ; se hou
vesse de facto, i1ara secundar esse governo, um partido com 
prestigio firmado na confiança real dos rio-grandenses ; bas
taria certamente o poder desse governo e a influencia desse 
partido para reprimir ou snffocar a rebellião. 

Mas a verdade é que nem tal governo nem tal partido 
existião e que o concurso da força federal e do Thesouro Na
cional erão reclamados e utilisados mais para dar força a um 
governo fraco e fi1·11icir o prestigio de um partido em via de 
formação, do que para debellar a revolução, que, ao contra
rio, se procurava e convinha alimentar como fonte, que era, 
de tão bellos proventos. 
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Recusar essa verdade jmporta alias em confessar que o 
partido rebelde era então mais numeroso, influente e pode
roso que o do Governo. 

N nnca tive razões para nutrir prevenções contra o Go
verno e a gente do Dr. J ulio de Castilhos, a quem nunca che
guei a vêr nem conhecer. Ao contrario, todos os precedentes 
da minha vida militar e politica levavão-me naturalmente a 
sympathisar com a causa daquelle Governo, que era a causa 
da Republica, como se dizia, defendida pelo Marechal Flo
riano Peixoto, que sempre me teve como um dos mais since
ros e dedicados amigos e que sempre me distinguia com as 
mais eloquentes provas de confiança, como bem observa o 
Dr. Manoel Victorino. 

Para defender as instituições republicanas, onde quer 
que ellas se achassem realm,ente ameaçadas, o Marechal sabia 
que não encontraria, entre os soldados seus amigos, outro 
mais prompto e mais fiel do que eu; e ninguem rnRis que o 
mesmo Vice-Presidente da Republica tem dados e provas 
para confirmar, com seu testemunho, isto que aftirmo. 

Por outro lado, (devo declarar), desde a celebre ques
tão militar, os meus sentimentos erão ele prevenção e hos
tiljclade contra o Sr. Silveira Martins e seu partido, cujo 
predominio despolitico sobre o Governo da Monarchia nunca 
pude ver com bons olhos. 

Já se vê~ pois, que não se póde attribuir a motivos de 
parcialidade política nem de prevenção pessoal quer o meu 
procedimento no Rio Grande do Sul, quer a refnta<;ão, que 
ora opponho á uma apreciação erronea do Sr. Vice-Presi
dente da Republica. 

Se, antes de e para proceder com acerto no desempenho 
da mfoha missão, não -tivesse tido occasião e necessidade 
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de examinar de perto e conscienciosamente a situação e 
condições da política rio-grandense, talvez me tivesse con
servado na mesma illusão em que parece estar S. Ex., pois 
que, antes de ter a prova experimental em contrario, tam
bem alimentei essa illusão, e tanto mais completa quanto 
era a resultante natural de meus sentimentos e convicções 
em relação aos negocios politicos do Rio Grande do Sul. 

Mas, collocado em face da realidade, tive de ceder á 

evidencia dos factos e obedecer ao ditame imperioso da 
justiça. 

Reconheci então que essa luta ing·loria tinha muito de 
preseguição e de iniquidade é que leva-la a termo pela força 
~os canhões e bayonetas era sacrificar conscientemente os 
mais vulgares preceitos da honestidade e justiça, os prin
cípios mais communs de fraternidade civil e os mais sagra
dos deveres da humanidade. 

O que já estava feito era bastante para assegurar por 
muito tempo o domínio do novo partido que de facto, com 
taes elementos não podia deixar de montar-se 1 como mon
tou-se, e faz-se dominante, forte e apparelhado para as vic
torias eleitoraes. 

Não serei eu quem lhe conteste hoje o prestigio que 
assim adquirio. 

Mas a historia-patria, para ser verdadeira, deve regis
trar esta rectificação, de que carece o topico elo manifesto 
acima citado. 
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DOCUMENTOS 

P.0 CVMENT O N, 1 

Directoria Geral das Obras Militares. - Rio de Janeiro 
4 de Maio de 1895. 

Exm. amigo Sr. General Bernardo Vasques. - Acabo 
de receber vossa carta official, em que me commnnicais 
haver o Governo resolvido nomear-me ~mmandante do 6º 

Districto Militar e das forças em operações no Rio Grande 
do Sul. 

Dizeis que, «reconhecendo a minha capacidade militar 
e o meu patriotismo, o mesmo Governo tem certo o desem
penho cabal da missão, que ora me confia, em um mo
mento em que a Republica exige os serviços de todos os 
seus filhos e a nenhum delles é dado furtar-se ao cumpri
mento desse sagrado dever.» 

Cumpre-me agradecer tão honrosa prova de confiança, 
sobretudo quando, fóra das praticas seguidas nas nomeaçõ'es 
de ·ófficiaes de alta patente para commissões importantes e 
de caracter especial, julgou o Governo desnecessario ou
vir-me previamente. Não se illudiu o Governo quanto a jul
gar-me incapaz de recusar-me a serviço, que de mün exija. 
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Estou prompto, pois, a ir desempenhar a missão e sem 
mais demora irei receber vossas ordéns. Sou de V. Ex. 
attento amigo e companheiro.-Innocenoio Galv.ão ele Queiroz. 

DOCUMENTO N. 2 

Pelotas, 29 de Junho de 1895.-(Confidencial) Sr. Pre
sidente da Republica. Na conferencia, que tive com V. Ex. 
ao despedir-me, disse que tinha. já alguma cousa feita par~ a 
pacificaçã.o do Rio Grande. E' tempo d~ esclarecer a V. Ex. 
sobre essa proposição, que se referia ao plano que me sugge
rirão o meu patriotismo e a lealdade para com V. Ex. 

Apenas nomeado, entendi de meu dever cogitar nos 
meios de ag·ir, desprendido das preoccupaçõ6ls, qae de certo 
níodo embaraçavão o Governo, tornando melindrosa sua si
tuação diante das /difficuldades politicas do momento. Quiz 
por mim mesmo, inspirado no desejo de salvar os creditas da 
Republica e do vosso Governo, assentar em um plano de 
acção capaz de lev::i,r ao fim desejado. 

Comecei por conferenciar com o Barão de Santa Tecla 
e Dr. Francisco Tavares, conseguindo captar a sua confiança 
e a promessa de-seus auxílios para o meu empr~hendimento. 
Era precisQ, c~mo disse ein minha primeira ordem do dia, se
parar os republicanos simplesmente hostis ao governo de 
Julio de Castilhos dos inimig·os da Republica~ guiados por 
Saldanha ·e Gaspar Martins. Era preciso começar por sepa
ra-los, para batê-los por partes e para enfraquecer o movi
mento restaurador. Por isso escrevi, antes de partir, a carta 
junta por cópia ao General João Nunes da Silva Tavares, 
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que era necessario estivesse á testa das forças anti-casti
lhistas, fosse ou não elle o principal chefe. Era preciso que 
eu mesmo organisasse a cruzada revolucionaria para poder 
realizar o accôrdo digno e conveniente. 

E ssit parte do meu plano já foi realizada, como sabeis, 
tomando o General rravares o COl11lllc\Ildo das forças rebeldes, 
depois de reunir os chefes de sua gente. 

A sua carta, que tarnbem envio por cópia, vos orientará 
do resto. Atilado, como é, Saldanha da Gama presenti0 pela 
minha ordem do dia que eu fazia quesfüo capital do desag
gregamento ele suas forças, e provavelmente, em vista do 
perig·o que corria separado de Apparicio e Tavares, tomou a 
precipitada resolução de unir-se áquelles chefes, sendo al
cançado e batido pela divisão do general Hyppolito. 

Tive sciencia da dispersão das forças ele Saldanha, que 
estavão acampadas perto ele Rivera e que· bu_scavão fazer 
juncção com as· ele Apparicio com o fim de burlar minhas 
tentativas de paz com o genf\ral Tavares ... 

Por outro lado a economia rigorosa que tenho feito, 
reoganisando as forças e dispensando niais ·de duzentos offi 
ciaes da milicia cívica, que erão superfinos, e cortando ou
tros esbanjamentos, que tocavüo ao cumulo do desperdício, 
tem concorrido para que eu possa hoje esperar concluir a 
minha tarefo." 

(Seguem ontfos pormenores que nüo vêm ao caso). 

DOCUMENTO N. 3 

«Pelotas, 8 de Setembro ele 1895-Sr. Presidente Re 
publica. Já vos communiquei que havia ordenado a todos os 
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chefes desarmamento ex-rebeldes e recolhimento armas, e 
que, iiiendo força Apparicio a mais numerosa, mandei uma 
brigada da divisão Coronel rrelles seguir immediatamente 
D. Pedritto ao mando Coronel Ribas afim receber e recolher 
armamento daquella força . Não julguei necessario mandar 
toda a divisão que guarnece Bagé e estradas, nem tambern 
Coronel Commandante della, que daquelle modo estenderá 
até D. Pedritto sua jurisdicÇão militar. Dos chefes a que 
me dirig·i, 4, Lydio, Corrêa, Balthazar e Telles , responderão 
nos termos que já vos communiquei e que devião socegar 
vosso espirito quanto á effectividade da paz nas extensas 
zonas que elles defendem. 

rrenho feito humanamente possivel para que desarma
mento rebeldes seja feito com urg·encia, sem attritos e de 
harmonia com seus chefes, pois bem comprehendeis o perigo 
e as funestas consequencias da precipitação ou falta de calma 
e prudencia de quem fosse encarregado desse serviço. 

· Declino da responsabilidade do resultado se obrigado a 
desfazer tudo quanto tenho feito, para obedecer ordens Go·
verno, que designa officiaes para serviço que tenho a desen- _ 
pellhar. Já vos affirmei serem inexactas informações que rece
bestes, de ter eu ordenado dispensa elas forças civis leg·aes de
pois assignada paz. 

Repito são falsas . 

O Senador Barcellos não disse a verdade Senado. 
Se a paz alcançada meus esforço? não puder passar de com

promisso escripto para a realidade, tambem saberei dizer á na
ção, mas á vista dos documentos,quaes os culpados. 

V. Ex.não ignora que é ainda melindrosa a situação e até 
agora tem encontrado em mim o mais dedicado e leal amig0 
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para levar avante vossos intuitos de paz. Porque pois duviclar 
da sinceridade dos meus esforços e do exito, que vos asseguro 
da pacifictição? Vosso Governo não tem necessidade de moles
tar-me quando póde dispensar-me se julga conveniente. O que 
não posso nem devo é pedir já minha exoneração ,pois julgo-me 
no dever de levar a cruz ao Calvario. Não tardará o moment
de se fazer a luz e espero que V. Ex. e todo o paiz reconhece 
rão que tenho razão. - Saudo-vos. (Assignado) General 
Galvão.» 
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