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O 1<? RC da Brigada Militar foi 
criado pelo Ato n<? 382, de 10 de 
Novembro de 1982 e, para seu pri
meiro comandante, foi nomeado o 
Tenente C'.oronef FABRICIO BA
TISTA DE OLIVEIRA PILLAR , 
oriundo do glorioso Exército de Ca
xias. 

Nasceu ouvindo os vagidos da 
República, também rerem nascida, 
e as primeiras missões que recebeu 
serviram para aazlentá-la nos braços 
e vê-la crescer fortalecida pelo san
gue generoso · de seus bravos nos 
azmpos de rombate. 

A Revoluçaõ Federalista recebeu 
do 19 RC marcante participação 
dentro e fora do Rio Grande do 
Sul. Após vários combates durante 
o ano de 1893 que adentraram, en
azrniçados e violentos, o ano 94, 
em setembro, ds vésperas do aniver
sário da lndependênci4, assinala o 
1<! RC mais uma vitória com o 
Combate no Capão das Laranjeiras. 

Mas ali tomba o seu romandan
- te, o inesquedvel Fabri'do Batista 

de Oliveira Pi/lar. 
O Patrono do 19 RPMon "Reg 

C'el Pi/lar" deixou registrada, em 
dois volumes manuscritos, suas 

• "MemórUis da Revoluçtlo de Feve
reiro de 1983". 
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APRESENTAÇÃO 

O regime político instalado no país com a proclamação da 
república sofreu, apenas decorridos pouco mais de dois anos, dú
plice golpe: a Revolução de 1893, também conhecida por Revolu
ção Federalista, e a Revolta da Armada, aquela com implicações bé
licas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e a última em 
vários estados da federação. 

Esses dois movimentos, entrelaçados em determinadas fases 
das operações, constituíram-se na primeira e séria grande prova vi
venciada pela nação brasileira no períod~ de cons91idação da nova 
ordem pai ítica advinda com a queda do Segundo 1 mpério. 

A Guarda Cívica era a força policial-militar sul-rio-grandense 
quando da mudança do regime. 

Com o advento da nova ordem política, grande parte dos seus 
oficiais não foram julgados de confiança pelos próceres do novo es
tado de coisas. 

Foi então a milícia transformada, passando a denominar-se 
Brigada Militar, sendo afastados os oficiais suspeitos, substituídos 
por outros da inteira confiança dos novos dirigentes republicanos. 

Requisitada pelo Ministério da Guerra, cooperou eficazmente 
com o governo federal na preservação do novo regime. 

O primeiro regulamento da milícia, reestruturada com a orga
nização do Exército Nacional, expedido por ato n<? 371, de 22 de 
outubro de 1892, em seu artigo 69 não deixa dúvidas a respeito 
das suas finalidades, pois nele se contém um tópico esclarecedor 
das veras finalidades e dos motivos que levaram o governo a adotar 
tal medida: 

"Á Brigada Militar, cuia ação se estenderá a todo o Estado do 
Rio Grande do Sul, incumbe zelar pela segurança pública, MAN
TENIMENTO DA REPÚBLICA e do governo do Estado, fazendo 
respeitar a ordem e executar as leis. " (Grifamos). 
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Meridianamente elucidativo esse tópico, embora estranho 
em um regulamento de uma força policial-militar. Inserido no con
texto das atribuições da nova milícia, diz bem das intenções dos 
republicanos gaúchos, sob a férrea direção do presidente Júlio Pra
tes de Castilhos, ardoroso defensor e um dos primeiros e principais 
propagandistas dos ideais republicanos. 

A força gaúcha não desmereceu da confiança em si deposita
da, pois foi ponderável sua colaboração ao novo regime instituído 
no país. Com o concurso das suas unidades da ativa e da reserva 
participou eficazmente da ma!~r parte das ações bélicas do san

grento conflito, cumprindo, destarte, a incumbência de. colabora-. 
ção no mantenimento da república previsto no seu primeiro regula
mento. Dita contribuição foi escrita com o sangue dos seus mortos 
e dos seus feridos e com o sacrifício de todos os seus quadros, des
de o Comando Geral até o mais humilde soldado. 

Na geografia brigadiana, referentemente ao conflito 1893/95, 
encontr~m-se inseridos os topônimos lnhandUI: Upamaroti, Res
tinga, Pirai: Serrilhada, Cerro Chato, Rio Grande, Mariano Pinto, 
Mato Castelhano, Rio Negro, Bagé, Mato Português, Campo do 
Meio, Passo Fundo, Carovi, Capão das Laranjeiras, Trairas, Caverá, 
Cacimbinhas e Santa Maria Chico, entre tantos outros. Em cada 
um deles e em todos eles, disseminadas pela rosa-dos-ventos no sul 
do país, singelas cruzes marcam a presença brigadiana nos mais re
cônditos rincões. Dentre esses símbolos cristãos avulta um, aquele 
que simboliza todos os demais: o que assinala a presença eterna do 
extraordinário homem que foi FABRICIO BATISTA OE OLIVEI
RA PILAR. 

• 
Ao ensejo do transcurso do sesquicentenário da milícia sul

rio-grandense, entregamos ao grande público, especialmente aos es
tudiosos dos nossos movimentos políticos de caráter armado - e 
foram tantos! - a descrição pormenorizada do dia-a-dia de uma 
unidade militar de intensa atuação no contexto bélico da Revolu
ção de 1893 - o 19 REGIMENTO OE CAVALARIA DA BRIGA
DA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, o "REGIMENTO CEL 
PILAR" de nossos dias. 
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A trajetória do belicoso regimento, desde sua criação até o 
fatídico setembro de 1894, quando seu comandante sucumbe atin· 
gido por uma bala inimiga, encontra-se pormenorizadamente des
crita nas 

MEMÓRIAS DA REVOLUÇÃO OE 93 

manuscritas por Pilar em dois volumes. 
O primeiro inicia no dia 14 de feverei ro de 1893, na localida

de de Cacequi, encerrando-se no dia 31 de janeiro de 1894, com o 
19 regimento acampado próximo ao Passo de Santa Vitória, no 
Rio Pelotas, na linha de limites do Rio Grande do Sul com Santa 
Catarina. 

Trata·se de um caderno com 195 páginas, numeradas pelo au
tor. Mede 17 cm por 22 cm. Os registros atingem a sétima linha da 
página número 191, encontrando-se as demais em branco. 

O caderno n9 2 contém 92 páginas não numeradas pelo autor, 
com registros da primeira até a de número 70 e, nesta, até à 16~ li· 
nha. 

As anotações in iciam no dia 19 de fevereiro de 1894 e o der
radeiro registro refere-se aos acontecimentos do dia 4 de setembro 
desse ano, portanto dois dias antes da morte do autor, encontran
do-se o regimento atuando na região de São Francisco de Assis. 

O formato deste caderno é de 32,50 x 17 cm. Em súa folha 
de rosto apresenta um carimbo ovalado com os dizeres: "Papelaria 
do Cardoso. Freire & C. 30 Rua do Ouvidor 30 e 71 Visconde de 
lnhaúma 71 . Telefone 337. Rio de Janeiro". 

Vãrias fo lhas encontram-se soltas. 
Com referência à técnica paleográfica utilizamos o processo 

adotado pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, em publi
cações da natureza desta. 

Atualizamos a ortografia, inclusive dos onomãsticos e topôni
mos. 

Grafamos por inteiro as inúmeras abreviaturas usadas pe lo au
tor, sem dúvida por tratar-se de anotações quase sempre feitas às 
pressas e em condições pouco favoráveis. 

O texto foi reproduzido em sua integridade, respeitando-se a 
pontuação dos originais. 
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Os números entre colchetes [ ] indicam o início de cada pá
gina dos cadernos. 

Para melhor inteligência apensamos índices onomástico e to
ponímico, uma relação de termos militares e regionais usados pe
lo autor, bem como um rol das unidades do Exército Nacional, da 
Brigada Militar e corpos civis citados nas MEMÓRIAS e uma rela- ' 
ção do armamento empregado pelos contendores. 

O caderno n<? 2 encontra-se ligeiramente mutilado desde a fo
lha de rosto até à página n<? 24, apresentando uma falha de forma 
irregular, talvez produzida por traças, medindo 2 cm de altura por 
1 de maior largura, interessando as linhas de número cinco, seis e 
sete. As páginas n<? 1 e 2 sofreram mutilações na parte inferior di
reita a de n9 1 e esquerda a de n<? 2 . 

• 
Os manuscritos, que o autor titulou MEMÓRIAS DA REVO

LUÇÃO DE 1893, constituem-se num importante documento re
velador de uma faceta da cruenta guerra civil que assolou o sul do 
país, principalmente o Rio Grande do Sul, no fim do século passa
do. 

Seus registros representam um notável depoimento de um ati
vo participante, organizador e dirigente de uma combativa unidade 
de cavalaria da Brigada Militar, com relevante desempenho no de
senvolvimento das ações bélicas, com fortes implicações políticas 
por seu efeito decisivo para o término do sangrento conflito. 

Foram entregues pela senhora Rita Laura de Mesquita Pilar, 
viúva do tenente-coronel Pilar, ao seu sobrinho coronel Carlos 
Guasque de Mesquita, juntamente com diversos outros documen
tos do arquivo pessoal do malogrado militar. O coronel Mesquita 
confiou-os à nossa pessoa, então 29 tenente, dado o nosso interes
se por tudo quanto dissesse respeito à história miliciana. Na opor
tunidade - 1950 - o referido coronel desempenhava as funções de 
Chefe do Estado-Maior da Força e nós a de ajudante-de-ordens do 
Comandante Geral, então o coronel Valter Perachi Barcelos. 

Recebido tão precioso acervo comprometemo-nos a divulgá
lo e, isto feito, entregá-lo à custódia definitiva de uma instituição 
cultural, preferentemente brigadiana, preservadora da memória e 
do patrimônio histórico da milícia. 
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Ao ensejo do transcurso do sesquicentenário da força pública 
sul-rio-grandense, julgamos oportuno o resgate do nosso compro
misso, entregando ao conhecimento público tão preciosa docu
mentação que, a nosso ver, se constitui numa opulenta fonte pri
mária, capaz de proporcionar aos estudiosos elementos valiosos pa
ra o desenvolvimento e interpretação de fatos relacionados com os 
nossos movimentos armados. 

Tópicos destas MEMÓRIAS já foram publicados em elucidati
vas notas nas obras históricas de Miguel Pereira, Aldo Ladeira Ri
beiro e de nossa autoria, bem como temos conhecimento da exis
tência de cópias em mãos de bibliófilos, historiadores e estudiosos 
da história gaúcha. 

Espécie de diário de campanha, quase sempre escrito em cir
cunstâncias diversas e, por vezes, adversas, ainda sob o calor e in
fluência dos acontecimentos, relata com muita precisão a parte ob
jetiva dos fatos vivenciados i:;pr sua unidade, registrando, ainda, 
pontos de vista subjetivos, exclusivamente pessoais, reveladores da 
forte personalidade do seu autor. 

O leitor interessado tomará conhecimento do tipo de luta en
tão empregado, quais as forças empenhadas e armamento usado. 
Examinará a atuação de vários chefes, militares e civis. Acompa
nhará o drama vivido por uma unidade militar em serviço de cam
panha, em fins do século XI X. 

O estudioso, versado em estrategia, tática e logfsticá, estra
nhará o empirismo das operações militares nessa sanguinolenta 
guerra entre irmãos, fato este freqüentemente focalizado pelo co
ronel Pilar. 

O autor, com seus registros de caráter subjetivo, demonstra 
haver querido destacar o papel que lhe foi destinado e lhe coube 
representar. Várias vezes escreve: "fique aqui consignado que . . . ", 
transcrevendo integralmente, documentos oficiais, favoráveis ou 
não aos seus pontos de vista. 

Aqui e ali, nas entrelinhas, pir19a-se que, como oficial diplo
mado pela Escola Militar do Exército Nacional, sentia sua vaidade 
ferida ao ter de submeter-se à decisões que julgava erradas e oriun
das de pessoas que, de confor~idade com seu ponto de vista, não 
possuíam condições para comandar grandes unidades, como os 
senador Pinheiro Machado e dr. Ramiro Barcelos, entre outros e 
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que, segundo sua ótica. careci1am de confuecrmemtos mifüa:líes. 
Com murta freqüência tece acerbas Cli,ticas à decisões tcolilila

das por alguns de seus chefes. notadamelillt.e quando refefentes à es
trategia das operações, m~Eitares. 

Certa ferta, encontramdo-se no comando inteirino de StUa brig,~ 

da, solicita demissão porr não querer fü:air StJbolídirnad'o a um <l:i'il-~~~ 
ao qual não reconhecia competência m mtali. 

Homem perlettamernte in~rado à poUíticai do seu tempo., 
apaixonado pel:o ideall repubHcano, deixou-se impreqnarr pe:fa liin
guagem da época, usando o vocab.ulâll'io empr~ado pefoi;. adep1tos 
da sua grei po~ítica ao refelíiri-se aos. advelísãrios,, taocamk>ros de ban
didos, fadnoras, vãndal'os,, sacripantas. e mJ1ttas expressões desta 
natureza 

Sarcástico. verrína com ironias. ou usa pontos de exda
mação, interrogação ou ret_icências,, semplíe que se wefere a eventos; 
que não ocorreram de conformidade oom sua óti&al 

1 nteressante obsecvar-se sua propemsão à fut111mtogia. Vãrias 
vezes registra sua opinião sobre fatos. futuros e rreferem:es à opera
ções militares, que terminam acontecendo OOll'llW1 pr.evira,, commme 
se verifica de suas anotações. 

Com muita wemência profliga as degolas efüão 'loterificadas. 
por ambos os. digladiant~ bem como vedlefa comra os incêndios 
criminosos perpre:tados por argumas forrças govemamemaiso. 

Cita. com pormenores,, a expulsão de um oficial que plílilmd~ 
ra contra a ética civil1 e mi,l'itarr. bem como relata a1 exewção,. poir 
fuzilamento, de um capílt:ão de força provisória que praticafa fuir
tos e outras violências e que. submetido a Conselho, de Guena. 
com todas as folirlilalidades. t:esais,, foi exewtado p.aira exemplo dai 
tropa e manute~o da moral mimiitar .. 

Na passagem de seu regimento por Sati1itaJ Catarina 'fala dos 
gentios botocudos que acometem os viandantes e das rtivamdeiliôS 
abandonadas pela gente de Gomercindo Sairaiva em sua retirada fll~ 
ra o sut.. 

Excepciona•mente, e oom rlílUito comedimento~ rewfarse mi
co e buc6fico. Ao penetrar na região de oofonização aleli1ilá em Sal'ir 
ta Catarina e mais tarde nai de ooroniz~ iitaliara no Rio 61'121!ld-'!' , .. ... iwy----· 

do Sul, tece ~ose!ogiosnã'osóànaturreza.oomoao homem. re~ 
glstrando a fertifidade da terra e-ao humanitarismodns -i~tes 
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e seus descendentes. Impressiona-se com a fartura, o dinamismo e 
a alegria proporcionados pelo amanho da terra e admi ra-se ao cons
tatar a existência de moinhos e de outras facetas de uma agricultu
ra e ntão desconhecida na região onde nascera, cresce ra e fora cria
do, a fronteira sul-rio-grandense, região tipicamente voltada quase 
que exc lusivamente à pecuária extensiva . 

O tão apregoado apego do gaúcho aos seus pagos, às suas que
rências, ao visualizar as "colin.as verdejantes dos campos de Lajes", 
quando de regresso ao Rio Grande do Sul, fá-lo escrever que "as 
saudades já eram enormes" e que "os soldados sentiram reaviver 
suas forças vendo desenrolar-se às suas vistas , acanhadas pelas som
bras dos matos, mais vastos horizontes e ao respirarmos o ar puro 
e livre dos campos". 

• 
O estudioso do nosso passado, principalmente aquele que se 

dedica à exegese do conturbado período referente à primeira repú
blica, nos primórdios desta, encontrará nas páginas das MEMO
RIAS material de primeira ordem, porque escrito por um persona
gem de destacada atuação no setor que lhe foi confiado e destina
do a operar. 

Trata-se de uma excelente documentação de importante fon
te primária, onde os pesquisadores e analistas encontrarão precio
sas informações, não só de caráter objetivo, como subjetivo, oriun
das do responsável de uma parcialidade do movimento armado que 
abalou o sul do país no período de consolidação da república bra
sileira. 

Helio Moro Mariante 
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FABRfCIO BATISTA DE OLIVEIRA PILAR 

A bucólica São Vicente, em meados do século XIX, então vi la 
e fregue~ia do município de São Gabriel ,_ em plena re9ião da cam
panha rio-grandense do sul, foi o berço natal de FABRICIO BA
TISTA DE OLIVEIRA PILAR. 

As amplidões dos seus campos e as asperezas das suas serra
nias por certo influenciaram na formação do caráter da gente aí 
nascida. As planícies simbolizando a liberdade sugerida e alimenta
da pelos horizontes ilimitados e as serras a dificuldade de consecu
ção dessa liberdade, através da agressão das anfractuosidades dos 
seus penhascos, da vertigem dos seus itaimbés e do mistério das 
suas salamancas. 

Oriundo de região conflitante desde as primeiras tentativas da 
civilização teocrática dos inacianos e, a seguir, da posse de fato cas
telhana até à expulsão destes, Pilar herdou dos seus rnaior~s o en
tran hado apego aos pagos e aquele pendor castrense dos gaúchos 
nesses pdstinos tempos, e nesse pendor a forte compulsão atávica 
para a a'rma da cav~laria, pendo.r e compulsão que propiciaram a 
formação do quase mítico centauro dos pampas de que nosso bio
grafado foi, sem dúvida, um autêntico protótipo. 

Viu a luz dos pagos no dia 24 de agosto de 1856 . 
Neto pelo lado. paterno de Vidal José de Pilar, legalista de 

1835, um dos fundadores de Cruz Alta, onde exerceu o cargo de 
presidente da Cfimara Municipal e comandante de Corpo da Guar
da Nacional, Fabrício descende de velhos troncos da família gaú
cha. 

Filho de Vidal José de Oliveira, consorciou-se, em 3 de janei
ro de 1881 , com a senhora Rita Laura de Mesquita, também des
cendente de lindeiros ilustres. Do enlace não resultou descendên
cia. 
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Contando apenas 18 anos de idade inicia sua carre ira militar, 
verificando praça e "jurando estandarte" no dia 3 de fevereiro de 
187 4, no 49 Regimento de Cavalaria Ligeira, então sediado em 
Santana do Livramento. 

Dotado de extraordinária força de vontade galgou, desde lo
go, os primeiros degraus da hierarquia militar. 

1 niciando como simples praça de pré, já em outubro desse 
mesmo ano exibia as divisas de cabo-de-esquadra e a 1 Ç> de dezem
bro as de furriel (atual 39 sargento). No ano seguinte, 1875, con
quista a graduação de 29 sargento. Em 1876 é promovido a 19 sar
gento em março e em junho de 1877 é promovido a sargento quar
tel-mestre, graduação hoje extinta em nossas forças armadas. 

Em apenas três anos percorrera toda a hierarquia dos escalões 
inferiores do nosso exército, notável escola prática, ensejadora de 
profundos conhecimentos do dia-a-dia castrense, porque duramen
te vividos e de suma utilidade para os futuros oficiais. 

Ainda como oficial inferio r foi aprovado no exame prático 
para a arma de cavalaria. 

Matriculado na Escola Preparatória da Escola Militar da Pro
víncia completou seus estudos no ano de 1881, ingressando, a se
guir, no Curso Superior (1 nfantaria e Cavalaria) então com a dura
ção de três anos. 

Em sua fé-de-ofício consta haver sido matriculado em 1882 
no Curso de Artilharia e, em 1890, na Escola de Tiro de Rio Par
do. 

Sua promoção a alferes (29 tenente) data de 24 de maio de 
1879; a de 1 Q tenente ocorreu a 3 de novembro de 1887 e a de ca
pitão verificou-se em 21 de fevereiro de 1890, todas elas por estu
dos (merecimento). 

O posto de major do Exército Nacional foi-lhe concedido 
"post-mortem". 

Na Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi comissionado no 
posto de tenente-coronel. 

Desempenhou suas atividades nos 19, 29, 39, 49, 119 e 129 
Reqimentos de Cavalaria, então sediados ou acantonàdos nos mu
nicípios de Santana do Livramento, São Gabriel, Bagé, Jaguarão, 
São Borja, Ouara( e Porto Alegre, com passagem 'por Rio Pardo e 
Porto Alegre quando matriculado nas Escolas Militares. 
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Como se vê, se rviu nos pontos cruciais das nossas fronteiras 
sul e oeste. 

Foi agraciado no dia 31 de janeiro de 1891 com a Medalha e 
Diploma da Ordem Militar de Avis, no grau de cavaleiro . 

Dentre as inúmeras funções exe rcidas como oficial subalterno 
destacam-se a de Secretário do Comando da Guarnição e Fronteira 
de Jaguarão e a de Encarregado da Invernada Nacional de São Ga
briel, onde teve um brilhante desempenho, merece ndo elogios dos 
seus superiores hierárquicos. 

Sua fé-de-ofício registra mais de uma dezena de louvores, 
bem como várias punições, aqueles e estas comuns a uma carreira 
militar normal. 

Com o advento da chamada Revolução de 1893, ou Federa
lista, irrompida no Rio Grande do Su_I. nos albores da república, 
foi colocado à disposição do governo do estado, então presidido 
por Júlio Prates de Castilhos. 

Por apostila de 21 de dezembro de 1892 foi comissionado no 
posto de tenente-coronel , com a finalidade de organizar e coman
da r o 19 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar, recentemente 
criado. 

Sua trajetória na força estadual, de apenas um ano e dez me
ses, luminosa por seu desempenho, trágica pelo seu epi'logo, será 
descrita pelo próprio coronel Pilar em suas MEMORIAS adiante 
publicadas. 

• 
Depoimentos sucintos de dois ilustres contemporâneos de Pi

lar dizem bem do seu físico e o seu moral. 
"A força resplandecia no seu porte varonil e a rigidez do seu 

caráter estava em harmonia íntima com a exuberância muscular. A 
• potência moral correspondia ao vigor físico, escreveu o jornalista 

José Gonçalves de Almeida . 
O historiador Miguel Pereira assim resume sua ótica a respeito 

.. do biografado: 
"Disciplinado e disciplinador, previdente, enérgico, porém 

bondoso, soube transmitir aos seus subordinados o entusiasmo mi
litar, ministrando-lhes seus conhecimentos da arte da guerra, con
seguindo que sua unidade se constituísse em modelo". 
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Esposo dedicado, saudoso da companheira querida, quando 
em serviço de campanha comunicava-se freqüentemente com ela, 
através de telegramas e cartas, dando notícias de sua saúde, dos lo
cais onde a fortuna da guerra o levava, da remessa de numerário e 
de pequenos presentes, bem como do pedido de roupas e de obje
tos de que se encontrava necessitado. 

Em sua breve vida, porém ampla de realizações, há inúmeros 
episódios que dizem bem de sua forte personalidade. 

Em 1891, encontrando-se servindo com seu regimento em 
Quaraí, foi envolvido com seus pares nos acontecimentos ocasiona
dos pelo fechamento do Congresso Nacional pelo marechal Deodo
ro da Fonseca. Sua unidade colocou-se, pela maioria de sua oficia
lidade, contra a ditadura de Deodoro. Pilar reg istrou, em pá~inas 
soltas a que deu o nome de "Lembranças", vários episódios e, en
tre estes, o fato de haver sido desafiado para um duelo. ''A 5 de 
abril na reunião da Intendência (Prefeitura), quando propuf. emen
da mais que prudente a um telegrama, fui tachado de medroso de 
assumir posição definida! A 8, quando se respondia aos militares de 
Porto Alegre, o cap. Paca (fiscal) chamou-me em particular para a 
frente do quartel e logo foi acompanhado pelos Capitão Martins e 
Tenente C§mara, e a( desafiou-me para um duelo! Dizendo-me 
muitos desaforos e inf§mias!. .. E o coronel esperava no Estado
Maior o desfecho da comédia!. .. " 

Lamentavelmente Pilar não registrou qual foi sua reação ao 
desafio, ou, se o fez, o documento foi extraviado. 

Reconhecido ao valor e às boas ações dos seus colegas e su
bordinados, fazia questão de mostrar publicamente sua gratidão 
quando ele era o beneficiado. Assim, durante a violenta ação do 
combate de Carovi, onde morreu Gomercindo Saraiva, Pilar, quan
do ainda na fase da retirada com seu regimento, consegue reorgani
zar-se ao receber apoio do regimento de reserva sob o comando de 
Bento Porto. Parte em violento contra-ataque e, ainda com os ar
reios mal ajustados, como a quererem sair pela garupa da sua mon
taria, apeia e apressa-se a abraçar fortemente comovido o então 
major Francelina Cordeiro,que viera em seu auxílio no mais duro 
da retirada, dizendo que assim procedia porque lhe devia a vida. 
Cordeiro comandara a força que protegeu diretamente a vanguar
da de Pilar. 
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Ainda no mesmo combate de Carovi, um cabo e um soldado 
do seu regimento fizeram um pacto secreto de conservarem-se sem
pre ao lado do seu comandante, protegendo-o contra eventuais in
vestidas dos inimigos. Pilar externa seu reconhecimento à frente de 
sua t ropa. Este fato revela o quanto era estimado por seus subordi
nados. 

Certa feita, durante a campanha, um cabo do seu regimento 
desaparece quando em missão especial e perigosa que lhe fora con
fiada. Todos já o consideravam morto ou prisioneiro. Passados 
tempos, regressa o cabo, faminto e semi nu e, ao relatar as vicissitu
des que passara, após haver sido feito prisioneiro, tendo logrado es-

capulir-se, empregando ardis e captando a confiança dos seus cap
tores. Pilar não resistindo à emoção do momento, o que revela ser 
um temperamental, à frente da tropa formada, tira sua espada da 
cintura entregando-a ao cabo, ordenando-lhe "que a usasse em to
dos os atos militares", dizendo-lhe que "este era o prêmio mais sig
nificativo que lhe poderia oferecer". O cabo em apreço foi promo
vido a 29 sargento. 

Muito sofreu moralmente com o acidente no qual quase tira a 
vida do seu ordenança, o cabo Simão, homem de sua inteira con
fiança. Ao experimentar uma Mauser de repetição faz um animal 
de alvo. A bala, tendo encontrado resistência no osso do animal, 
desvia sua trajetória num ângulo de 90º, terminando por ferir oca
bo, fraturando-lhe o braço direito. Este acidente muito .abalou o 
nosso biografado, como registra em suas MEMORIAS. 

Dotado de grande coragem pessoal expunha-se freqüente
mente com seu avantajado porte, à frente dos seus comandados, 
incitando-os com seu exemplo. No combate de Upamaroti, desem
bainha sua espada e comanda a carga à frente dos seus homens, 
atb que repetiu várias vezes durante a sangrenta revolução. 

• Conhecedor da história, repetiu os gestos de Napoleão em Ar-
cole e de Caxias em ltororó. 

Possuidor de regular cultura para os homens do seu tempo 
.. nestes confins, mais preocupados com a guarda e defesa das nossas 

fronteiras, longe dos maiores centros, nota-se em seus escritos -
Memórias, Lembranças, Boletins, Partes de combate, cartas e tele
gramas - ser um homem perfeitamente integrado à sua época. 

Possuía bons conhecimentos de cultura geral, a par da indis-
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pensável cultura militar, adquirida nos cursos das Escolas Militares 
do seu tempo no Rio Grande do Sul , notáveis entre os estabeleci
mentos de ensino militares do país, formadoras que foram de gran
des nomes do nosso Exército. 

No currículo escola r da época, além das indispensáveis maté
rias exclusivamente militares, estudava-se Português, Francês, In
glês, Direito Militar, História, Geografia, H ipologia, Aritmética, 
Álgebra, Geometria, 9esenho e Topografia, conforma consta dos 
seus assentamentos. 

Pilar, em suas ME MOR IAS, refere-se, várias vezes, a passagens 
napoleônicas, bem como a eventos da Guerra da Tríplice Aliança. 

No seu arquivo pessoal chegado até nós encontra-se manus
crita com sua letra uma "Nota dos livros de João de Deus empres
tados ao compadre Maciel", datada de 24 de fevereiro de 1884, 
em Porto Alegre. Nessa nota constam as seguintes obras: Tese de 
concurso, de ~ ibeiro Magalhães; Configuração de Madeiras, de Sal
danha da Gama; Arte da Guerra, de Veloso de Oliveira; Botânica, 
de Lambert, Minera logia e Geologia, de Leymerie e Geologia e Pa
leontologia, de Ribeiro Magalhães. A citação dos títulos das obras 
em apreço revelam, pelo menos, o seu interesse por sua formação 
cultural. 

Logo após o combate do Carovi, ainda sob as emoções que 
a vitória causara, pela morte de Gomercindo Saraiva, o que fazia 
prever o ocaso das operações bélicas, Pilar dá vazão ao seu entu
siasmo e desperta um talvez adormecido poeta oculto em sua perso
nalidade, escrevendo o seguinte poemeto de circunstância, no qual 
faz um interessante jogo de palavras aproveitando o topônimo Ca
rovi. Redigido em redondilha maior é dedicado ao seu amigo alfe

res Viriato Vargas com a seguinte redação : 
"Já por longa tradição Queria eu ver Carovi, 
E também na geografia, Em tardes de mais bonanças, 
Carovi o tal capão, Não tão caro como o vi 
Eu de longe conhecia. Por entre balas e lanças. 

Gostava muito do nome, 
Sempre queria ir ali, 
Nunca pensei custar-me 
Tão caro ver o Carovi. 

Mas quando vi o Gomercindo 
Morto em ltacurubi, 
Recordei alegre e rindo : 
Mais caro vi o Carovi". 
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Madrugaram as idéias republicanas no Rio Grande do Sul. 
O episódio da ~epública ~io-Grandense, de 1836 a 1845, 

bem revela essa faceta do homem do pampa brasileiro. 
Fracassado o movimento, com a restauração da monarquia 

brasileira, o ideal republicano continuou, em estaco latente, a vice
jar entre um grande número de sul-rio-grandenses, alcançando 
grande ressonância, a partir de 1868 quando um grupo de adeptos 
de mudança do regime, Apolinário Porto Alegre à frente, pregava 
abertamente a adoção da instituição republicana em nosso país. 

Apreciável número de jovens gaúchos cursavam a .Academia 

de Direito de São Paulo, ao tempo grande centro irradiador das no
vas idéias. 

O Congresso 9epublicano de 1883, o surgimento do jornal A 
FEDERAÇAO em 1884, o plebiscito proposto por Aparício Ma
riense, ·com repercussão nacional, as simpatias de grande parte da 
oficia lidade do Exército Nacional, tudo isso somado, revelava a pu
jança que a idéia republic~na vinha tomando no e;tado. 

A antiga Escola Mi litar, principalmente entre os .alunos de ca: 
valaria, era um ninho que acalentava o sonho republicano. Basta 
dizer-se que na turma que concluiu o curso no ano de 1883, com
posta de 13 alunos, destes, só um era monarquista. Os demais eram 
associados do núcleo republicano da Escola batizado de CLUBE 
FEDERAÇAO. 

Na década de 1880 esse estabelecimento de ensino militar 
obrigava o internato dos alunos e foi justamente nesse ano que a 
propaganda republicana entrou no seu período áureo. 

O CLUBE FEDERAÇAO chegou a ter 40 sócios, número bas
tante elevado se considerarmos o pequeno contingente representa
do pelo corpo discente da Escola. Alguns desses alunos tiveram, fu
turamente, destacada atuação em vários ramos de atividade, salien
tando-se o historiador Alfredo Varela, o tradicionalista e folcloris
ta João Cezimbra Jacques e os militares Isidoro Fernandes de o'li
veira, Cipriano da Costa Ferreira e Fabr(éio Batista de Oliveira Pi
lar, o nosso biografado. 

O general Cipriano da Costa Ferreira, rememorando sua parti
cipação no movimento repubficano, em depoimento publicado no 
Correio do Povo, de 18 de março de 1927, p. 3, entre outras reve
lações, diz: 
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"Quando fui admitido como membro da l\ssociação (o CLU
BE FEDE RAÇÃO), freqüentava o curso superior e era ainda ca
dete, como a quase totalidade dos colegas. Presidia os trabalhos do 
Clube o alferes FABRICIO BATISTA DE OLIVEIRA PILAR, nos
so condiscípulo ... " 

Pilar, como presidente, foi o primeiro signatário do Manifes
to de adesão ao célebre "Manifesto de 1880", com firmas reconhe
cidas de todos os membros do Clube em apreço. Alfredo Varela 
era o secretário. 

Desde as primeiras horas formou nas fileiras republicanas, não 
só por vocação trazida de berço, como influenciado pela palavra e 
pelo proselitismo de mestres militares portadores da bandeira do 
barrete frígio, seguidores de Floriano Peixoto. 

Entre a docurnentação que pertencera a Pilar encontram-se 
inúmeros registros e anotações que revelam sua atuação política. 
Nas várias unidades de cavalaria em que serviu, o ideal republicano 
predominava entre a oficialidade e, nesta, pontificava o nosso bio
grafado. 

Proclamada a república , Deodoro vê-se, desde lo~o. envolvido 
em vários problemas institucionais, que o levaram a fechar o Con
gresso Nacional, impondo uma ditadura no pais. 

Esta medida ecoou muito mal em toda a nação e no seio do 
próprio Exército Nacional. 

A tropa federal no Rio Grande do Sul colocou-se, em sua 
maioria, ao lado dos que não aceitavam as drásticas medidas toma
das pelo chefe do governo. 

Em Ouaraí, então sede do 119 Regimento de Cavalaria, onde 
Pilar servia como capitão, estalou um movimento a que deram o 
nome de Período Revolucionário de 4 a 23 de novembro de 1891. 
Pelo Relatório, que faz parte do acervo de documentação do bio
grafado, enviado pelo major Carlos Luís Andrade Neves, então co
mandante do regimento, ao general Manoel Luís da Rocha Osório. 
comandante do 69 Distrito, aparece várias vezes o nome de PI
LAR, ora atuando no âmbito do regimento, ora junto à população, 
organizando comícios, nos quais era inflamado orador, ora ainda 
redigindo telegramas, cartas e proclamações. 

Revelou-se um verdadeiro 1 íder. 
Sua indicação para organizar e comandar o 19 Regimento de 
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Cavalaria da Brigada Militar significa que os próceres políticos e 
militares tinham conhecimento de republicanismo de PILAR, de 
sua capacidade de liderança, além dos indispensáveis conhecimen
tos militares. 

Sua atuação frente a essa aguerrida unidade .da nobre arma de 
cavalaria da Brigada Militar gaúcha será narrada pelo próprio autor 
nestas suas MEMÓRIAS. 

• 
O guapo e destemido cavalariano, que eletrizava seus coman

dados quando dirigia uma carga de cavalaria, por curiosa ironia do 
destino, tem seu trágico porém glorioso flm vivenciando justamen
te uma dessas cargas em que era consumado mestre. E quis a fata
lidade que fosse uma bala, e não um pontaço de lança oú o golpe. 
de uma espada que o derrubasse mortalmente ferido. 

Exímio cavaleiro, sempre montando belos e fogosos "pin
gos", seu porte varonil, sua impecável postura sobre a sela, espada 
desembainhada ou lança em riste, PILAR encarnava perfeitamente 
a mitológica centáurea figura. 

Seus contemporâneos e colegas de farda eram unânimes em 
proclamar os seus mais rasgados elogios às qualidades de cavalaria
no de Fabrício Pilar. 

A morte veio surpreendê-lo pouco tempo após ao combate 
de Carovi onde seu regimento teve destacada atuação. 

As forças adversárias, completamente desorientadas pela mor
te do seu chefe militar, Somercindo Saraiva, conhecido pelos seus 
correligionârios como o "Napoleão dos pampas", trataram de atra
vessar as fronteiras do Brasil com o Uruguai e a Argentina, a fim de 
se internarem à salvo da perseguição dos governistas . 

O comandanté federalista, Inácio Cortes, à frente de um efeti
vo calculado em 300 homens, tenazmente perseguidos, ainda se en
encontrava operando em retirada na região compreendida pelos 
municípios de Santiago do Boqueirão e São Francisco de Assis. 

PILAR, com seu regimento, no dia 6 de setembro de 1894, 
fazia a vanguarda da suá brigada. Com um efetivo de 150 homens, 
muito afastado do grosso, constituído por unidades de infantaria e 
de cavalaria, erro que lhé foi fatal, foi atacado, no lugar conhecido 
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por Capão das Laranjeiras, por uma formidável carga de cavalaria 
da gente de 1 nácio Cortes. 

No entrevem formado pelo encontro, entre o fragor dos tiros 
de clavinas e do entrechoque de espadas e lanças, cai para sempre. 
pois fora mortalmente atingido por uma bala inimiga. 

O major Miguel Pereira, assim registrou o infausto evento: 
"PILAR, de avantajada e nobre figura, montava cavalo tordi

lho, oferecendo alvo magnífico às balas adver5arias. Ordenou que 
se não disparassem as clavinas, sem chegar o inimigo à distância 
conveniente. E assim se fez. Só quando este lhe ficou a uns duzen
tos metros da linha, ordenou, com sua voz potente que reboava ao 
longe, o in feio do fogo. As primeiras descargas, cerradas e certei
ras, desconcertaram o inimigo, embaraçaram-lhe a ação. Os mor
tos, os feridos, os muitos cavalos caídos, fizeram-no voltar apressa
do, deixando no campo alguns cadáveres. Quando se viu mais ou 
menos ao abrigo das balas que o hostilizavam Cortes ordenou alto, 
estendeu linha de atiradores e procurou organizar outra carga, ao 
mesmo tempo que aproveitando-se das condições do terreno, man
da à direita uma patrulha pelo mato disparar contra a linha do regi
mento. Nesta ocasião PILAR ca i mortalmente ferido, expirando 
minutos após." 

Inácio Cortes, o chefe adversário, ferido nesse combate, mor
re dias depois. 

PILAR foi enterrado "em caponete solitário, próximo à mo
desta habitação dum camponês", ainda segundo a narrativa de Mi
guel Pereira. 

Mais tarde, em 31 de outubro de 1898 seus restos mortais fo
ram transladados para o Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, 
em Porto Alegre. 

• 
FONTES: Esboço Histórico da Brigada Militar. Fés-de-of(cio da 

BM e do EN. Arquivo do organizador desta publicação, 
achegas de Gastão Abott e Fernando O'Donnel. 
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A MORTE DE GOMERCINDO SARAIVA 

O trágico fim de Gomercindo Saraiva, o afamado chefe mara
gato, foi o mais sério golpe sofrido pelos revolucio nários no desen
volvimento bélico da Revolução Federalista, pois abreviou , sem dú
vida, o desfecho da luta fratricida. 

Desconhece-se, até o presente momento, as veras circunstân
cias em que teria ocorrido a morte do ca udi lho, considerado o me~ 

lhor estrategist a dos revolucionários de 93. 
O que se pode afirmar é que, após as colunas rebeldes have

rem consegu ido efetivar sua junção, encontravam-se na região pró
x ima ao local conhecido po r Capão do Carov i, onde atuava na 
oportunidade a Divisão do Norte das forças legais, em tenaz perse
guição ao inimigo. 

No dia 10 de agosto a vanguarda governista era feita pelos 
dois regimentos de caval aria da Brigada Mil itar, o da ativa e o da 
reserva, comandados, respectivamente pelos tenentes-coronéis F a
br(cio Pilar e Bento Porto. 

Efetivado o encontro, após um sucesso inicial dos rebeldes, 
que chegaram a fazer retrocede r o regimento da ativa, os legais re
cuperam o terreno perdido com o decisivo apo io do reg imento de 
Bento Porto, obrigando a retirada dos federalistas. 

Após à refrega, entre os feridos encontrava-se o chefe revolu 
cionário, S€~undo as notícias chegadas às forças lega is. 

Pilar, em sua parte oficiaJ, em seu boletim e em suas MEMO
RIAS, revela não ter tido conhecimento, nos primeiros momentos, 
do que efetivamente aconteceu com Gomercindo Saraiva, o que é 
perfeitamente justificável, pois e ra de interesse dos revolucionários 
esconder a ve rdade. 

Em sua parte ao Comandante da 3~ Brigada da Divisão do 
Norte, no di a segu inte ao do encontro, esc reve: 

29 



• 
'~ .. Entre os p reju/zos inimigos tivemos hoje informações de 

diversos moradores da estrada por onde retirou o inimigo, que Go
mercindo ia ferido gravemente com um balaço no ventre e outro 
em uma perna, que viajava em carreta . .. " 

Nas "MEMÓRIAS", após descrever a ação desenvolvida por 
sua tropa, consigna, no d ia 11 : 

" ... as inúmeras perdas que sofreu (o inimigo). entre elas os 
ferimentos graves que recebeu Gomercindo que ia dentro de uma 
carreta muito mal com um balaço no ventre e outro em uma per
na, conforme sérias informações que recebemos de diversas pes
soas . . . ". 

Somente no dia 13 soube da morte do chefe federalista: 
'~ .. o general Pinheiro mandou à frente comunicar a Pilar e a 

Porto, que o coronel Firmino havia encontrado no cemitério de 
Santo Antônio, do outro lado do ltacuru /, o cadáver do bandido
chefe Gomercindo ! 

No relato deste dia 13 Pilar, que em todo o seu diário de
monstra serenidade ao julgar os acontecimentos, ressumbra todo o 
seu ódio, sem dúvida fazendo eco com o sentimento geral dos go
vernistas, ao inimigo, nessa hora representado por Gomercindo Sa
raiva, a quem chama de "animal'' e à sua gente de " tropa infer
nal". 

No dia 17, este relato, ainda carregado das fortes tintas do 
ódio e do rancor : 

" Marchamos às 2 da madrugada e ao clarear o dia passávamos 
pelo cemitério de Santo Antônio, onde haviam sepultado o repug
nante cadáver do bandido Gomercindo, o qual fora desenterrado 
pela força do general Lima no dia 13! Estava o bandido exposto na 
estrada, em adiantado estado de decomposição, com a cabeça de
negrida da gangrena, porém conservando inteira semelhança, no 
contorno geral, com as fotografias em nosso poder. Tinham-lhe cor
tado as duas orelhas e parte da barba, para lembrança. Era um qua
dro repugnante, mas de um fundo alegre 1 Cada defensor da Repú
blica que por ali passava sentia verdadeira alegria e soltava um di
to chistoso. " 

Como se depreende dos relatos acima o próprio comandante 
da unidade que abateu o chefe revolucionário desconhecia o que 
realmente aconteceu, pois não e lucida se Gomercindo tomou parte 
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ativa no combate, ou se o mesmo se encontrava observando o te r
reno para o choque decisivo entre as suas forças e a Divisão do 
Norte, hipótese que parece ser a mais viável, com a qual são con
cordes quase todos os historiadores ao examinar a morté do fami
gerado " Napoleão dos pampas". 

Em nossos dias, às vé~peras de um século desses acontecimen
tos, buscando examinar com. serenidade e isenção de ânimo esse 
período negro da nossa história, só nos resta recordar Cícero que 
em suas " Verrinas; De signis, 25, 56", verberando a perversidade 
dos homens do seu t empo, exclama: 

"O tempora ! O mores!" 

• 
FONTES: Esboço Histórico da Brigada Militar. 
MEMÓRIAS - Ten Cel Pilar 

Arquivo do organizador desta publicação . 
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COMANDO DO 1C? REGIMENTO DE CAVALARIA DA BRIGA
DA MILITAR. Acampamento em Carovi 11 de agosto de 1894. 

PARTE 

Ilustre Coronel Comandante da 3? Brigada da Divisão do Nor-
te. 

Para chegar ao conhecimento do Comando da Divisão cum
pro o dever de comunicar-vos o seguinte: 

- O regimento de meu comando, juntamente com o 1C? da 
Reserva, fazendo a vanguarda da Divisão, vieram desde S. Bernardo 
tiroteando a retaguarda inimiga e de quando em vez avistando o 
grosso das forças do Caudilho Dinarte Dorneles durante os dias 7, 
8 e 9; ontem porém, às 3 horas da tarde, a retaguarda inimiga faz 
forte resistência por trás das primeiras colinas passando a casa do 
finado Barboza; engajado o fogo pelo regimento da Reserva, man
dei seguir o Cap. Theodoro Roberto Kraemer com o 19 Esquadrão 
do meu Regimento contornar o Capão de Caro vi, deixando-o à sua 
direita, a bater a linha inimiga pelo flanco; a atividade e destreza 
com que foi executado esse movimento e a aterradora fuzilaria do 
Regimento da Reserva, levaram o inimigo de vencida até muito 
além; voltando este regimento a montar a cavalo fiz substituí-lo na 
linha pelos 2<? e 3<? Esquadrão do outro, os quais com o 1<!, que já 
havia atropelado o inimigo e avançado pela esquerda, levaram o ím
peto de uma coragem admirável as linhas inimigas até além do Ce
mitério próximo à Casa de João Outra; porém Dinarte que já ha
via, hora e meia antes, feito junç/Jo com Gomercindo, sem que nós 
o soubéssemos, o Castelhano preparou sua cavalaria na canhada 
que fica entre o Cemitério e Outra, carregando sobre os meus três 
esquadrões com infernal lmpeto, em número superior a 400 bandi-
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dos dispostos em linhas trt'plices, e travou-se então o entrevera, 
sendo meus bravos comandados obrigados a retirarem brigando em 
vertiginosa perseguição daquela onda de bárbaros covardes; com o 
49 Esquadrão que estava de reserva tentei embaraçá-los, b qual de
pois de algumas descargas retirou brigando na frente dos bárbaros; 
retirando-me eu entre este esquadrão e os castelhanos que me per
seguiam a 10 metros de dist~ncia de lança em riste; assim viemos 
até o alto da colina, onde já encontramos o bravo, destemido e há
bil Tenente Coronel José Bento Porto com seu benemérito regimen
to de linha estendida à pé, e fazendo eficazes descargas no inimigo 
pela nossa esquerda, pois que tive o cuidado de afastar minha reti
rada para descobrir-lhe o inimigo, então os bandidos recuaram e o 
meu regimento fez frente à retaguarda e entrou na linha; os bandi
dos reformaram suas linhas e tentaram segunda carga, que foi vi· 
gorosa e brilhantemente rechaçada pela nossa fuzilaria, fizeram· 
ainda terceira investida trazendo então uma companhia ou bata
/hãozinho de atiradores, que sustentou fogo até escurecer; ficaram 
eles acampados além da casa de João Outra, e nós no campo con
quistado. Ourante a carga perdemos 13 praças e tivemos dois feri
dos, conforme a relação junta; na ocasião do choque alguns nossos 
que estavam a pé entraram nos Capões de ambos os lados da estra
da e têm já se apresentado, faltando somente as 3 praças constan
tes da dita relação. 

- O inimigo teve muitas perdas, pois foram encontrados seis 
cadáveres, entre esses o de um alferes, únicos que não puderam re
tirar, por terem ficado dentro de nossas linhas; o campo ficou alas
trado de cento e tantos cavalos deles, mortos a balas; durante a lu· 
ta os nossos soldados mataram muitos cujos cadáveres não foram 
encontrados e somente os vestlgios; entre estes o de um oficial 
que atirando um lançaco com um estandarte encarnado no soldado 
José Luiz Martins, este bravo desviando-se derribou-o morto com 
um tiro na cabeça e trouxe-me a bandeira que ontem mesmo tive 
a honra de vos enviar, por cujo feito heróico promovi este soldado 
a cabo de esquadra. Recomendo à vossa consideração o procedi
mento digno dos oficiais do regimento que tãÔ bem cumpriram 
seus deveres nas duras emergências em que se achou o regimento, 
salientando-se pela coragem, calma e eficaz concurso que me pres-
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taram os capitães fiscal Jordão Alves de Oliveira e Ajudante Her
menegildo Caetano Pereira. 

Entre os prejuízos inimigos, tivemos hoje informações de di
versos moradores da estrada por onde retirou o inimigo, que Go
mercindo ia ferido gravemente com um balaço no ventre e outro 
em uma perna, que viajava em carreta! pelo que, congratulo-me 
comvosco, pois coube às forças de vossa brigada essa ventura. 

Oportunamente vos enviarei parte sobre alguns extravias de 
material perdido no combate. 

ass. Fabrício Batista de Oliveira 
Pilar. Tenente Coronel. 

Copiado do rascunho de próprio punho do Cel. Pilar. 
Ortografia atualizada. 
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REVOLUÇÃO FEDERALISTA 

ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS 

LEGAIS 
Foram criadas cinco divisões: 
DIVISÃO DO NORTE, comandada pelo general Rodrigues 

Lima; 
DIVISAO DO SUL, sob o comando do general Cesar Sam

paio; 
DIVISAO DO OESTE, chefiada pelo general Hipólito Ribeiro; 
D IVISAO DO CENTRO, comandada pelo general Artur Os

car e 
DIVISAO DA CAPITAL, sob o comando do coronel Tomaz 

Tompson Flores. 
Essas divisões variavam muito de efetivo. 
A do Norte chegou a contar com mais de 5.000 homens. 
As divisões subdividiam-se em brigadas, estas constitu fdas por 

unidades do Exército Nacional, da Brigada Militar e de corpos pro
visórios. 

REVOLUCIONA RIOS 
A organização dos rebeldes comp~nha-se de Corpos de Exér

cito, formados por Divisões e estas por Brigadas. 
Os efetivos das unidades revolucionárias eram os mais varia

dos possíveis, dependendo, quase sempre, do poder e prestígio dos 
seus chefes. 

Foram criados quatro CORPOS DE EXtRCITO. Com relação 
ao 49 alguns historiadores afirmam que não chegou a ser organiza
do. 

No 19 Corpo atuaram Felipe Neri Pinto, Pereira Pinto, Verís
simo da Veiga, Aparício Saraiva, Torquato Severo, Timóteo Paim, 
Dinarte Dorneles, Jacinto Lace·rda, Fernando Pires Ferreira e Leo
nel Rocha entre outros. 

O 29 Corpo era comandado pelo general Luiz Alves Salgado. 

35 



ARMAMENTO USADO NA REVOLUÇÃO FEDERALISTA 
E 

CITADO NAS MEMÓRIAS DA REVOLUÇÃO DE 1893 

Carabinas e clavinas: Winchester 
Comblain 
Remington 
Mannlicher 
Mau ser 
Minié 
Spencer 

Metralhadora Nordenfeldt 
Canhões: Krupp 

Withworth 
La Hite 
Canhão-revólver 

Lanças diversas 
Espadas diversas 
Pistolas 
Trabucos 
Adagas e facas diversas 
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UNIDADES MILITARES DAS FORÇAS LEGAIS 
CITADAS NAS MEMÓRIAS 

DO EXERCITO NACIONAL: 
INFANTARIA: 49, 119, 129, 139, 259, 289, 309 e 329 Bata-

lhões de 1 nfataria 
CAVALARIA: 39, 59, 69, 89e 119 Regimentos de Cava laria 
ARTILHARIA: 19e 39 Regimentos de Art ilharia 
CORPO DE TRANSPORTE. 

DA BRIGADA MILITAR: 
INFANTARIA: 19, 29 e 39 Batalhões de Infantaria 
CAVALARIA: 19 Regimento de Cavalaria 

DA RESERVA DA BRIGADA MILITAR: 
INFANTARIA: 19e29Batalhõesde Infantaria da Reserva 
CAVALARIA: 1<? Regimento de Cavalaria da Reserva 

CORPOS PROVISÓRIOS: 
2'?, 39, 4'?, 99, 13<?, 19<? e 369 Corpos Provisórios 

DA GUARDA NACIONAL: 
389 
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TERMOS REGIONAIS USADOS 
PELO AUTOR NAS MEMÓRIAS 

Arrebanhar - Reunir, juntar, recolher gado. 
A soga - Encontrar-se o cavalo preso por um laço, cabresto, etc. 

Geralmente o termo é empregado para dizer que o animal está 
pronto para ser montado. 

Campestre - Pedaço de campo cercado de mato. 
Campo fora {sair) - Sair à disparada, fugir, ir-se embora. Rio cam-

po-fora - rio transbordando. 
Cruzo - Atalho. 
Descoberta - Patrulha de reconhecimento. 
Estiva - Ponte rudimentar, geralmente construída com troncos e 

varas. 
Falhar - Deter-se, permanecer, pernoitar. 
Ficar em alarma - Permanecer em vigilância, em prontidão. 
Guerrilha - Empregado no texto com o sentido de inquietação. 
Potreação {andar em) - Arrebanhar cavalos. 
Potreiro - Pequeno campo, cercado, para a guarda de animais. 
Pousar - Passar a noite, pernoitar. 
Próprio - Mensageiro, portador. 
Recruta de cavalos - Arrebanhar cavalos. 
Rega-bofe - O autor usou este tenno com o sentido de pândeg~. 
Restinga - Pequeno mato, à beira de rios ou sangas. 
Rincão - Pedaço de campo cercado de rio, arroio ou mato, pró

prio para a guarda de animais. 
Sestear - Empregado com o sentido de descansar. • 
Xircal (Chircal) - Terreno cheio de ervas daninhas. 
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• /1/ 1<? REGIMENTO DE CAVALARIA 
DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO 

MEMÓRIAS 
DA REVOLUÇÃO DE FEVEREIRO DE 1893 

Dia 14 
Estando acampado em Cacequi, recebeu ordem de marcha pa

ra São Sepé e Caçapava; requisitou-se trem para o pessoal e mate
rial até Santa Maria. 

Dia 15 
Chegou o trem à meia-noite. 

Dia 16 
Seguiu às 6 horas da manhã, teve demora de 2 horas.em Um

bú, para desviar o trem de carga, e em São Pedro, meia hora para 
consertar a máquina; chegou em Santa Maria à uma da tarde; per
to da Estação sobre o mato. 

Dia 17 
Falhou em Santa Maria e fez-se pagamento às praças dos ven

cimentos de Dezembro de 1892 e Janeiro. 

/2/ Dia 18 
Chegou a cavalhada ao meio-dia e estando chovendo desde a 

noite, só se pôde levantar acampamento às 5 horas da tarde, acam
pando légua e meia fora; deixando-se em Santa Maria todo o mate
rial, arquivo e familias, o Alferes Nagel, 20 praças e 44 cavalos ma
gros e cansados, levando duas carroças com muniçtJes. 
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Dia 19 
Acampou e carneou no campo.de Rafael Menna Barreto, per

to da picada dos Pahins; levantou acampamento às 3 horas e acam
pou às 7 na margem direita do arroio Arrenal. (Arenal). 

Dia20 
Marchou às 5 horas da manhã, transpôs o Vacacaf, acampou e 

carneou junto à estância do coronel Verlssimo Simões Pires, de 
quem recebeu cavalheirosamente 52 cavalos emprestados, deixan
do af 20 magros em uma invernada do mesmo coronel; levantou 
acampamento às 3 e acampou às 7 na - ponta do mato - em cam
pos de Feliciano Corrêa, de quem recebeu 25 cavalos. 

Dia 21 
Chegou a São Sepé às 9 horas, fez con /3/ tinência na Praça e 

desceu acampando junto ao passo; deixando 8 praças para auxiliar 
o Delegado, que requisitou-as; levantou acampamento às 3 horas e 
pousou a duas léguas distantes, caminho de Caçapava. 

Dia22 
Marchou às 5 da manhã; sesteou e carneou na fazenda de uma 

viúva, sogra de Franklin Cunha; marchou às 3 horas passando a Pi
cada Grande e pousou junto à casa de F. Leão. 

Dia23 
Marchou às 6 da manhã, tendo recebido na véspera, no meio 

da picada, resposta da comunicação que havia feito por um pró
prio, ao comando do 2<? Batalhão de Infantaria, sabendo então que 
os inimigos haviam abandonado Caçapava e fugido em direção a 
Bagé; juntou-se ao Batalhão às 10 horas e fez-se entrada às 10 e 
1 /2, em perfeita ordem indo o Regimento na frente postar-se em 
Batalha na praça principal de Caçapava em frente à Intendência e o 
Batalhão /4/ em linha formando ângulo reto com o regimento, al 
de fileiras abertas os Comandantes mandaram a devida continência 
e a música do Regimento tocou o Hino Nacional; terminada a con
tinência o Tenente-Coronel Pilar, Comandante do Regimento, er
gueu vivas à Constituição do Estado, à Legalidade, ao Rio Grande 
do SC'fl e à República, que foram com entuslásmo repetidos pela 
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tropa toda e pelo povo; retirando-se depois o regimento e acam
pando fora da cidade no laranjal da chácara de Coelho Burro, à 
meia légua da cidade; ficando o Batalhão aquartelado e guarnecen
do a cidade. Fez-se as devida(s) comunicações pelo telégrafo, que 
nesse dia foi restabelecido. 

Dia24 
Recebeu ordem de seguir com urgência para D. Pedrito a reu

nir-se às forças dos Coronéis Portugal e Adolfo Mena Barreto . 

Dia25 
Levantou-se acampamento às 5 horas /5/ da manhã, entrando 

na praça de Caç(!pava às 6, indo ·a oficialidade à Intendência apre
sentar suas despedidas à oficialidade do 2<? Batalhão, onde foram 
trocadas amistosas saudações e levantados vivas: á Legalidade, ao 
Rio Grande, à Brigada Militar e ao Dr. Júlio de Casti/hos; seguindo
se logo depois; acampou-se a 2 léguas, caminho de Lavras, junto à 
chácara de José Marcineiro, donde se levantou 16 cavalos; levan
tou-se acampamento às 2 horas, arrebanhando 9 cavalos na estrada 
e recebendo 33 da fazenda de Militão Dias; acampou-se sobre uma 
restinga à uma légua do Seiva/; a noite veio um próprio do coronel 
Portugal, que comunicava achar-se perseguindo o inimigo entre La
vras e D. Pedrito. 

Dia26 
Levantou-se acampamento às 4 horas; arrebanhou-se 3 cava

los na estrada; recebeu-se 19 da fazenda de libindo de tal; acam
pou-se na costa do rio Camaquã junto ao passo. /6/ Comprou-se 
uma carroça do cidadão Coelho Leal pelo preço de 130,000 rs, pa
ra conduzir a munição e alguns vlveres para a tropa; levantou-se 
acampamento às 3 horas e deixou-se entregue ao cidadão Maurfcio 
Bitencourt e seu irmão, moradores no Se.iva/, 76 cavalos do Regi
mento, por se acharem cansados e muito estropiados; arrebanhou
se na estrada 3 cavalos; chegou-se em Lavras às 6 da tarde e acam
pou-se junto à vila na margem direita do arroio que banha ames
ma; recebeu-se a mesma hora comunicação do coronel Portugal de 
achar-se a 3 léguas para o lado de Bagé perseguindo o inimigo Vas
co (a palavra Bastos foi riscada) Saraiva que, com um grupo de 50 
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a 100 inimigos acha-se emboscado nas serras com numerosa cava
lhada; mandou-se o alferes José M. Cruz à presença de Portugal 
combinar as operações do dia seguinte. 

Dia 27 
A uma hora da madrugada chegou o alferes Cruz trazendo va

que (a) nos e 17 /ordem do coronel Portugal para mandar 50 clavi
neiros que deviam operar consigo oferecendo guerrilha pela frente, 
e o regimento devia cortar a retaguarda do inimigo, passando o Ca
maquã-Chico; marchou-se às 3 horas e ao amanhecer transpuz o di· 
to rio, só avistando 6 ou 8 indivlduos com cavalhada que retira
vam-se apressadamente; fiz seguir um piquete de clavineiros sob o 
comando do alferes Jonatas Fernandes Barboza, que os perseguiu 
com a maior atividade, indo logo em proteção o alferes Cruz com 
outro piquete; o 1<? ao aproximar-se tiroteou os fugitivos que aban
donaram a cavalhada, em nq de 52 e lançaram-se nos matos; reti
rou-se o regimento subindo pelos campos da fazenda de Serapião 
de Freitas e foi incorpora~·se às forças do coronel Portugal que 
acampou-se junto à dita fazenda sobre uma restinga; tendo-se ar
rebanhado na mesma fazenda mais 20 cavalos. Levantou-se acam
pamento /8/ às 2 horas da tarde e regressou toda a força chegando
se a Lavras às 6 da tarde, tendo percorrido o trajeto de 4 léguas de 
campo inimigo a Lavras. O inimigo retirou para Palmas e rincão do 
Inferno, em completa debandada e atirando-se em pequenos gru
pos pelos matos e gratas, sendo perseguido por um esquadrão do 
coronel Portugal até o dia seguinte (havendo somente 3 mortos 
que foram visto (sic) supondo-se que alguns feridos morressem pe
los matos. 

Dia28 
Levantou-se acampamento às 9 horas da manhã e seguiu-se na 

direção de D. Pedrito, acampando-se· a légua e meia fora; aguardan
do-se a/ ordens de S. Gabriel sobre a direção que se devia tomar. 
Af apartou-se 200 cavalos do regimento que estavam muito estro
piados, cansados e inutilizados para a marcha e deixou-se na inver
nada /9/ do coronel Galvão de Souza {riscada a palavra Freitas), 
próximo ao acampamento. 
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Dia TCJ de Março 
Seguiu-se a marcha em direção a Jaguari e em caminho rece

beu-se próprio de S. Gabriel determinando que devlamos reforçar 
a coluna que aí se organizava para marchar contra o inim1~0 em D. 
Pedrito e Livramento; fez-se pouso no Capão das ·corticeiras, nos 
campos de Vieira Nunes. 

Dia2 
Marchou-se em direção a S. Gabriel, vindo pousar na costa de 

uma restinga passando a fazenda do coronel Portugal. 

Dia3 
Acampou-se na costa de uma restinga que deságua no Vacacal 

próximo ao Passo do Pinto e distante da cidade légua e meia. No 
mesmo dia foi o nosso campo visitado pelos cidadãos Dr. Fernan
do Abot, tenentes-coronéis Eduardo Bica, Zeca Antunes, Herme
negildo, Capitães Jobim, A tafde, Mesquita, Décio e outros cida
dãos distintos, que nos informaram dos fatais /10/ sucessos de D. 
Pedrito, onde vergonhosamente se entregou ao inimigo e deixou-se 
desarmar o 6CJ Regimento de Cavalaria no dia 22 de fevereiro. 

Achavam-se já acampados no Passo do Pinto os corpos provi
sório nCJ 13 do comando do tenente-coronel Carmo, e civis sob o 
comando dos tenentes-coronéis Antunes e Bica; na cidade - 1CJ de 
Artilharia a Cavalo, Transporte, 129 e 13CJ de Infantaria. 

O Dr. Fernando convocou uma reunião de todos os coman
dantes de Corpos e Brigada e ficou acordado que devfamos seguir 
cpm a máxima urgência contra o inimigo. 

As 9 horas da noite foi indicado pelo Dr. Fernando e mais 
chefes o comandante do Regimento para com os coronéis Flores e 
Jorge Diniz e major Alencastro conferenciar com o Dr. Castilhos e 
general Rego, pelo telégrafo, sobre a conveniência e urgência da 
marcha; recebendo-se em resposta: ordem terminante de. esperar 
prontos - a voz de marcha, que seria logo que chegasse a Bagé o 
general Teles com forças e material bélico, o qual devia entrar a 
barra no dia seguinte / 11 /. Ftores e Pilar foram de opinião, e assim 
foi contestado, que toda demora era de um prejufzo incalculável 
para nós e talvez de grande vantagemp;Jfra o inimigo; que as nossas 
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forças eram demasiadas para batê-los com segurança e que era até 
vergonhoso e vexatório pensar-se de outro modo ! Diniz, Alencas
tro e mesmo o general Rego julgavam possível que o inimigo, fra
co, desmoralizado, só com cavalaria mal armada e nós tendo em 
sua frente, no flanco direito a coluna forte de Bagé, no esquerdq o 
general Hipólito com boa força e na retaguarda ou junto a si a 
guarnição de Livramento, sob o comando do general lzidoro pu
desse atacar S. Gabriel depois de nossa saída deste ponto!!!. .. f 
muito!. .. (foi riscada uma palavra). 

Voltou Pilar da cidade às 2 horas da madrugada e foram to
dos os mais chefes concordes com ele e Flores; no entretanto, fi
cou-se aguardando ordens do Centro e preparando a força para a 
marcha. 

O Dr. Fernando visitou os doentes do regi /12/ mento e fez 
baixarem ao hospital sete soldados que desde Lavras vinham doen
tes sem poderem montar a cavalo e viajando em duas carretas que 
se fez alugar para esse fim. 

Dia4 
Passou-se aguardando ordens todo o dia; às 6 horas da tarde 

foi o comandante convidado pelo coronel Flores para conferenciar 
às 9 horas com o Presidente do Estado, em cuja conferência se de
monstrou que o efetivo das forças reunidas e a possibili dade de di
vidir-se e marchar ficando a cidade guarnecida; depois de troca de 
idéias nada se resolveu definitivamente. O tenente-coronel Pilar te
legrafou ao coronel Teles pedindo com insistência que resolvesse o 
governo a deixá-lo seguir e retomar D. Pedrito, formando uma Bri
gada sob o comando do coronel Flores, composta do 13C? Bata
lhão, 12'? Provisório e do Regimento; voltando o comandante às 2 
horas da madrugada. 

Dia 5 
Vieram ao acampamento do regimento os cidadãos /13/ Dr. 

Abot, coronel Portugal, tenentes-coronéis Bica, Antunes, Carmo e 
outros oficiais e passou-se telegrama ao Dr. Castilhos, assinado por 
todos e sob proposta e redação do tenente-coronel Pilar, insistindo 
no pedido de autorização para marchar e demonstrando que o efe
tivo da força era demasiado suficiente para operar com segurança e 
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deixar guarnecido S. Gabriel. De tarde recebeu-se convite para coN
ferência definitiva no Comando da Guarnição, seguindo todos os 
chefes do acampamento para a cidade; ali reunidos e trocados ar
gumentos sobre o assunto em deliberação, isto é, o mesmo ·do tele
grama acima referido, sendo único contrário a essã medida o coro
nel Santiago, sempre receioso da fraqueza da guarnição de S. Ga
brie/I Nessa ocasião o tenente-coronel Pilar declarou, peremptoria
mente, que: não sendo seu regimento do E_xército e nem força ci
vil, não se considerava oficialmente subordinado a qualquer co
mando e que il!lgando, mesmo só, levar às famílias de D. Pedrito a 
garantia e o socego - seguiria no dia se /14/ guinte com seu regi
mento; sendo secundado seu procedimento pelo benemérito coro
nel Portugal que declarou seguir também._ com sua Brigada! Em vis
ta de tal atitude o coronel Santi(a)go resolveu-se a aceitar a divisão 
de forças em discussão e foi proposta ao Governo, respondendo o 
dr. Castilhos que estava de pleno acordo e que ia propor ao general 
Rego; este logo pedia diretamente explicações sobre o assunto para 
expedir ordem terminante. Voltando o comandante para o acam
pamento às 2 e 1 /2 horas da madrugada. Nesse dia houve revista de 
armamento e se mandou preparar maneadores para todo o pessoal, 
bem como fazer 50 bolsas de lona para carregar cartuchos, que com 
86 mandadas fazer em São Sepé ficaram todos os clavineiros muni
dos de cartucheiras provisórias. 

Dia6 
Levantou-se acampamento às 3 horas da tarde, com a força 

do coronel Portugal e seguiu acampando na costa do Vaca / 15/ caí 
junto ao Passo do Pedroso. Juntou-se ao regimento o alferes Flo
rindo Maurici trazendo 150 cavalos tomados do inimigo nas costas 
do Taquarembó, com uma escolta composta de 20 clavineiros e au
xiliado pelo distinto capitão da Guarda Nacional José Nunes Neto. 

Recebeu-se telegrama do comando da Brigada Militar man
dando ficar o regimento à disposição do General João Teles. · 

Dia 7 
Falhou-se no mesmo acampamento do Passo do Pedroso; re

cebeu-se comunicação de que marchava a coluna ao mando do co-
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ronel Flores; chegaram ao acampamento os corpos comandados 
pelos tenentes-coronéis Antunes e Bica. Fez-se pagamento aos ofi
ciais do regimento dos vencimentos de Fevereiro. 

Oia8 
As 6 da manhã chegaram ao acampamento o 13<J Batalhão de 

Infantaria, Corpo de Transporte e 2 bocas de fogo do 1C? de Arti
lharia; levantou-se acampamento às 3 horas da tarde marchando a 
coluna na ordem seguinte: o Regimento na frente, depois o 4<J Cor
po /16/ Civil, em seguida, o 13<?, Artilharia, Transporte, 2<J e 3q 
Corpos Civis e Munições; as cavalhadas marcharam nos flancos dos 
seus Corpos; fez-se acampamento e pouso sobre uma restinga no li
mite dos campos de Frederico Faiete e Aníbal Vale (cu/ligados) sic 
estabelecendo-se toda a segurança do campo e ficando as cavalha
das à soga. Ligaram-se qo comando do regimento para auxiliá-lo vo
luntariamente em qualquer terreno os abnegados republicanos ca
pitão da Guarda Nacional Miguel Cáceres e José Nunes Neto. 

Oia 9 
Levantou-se acampamento às 3 horas da madrugada, mar

chando a coluna na mesma ordem, tendo as forças da retaguarda se 
desviado do caminho e perdido-se; sestiou -se na margem esquerda 
do arroio Jaguar!, Passo da Mercedes, onde caiu chuva e demorou 
a saída; levantou-se acampamento às 4 horas e fez-se pouso na 
margem direita do arroio lraró, somente os 2 corpos da vanguarda, 
/ 17 / ficando a demais força sobre uma restinga meia légua antes. 

Dia 10 
Seguiu a coluna às 4 da manhã, adiantando-se os 2 corpos da 

vanguarda, que vieram acampar e carnear na margem esquerda do 
arroio Santo Antônio junto à estância do Carmo; marchou-se à 3 
da tarde e fez-se pouso na margem esquerda do Taquaremb6 (pas
so do Guterres); recebeu-se nesse dia ordem do general Teles para 
abreviar o mais possível a marcha, achando-se ele em O. Pedrito 
desde a véspera. 
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Dia 11 
Levantou-se acampamento às 4 horas; carncou-se em Taqua

rembozinho e daí marchou-se às 3 da tarde, indo ficar a vanguarda 
junto a uma restinga próximo de D. Pedrito meiq /égua e aí fez 
pouso_ 

D/a 12 
Levantou-se acampamento às 5 horas e esperou-se o resto da 

coluna e aí chegada, foi por ordem do coronel Flores /18/ inverti
da a ordem da coluna, para entrar na cidade na ordem seguinte: 
Corpo de Transporte, 139 Batalhão, A rtilharia, 1C! Regimento da 
Brigada e Corpos Civis, cuja alteração veio confirmar o que previa 
o comandante do regimento, isto é, que 'só lhe cabia a vanguarda 
nas ocasiões arriscadas e quando fosse para entrarem as forças em 
qualquer Praça (depois de tomada) lhe caberia a retaguarda! Pelo 
que o tenente-coronel Pilar manifestou muito descontentamento, 
protestando fazer sentir ao coronel Flores. Foi encontrada a colu
na ao entrar de D. Pedrito pelo general Teles, só lhe fazendo conti
nência o Regimento, indo os oficiais dos outros corpos de espadas 
embainhadas e nem ao menos mandando perfilar armas. A traves
sou-se a cidade, transpondo-se o Santa Maria e acampou-se abaixo 
do passo, sobre a costa do rio; ficando a força em batalha, já não 
na mesma ordem em que vinha; estando a coluna de Bagé acampa
da acima do mesmo passo. /19/ Baixaram ao Hospital de D. Pedri
to 3 soldados do regimento. Apresentou-se ao regimento o capitão 
A/varo Becerra Vila Garcia, nomeado para servir no regimento. 

Dia 13 
Levantou-se acampamento às 4 da madrugada e acampou-se à 

uma da tarde em Upacaraf; af carneou-se; e às 6 horas deu o toque 
de aprontar, às 7 foi colocada a força em colunas paralelas de cor
pos e aí passou-se a noite de cavalos pelas rédeas e cada um em seu 
posto. Nesse dia às 2 da tarde os corpos que estavam nas linhas 
avançadas descobriram forças (nimigas sobre Upamaroti, com a 
qual (sic) houve um tiroteio do qual resultou a morte de um caste

lhano; e nessa ocasião passou-se do inimigo para nossas forças um 
soldado do 6<? Regimento que lá estava prisioneiro. 
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Dia 14 
Levantou-se acampamento às 6 da manhã, depois de ter-se da

do pasto às cavalhadas; acampou-se sobre a costa do Upamaroti /20/ 
sabendo-se ao certo que o inimigo em número de 300, maispu me
nos, comandados por Gomercindo e Bambá era o que euava na 
nossa frente. 

Dia 15 
Levantou-se acampamento ao meio-dia, por ter havido na ma

drugada uma horrorosa disparada em todas as cavalhadas do Exér
cito, havendo grandes extravias em quase todos os corpos e tendo 
saldo diversas escoltas em recruta de cavalos; não voltaram o cabo 
Adriano e 4 soldados, bem como uma escolta da força do coronel 
Portugal, que desconfia-se fossem prisioneiros (sic) pelo inimigo; 
acampou-se às 5 horas sobre as pontas de uma restinga. Choveu to

do dia. 

Dia 16 
Marchou-se às 4 da manhã; o regimento foi designado para fa

zer a vanguarda e seguiu na frente do Exército à distância de meia 
légua, esperando de quando em quando e dando pasto à cavalhada; 
próximo à fazenda do Ouinca Cavalheiro junto a um banhado o pi
quete da frente encontrou um federal - major Valter Jardim -
com 8 indiv/duos que vinham das forças federais, e foram todos 
/21/ prisioneiros e remetidos ao general Teles, só tendo escapado 
um; tendo todos disparado logo que foi preso o chefe Baltar e sen
do perseguidos ativamente pelas praças e o capitão Neto e alferes 
Cruz, só logrou escapar-se um. Logo adiante foi vista uma força 
inimiga de 200 a 300, que retirou até à linha, à medida que nos 
aproximávamos; tomei posição com regimento próximo ao serro 
da Florentina, coloquei a segurança do campe e comuniquei ao ge
neral a presença do inimigo; seguiu então o coronel Portugal com 
sua brigada para reconhecer as proximidades de Livramento e o 
coronel Elias Amaro a cortar a frente do inimigo pelo flanco es
querdo; porém não o conseguiu por ter ele se internado para o Es
tado Oriental. A brigada do coronel Portugal encontrou dois inimi
gos que tendo disparado ao avistarem sua vanguarda foram perse
guidos e mortos a tiro, o mesmo se deu com outro encontrado pe-
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lo piquete do regimento que guardava o flanco direito sob o co
mando do capitão Jordão Alves de Oliveira. O regimento passou a 
noite de guarda avançada, de cavalos pelas rédeas e abaixo de chu
va e garoa. 

/fl.2/ Dia 17 
Marchou-se em direção à ~inha, às 6 da manhã, passando o 59 

regimento para a vanguarda e entrando o regimento na testa da co
luna; junto à linha em frente à estância de Vital Prodêncio Ribeiro 
- parou o exército e da( a pouco apareceu o chefe pol(tico de Ri
veira (sic) coronel Nemêncio Escobar acompanhado de um piquete 
de muchachos de blusas encarnadas, sendo encontrado pelo gene
ral Teles, com este percorreu nossa coluna pelo flanco esquerdo ao 
som das músicas do regimento e do 139 Batalhão, achavam-se as 
bandeiras e estandartes desfraldadas e o Senhor de Escobar não se 
dignou cortejar a naide! Desceu a força em direção ao Livramento 
e próximo à légua e meia acampou e carneou; às 5 horas da tarde 
levantou acampamento toda a coluna apressadamente e seguiu pa
ra a cidade, atravessando péssimo caminho de noite e veio acampar 
junto ao serro do Caqueiro às 10 horas da noite, ficando de cava
los pelas rédeas até amanhecer; tudo isto, por terem as forças que 
estavam /23/ em Livramento com a brigada Portugal encontrado o 
inimigo em n<? de 1.600 a 2.000 além de Santana, próximo ao mar
co do Lopes, em terreno muito escabroso e de dif/cil acesso, pelo 
que o inimigo retirou deixando alguns mortos pelos campos e ma
tos; de nossa gente só foram feridos 3. 

Dia 18 
Ao amanhecer seguiu a coluna atravessando a cidade em dire

ção ao marco do Lopes, ficando na cidade a brigada do coronel 
Adolfo Mena Barretô, 13<? Batalhão, Transporte, brigada do coro
nel Elias Amaro, ficando esta fora da cida_de guardando o flanco 
esquerdo; não se encontrando o inimigo, o regimento e o 12<1 de 
Cavalaria seguiram até à costa (sic) do lbirapuitã e pontas do lbi
cuisinho em descoberta sem nada conseguir, vendo somente oras
tro e sinais claros de ter o inimigo retirado pela estrada que vai por 
Serro Verde para o Rosário; retirou a força às 4 horas da tarde e 
veio acampar nas proximidades de Livramento, ficando o regímen-
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to abaixo do passo /24/ do Registro, dentro de um potreiro. Reco
lheu-se ao regimento o cabo Adriano com os 4 soldados que falta
vam, trazendo 40 cavalos recrutados. 

Dia 19 
Recebeu-se ordem de madrugada para seguir o regimento com 

a brigada do coronel Portugal em uma expedição; seguiu-se às 6 da 
manhã e às 11 acampou-se no passo do lbirapuitã, ai fazendo pou
so. 

Dia 20 
Recebeu-se ordem de regressar à cidade onde se chegou à 1 da 

tarde descansando e carneando jund (t) o ao matadouro público; 
levantou-se acampamento às 3 horas e seguiu todo o exército pela 
mesma estrada que vieram de D. Pedrito acampando a 21éguas da 
cidade (tudo debaixo de grande mistério). 

Dia 21 
Marchou-se às 5 da manhã e acampou-se na vertente do serro 

do Chapéu; /25/ marchou-se às 4 da tarde e fez-se pouso no passo 
da Areia além do ltaquatiá. 

Dia 22 
Marchou-se às 5 da manhã parando de quando em quando pa

ra dar pasto às cavalhadas; fez-se pouso e carneou-se na margem di
reita do Upamaroti. 

Dia23 
Marchou-se às 5 da manhã, sendo designado o regimento para 

fazer a guarda da retaguarda; fez-se avançar todos os comboios, ba
gagem e cavalhada e marchou-se a um quarto de légua da coluna; 
ao enfrentar o marco da linha divisória próximo às pontas do Ja
guari (oriental) apareceu junto à linha uma linha inimiga estendida 
em ordem de atiradores, saindo imediatamente o tenente De/fino 
de Barros Leite com o 4C! esquadrão e tiroteando-o:; e;,; ordem ex -
tensa fê-los fugir em vertigionosa carreira para o interior do pais vi
zinho; nesse mesmo momento o capitão Jordão com o 2CJ esqua
drão foi encarregado /26/ de sitiar e dar busca em uma casa junto à 
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linha, onde há grandes lavouras, arvoredos e matos artificiais de vi
mes e donde parecia terem sa/do os inimigos; a/ foram presos 11 
indivfduos e morto um que se achava armado de lança; todo o mo
vimento foi dirigido pessoalmente pelo comandante do regimento 
e os prisioneiros entregues ao senhor general Tetes que avisado da 
ocorrência compareceu logo ao lugar. Na vanguarda dera-se antes 
uma lamentável ocorrência: tendo o tenente Fontoura, do corpo do 
tenente-coronel Bica passado por engano ao Estado Oriental para 
chamar praças suas que se internavam, fora acometido pelo Comis
sário e sua pollcia, que o feriram mortalmente matando seu cavalo. 
Verificou-se depois que a força inimiga que nos atacou era em nq 
de 50 a 80 homens e sob o comando do caudilho Fidelis. Por estas 
ocorrências parara toda a coluna, voltando o 5q regimento em nos
sa proteção. Marchou-se às 4 da tarde e fez-se pouso em frente do 
mar 127 / co da Cruz de S. Pedro. 

Dia24 
Marphou-se às 5 da manhã e fez-se 6 léguas sem ins(c) idente 

algum; fez-se pouso em frente ao marco do Guabejú. 

Dia 25 
As 2 horas da madrugada a vanguarda avisou ter ouvido toque 

de cornetas à meia légua para a frente; ficou todo o exéicito em 
alarma até amanhecer; marchou-se às 5 da manhã e reconheceu-se 
que achava-se no Estado Oriental em frente ao Marco Grande um 
regimento oriental comandado pelo tenente-coronel Perez, com 
quem conferenciou o dr. Varela, Fernando e coronel Portugal, sa
bendo-se ao certo notlcias de Bagé que estava em sftio largo, pelas 
forças do general Tavares, Gomercindo e outros bandidos. Seguin
do a marcha até mpis 2 léguas af se acampou para carnear e dar 
pasto às cavalhadas, nas pontas de S. Luiz; levantou-se acampa
mento às 6 e 1 /2 da noite; acampou-se na margem /28/ esquerda 
do Piraf Grande, no passo do Viola. 

Dia26 
Designado o regimento péJra fazer a vanguarda, seguiu-se mar

cha às B·da manhã e em marcha seguida chegou-se aos arrabaldes 
de Bagé onde se acampou já de noite, abaixo de copiosa chuva, 
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sem ter carneado e num lugar sem lenha nem água! Quando chega
ram as carretas já era cadáver o soldado Paulo Vicente Padilha. Ao 
partir o exército do Pira!, seguiu pela esquerda costeando o Piraisi
nho a brigada do coronel Portugal e pela direita a do coronel Elias 
Amaro, seguindo o grosso da coluna pela estrada real; soube-se a 
uma légua de Bagé, na Boa Vista que todos os inimigos haviam nes
sa manhã retirado em direção ao passo do Acampamento, não sen
do entretanto encontrados pela Brigada Portugal! 

As cavalhadas chegaram em lastimável estado, ficando cansa
do grande número por todo o caminho. Da coluna do centro só fi
cou fora da cidade a 4? Brigada (13'1 - Transpor /29/ te e o Regi
mento) - comandada pelo coronel Flores. 

Dia27 
Mudou acampamento toda a brigada para o lado oposto da ci

dade, junto ao Prado. 

Dia28 
Inesperadamente recebeu toda a brigada ordem de marcha 

com a maior rapidez, para ir ao encontro do inimigo, que diziam 
vir do Rio Negro perseguindo as forças do coronel Elias; seguiu-se 
às 3 horas da tarde marchando até o passo do Valente, sem nada 
encontrar, nem not(cías! ! As 11 da noite recebeu-se ordem do ge
neral Teles para regressar à cidade com toda a urgência; seguiu-se à 
meia-noite. 

Dia29 
Depois de lenta marcha e de cansarem muitos cavalos, che

gou-se ao acampamento às 7 da manhã. Logo depois foram chama
dos os comandantes e então o general declarou que ficavam dissol
vidas as brigadas e que o regimento seguia para S. Gabriel com a 
brigada do coronel Portugal; o 13C! e o 3rP. marchavam /30/ para 
Porto Alegre com ele; a brigada do coronel Mena Barreto ficaria 
nas Pedras Altas; a do coronel Elias no Píratíni e as mais forças em 
Bagé. 

Nota 
Esteve acampado o regimento no mesmo ponto até o dia 18 

de abril; onde recebeu-se fardamento e os vencimentos de fevereiro 
e março. 
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Dia 19 (Abril) 
Seguiu-se em direção a Piraí Grande e acampou-se às 7 horas 

da noite a uma légua próximo ao passo do Viola, com a coluna ao 
mando do coronel Flores e composta dos 5<? regimento, Transpor
te, 13<? e 28C! de Infantaria, uma boca de fogo, br.igadas dos coro
néis Portugal e Pedroso. Ficaram doentes em Bagé o tenente Sar
mento, alferes L ídio e 35 praças, ficando encarregado de tudo o al
feres Xavier. 

Dia 20 
Levantou-se acampamento às 3 horas e chegou-se ao passo às 

7 da manhã; estando o mesmo de nado começou a passagem da in
fantaria e material em uma barca e as <?ªvalarias /31 /passaram das 
2 da tarde em diante, ainda quase de nado, passando o material do 
regimento em um bote. Durante a passagem foram colocados di· 
versos piquetes de guardas avançadas, por constar que os inimigos 
estavam próximos, cujas guardas foram da brigada do coronel Pe
droso, que encontraram realmente forças inimigas com quem tive
ram forte tiroteio, saindo 2 ou 3 baleados, sendo um alferes, e do 
inimigo morreram 5 ou 6 e foram presos 3 que estavam de vedetas. 

Terminada a passagem de toda a coluna, às 5 horas acampou 
na 1? colina na margem direita do Caneleira em atitude de receber 
o inimigo se tentasse o ataque; tendo-se esta tarde receb(do parte 
da vanguarda de que a força inimiga era superior a 600 homens. 

Dia 21 
Levantou-se acampamento às 9 da manhã tendo as descober

tas dado parte de haver retirado o inimigo; marchou-se sem altera
ção alguma e chegou às pontas do S. Luiz onde acampou às 2 da 
tarde, debaixo de g:ossa chuva . 

/32/ Dia 22 
Marchou o regimento fazendo a vanguarda pela estrada da li

nha, saindo à uma hora da tarde; sendo seguido a uma légua de dis
tância pelos 13C!, 28C! e Brigada do coronel Pedroso, ao mando tu
do do coronel Flores. Em marcha recebeu-se a ordem-do-dia do co
mando em chefe sob nC! 11, dando a organização das forças em bri-
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gadas, passando o regimento a formar a~ Brigada com os TC! e 2<? 
Batalhões de Reserva da Brigada Militar, sob o comando do coro
nel Adolfo Mena Barreto; assim como mandando expulsar das fi
leiras do regimento o alferes Antônio Francisco Nagel por indigno 
de pertencer às forças legais, visto ter no dia 21 em estado de em
briaguês desrespeitado, desobedecido e ameaçado ao seu coman
dante, praticando grande escândalo. Acampou-se às 6 da tarde nas 
pontas de Ponche Verde, junto à linha, próximo ao s (c) emitério 
de Marco Grande. As mais forças das coluna ficaram em S. Luiz 
com o /33/ Exmo. General Teles, que na véspera à noite se reco
lhera de Bagé, onde não se achava em nossa safda por ter ido a Por
to Alegre a chamado do Ministro da Guerra que ali se achava. 

Dia 23 
Falhou-se no mesmo acampamento; e ao meio-dia formaram 

as forças em extenso quadrado e foi lida a ordem-do-dia do coman
do em chefe e fez-se efetiva com toda a solenidade a expulsão do 
alferes Nagel, de quem foram arrancadas as divisas em presença de 
todas as forças; (aqui a palavra erguendo foi riscada) o cidadão co
ronel Flores em seguida mandou em continência à autoridade -
apresentar armas e ao som das músicas retiraram as forças a seus 
acampamentos. 

Dia24 
Levantou-se acampamento à 1 hora da madrugada seguindo a 

coluna pela estrada que se dirige de Serrilhada ao passo do Acam
pamento no Pira(,· acampou à 8 da manhã em frente às casas de 
Ramão e Tito Borges nos campos da fazenda dos /34/ herdeiros de 
Chico de Matos, af ficando por ordem do general Teles. Fez-se re
conhecimento do inimigo e verificou-se sua posição sobre o Santa 
Maria (margem esquerda) nos lugares denominados Estiva e Lagoa 
das Conchas, mais ou menos à 3 léguas de nossa posição; pelo que,. 
conservou-se o campo sempre bem seguro. 

Dia25 
Falhou-se no mesmo ponto e fez-se novo reconhecimento, 

dando o mesmo resultado. Seguiu o 4'1 esquadrão para S. Luiz 
com o major Bandeira a fim de receber cavalos para o regimento. 
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Dia 26 
Regressou o esquadrão trazendo 190 cavalos reúnos compra

dos no Estado Oriental e mandados entregar ao regimento pelo ge
neral Teles. Falhou-se ainda no mesmo ponto. 

Dia27 
Chegou de S. Luiz o general João Teles com as forças que ali 

estavam. Falhou-se ainda no mesmo ponto . 

/35/ Dia 28 
O general deu ordem para seguir a Brigada do coronel Portu

gal e o regimento em descobertas até às pontas de Ponche Verde e 
Lagoa das Conchas; seguiu-se às 6 da manhã, fazendo-se a desco
berta determinada, não encontrando o inimigo e sim vestfgios de 
seus acampamentos; retirou a expedição pela costa do Ponche-Ver
de abaixo e veio carnear e pousar próximo à fazenda de Leopoldo 
Maciel. Recebeu-se mais 80 cavalos do general Teles. 

Dia29 
Levantou-se acampamento às 6 horas e seguiu-se em direção à 

D. Pedrito, passando-se o rio Santa Maria no Passo-Fundo, quase a 
nado; alcançou-se a outra coluna, às 4 horas da tarde próximo ao 
Santa Maria-Chico, onde acampou todo o exército, tendo-se so
mente obtido notfcias de que o inimigo retirara em direção ao Li
vramento desde o dia 25. 

Dia 30 
Falhou-se no mesmo acampamento, isto é, o regimento e a 

Brigada Portugal, tendo mar /36/ chado as mais forças para D. Pe
drito e começando a passar o Santa Maria. 

Dia 1<? de maio 
Marchou-se para D. Pedrito às 9 horas e acampou-se junto ao 

passo; às 6 horas da tarde o regimento teve ordem para transpor o 
rio, que achava-se cheio nadando alguns metros; começou a passa
gem às 7 e terminou às 10 horas da noite, fazendo-se-a em uma ca
noa e uma barca, tudo em perfeita ordem e sem o menor desastre, 
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ficou somente a cavalhada para passar na manhã seguinte bem co
mo as 2 carretas. 

Dia2 
Passou toda a cavalhada e as carretas; mudou-se acampamen

to para fora das infantarias, ficando-se próximo a uma chácara à 
esquerda do Passo à umas 20 quadras. 

Dia3 
Falhou-se no mesmo ponto, sem alteração. 

Dia4 
Levantou acampamento toda a coluna às 8 horas da manhã e 

acampou às /37 / 3 da tarde nas pontas de Upacaraf caminho de Li
vramento. 

Dia5 
Marchou-se às 7 horas da manhã e acampou-se na margem es

querda do Vaquiquá (Vacaquá) . Ausentaram-se durante a marcha 
os cabos Claudino Silveira e João Gabriel e 2 soldados do 4<! Es
quadrão. 

Dia6 
O regimento fez a guarda da retaguarda e pousou-se na costa 

de Upamaroti, ficando o regimento na margem direita e a mais fnr
ça do outro lado. 

Dia 7 
Logo ao passar-se o rio recebeu-se a grata noticia de haverem 

nossas forças ao mando do general Hipólito tido combate com to
das as forças inimigas ao mando de Tavares, Salgado, Gomercindo, 
e etc. (letra q cortada) em lnhanduf, sendo o inimigo completa
mente derrotado, durando o combate seis horas. C/einou logo, 
grande entusiasmo em toda a força e todos os comandantes de Bri
gadas foram com seus respectivos oficiais ao Quartel General sau
dar (as letras em foram riscadas) /38/ ao general Teles pelo regozi
jo do triunfo alcançado; falou ali em nome de todos o coronel Flo
res e depois de breve discurso foram levantados diversos vivas entu-
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siásticos; voltando a oficial idade a seus corpos; o comandante em 
chefe mandou tocar avançar e seguiu-se, vindo acampar entre os 
lbicuizinhos em frente ao Serro das Palomas. 

Dia 8 
Marchou-se às 9 da manhã e passou-se o lbicuizinho de nado, 

passando as bagagens e munições em uma estiva que foi de mo
mento concertada; acampou-se na margem esquerda, seguindo logo 
a Brigada Portugal para o Passo da Carolina e a do coronel Pedroso 
para o Passo do Banhado, estrada do Passo da Cruz; às 7 horas da 
tarde o coronel Pedroso mandou aviso de que o inimigo se aproxi
mava, que o tinha observado do lado oposto do banhado como 
que o reconhecendo também; o coronel Flores, que estava no lugar 
do general Teles por /39/ ter ido este ao Livramento, mandou logÓ 
aprontar toda a força, colocou-a em ordem de combate, formando 
uma extensa linha de corpos escalonados sobre uma coxilha por 
onde o inimigo teria forçosamente de passar, e assim nesta atitude 
e de cavalos pelas rédeas passou-se a noite toda. Nesse dia o regi
mento recebeu mais 50 cavalos reúnos para o serviço. 

Dia 9 
As 4 horas da madrugada seguiu o regimento reforçado por 

20 praças do 5C? Regimento, 20 do Transporte e 20 de um dos cor
pos do coronel Pedroso, cada piquete comandado por um subalter
no, para reconhecer a posição do inimigo visto na véspera; trans
pôs o banhado na estrada da Cruz e logo reconheceu por todas as 
informações colhidas pelo comandante que em pessoa percorreu os 
campos e averiguou em vizinhos que a única gente que por ali tran
sitou na véspera for_a uma escolta mandada pelo general lzidoro pa
ra consertar o telégrafo; /40/ soube-se também que passaram por 
ali na véspera de manhã 6 homens desertados das forças do general 
Tavares, os quais diziam terem sido suas forças destroçadas em um 
combate no município de Uruguaiana (o mesmo de lnhanduí) e 
que o general Tavares devia estar em retirada pelo Funchal ou cos
tas do lbirapuitã ou Serra do Caverá; descobriu-se até os Passos do 
Guedes e da Faxina e todo o rincão, nada encontrando regressou a 
descoberta ao acampamento à 1 hora da tarde. 
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Dia 10 
Na noite anterior recebeu-se comunicação de que o inimigo 

estava na Porteirinha e que ali havia atropelado a escolta que anda
va consertando o telégrafo, tudo por um soldado da mesma escolta 
do 12<? regimento. Da meia noite em diante começou a aprontar-se 
o exército e seguiu às 3 horas em direção ao passo da Cruz, parou 
entre os s.erros Corcunda e das Palomas donde o general esteve ob
servando em pessoa, e como nada descobrisse, fez retirar para /41 / 
a costa do passo do Banhado (Restinga do Carajá) e af acampou-se 
à uma hora da tarde. 

Dia 11 
À uma hora da tarde teve-se comunicação de que o inimigo 

havia passado o lbicuizinho no passo da areia e se dirigia para a li
nha pelo Uparotim (Upamaroti) acima; marchou-se a essa mesma 
hora com toda a cavalaria na frente e com marcha forç~da, cami
nhando-se toda a noite, foi-se amanhecer sobre a coxilha da linha 
junto ao marco; daí foi avisto o inimigo dirigindo-se às pontas de 
Upamaroti. 

Dia 12 
Marchando o regimento na vanguarda e vendo-se que se diri

gia para o E. O. (Estado Oriental} uma cavalhada, seguiu o regi
mento a tomar sua frente na linha divisória, o que não conseguiu, 
porém tomou sempre 25 cavalos e atropelou 8 indivíduos que os 
conduziam; tendo ordem de reunir-se ao grosso da coluna, o fez pe
la costa da restinga (margem esquerda) que nasce da linha e desá
gua em Uoamaroti; apareceu-nos do lado oposto da restinga inva
deá /42/ vel uma força de 30 a 40 homens inimigos sob o comando 
do caudilhó Fidelis, que colocada em posição vantajoslssima e ven
do que o regimento retrocedia para descer a restinga por não poder 
transpô-la, nos fez vivo fogo quebrando a perna do cavalo monta
do pelo major Bandeira; fiz ocultar o regimento atrás de uma coli-
na e apeando o 1C! esquadrão f iz-lhe um fogo de tanto efeito que • 
logo bateram em retirada; nessa ocasião o comandante em pessoa 
com sua clavina Winchester fez baixar um inimigo de seu cavalo. 
Passou-se a restinga na estrada real e al mudou-se cavalos e comeu-
se um churrasco, enquanto chegavam e tomavam a frente .as outras 
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forças de cavalaria e estabelecia-se nova vanguarda da brigada do 
coronel Pedroso; tendo o corpo do Coronel Bica feito fogo ainda 
sobre a gente de Fidelis que o obrigou a retirar para o grosso de 
seus companheiros; marchando todas as cava/árias à 1 hora e dez 
minutos a vanguarda composta de toda a brigada· do coronel Pe
droso em /43/ uma ex tensa linha de fogo começou (aqui nova pa
lavra fogo foi riscada) o tiroteio contlnuo com o flanco direito do 
exército inimigo, logo ao transpor a segunda restinga; o inimigo re
tirava para as pontas de Upamaroti com grandes cavalhadas e tro-

pas, talvez com 6.000 homens e 12 ou 15.000 animais, retirava 
oculto por uma colina, no cimo da qual estava sua extensa e ex
pressa linha nos dirigindo um fogo vivo, apeados e ocultos nas ma
cegas; logo ao p assar a restinga última, o coronel Portugal, com cu
ja brigada marchava o regimento, a meu pedido, deu-me ordem pa
ra proteger e reforçar o flanco esquerdo da linha de Pedroso e do 
4<? Corpo, sob o comando do major Antônio Vaz extender a mi
nha esquerda, feito isto e tomada essa posição debaixo de inte.nso 
fogo inimigo; fizemos sempre fogo avançando, obrigando-os a de
sampararem suas escolhidas posições; e logo que o seu exército ha
via completado a passagem e tomado a estrada real retirou também 
a linha inimiga; morreu nessa linha o cabo Ruiz Dias /44/ e foi feri
do levemente o soldado Domingos Guedes com uma bala nas cos
tas. Reunido o regimento ~ o 4<? corpo continuamos a avançar em b!J
talha; o inimigo foi tomar nova posição muito vantajosa encoberto 
em casas e mangueiras, logo após a passagem de um banhado ato/a
dor e umas duas quadras de corredor de aramado, a/ o comando 
em chefe, que tinha colocado uma infantaria da Brigada Militar em 
posição favorável do centro donde fez descargas de pouco efeito 
pela grande distância em que estava, as outras cavalarias na direita, 
ficando na esquerda o 4<? corpo e o regimento, mandou tocar cava
laria avançar e carga, passado o atoleiro debaixo de um fogo de 
horror! indo o regiment9 em escalão de esquadrões pelo corredor 
determinf'" a carga, e desembainhando minha espada declarei que 
onde fosse o comandante iria todo o soldado que tivesse brio! en
tão ia o coronel Portugal no flanco esquerdo do regimento e tive
mos ocasião /45/ de ver o denodo e entusiasmo com que todos car
regaram debaixo de uma verdadeira chuva de balas, cada qual pro
curando em ser o 1<? a cumprir seu dever! ca/rem a/, um cabo feri-
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do, 2 soldados e um morto; foi o inimigo imediatamente desaloja
do dessa posição pelo regimento e pelo 4<? corpo que carregou pela 
nossa esquerda com igual coragem e bravura, tendo também um 
morto e alguns feridos entre eles o capitão Inácio Freire numa per
na e o alferes Horácio; surgindo o inimigo em debandada e desor
dem foi sendo morto por nossa gente até à balaços! sendo perse
gL!idos, ao passarmos o passo das pontas do Upamaroti, logo adian
te da casa de Martins Bidart, encontramos uma extensa e fortlssi
ma linha de atiradores reforçada com 400 a 600 homens que de 
trás de casas, cercas, arvoredos e a colina em frente nos mandavam 
balas aos milhares! af apareceu o Corpo de Transporte, que muito 
resumido, seus oficiais muita dificuldade encontraram em fazê
/o /46/ avançar, notando-se o esforço que faziam os cidadãos capi
tães Bento Gonçalves e Belarmino Franco; reorganizada a formatu
ra do regimento ao descer da casa para o passo, estendeu-se uma li
nha de clavineiros protegida por outra de lanceiros, dirigida reta
guarda por seus oficiais, comandante no centro, fiscal na esquerda 
e ajudante na direita, avançou com o maior sangue frio e valor 
inexcedfvel até terminar sua munição e os lanceiros atiravam de re
vólver até que tocasse retirar, próximo a um inimigo 4 vezes maior, 
bem armado à Comblain, Remington. Winchester e talvez Manuli
cher ou Mauser, por alguns cartuchos encontrados e a uma distân
cia de 200 a 300 metros ! 

Retirou-se debaixo do mais vivo e intenso fogo em que o sibi
lar das balas aos nossos ouvidos era igual ao de furioso vendaval 
nos ramos dos ciprestes! Morreram a/ o clarim Gabriel Lelis Pinto 
de ordens ao comandante ao seu lado, /47/ o cabo Quirino e Melo 
Costa, mais um soldado e foram feridos gravemente mais 16 pra
ças; foram baleados mortalmente o cavalo em que montava o des
temido e reconhecido bravo major Braz, e o em que montava o ca
bo de ordens do comandante Vítor Gonçalves Pereira que mesmo 
a pé o acompanhou sempre com admirave/ bravura e sublime dedi
cação. Fique aqui consignado para que o futuro o saiba que os ofi
ciais deste regimento Major Bandeira, Braz, tenentes Hermenegil
dq, Narciso e Kraemer, alferes Jonatas, Palma, Ata/iba, Florindo, 
Maurici, sob o comando do tenente-coronel Fabrfcio Batista de 
Oliveira Pilar, foram apreciàdos pelo último que fará sempre a jus
tiça de considerá-los beneméritos cumpridores de seus deveres no 
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campo de combate distinguindo-se pela coragem que mostraram; 
deixando de assistir ao fogo e ao combate o capitão Jordão que fi
cara doente no Livramento, o tenente De/fino que andava em dili
gência pelos l bicufs, o alferes Ventura /48/ que se atrasou em Li
vramento com as carretas de fornecimento de v/veres e o secretário 
alferes L fdio Vares que por ordem superior ficare na 1? restinga 
com o estandarte e a música. O fogo acima descrito durou cerca de 
5 horas e a luta efetuou-se em uma extensão próxima a duas lé
guas. Depois de nossa retirada e já quase escuro estabeleceu-se no 
passo uma linha de fogo da 3? companhia do 28 batalhão sob o co
mando do capitão Júlio Barboza,que com brilhantismo avançou e 
protegeu nossa posição fazendo o inimigo abandoná-la em retirada 
e fuga. Durante a perseguição do inimigo entre a mangueira e casa 
de Bidart foi apreendida pelo regimento uma carreta com três jun
tas de bois e contendo 17 armas - sendo 3 Comblains, 14 Miniés e 
4 lanças, bem como muitos cavalos sendo alguns enci/hados e dois 
cargueiros com milho, queijos e viveres, que foram caindo em po
der dos de trás. Ao escurecer o regimento acampou com a brigada 
Portugal em frente à casa de Bidart, e o 28 batalhão na última po
sição inimiga. /49/ Acomodou-se os feridos na referida casa, os 
quais não t iveram curativo algum por falta de ambulância que fica
ra a retaguardà. Gastou-se no combate prox imamente 9.000 
cartuchos. 

Dia 13 
Ao amanhecer foram sepultados os cadáveres dos desventura

dos mortos da véspera, bem como dos soldados Ouerino e Serafim 
que sucumbiram nessa manhã. Publicou-se ordem regimental ex
cluindo os mortos, louvando a todos que tão bem souberam cum
prir seus deveres de sacriffcio supremo; e dando altas a inferiores 

... rebaixados, bem as$im promovendo outros. Marchou toda a coluna 
ao meio dia e veio encontrand.o durante a marcha muita munição 
abandonada e perdida pelo inimigo em sua fuga, bem assim muitos 
cadáveres sepultados e insepultos, calculando-se esse núm_ero ele
var-se a mais de 100! ao passo de que nossa parte, ficaram fora de 
combate ao todo 55 praças e dois oficiais ! Medida de quanto vale 
a força moral de um exército· sobre outro /50/ q(ue) combate em 
posições superiores e em número 4 vezes maior; porém sem o entu-
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siasmo de quem se bate por uma idéia, honrosa e digna, tendo por
tanto medo e só desejo de retirar. Acampou-se junto à linha no lu
gar denominado Três Vendas. 

Dia 14 
Marchou uma coluna ao mando do coronel Flores, composta 

do regimento, 5C? de Cavalaria, 13 de Infantaria (todo montado), 2 
metralhadoras e a Brigada Portugal; recebeu-se noticias repetidas e 
certas da dissolução inevitável e começada das forças inimigas, já 
havendo um desfalque de 1500 homens, o que se evidenciava dos 
vest{gios encontrados, armas, munições e o trilho da anima/ada 
que entrava para o Estado Oriental. A vanguarda feita pelo 4C? Cor
po encontrou o célebre piquete do capitão Fidelis com quem en
treteve tiroteio até nos aproximarmos, mas desta vez saiu-se de 
azar, feriram-lhe 2 homens, mataram 1 e o cavalo em /51 / que an
dava vendo-se obrigado a retirar e não mais aparecer. Acampou-se 
perto do Guabeju, campos do Dr. Tertuliano. 

Dia 15 
Amanheceu uma cerração tão forte que só permitiu a marcha 

ao meio-dia, vindo-se acampar na Serrilhada; recebendo-se ainda 
confirmação das notlcias de dissolução inimiga; a{ alcançou nossa 
coluna o General que deu novas ordens. 

Dia 16 
Ao amanhecer chegou o grosso das outras forças e foi com

posta a expedição da frente do seguinte modo: sob o comando do 
coronel Portugal - de sua brigada, o regimento e o Transporte, fa
zendo o regimento a vanguarda, seguiu-se ao amanhecer; desceu-se 
pelo S. Luiz até à fazenda de Francisco Paiva abaixo do passo do 
Penedo e af acampou-se; só encontrando o rasto e vestf gios do ini
migo que se retirava e já transpunha o Pirai no Passo do Mingote 
para onde se dirigia o grosso do nosso exército. /52/ 

Dia 17 
Marchamos às duas da madrugada e transpuzemos o Pirai no 

Passo do Mingote às 7 horas alcançando o exército a 2 léguas de 
Bagé, donde já se ouvia o tiroteio com o inimigo para o lado do 
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Ouebraxinho, donde nos arrebataram parte de uma cavalhada re
centemente comprada. Ao chegar à cidade a cavalhada já muito 
cansada, com fome e sede nos obrigou a parar às 3 da tarde e dar 
pasto e descanso até às 5, hora em que seguimos Pf1$Sando a cidade 
e indo até o Ouebraxinho donde retiramos por ter desaparecido o 
inimigo e ser noite s(c)errada, acampamos junto à Brigada Portugal 
entre a cidade e o Ouebraxinho_ Foram mortos no tiroteio e luta o 
tenente-coronel José Honório Bandeira e foi ferido gravemente o 
major Baltazar Nunes, ambos da brigada de Pedroso; sendo mortos 
diversos inimigos e mais um soldado de nossas forças. 

Dia 18 
Teve ordem de marchar e seguiu às 4 horas /53/ da tarde em 

direção ao Ouebraxo grande, acampando próx imo ao passo da es
trada que se dirige para a estação do Rio Negro. Com as outras for
ças de cavalaria e ao mando do general Teles, que havia feito seguir 
as infantarias pelo trem até ali. 

Dia 19 
Levantou-se acampamento e seguiu-se às 6 da manhã e acam

pou-se às 10 e 112; às 3 da tarde se levantou acampamento e mar
chou-se de regresso para Bagé, tendo o general com as infantarias 
voltado pelo trem e as cavalarias marchando até meia noite e de
baixo de copiosa chuva, até passar o Ouebraxo que no outro dia 
amanheceu campo fora; passamos a noite caminhando em cavalos 
cansados, que de instante a instante ficavam cardos na lama, debai
xo de chuva muito fria e de uma escuridão horrorosa, pousando-se 
depois de pararmos, sem uma barraca e todos molhados, sentados 
em cima dos arreios e /54/ cobertos com os ponches. 

Dia20 
Amanheceram muitos soldados das forças civis da Brigada 

Portugal congelados devido à umidade e frio da noite, causava do
lorosa contristação os pobres irmãos sem um ponche para se cobri
rem dos rigores do tempo. 

Ao meio-dia, ainda debaixo de chuva, levantamos acampa
mento e subimos a despontar o Ouebraxinho, que ainda passamos 
quase de nado; chegamos ao quartel velho às 5 da tarde e af nos 
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acomodamos, visto já termos nesse prédio 12 soldados e um oficial 
que haviam ficado doentes. Durante a noite anterior havia ficado 
atrasado o alferes Maurici com algumas praças e a cavalhada que vi
nha cansando e metendo-se pelos xi reais (chircais) de maneira que 
a enchente ainda o apanhou antes de passar o Ouebraxo, pelo que 
foi despontá-lo com mais /55/ as praças e cavalhadas dos outros 
corpos que estavam também atrasados. 

Ao chegarmos em Bagé soubemos que o inimigo havia se diri
gido para Jaguarão, sendo perseguido pelas brigadas dos bravos co
ronéis Elias Amaro e Manoel Pedroso, marchando no dia seguinte 
as infantarias embarcadas pela estrada de ferro. 

Dias 21a26 
Falhou-se em Bagé sem saber-se notlcias exatas da posição 

inimiga e somente recebendo-se not/cias contraditórias pelos deser
tores ·e desiludidos que constantemente vinham apresentar-se em 
grande número. Recolheu-se ao regimento o alferes Maurici com as 
praças e cavalhada magra. 

Dia 27 
O regimento embarcou às 2 horas da tarde no trem e seguiu 

para a estação do Rio Negro, onde acampou à espera de cavalos, 
junto com o 5'1 regimento e Corpo de Transportes. Nesse dia antes 
de embarcar /56/ o regimento passou pela cidade a coluna do Se
nador Pinheiro Machado, que foi com a brigada do coronel Bernar
dino Mota acampar sobre o Ouebrachinho. O comandante e mais 
oficiais tiveram o grande júbilo de abraçar e trocar algumas pala
vras com o distinto amigo Ramiro Oliveira. 

Dias 28 a 31 
Falhou-se na estação do Rio Negro debaixo de um frio verda

deiramente glaci~/! 

Dia 1'1 de junho 
Recebeu-se 109 cavalos e levantou-se acampamento com os 2 

corpos acima, marchando porém, só o comandante com o 1'1 e 4'1 
esquadrões e a música, ficando o major Bandeira esperando mais 
cavalos para seguir com os outros esquadrões; acampou-se às 3 ho-
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ras da tarde próximo ao arroio ou pontas do rio Jaguarão; depois 
de se haver feito junção com as infantarias que vieram da estação 
de Santa Rosa, sob o comando do general Teles, sendo o 13CJ, 28CJ, 
um contingente do 1 TCJ e os 2 batalhões da reserva. Recolheu- / 57 / 
se o major com os 2 esquadrões às 8 da noite, trazendo 170 cava
los magros. 

Dia 2 
• Levantou-se acampamento às 7 horas e passou-se o banhado 

do Salsinho (caminho horroroso!) ao meio-dia, descansou-se aí 
uma hora e seguiu-se marcha, fazendo-se pouso junto ao posto da 
fazenda de Antônio Neto, tendo-se caminhado durante o dia por 
caminhos feios, cortando sempre por xircais muito fortes. O regi
mento fez a vanguarda esse dia. 

Dia3 
Marchou-se em direção à Boa Vista por entre o Salsinho e o 

Jaguarão-Chico sempre para baixo; ao meio-dia descansou-se e car
neou-se na costa do 1CJ arroio; levantou-se acampamento às 2 e 1 /2 
e marchou-se para cima em direção do Jaguarão-Chico acampando
se às 6 horas na margem esquerda deste junto ao passo do Cemité
rio. 

Dia 4 
O regimento estava escalado para fazer a guarda da retaguar

da, mas como se /58/ tivesse ouvido um tiroteio com os piquetes 
avançados do coronel Elias que estava muito abaixo o general man
dou que o regimento seguisse a toda pressa pelo Jaguarão-Chico 
abaixo afim de proteger Elias por julgar-se que o inimigo procuras
se forçar a passagem do arroio; seguiram pela margem direita_, tend'J 
passado no dito passo do Cemitério o 13<?, 28<?, 11<? e 1<? de infan
taria, 5Q de cavalaria e Transporte (fazendo este a retaguarda); o 
regimento seguiu à meia hora depois de meio-dia e chegou ao passo 
da Maria Castelhana às 5 da tarde, tendo caminhado 3 léguas; al 
acampou e carneou; sabendo-se então pelos piquetes que guarne
ciam a costa, que durante o dia se conservaram inimigos (sic) em 
número de 80 a 100 que levaram tiroteando com os nossos à dis
tância muito grande; quando o regimento se aproximou da costa 
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do mato deram-n,os ainda muitos tiros ouvindo-se o sibilar só de 
uma bala; durante a noite nossas sentinelas e guardas do passo e pi
cadas fizeram mui /59/ tos tiros, quando ouviam barulho nos ma
tos. O coronel Elias que havia trazido 100 infantes do batalhão Va
rela, não alcançando ao passo por ter vindo pela coxilha e Boa-Vis
ta, acampou a mais de meia légua longe de nós. 

Dia 5 
Falhou-se no mesmo ponto, chegando ao meio-dia a infanta

ria do 29 batalhão que estava com o coronel Elias; este ficou ainda 
no mesmo ponto aguardando ordens do general; às 4 da tarde viu
se passar pelo cume da coxilha em frente o exército já reforçado 
pela Brigada coronel Mota. 

Dia6 
Chegou o coronel Elias com sua força e às 9 horas marcha

mos, passando o arroio sem novidade alguma, não encontrando ini
migo que já não era visto desde a véspera - subindo-se a serra do 
Aceguá, aí se encontrou o general com o exército, e soube-se então 
que os inimigos haviam se dissolvido e emigrado para o Estado Ori
ental, entregando 300 armas /60/ ao coronel oriental Aguiar, co
mandante de um batalhão destacado em Aceguá; informou esse co
ronel ao general sobre o número da força inimiga dissolvida, seus 
chefes e rumos que tomaram; diz que imigraram 600 homens com 
o coronel Prestes Guimarães, que Salgado não se entregou e nem 
quiz entregar as armas, bem como o general Tavares, que julga-se 
terem entrado em outro ponto da linha. Soube-se também nesse 
dia por informações do mesmo coronel e por um telegramé! do dr. 
Castilhos para Bagé a grata notlcia de haver se escapado do inimigo 
o tenente Santos Filho que se achava prisioneiro, sofrendo os 
maiores horrores e misérias desde 27 de março no combate do La
geado em Alegrete; este total apresentando-se ao coronel Ag11iar 
e pedindo-lhe garantias, fora ao Serro Largo e dali a Jaguarão, don
de comunicou-se com o dr. Castilhos. Marchou todo o exército 
vindo acampar na costa do Minuano, tendo em sua frente, direção 
da Carpinta- /61 / ria, a uma légua de distância ou outro Corpo de 
Exército ao mando do general e senador Pinheiro Machado. 
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Fique porém consignado, que não foram aceitas como verfdi
cas as informações dadas por Aguiar, pessoa muito suspeita, por 
ser primo e amigo de Gaspar Martins e pelas contradições em que 
caiu. 

Dia 7 
Falhou-se no mesmo ponto e recebeu-se comunicações de que 

tinham realmente entrado muitas forças para o E. O. ainda armados 
e que se conservavam arregimentados nos campos da fazenda do 
dr. Freitas. 

O general intimou ao tal coronel Aguiar em termos enérgicos 
para que fossem desarmados os bandidos e dissolvidos imediata
mente; fazendo também um enérgico prQtesto perante o chefe po
lftico de Serro Largo contra o escandaloso fato da emigração arma
da. 

Dia á 

Recebida a parte do coronel Aguiar de que estavam dissolvi
dos e desarmados os bandidos ao mando de Tavares, Salgado, 
Prestes Guimarães /62/ Guerreiro Vitória, Vasco Martins e ou
tros . . . (nova mentira!) - levantou-se acampamento ao meio-dia e 
veio-se fazer pouso nos campos da fazenda do Penharol. 

Dia 9 
Marchou-se às 8 da manhã e acampou-se à tarde próximo ao 

passo do Valente. Recebeu-se comunicação de que Gomercindo e 
Torquato Severo estavam em D. Pedrito com suas ma/tas de facf
noras e bandidos. Seguiram pela linha, passando no passo do Es
pantoso e dirigindo-se para S. Luiz, as Brigadas dos coronéis Ma
noel do Nascimento Vargas e Aguiar Corrêa; dirigindo-se para a es
trada de ferro e brigada do coronel Elias e para Bagé as demais for
ças. 

Dia 10 
Seguiu a coluna do general Teles para Bagé e ficou a do gene

ral Lima e Pinheiro Machado entre Rio Negro e Bagé; chegou o re
gimento e aquartelou às 4 horas da tarde no mesmo quartel de an
tes. 
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/63/ Dia 11 
Seguiu a coluna do general Lima na direção do São Gabriel, 

levando em seu número a invicta brigada do coronel Portugal. 

(Não há registro dos dias 12 a 16) 

Dia 17 
Veio notícia de que a coluna do general Lima havia batido 

Gomercindo em Jaguari e feito-lhe muito dano, obrigando-o a fu- • 
girem direção à linha divisória, pelo que pediam auxflio de Bagé. 

Dia 18 
Aprontou-se duas brigadas: uma ao mando do tenente-coro

nel Pedro Paulo da Fonseca Galvão, composta do 11Cl batalhão, 5q 
Regimento e Corpo de Transporte; outra ao mando do coronel Me
na Barreto, composta dos 1íl e 2<? batalhões da reserva da Brigada 
Militar, 100 praças do 28<1 batalhão e um esquadrão do Regimento 
comandado pelo major Antônio Braz de Carvalho tendo por subal
ternos os alferes Ata/iba e Ernestino Francisco do Nascimento, in
do só o esquadrão por falta de cavalos. 

Dia 19 
Seguiu a 1? Brigada em direção ao passo do Viola e a 2éJ ao do 

Acampamento. O comandante /64/ do regimento que havia sido 
chamado a Porto Alegre pelo comando da Brigada Militar - seguiu 
esse dia pela estrada de ferro. · 

Dia 21 
.. 

A 20 não houve ocorrência notável. A 21 a brigada do coro- --e. 
nel Mena Barreto encpntrou o inimigo próximo ao arroio Piraisi-
nho onde teve forte guerrilha, obrigando-o a passar o arroio em lu-
gar muito ruim e com alguns prejufzos. .:-

Dia 22 
A mesma brigada perseguiu o inimigo e procurou comunicar

se e receber apoio da outra, transpondo todas as forças o rio Piraf. 
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Dia23 
Alcançaram o inimigo próximo à linha divisória na Serrilhada; 

ia porém a brigada de Mena Barreto muito adiantada da outra, 
com pouca cavalaria e em péssimos cavalos, esta mesmo adiantou
se muito da infantaria, de modo que o inimigo vendo estas graves 

- circunstâncias tomou posição e atraiu as nossas forças até o ponto 
conveniente para fazer uma ericaz carga de lanceiros que nos cau
sou diversas perdas! /65/ entre as quais conta-se a do alferes Ernes
tino e de um outro alferes Ernesto Figueiroa, de um dos batalhões 
de reserva bem como do cabo Apolinário e mais 3 soldados do re
gimento e 9 do 5C? de cavalaria; foi também ferido com um balaço 
na perna direita o bravo e benemérito coronel Antônio Adolfo da 
Fontoura Menna Barreto, que mesmo ferido dirigiu o combate até 
à noite, em que o inimigo retirou em fuga para o Estado Oriental 
ficando nossa tropa em seu campo. 

• 

Conta-se, e viram os que lá andaram, que a marcha da outra 
brigada foi muito mal dirigida, e por isso, só o !SC! regimento che
gou a reforçar a outra no 3to da luta; o Corpo de Transporte quase 
nada auxiliou e o 1 TC? batalhão absolutamente nada! Sendo esta a 
causa principal dos prejuízos que contamos, porque ao contrário, 
ter-se-ia evitado que o inimigo tivesse o ensejo de fazer a carga aci
ma. 

Dia 24 
O major Bandeira recebeu cavalos e seguiu com o regimento 

para a Serrilhada a incorporar-se às forças que já encontrou de re
gresso. 

(Não foram feitos registros nos dias 25 e 26) 

Dia27 
Chegou o comandante a Porto Alegre, tendo demorado a via

gem devido à falta de vapor e muita cerração na Lagoa dos Patos. 

{Não foram feitos registros nos dias 28 a 31 de junho e 1 <?de julho) 

Dia 2- (de julho) 
Recolheu-se o regimento e aquartelou no mesmo ponto em 

que estava anteriormente. 
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(Não há registros dos dias 3 a 6 de julho) 

Dia 7 de julho 
Regressou o comandante de Porto Alegre, vindo em sua com

panhia sua esposa, os capitães Jordão, Rosa, tenentes Sarmento e 
Bandeira e mais 24 praças, trazendo também fardamento, muni
ções, um estandarte novo e mais objetos para o regimento. 

(Não há registro do dia 8) 

Dia 9 
Chegou-se em Pelotas, por ter sido encalhado o vapor em 

Cangussú no dia anterior. Ao chegar-se em Pelotas recebeu-se a no· 
tfcia de estar a Barra do Rio Grande em poder do ex-vice-almiran
te Eduardo Wandenkolk, que a bordo do vapor frigorlfico Jupiter, 
o qual armado em guerra estava arvorado em simples e degradante 
Pirata! 

Estava em Pelotas o general Teles tomando as providências 
necessárias para fazer convergir /67/ forças para Pelotas e Rio 
Grande ameaçadas por terra pelos inimigos, que já haviam destruf
do as pontes do Rio Negro e Candiota. 

Desembarcpu o comandante com seu pessoal e material em 
Pelotas e recebeu ordem do general para seguir no outro dia para o 
Povo Novo, onde se dizia que o inimigo estava reunido e de posse 
da l ocalidade. 

Dia 10 
Seguiu o comandante em trem expresso, com seus 4 oficiais, 

24 praças do regimento, 11 do 1<? batalhão de infantaria, 120 de 
forças civis de cavalaria e 60 infantes do 32 de infantaria, coman
dados pelo capitão lúcio Gonçalves da Silva, sendo acompanhado 
à estação por muitos populares e por sumidades do partido repu
blicano, sendo muito aclamado ao partir o trem. 

Desembarcando no Capão Seco, e indo o capitão Rosa reco
nhecer a frente e proximidades do Povo (Povo Novo) com um pi
quete de 30 praças, encontrou alguns inimigos com quem teve 
um pequeno tiroteio, perdendo um soldado dos civis e atropelan
do os inimigos '1té próximo à povoação onde estava a reunião dos 
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1mm1gos. Mandou-se parte ao general e ficou-se guardando essa po
sição até o dia seguinte. 

/68/ Dia 11 
Seguiu-se em direção ao Povo Novo indo o 3ff! pelo trem, co

mo proteção, reconheceu-se que a reunião que havia era de fede
rais do próprio lugar e que com o tiroteio da véspera se tinham dis
solvido amedrontados e foragidos em diversas direções . 

Dia 12 
Falhou-se no mesmo ponto e nesse dia chegaram os foragidos 

do lugar, autoridades e republicanos medrosos. 

Dia 13 
Regressamos do Povo Novo trazendo 210 cavalos reunidos 

por ordem do general, os quais foram entregues ao Corpo de 
Transporte. 

Nesse dia a canhoneira Cananéia que estava em Santa lzabel 
desceu o São Gonçalo e dirigiu-se ao Rio Grande sem querer che
gar à fala em Pelaras, causando grandes suspeitas a cerca de tão 
grave fato ! Porém, nesse mesmo dia recebeu-se a grata comunica
ção de que ela havia tomado conta da barra e que o Júpiter salra 
barra a fora com seu almira_nte pirata! depois de terem roubado 8 
contos de réis em São José do Norte!! . .. 

/ 69/ (Não foram feitos registros de 14 a 18 de julho) 

Dia 19 
Até esse dia fàlhou-se em Pelotas sem possibilidade de regres

sar à Bagé devido ao estado da estrada de ferro. Nesse dia porém 
seguiu-se para o Serro Chato onde falhou-se até 21 pela impossibi
lidade de seguir-se; onde estavam o 1q batalhão da Brigada (Briga
da Militar do RS); o 31CJ de infantaria e o Corpo de Transporte 
com o general Teles. 

(Não foi feito regi st ro do dia 20) 
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Dia 21 
Seguiu-se para Bagé fazendo baldeação em Candiota, com 

grande dificuldade, pelo peso do material que se trazia, chegando
se entretanto à Bagé sem novidade alguma. Não acontecendo po
rém o mesmo ao trem que regressava ao Serro Chato, ao qual cor
taram a passagem cortando o trilho próximo à ponte do Santa Ma
ria. 

Dia(s) 22 a 31 
Os maragatos continuaram a destruição da estrada (de ferro) 

por espaço de 5 ou 6 dias desde a Taquara até o Ouebraxo! (Que
bracho) Cortaram as linhas telegráficas de modo que ficou-se sem 
comunicação em Bagé de 22 (de julho) a 4 de agosto, data esta que 
chegou o general Teles de Serro Chato. 

170/ Durante esses dias os inimigos, sabendo que em Bagé es
tava-se completamente a pé, chegaram até o Prado e estacionaram 
piquetes na Charqueada no Ouebrachinho, até que o general Bace
lar com sua coluna, composta do 4<1 batalhão de infantaria, 3<1 e 
6<? regimentos, 2 bocas de fogo e as forças civis do coronel José 
Bonifácio, bem como ao aproximar-se o general Teles com os 3 ba
talhões que veio colocando nos pontos mais necessários da estrada. 

Dia 1q de agosto 
Chegou a coluna do general Bacelar e acampou próximo ao 

Ouebrachinho e então o Gomercindo abandonou a estrada e foi 
reunir-se ao Salgado e outros que estavam sobre o Pirai: 

(Não há registros dos dias 2 e 3) 

Dia4 
O regimento fez exerclcio e passeio pelas ruas da cidade, 

apresentando-se, marchando e manobrando com muita correção, 
que muito agradou em geral. Chegou nesse dia o general Teles com 
o 28<? batalhão e deu ordem para o regimento seguir no dia imedia
to às 7 /71 Ida manhã para proteger o concerto da ponte do Oue
bracho. 

76 

.. 

• 



Dia 5 
À hora determinada embarcou o regimento no trem e foi 

acampar na margem esquerda do Ouebracho, cuja ponte ficou pron-

ta no dia 11. 

(Sem registros de 6 a 11) 

Dia 12 
Seguiu o regimento às 2 horas da tarde para o Rio Negro a 

fim de proteger os trabalhos da ponte; acampou na margem direi
ta um pouco acima da ponte junto a um ranchinho abandonado. 
Na margem esquerda, em frente, estava o 28<! batalhão de infanta
ria acampado e no Ouebracho ficou o 9<? batalhão provisório de S. 
Borja comandado pelo major Teodoro da Silveira. 

(Não foram feitos registros nos dias 13 e 14) 

Dia 15 
Ficoú pronta a ponte do Rio Negro e já foi o trem até Santa 

Rosa, tendo na véspera já passado alguns gêneros alimentícios para 
Bagé, onde a carestia era enorme! chegando a comprar-se um saco 
de farinha por 30 e40.000 rs, /72/ café a 500$ o quilo e erva-mate 
a 14.000$ a arroba. 

Dia 16 
Chegou de Bagé o 11CJ regimento de cavalaria e acampou jun

to ao regimento, esperando cavalos. 

Dia 17 
Chegou o Corpo de Transporte das Pedras Altas trazendo 800 

cavalos comprados em Jaguarão; acampou o corpo próximo ao 
11CJ e foram remetidos 200, dos cavalos que vieram, ao general Ba-

celar. 

Dia(s) 18 a 19 
Falhou-se no mesmo ponto, sem alteração alguma; recebeu-se 

250 cavalos reúnos para o regimento. 
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Dia20 
Ãs 5 da manhã recebeu-se telegrama do general Teles, deter

minando que o regimento seguisse no trem expresso para dirigir-se 
a Porto Alegre; embarcou e seguiu às 10 horas chegando ao meio
dia, em Candiota e a/, passando o rio, ficou aguardando o trem das 
Pedras Altas, onde estava o general. ,. 

Ficou em Bagé o alferes Murici com /73/ o vagomestre cui
dando do material e mais trinta praças, sendo algumas doentes. 
Chegou o trem, e às 3 horas, seguiu-se chegando em Pelotas às 11 
horas da noite e pousou junto à estação. 

Dia 21 
Ãs 8 horas seguiu-se para o porto e às 11 embarcou o regi

mento com o 19 batalhão no vapor Mercedes, que seguiu para Por
to Alegre. 

Dia 22 
Chegou-se a Porto Alegre às 1 O horas da manhã, fundeou o 

vapor ao largo; veio à bordo o dr. Júlio de Castilhos e deu ordem 
que só podiam desembarcar os oficiais e que o vapor seguiria para 
S. Jerônimo às 2 horas. A essa hora voltaram os oficiais e coman
dante com o presidente, coronel Teles, dr. Pinheiro e Possidônio 
que vieram despedir-se de seus amigos dos 2 corpos; chegou o va
por ao trapiche das Minas de Carvão do Arroio dos Ratos às 8 ho
ras da noite e af saiu para terra o regimen to; às 11 horas chegou o 
coronel Adolfo Mena Barreto, que tinha vindo também /74/ de Pe
lotas no Mercedes e fora pelo presidente nomeado comandante da 
coluna, que devia marchar contra o inimigo que estava nos municf
pios de Encruzilhada, Caçapava e Cachoeira; vindo também o ma
jor Bandeira que achava-se em Porto Alegre. 

Dia 23 
As 8 da manhã seguiu em uma chata rebocada pelo vaporzi

nho Farrapo o 1<? batalhão; e o regimento ficou aguardando a vol
ta da chata, para também se transportar para a vila de S. Jerônimo; 
voltando o Mercedes para a capital. Chegou o Farrapo ao meio-dia 
e às 3 seguiu-se chegando a S. Jerônimo às 4 e 1 / 2, recebeu-se af 
250 cavalos (ruins) e da praia seguiu o regimento pela rua principal 
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da vi la, fez continência na praça da matriz e foi acampar às 7 horas 
na costa do Jacui próximo à charqueada e graxeira do intendente 
(prefeito) tenente-coronel Canto. 

Dia 24 
Falhou-se no mesmo ponto sem alteração alguma. 

/75/ Dia 25 
De madrugada o coronel Mena Barreto deu ordem para o regi· 

menta transpor o rio Jacui e acampar junto à estação da Margem, 
o que efetuou-se em chatas rebocadas pelo Farrapo, passando so
mente os 1<?, 2<J e JC! esquadrões, com o major, seus oficiais e cava
los. 

Dia26 
Seguiu o 4<? esquadrão para Triunfo a fim de recrutar cavalos 

e seguiu para a Margem o comandante, ajudante, quartel (mestre) 
e música e ficou o regimento acampado no quilômetro n<? 2 próxi
mo a uma pequena estação; ficou em São Jerônimo o tenente Ce
dlio Machado com 10 praças para ir recebendo e faz~ndo embar
car mais cavalhadas. 

Dia27 
Embarcou o regimento com 165 cavalos e veio acampar junto 

à estação do Ferreira com as forças do general Lima, compostas do 
JC! batalhão da Brigada Militar, 1<? regimento da Reserva, 30 bata
lhão, uma ala do 13<? dito, 36<? corpo de S. Vicente sob o comando 
do tenente coronel José João. de Lima, 13<? provisório de Boquei
rão comandado pe /76/ lo tenente-coronel Manoel Augusto do 
Carmo; estando nessa força o .senador Pinheiro Machado e o coro
nel Salvador Pinheiro comandante de utna brigada. Veio da mar
gem e seguiu para o Umbú o 1<:? batalhão da Brigada Militar; e 2 
trens com cavalhadas. Nesse dia já estavam do lado oposto do S. 
Lourenço o 30<? e o 1JC! batalhões, mas, em vista da última noti
cia da direção do inimigo, que havia passado o Vacacai no passo 
do Rocha e dirigia-se ao Rosário, voltaram os batalhões e teve-se 
ordem de transportar tropas e cavalhada para a estação do Umbú. 
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Dia28 
Foi neste dia e não a 27 que passou o 1C! batalhão para o Um

bú e que voltaram de S. Lourenço as outras infantarias. Recebeu
se a desagradável e triste notícia de ter sido batida a coluna do bra
vo coronel Portugal sen'~o ferido o benemérito dr. Fernando Abot! 

Dia 29 
Embarcaram para o Umbú os 3Q batalhão da Brigada Militar, 

1Q regimento da reserva, 36Q e 13Q corpos provisórios, bem como 
muita cavalhada; embarcando /77 / também de noite: 9 30<? e o 
13Q batalhões, os 2Q e 3Q esquadrões do regimento os oficiais, com 
o major Bandeira e general Lima. 

Dia30 
Embarcou o comandante, o senador Pinheiro, com o 1C? esqua

drão e música do regimento é 200 homens que reunidos em S. Je
rônimo, TriunfcJ e Margem vieram formar um batalhão sob o co
mando do capitão Jaime da Silva Teles. 

Dia 31 
Continuou a chegar cavalhadas para as forças todas que se 

achavam acampadas junto à estação do Umbú. Caiu muita chuva 
durante o dia. 

Dia 1C? de setembro 
O general Lima deu a ordem do dia organizando a Brigada do 

modo seguinte: 1C? - 30<? e 13C? batalhões de infantaria e 2 bocas 
de fogo - comandante coronel Flores, que chegou nesse dia a Por
to Alegre; 2Q - O regimento, 1Q batalhão da Brigada Militar e Cor
po Civil de Rosário do tenente-coronel Agostinho Carvalho - co
mandante coronel Mena Barreto; 3C? - Forças /78/ civis de S. Je
rônimo, Triunfo, Cachoeira e Caçapava - comandante senador 
Ramiro Barcelos, comissionado em coronel pelo mesmo general Li
ma!! Fato este, que foi por mim (Pilar) muito contestado, como 
antimilitar e anárquico, dando em resultado o desprestígio da tão 
alta posição dos demais coronéis, não negando entretanto, o valor 
moral que vem dar às nossas forças a presença do importante cida

dão! Mas porque não veio ele no caráter do benemérito senador Pi-
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nheiro Machado? 4C? - 1C? regimento da reserva, 3C? batalhão da Bri
gada Militar comandado pelo tenente-coronel Tito Escobar que 
chegou nesse dia de Rio Pardo, 13C? corpo provisório e 36.corpo ci
vil - comandante coronel Salvador Pinheiro. 

Falhou-se nesse dia recebendo cavalhadas. 

Dia 2 
Recebeu-se cavalos vindos da Margem, da Ferreira e da Estiva 

e falhou-se ainda no mesmo ponto. 

Dia3 
Recebeu-se ordem de marcha no dia seguinte. 

/79/ Dia 4 
Levantou acampamento ao meio-dia toda a Divisão e apenas 

mudou-se para uma légua, mais ou menos, direção do Rosário, 
acampou toda a Força formando extensa linha em uma coxilha ao 
sair da várzea do /bicu(, entre o Umbú e a Estância Velha do coro
nel Sezefredo. 

Dia 5 
Falhou-se no mesmo ponto sem alteração. 

Dia6 
Levantou-se acampamento ao meio-dia e fez-se pouso entre a 

Estância da Limeira e a de Santa Vitória. 

Dia 7 
Marchou-se às 9 horas e passando-se o Santa Maria, junto à 

ponte, fez-se acampamento no Campo Nacional à esquerda da es
trada de ferro. 

Dia 8 
Levantou-se acampamento ao 1 /2 dia e se transpôs o Saican, 

abaixo da ponte; sabendo-se porém /80/ que o grosso das forças 
inimigas achava-se perto do R·osário, contramarchou a Divisão e se
guiu pela costa do Santa Maria acima, vindo acampar às 4 da tarde 
abaix o do p asso de São Simão. 
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Dia 9 
Marchou-se de manhã e acampou na Estância Velha; vindo a 

cavalhada em péssimo estado. 

Dia 10 
Levantou-se acampamento às 2 da madrugada e se acampou 

às 10 horas na Divisa, caminho do Rosário; por se ter recebido no
ticia de que o grosso do exército inimigo achava-se nos campos dos 
Ribas e Sales sobre o /bicu! da Armada, no lugar denominado Cai
xão. 

Dia 11 
Marchou-se às 8 horas e passando pelo Rosário, se transpôs o 

/bicu! e acampou-se na margem direita, à 1 da tarde; fez-se todo o 
trajeto abaixo de chuva e muito frio; às 4 da tarde levantou-se 
acampamento e regressou toda a Divisão, vindo acampar acima da 
vila (Rosário) sobre a margem esquerda do Santa Maria; e isto, de
vido às /81/ noticias exatas que se obteve de haver o inimigo pas
sado o lbicul, para a margem esquerda, no passo da Picada. 

Dia 12 
Marchou-se às 9 horas e veio-se pousar próximo à fazenda de 

S. Antônio, de Evaristo Ribas; e a/ se reconheceu que o exército 
inimigo seguia para Vacaquá, pelas notfcias colhidas e vestlgios cla
ros e evidentes encontrados. 

Dia 13 
Marchou-se às 8 horas e o regimento foi nomeado para a van

guarda; fez-se pouso em frente à fazenda de Santa Lionfdia, do 
mesmo Ribas; descobriu-se vestfgios contfnuos da passagem do· ini
migo. Durante os dias 12 e 13 choveu e garoou todo dia e fez mui
to frio. Encontrou-se muitos centos de cavalos cansados e mortos 
abandonados pela canalha inimiga. 

Dia 14 
Estando o Vacaquá cheio, marchou-se deixando o serro à es

querda e passou-se pelo banhado ainda muito fundo; e fez-se acam- . 
pamento, toda a divisão em linha, no alto /82/ de uma extensa co-
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lina em frente à casa de João Bragança. Nessa tarde foi visto um pi
quete inimigo que fugiu ao ver-nos; soube-se que ai tinham feito 
junção todas as forças de Salgado, Gomercindo, Tigre .e outros 
bandidos chefetes, e que muito mal de cavalos e d_esnorteados se
guiam em direção à fronteira de Livramento; soube-se também que 
o general Teles tendo passado a 10 ou 11 o Santa Maria no passo 
do Vieira, atravessando o Campo Seco, podia portanto, estar pró
ximo à nós, na margem direita do lbicuí da Armada. De tarde foi 
rendido no serviço de vanguarda, tendo cansado quase toda a cava
lhada. 

Dia 15 
Levantou-se acampamento às 9 horas e marchou-se em dire

ção à costa da Serra do Caverá, onde chegou-se e fez-se acampa
mento às 4 da tarde. 

Dia 16 
Sabendo-se, por descobertas feitas, que o inimigo seguia 

pela serra para o lbirapuitã, /83/ levantou-se acampamento às 8 
horas e atravessou-se a serra, vindo fazer pouso próximo ao passo 
das Catacumbas, no dito rio. Nesse dia a vanguarda de forças do 
tenente-coronel Agostinho Carvalho prendeu dois indivíduos en
tregues novamente pelo general Lima ao tenente-coronel Agosti
nho, este os mandou degolar, imprudentemente e com cínica os
tentação, em um banhado no flanco direito da coluna! foi encarre
gado de tal serviço o alferes Cec//io Carneiro da Fontoura e execu
tores - um negrinho por nome Pedro ex-escravo de Valeriano Tei
xeira de Souza e um outro caboclo. 

Esse fato hediondo e de cpnseqüências futuras assaz lamentá
veis, não passou sem o protesto do comandante do 1<! regimento, 
que acha revoltante o assassinato vil (aqui foi riscada a palavra e in
defeso) de homens presos; declarando que se é necessário, a bem 
da pátria, matar-se os conspiradores, mate-se-os com honra para a 
mesma pátria e sem deixar outros iniciados no crime! sejam eles 
fuzilados na frente da tropa, que será mais honroso e edificante o 
exemplo. 
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/84/ Dia 17 
Passou-se o passo das Catacumbas e como houvesse demora 

das carretas na passagem e começasse a chover, fez-se pouso uma 
légua adiante, sobre uma restinga afluente do lbirapuitã; choveu 
todo o resto do dia e noite. 

Dia 18 
Marchou-se às 8 da manhã e debaixo de forte chuvisqueiro e 

frio passou toda Divisão o arroio S. Diogo em um lugar muito feio 
e correntoso, cuja passagem foi diflcil e-perigosa; ficaram todas as 
carretas na margem direita (foi riscada a palavra esquerda) por já 
ser noite. Em todos os lugares que se passava encontrava(m)-se ves
tlgios de haver passado al na véspera o bando devastador que por 
escârneo a esta pátria se intitula Exército libertador! O nosso 
acampamento de hoje é no mesmo deles ontem. 

Dia 19 
Marchou-se como de costume, sempre pelo rastro do bando 

vil e bandido, e fez-se pouso próximo aos cercados da casa do ci
dadão lco Macedo, casa importante /85/ de comércio e indústria, 
porém infelizmente saqueada 3 vezes pelos maragatos! apresentan
do um aspecto contristador. 

Dia20 
Fatalmente, neste aniversário tão glorioso nos anais da histó

ria rio-grandense, o heróico 1CJ regimento pela falta absoluta de 
cavalos para marchar, foi obrigado a inutilizar todo seu arreamento 
e continuar a marcha a pé ! (à pé), fato este, que contristou em ex
tremo ao comandante, ver seus soldados apé (à pé) depois de tan. 
tos e tão assinalados serviços terem prestado ! e tudo isto, como re
sultado da péssima administração do serviço geral desta coluna e 
até mesmo parecendo, que a inveja e o baixo sentimento de egols
mo de alguns, concorreu muito diretamente para que o regimento 
ficasse sem cavalos e dessem ordem ao general Lima, p ara este de
terminar que o arreamento fosse queimado!! A campou-se na mar
gem esquerda de uma restinga além do Paipasso (Passo da Carpi
lheira); tendo-se recebido notlcia da vanguarda de que o inimi
go agachava-se em lnhandut' 1861 há duas léguas de nós. Neste dia 
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o estado de nossa coluna, era tal que estava quase toda de infanta
ria por falta de animais. 

Dia 21 
Marchou-se ao clarear o dia e veio-se descansar e carnear na 

margem esquerda de uma restinga, caminho do ATegrete; marchou
se às 3 da tarde; mas, tendo-se comunicação de vir procurando in
corporar-se a esta coluna o general lzidoro e coronel Firmino de 

.. Paula com 1.000 homens vindos do Livramento, o general Lima re
solveu esperá-los e fez acampar a divisão em linha, com o fundo 
para a mesma restinga e frente para a fazenda da Boa Vista. Antes 
de acampar as brigadas fizeram algumas manobras. Nesse dia a vflil
guarda pegou 3 soldados inimigos, que confirmaram a noticia de 
estar seu exército em lnhanduf. 

•• 

Dia22 
Esperou-se o general lzidoro, fez-se descobertas e alguns cor

pos fizeram exercfcios; falhou-se a( nesse dia. 

/87/ Dia 23 
Não tendo chegado o general lzidoro e tendo-se descoberto o 

acampamento do inimigo, reunidos Gomercindo e Salgado em 
lnhandu f, marchou-se de madrugada e se transpôs o dito rio no pas
so do Guedes ao meio-dia; sabendo-se porém que os inimigos ha
viam descido em direção ao passo do Mariano Pinto; depois de se 
ter carneado e descansado um pouco, levantou-se acampamento às 
5 da tarde e marchando até 2 da madrugada, veio-se descansar e 
amanhecer próximo à casa de comércio do Beltram. 

Dia24 
Marchou-se durante o dia, parando-se para carnear e dar al

gum pasto aos animais e marcha(ldo-se até às 11 horas da noite fez
se pouso próximo à fazenda do Baltar em frente aos 3 Capões. 

Dia25 
Marchou-se à 4 da madrugada, seguindo na vanguarda o coro

nel Salvador Pinheiro com toda cavalaria que pôde montar /88/ al
cançou ainda as forças de Salgado no passo do Mariano Pinto e 
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tiroteou-os tomando 4.000 animais que ainda não tinham podido 
passar. Soube-se também que Gomercindo já havia transposto o 
/bicu/ no passo do Silvestre. Nesse dia descia pela costa do lnhan
dul o chefe inimigo Manoel Machado com um corpo de 200 a 300 
homens, que haviam ficado à nossa direita em Caverá, e ignorando 
nossa posição, procurava pelo nosso flanco direito reunir-se aos 
seus companheiros, porém em frente à casa de Dinarte de Barros, 
sendo descoberto por nossos flanqueadores retrocedeu e passou o 
lnhanduf mais acima, deixando um prisioneiro e levando um nos
so que andava em potreações. A vanguarda continuou de linha es
tendida e em forte tiroteio com o inimigo que da margem oposta, 
apoiado nos matos e barrancos sustentava forte guerrilha; adian
tou-se a 1? brigada, composta de 13 e 30 de /89/ infantaria uma 
metralhadora e 2 canhões, chegando ao passo à uma hor~ da ~arde, 
tomou conta da posição, sustentou fuzilaria e metralha até escure
cer, sem que o inimigo abandonasse seu escolhido posto; a fuzilaria 
continuou durante a noite de ambas as partes. 

Dia 26 
Continuou a guerrilha. Estando a barca e as canoas do lado 

inimigo, tentando este destruí-las e não conseguindo pelos prejuí
zos que sofriam do nosso fogo; começou-se as tentativas de passar 
alguma força para trazer as barcas para a passagem; escolhidos os 
nadadores, foram mandadas _10 praças do regimento e mais praças 
de outros corpos, conseguindo somente galgarem a margem inimi
ga o cabo do regimento Francisco Pedro José e o.soldado do 1<? ba
talhão da Brigada Militar (espaço em branco destinado ao nome do 
so ldado) mostrando ambos um valor admirável pelo perigo que 
corriam da fuzilaria inimiga que chovia balas sobre eles; o major do 
mesmo batalhão Tomaz Teixeira, que heroicamente atirara-se ao 
rio com as 2 praças acima e mais 8 /90/ não conseguiram vencer a 
correnteza das águas e voltaram à margem donde partiram; um sol
dado do batalhão saiu na outra margem, porém muito abaixo e no 
meio das balas inimigas; zombando delas com a calma peculiar aos 
legltimos heróis, o cabo Francisco Pedro apoderou-se da barca 
conduziu-a com seu companheiro ao nosso lado, e depois, tendo 
também se apossado de uma canoa, foi buscar o qutro camarada 
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que se achava ocu 'to do inimigo no mato da barranca do rio ! Nessa 
ocasião o inimigo sofreu graves prejuízos das nossas metralhas e 
desmoralizado com a falta dos meios de segurança pela toma.da das 
barcas, arredou-se da margem estendendo linha ao longe, donde 
continuou a fazer fogo sobre o nosso acampamentà. que estava em 
linha nas T?s colinas da costa do rio; durante todo o tiroteio passa
ram balas e mesmo atingiram ·à (a)s nossas barracas em grande 
quantidade, ferindo alguns cavalos; à uma hora da tarde o inimigo 
havia abando- /91 /nado o campo; e feitos ligeiros reparos na bar
ca, fez-se a passagem da 1? força, composta de uma companhia do 
13CJ batalhão, que procedeu ao reconhecimento da costa encon
trando 6 cadáveres, algumas armas e arreios na praia. Continuou a 
passagem da tropa, ficando do outro lado o 13CJ e o 309 batalhões. 
Foram feridos da nossa gente um alferes do 36CJ de cavalaria de S. 
Vicente, levemente nos dois braços, e um soldado de artilharia 
com uma bala no braço e lado esquerdo. 

Dia27 
Continuou-se com a máxima atividade a passagem das forças 

e cavalhadas, havendo entretanto muita morosidade por ser a bar
ca de muito pouca capacidade e as cavalhadas estarem muito res
sabíadas do rio, que é la!go e muito correntoso. 

Dia28 
Continuou-se o mesmo trabalho, em péssimas condições, pela 

falta de direção no serviço, por pretenderem diversos, sem compe
tência, dar ordens simultâneas e anárquicas. A única barca que ha
via· foi a pique à noite. 

/92/ Dia 29 
O tenente~oronel José João éie lima conseguiu, depois de te

rem desanimado, tirar a barca do fundo em menos de uma hora! 
continuaram assim os trabalhos interrompidos por muitas horas. 
Às 2 da tarde vieram rio baixo 2 lanchões carregados de milho, fa· 
rinha e feijão, que foram pegados pelo general e senador Pinheiro e 
mandados descarregar, para auxiliarem a passagem, que se efetuou 
com muita rapidez. Estava, desde a véspera, se fazendo a passagem 
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das cavalhadas em um porto abaixo do passo, sob a direção do co
mandante Pilar. Recebeu-se noticia de que o inimigo havia atacado 
e tomado a cidade de ltaqui, que estava quase desguarnecida! pois 
só tinha 200 homens do 19<? corpo provisório sob o comando do 
dr. Aureliano Pinto Barbosa, que quase nenhuma resistência pôde 
oferecer aos vândalos reunidos de Gomercindo e Salgado! Este 
fato lamentável de incúria e até /93/ mesmo inépcia, é devido so
mente à inércia do general Hipólito Ribeiro em Uruguaiana, onde 
se tem conservado sem atender os passos do /bicu! e nem de ltaqui 
e S. Borja, único dever que lhe correspondia, já que não se dispu
nha a perseguir o inimigo. 

Dia30 
Terminou a passagem de carretas, bois e cavalhada ao 1 /2 

dia; levantou-se acampamento e mudou-se o campo para uma légua 
acima do passo, próximo à fazenda do cidadão Ivo Escobar. 

Dia 19 de outubro 
Marchou-se em direção ao Povinho dos Boqueirões, por se ter 

sabido que o inimigo, de /taqui seguira à que/e rumo; descansou-se 
do meio-dia às 3 horas, na fazenda de Santo Cristo; e devido a essa 
forçada marcha até alta noite, e sem lua, ficaram extraviados mui
tos (?) de diversos corpos, que até /94/ o dia seguinte não se ti
nham reunido. 

Dia2 
Marchou-se pela estrada real e na mesma direção, descansan

do-se algumas horas além da casa comercial do cidadão André Gu
dole, a qual foi saqueada pela horda de bandidos que levava 24 ho
ras de diferença em nossa frente, bem como foram horrivelmente 
depredada a fazenda do cidadão coronel José Pereira de Escobar e 
o_utras muitas. Continuando a marcha, fez-se pouso próximo à en
cruzilhada da estrada que de S. Francisco (de Assis) passa para S. 
Borja, próximo à serrinha do lguariaçá. 

Dia3 
Levantou-se acampamento às 5 da manhã e às 11 sesteou-se 

na costa do arroio lguariaçá, passo da Porteira junto à casa de João 
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Belm onte; continuou-se a marcha às 3 horas, e veio:se fazer pouso 
junto à antiga fazenda dos Mouras. 

Dia4 
Marchou-se de manhã e sesteou-se no passo do /tu; conti

nuando a marcha às 3 horas /95/ e veio-se pousar em uma restinga 
distante do Povinho 2 légua~, próximo às pontas do ltacuruf. Nes
se dia os inimigos passaram pelo Povinho sem fazerem maiores da
nos, como de costume, apenas levando alguns gêneros e passando 
vales às casas comerciais de Ilha da Fontoura e tenente-coronel 
Carmo. Houve pequeno tiroteio com uma pequena força nossa que 
retirou levando toda a cavalhada do municfpio em direção ao Ca
rovi. De tarde o coronel Firmino de Paula tomou posse da vila, com 
sua coluna de 900 homens que chegava do Passo Novo. 

Dia 5 
Levantou-se acampamento às 4 da madrugada e seguiu-se dei

xando o Povinho à direita .e procurando-se a direção. da estrada de 
Cruz Arta, para onde se dirigia o inimigo; sesteou-se em uma res
tinga e uma légua do Povinho justamente onde os maragatos ha
viam pousado, e aí se encontrou diversos livros e papéis da Coleto
r ia (atual exatoria) e Intendência (atual prefeitura), que eles ar
rombaram e tiraram os papéis; continuou-se a marcha /96/ às 4 ho
ras e caminhou-se mais uma légua, acampando-se próximo à briga
da do coronel Firmino de Paula. 

Dia6 
·Marchou-se do mesmo modo e fez-se pouso na margem direi

ta do lnhacapetum, fez-se af a marcha durante o dia abaixo de 
chuva. 

Dia 7 
Marchou-se igualmente, vindo fazer pouso no Espinilho;jun

tou..se à divisão o coronel Salvador Pinheiro, que do Mariano Pinto 
havia subido pelo Uruguai p?Jra mobilizar forças que havia em S. 
Borja e S. Luiz, e de fato trouxe 500 homens sob o comando do 
tenente-coronel Pitam, e alguma cavalhada para as forças tocando 
103, de péssima qualidade, para o regimento. Ficou a brigada do 

89 



coronel Firmino de Paula fazendo a retaguarda e seguiu a do Pitam 
fazendo a vanguarda. 

Dia8 
Seguiu-se passando os campos de Santa Tecla e tomou-se pa-

ra a esquerda por um atalho, passando-se o arroio Guassu r em pas- ~ 

so horroro /97 I so, sesteou-se na margem direita; recebendo-se no-
tícia de que o inimigo todo reunido seguia vascilante o caminho da 
Cruz Alta, receioso das forças que sob o comando do general Artur 
Oscar, haviam subido a serra pelo Pinhal na direção daquela cida-
de, a cortar-lhes a frente, julgou-se que pretendessem desviar dei-
xando Cruz Alta à direita para seguiram sua devastadora rota pelos 
municfpios de além; (sic) fez-se pouso no lajeado do João Ouri-
"1?S. 

Dia9 
Marchou-se às 5 da manhã e se transpôs a ponta do ljuizinho 

vindo-se sestear no Cadeado fazenda de João Raimundo Prates; 
continuando-se a marcha, fez-se pouso à três léguas da cidade. 

Dia 10 
Levantou-se acampamento às 2 horas da madrugada e chegou

se· à cidade da Cruz Alta às. 8 da r_nanhã, fazendo-se ac!ampamento 
além do cemitério, próximo a um captfo. Souoe-se que o exército 
inimigo seguia a direção de Passo Fundo, e que na cidade não ha
via causado maiores danos /98/ no comércio, levando o aparelho 
telegráfico da estação e papéis da mesma e da Intendência. O coro
nel João Gabriel que estava com 500 homens mal armados, e sem 
poder oferecer resistência, retirou-se para o lado da Vila Rica (an
tiga denominação da atual Júlio de Castilhos), regressando ao nos
so lado neste dia. O inimigo continuou levando toda a cavalhada 
existente na cidade e por onde passava e podia extender o seu fatf
dico leque de arrebanhadores do alheio! 

Dia 11 
Levantou-se campo às 8 horas e ao meio-dia sesteou-se em 

um capão às 3 léguas da cida.,de, caminho do Passo Fundo; indo-se 
pousar no lugar denominado Lagoões. 
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Dia 12 
Marchou-se às 5 da manhã e às 7 e 1 /2 deu-se pasto à cavalha

da p róximo ao capão dos Porongos, lugar onde houve um combate 
na guerra de 1835. Nesse dia o coronel Manoel do Nascimento 
Vargas chegou de S. Borja com 50 praças e 400 cavalos para as 
forças, recebendo o regimento 50 d_esse /99/ número. No dia ante
rior fora preso pelas forças do célebre. bandido Gomercindo.o dis
tinto republicano capitão honorário Manoel João de Morais Silvei
ra, chefe prestigioso no 4<! distrito da Cruz Alta e que andava e~
preitando o inimigo somente com 4 praças; vendo passar as forças 
de Salgado com divisas encarnadas e com algum intervalo, outros 
de divisas brancas, julgou que estes fossem de nossas forças e assim 
caiu nas garras dos bandidos. Era homem de valor provado e deu 
ainda uma inconcussa prova de sua coragem e grandeza d'alma, es
crevendo depois de preso o seguinte cartão à sua esposa: " Querida. 
esposa e filhos - Naõ se assustem. Vou preso porém vou franco, 
tenham coragem que isto são coisas que acontecem a homens -
11-10-93", cartão este que foi remetido por um velho de nome Ge
neroso e visto pelo senador Pinheiro e comandante Pilar, que to
mou nota. 

Cóntinuou-se a marcha e fez-se pouso em uma restinga à lé
gua e meia da sesteada. 

/100/ Dia 13 
Marchou-se às 5 horas e às 10 foi encontrado o cadáver do 

desventurado capitão Manoel João, que acima falamos, degolado e 
com dois balaços, um no peito e outro de (sic) ouvido, estava semi
nú e atirado no campo junto a uma restinga à direita da estrada, 
em lu!Jfir bem descoberto mesmo para ser visto por nós! Mais um 
(crime?) de horrorosa infâmia que mais enrijecerá a fibra patriótica 
dos bons republicanos. Sesteou-se na margem esquerda do Jacu! e 
pousou-se légua e meia além sobre uma restinga. 

Dia 14 
Marchou-se igualmente passando-se às 10 horas do dia pelo 

pequeno povoado denominado Carasinho que dista de Passo Fun
do 7 léguas; pousou-se na costa de uma restinga e 2 léguas de Cara
sinho. 
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Dia 15 
Marchou-se às 3 da madrugada e às 6 da tarde passava a divi

são pela rua principal da bela e florescente vila / 101 / de Passo F un
do, indo acampar na costa do arroio próximo ao passo. Nesse dia, 
como nos demais, soube-se e viu-se vestfgios frescos da passagem 
do bando devastador, que sempre fugindo de nós, procurava a 
fronteira de Santa Catarina ou a capital deste Estado, pela estrada 
do sertão do Mato Castelhano. Recebeu-se aviso de Porto Alegre, 
pela Cruz Alta, de que o general Artur Oscar regressava com sua 
coluna para subir a serra por São Leopoldo e São Francisco de 
Paula a fim de sair na frente do inimigo, já que isto não conseguiu 
na Cruz Alta, vindo só até Vila Rica; o coronel Firmino com sua 
brigada que seguira da C. Alta, a reforçar a força do general Oscar, 
seguiu pela estrada da So/edade. O inimigo seguiu para a picada do 
Mato Castelhano, a qual já se acha interposta à passagem dele pelas 
forças do Passo Fundo sob o comando do coronel Gervásio Lucas 
Anes, capitão Chachá e E/eu / 102/ tério, contando mais ou menos 
1.000 homens e com bons elementos de resistência. 

Dia 16 
Levantou-se acampamento às 5 da manhã e veio-se acampar à 

meia légua do Mato Castelhano, próximo a um engenho velho; aí 
foi deliberado em conselho dos chefes abandonar as carretas e se
guir a marcha no dia seguinte por uma outra picada, levando as 
munições em cargueiros e carrocinhas, atenta à circunstância de ter 
o inimigo transposto o Mato (Castelhano) pela estrada real que na
turalmente trancou para evitar ou · entorpecer nossa marcha, visto 
que Gervásio e Chachá procuraram de preferência forti f icarem-se 
no Mato Português; tratou-se portanto, dos preparativos para a 
marcha durante à tarde e noite. 

Nesse dia, o coronel Salvador tendo-se adiantado com as cava
larias de sua brigada e do tenente-coronel Pitam, bateu e desbara
tou um grande grupo de federais que sob o comando de Amancio 
Cardoso, procurava, vindo da Palmeira, incorporar-se ao ban
do, / 103/ matando nove, aprisionando oito e tomando 50 cavalos, 
sendo alguns encilhados. 
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Dia 17 
Tendo se explorado a picada da estrada real e desobstrufdo 

as derrubadas de pinheiros que os inimigos atravessavam ao nosso 
caminho, o general deu ordem para seguirem as carretas como an
tes; marchou-se às 7 da manhã, às 8 entrou-se na picada do Mato 
Castelhano que tem de extensão 3 léguas e meia, saindo no Campo 
do Meio às 2 da tarde, e sesteau-se próximo ao povoado denomina
do: Povinho do Campo do Meio. Tendo o inimigo passado este ma
to sem a menor resistência e supondo-se que Chachá estivesse no 
Mato Português, mesmo porque houve um prisioneiro bugre que 
disse estarem brigando desde a véspera, marchou-se às 6 da tarde e 
pousou-se às 11 da noite junto ao cemitério, tendo na frente a 4? 
brigada e a do Pitam. 

Dia 18 
Seguiu-se de manhã e às 1 O horas a vanguarda / 104/ começou 

a ver piquetes inimigos de sua retaguarda que guarnecia a boca ria 
picada do Mato Português, atropelando esses piquetes e procuran
do reconhecer a posição à viva força, sob o comando do bravo e 
destemido coronel Salvador Pinheiro, encontrou séria resistência 
e travou-se renhido tiroteio que durou 2 ou 3 horas, morrendo um 
furriel e 3 soldados nossos e sendo feridas mais 3 praças e deles, 
mortos 13 indivfduos; ao anoitecer aproximou-se a divisãq e acam
pou perto da picada, ficando a vanguarda de linha extendida e pre
parada para qualquer ataque. Soube-se que o inimigo ao chegar a 
esta picada, recebera 2 ou 3 descargas das forças de Chachá que re
tirou imediatamente a caminho de Lagoa Vermelha, por falta de 
elementos de resistência que não eram como se supunha, não tinha 
mil homens, muito poucas armas e munições. 

De noite o te_nente-coronel lrineu Afonso com 2 oficiais e 
20 praças assaltou o acampamento do inimigo na picada, perdendo 
ai o tenente quartel-mestre de seu corpo (espaço em branco) / 1 Qr.\/ 
mas, tendo a grande glória de tomar do inimigo uma gran.de ban
deira nacional que eles traziam, algumas armas e munições; foi um 
ato de grande audácia e de uma bela eficácia pelas presas feitas e 
mortes que conseguiram. 
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Dia 19 
Marchou-se às 9 da manhã depois de ter sido explorada a pi

cada, que foi abandonada pelo bando, logo depois do assalto que 
sofreram; saiu-se da picada às 2 da tarde e no trajeto viu-se uma pe
quena derrubada, única barreira posta ao inimigo pelo senhor Cha
chá; viu-se 5 carretas queimadas e muitos animais abandonados pe
lo mato; sesteou-se ao sair a picada junto à Colônia de Monte Case
ros, pequeno povoado em estado decadente; à tarde fez-se mais 
uma légua e pousou-se junto a um forte lageado. 

Dia20 
Levantou-se acampamento às 5 da manhã e ao meio-dia pas

sou-se a vila da Lagoa Vermelha e sesteou-se a meia Légua, cami
nho de Vacaria /106/ pousando-se no mesmo ponto. 

Dia 21 
As 8 da manhã apareceu junto ao nosso campo um corpo do 

inimigo comandado pelo oriental Cezário Saravia, primo do céle
bre bandido Gomercindo, traziam cento e tantos a duzentos ani
mais arrebanhados para os lados do lugar denominado Barracão, 
para onde se havia retirado Chachá com ~ua força; só ao estarem 
mui próximos a nós é que reconheceram-nos e retiraram precip(
tadamente afastando-se à esquerda da estrada da Vacaria, isto sou
be-se imediatamente por um nosso, que prisioneiro em ltaqui con
seguiu escapar-se. Seguiu imediatamente em perseguição o coronel 
Salvador Pinheiro com o corpo do major Bento Porto pelo flanco 
direito, o regimento pelo centro e 200 homens do tenente-coronel 
Pitam pela esquerda, perseguimos muito, porém nada se conseguiu 
por irmos muito mal de cavalhadas e eles ao contrário; acampamos 
a uma légua do grosso da divisão /107 I e próximo à fazenda do ale
mão José Ofman Filho. 

Dia 22 
Reunidos à divisaõ marchamos até uma hora da tarde e acam

pou-se debaixo de chuva, ai pousando por se terem atrasado muito 
as carretas. 
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Dia 23 
Levantou-se acampamento às 5 da manhã e acampou-se ao 

meio-dia; e tendo-se visto no flanco esquerdo um grupo inJmigo de 
30 a 40 indivíduos com cavalhadas, o general mandou perseguir 
conseguindo-se prender dois indivfduos e uns 50--animais; pousou
se no mesmo ponto. 

Dia24 
Levantou-se acampamento às 5 horas e passou-se dois arroios 

denominados de Santa Rita; sesteou-se em um alto próximo a uma 
fazenda, à tarde fez-se mais légua e meia e pousou-se cerca da vila 
uma légua. 

Dia25 
As 9 da manhã a divisão atravessou pela rua principal e praça 

a vila da Vacaria e acampou próximo ao 1CJ /108/ capão, além do 
cemitério. Soube-se que a coluna do general Artur Oscar estava em 
São Francisco de Paula e as forças do Santos Filho estavam nas Co
lônias Caxias, e etc.! Chachá, até então, não se havia reunido a 
nós! falhando assim todos os auxflios que esperava-se . .. e o inimi
go seguindo sempre caminho de Santa Catarina, onde conta com 
recursos e o apoio dos vasos de guerra revoltados. 

Dia26 
Falhou-se no mesmo ponto e houve reunião dos chefes: ge

neral Lima, senadores Pinheiro e Ramiro, coronéis Flores, Mena 
Barreto, Salvador, Caminha e Vargas e foi resolvido ir o coronel 
Flores a Porto Alegre informar minuciosamente ao Governo: do 
estado das forças e suas necessidades de recursos inadiáveis, como 
fardamento e vfver~s, pois a tropa está quase toda semi nua e atra
i.essamos povoados depredados pela rapinagem do bando vil dos la
rápios; e bem assim, que seguisse a divisão em direção à fronteira 
de Santa Catarina, a /109/ fim de aguardar ordens e instruções do 
governo. Deram parte de doente diversos oficiais e procuraram re
colher-se à capital, porém o general deu ordem que se deviam tra
tar mesmo na vila onde ficava o médico, dr. Nestor cuidando de 
todas as praças doentes; não se sujeitaram a esse alvitre e seguiram 
sem licença para Porto Alegre: os tenente_s Benjamim, Trojilho, ai-
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feres A tanagildo e Dutra do 309 batalhão e 29 tenente da artilharia 
Sá, procedimento muito lamentável e que deve ser reprimido ener
gicamente. 

Dia 27 
Levantou-se acampamento ao meio-dia e seguiu-se pela mes

ma estrada que foram os maragatos (denominação popular dos ini
migos da Pátria) em demanda da fronteira. Nesta manhã e na noite 
anterior fez um frio glacial e viu-se geada como no rigor do inver
no. Pousou-se a duas léguas da vila. 

Dia 28 
Fez muito frio e geou mais ainda do que no dia e noite ante

rior, fenômeno que dizem ser mui comum / 11 O/ em qualquer esta
ção aqui nestas tão altas regiões. Nesse dia foram encontrados pró
ximo a um banhado no nosso flanco esquerdo, dois cadáveres fei
tos pelo maragatos em sua passagem, um de um homem velho, al
to, robusto e barbado, o outro de negro vulgar. 

Regressou, dizem que para Porto Alegre, o senador Ramiro 
Barcelos levando em sua companhia 7 oficiais, 40 praças e mais 
200 cavalos e mulas ! Eis al o coronel de 1C! de setembro! Sesteou
se na margem esquerda do arroio Socorro, à tarde fez-se mais uma 
légua e sesteou-se. 

Dia29 
Levantou-se acampamento às 10 horas e fez-se pouso na mar

gem esquerda de um lajeado próximo uma légua, mais ou menos, 
do povoado denominado Capelinha do Bom Jesus. Nesse dia viu-se 
muitos lugares de acampamentos inimigos e soube-se que seu exér
cito estava no Capá"o Bonito. / 111/ . 

Dia30 
Levantou-se acampamento às 5 da manhã passou-se deixando • 

a Capela um pouco à direita, seguindo-se a estrada que segue para a 
fazenda dos Auzentes, marchou-se até meio-dia e a vanguarda des-
cobriu a retaguarda inimiga ou um grande piquete de 100 a ioo 
homens, com quem tiroteou, saindo um soldado nosso ferido, ten-
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do eles perdido um, vendo-se que levavam ferido outro bem como 
tomou-se 3 cavalos encilhados. !\/esse dia fez-se 2 prisioneiros, qu'3 
entregues a um contingente comandado pelo capitão Manoel Aprí
gio da Cunha, foram mandados executar miseravelmente. Procedi
mento indigno e que será sempre condenado pelos que amam a 
moral. Um desses indivt'duos era oriental e o outro era ex-prõ-:a 
do 6C! regimento de cavalaria, pr_isJOneiro em D. Pedrito; este decla
rou que no bombardeio do passo do Mariano / 112/ Pinto morreu 
o 2C! tenente de artilharia Tomaz de Aquino Carlos de Araujo, que 
desertando do exército apresentou-se ao exército libertador, onde 
ocupava o posto de major. 

Dia31 
Marchou-se às 9 da manhã, tendo-se mandado descobertas pa

ra frente sem que se descobrisse o inimigo e vendo-se somente ves
tígios de acampamentos e marchas; pousou-se nos campos da Fa
zenda dos Auzentes. 

Dia 1C! de novembro 
Marchou-se às 6 da manhã e sesteou-se na margem direita de 

um lajeado denominado "Arroio do Manoel Leão" recebeu-se par
te da vanguarda de que o inimigo havia transposto a divisa do Esta
do para Santa Catarina; marchou-se de tarde e pousou-se mais uma 
légua adiante. 

Diá2 
Caminhou-se 3 léguas, mais ou menos, sem incidente algum; 

choveu quase todo o dia e noite anterior. 

Oia3 
/113/ Levantou:se acampamento às 5 da manhã e sesteou-se 1 

e meia légua do Rio Pelotas, passo da Cadf!ia, divisa do Estado de 
Santa Catarina, o qual já havia transposto o inimigo desde a véspe
ra; pousou-se no mesmo ponto. 

Oia4 
Mudou-se acampamento para um rincão um pouco à esquer

da do caminho do passo. Tendo-se explorado o passo e estrada, re-
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conheceu-se o pémmo caminho !)nico a percorrer, se não impossí
vel para a artilharia com certeza de uma dificuldade extrema! t/CJ
tando então o general e senador Pinheiro de todas providências 
posslveis para se efetuar a passagem. Foi m andado um próprio a 
Porto Alegre levar comunicações ao governo da passagem do inimi
go e de nossa situação atual. Nesse dia a vanguarda composta do 
regimento do major Bento Porto, mandanoo 4 praças ao outro la-
do do rio, foram elas perseguidas pelo inimigo, que se achava em
boscado, escapando-se somente dois, que atiraram-se a nado, vin· 
do /114/ um ferido nas costas levemente, não se sabendo o fim 
que tiveram os outros dois_ 

Dia5 
Falhou-se no mesmo ponto, continuando nas diligências do 

conserto do caminho; e aprestas de cargueiros para bagagens e mu
nições, visto que as caffetas e carroças teriam de ser abandonados 
iffemediave/mente. 

Dia6 
Mudou-se acampamento para mais próximo da picada, que 

ainda não estava· em estado vadeiivel, maximé pela chuva que caiu 
nos dois dias anteriores. Na noite de 5 para 6 desertaram 48 ho
mens do 2<! corpo provisório sob o comando do tenente-coronel 
Agostinho Carvalho, entre eles o capitão Eliziário Silveira de Bi
tencourt e os alferes A -.e/ino Silveí ra de Bitencourt, Eduardo An
tônio Severo e Cristina (espaço em branco) levando a melhor cavai
lhada que possuía o corpo, assim como armamento Comblain e 
munição abundante, tenlfio.se sabido.que achava-se muito próxima 
de nós a coluna do coronel Firmino de Paula e capitão Cháchá, to
mou-se providências /115/ avisando-se para ·que proviri/enciassem 
na captura dos aludidos desertores, bem como que apurassem a 
marcha a fim de fazerem junção a esta coluna. 

Dial 
A divisão aproximou-se do passo, passando as 3'!, 4í! e 6í! bri

gadas, sendo desmontadas as peças de artilharia e metralhadoras, a 
fim de serem conduzidas a braços, por ser impossf vela tração por 
animais, devido à natureza do caminh o, picada e rio, na extensão 
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de mais de légua, que a travessia mais 1í1via, escarpada e horrorosa 
que se pode figurar! Mesmo tendo-se visto passar um exército a/ 
ainda se duvida! O regimento foi nomeado para fazer a guarda da 
retaguarda, no intuito de evitar a continuação das deserções em 
massa, como se deram no corpo do tenente-coronel lrineu que de
sertaram 40 homens; no das forças de Cruz Alta "támbém grande 
número e etc . .. acampando portanto a meia légua do passo. 

Dia 8 
Continuaram os trabalhos da passagem /116/ Apresentaram

se ao comandante Pilar diversos correligionários emigrados de San
ta Catarina e que passaram o rio nas pontas (rio das Contas e das 
Capivaras) entre eles o dr. Vasco, Juiz de Direitos (sic) de São Joa
quim, alferes do 9C? regimento Sebastião Amado, 2C? tenente de ar
tilharia Edmundo Schimit, 1 cadete, 1 sargento e mais indivlduos 
civis que procuravam refúgio no FUo Grande (do Sul) ou amparo 
em nossa coluna; contaram e trouxeram jornais de Lajes e Dester
ro, por onde se soube que estava o Estado de Santa Catarina todo 
revoltado e em poder dos federais, que tinham instalado al um go
verno provisório, do qual é chefe o oficial da Marinha Frederico 
Guilherme de Lorena, seus ministros Anlbal Cardoso e Mourão dos 
Santos, seus agentes em Montevidéu Gaspar Martins e em Buenos 
Aires Demétrio Ribeiro, sendo este encarregado de contrair um 
empréstimo ali! chamando o tal governo a Guarda Nacional às ar
mas, nomeando general de brigada graduado comandante em chefe 
da mesma Guarda Nacional o célebre Laurentino Pinto Filho! Co
ronel comandante /117 Ida guarnição de Lajes o insignificante 
Paulino das Chagas Pereira, digno irmão do Hipólito, desertor da 
Escola Militar e do Gaudêncio do 59 regimento, que em Bagé mui
to tem trafdo nossa causa! Soube-se então, que o 25f? batalhão de 
infantaria se havia entregado ao inimigo por ter sido traldo seu co
mandante coronel Serra MartinS;, entregando dois canhões e duas 
metralhadoras e que o Estado de Santa Catarina estava submetido 
ao tal Governo Provisório Instituído para salvar a Constituição e 
as leis da República dos Estados Unidos do Brasil, o qual deitou lo
go proclamação e uma fieira infinda de Decretos, desmanchando e 
criando o que pode a filáucia e a·pretenção de criminosos audazes! 

Nesse dia correram boatos, na frente e em S. Joaquim, que o 
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Desterro tinha sido retomado por nossas forças vindas do Paraná e 
por mar em dois encouraçados vindos da Europa, e por isso fo i sus
tada a passagem até se colher a verdade a respeito. 

Dia 9 
O regimento retirou para próximo à casa de / 118/ Firmino 

Paim, lugar do acampamento do dia 3 , por haver bons pastos. Nes
se dia veio um próprio do general Artur Oscar trazendo cargas e te
legrarnas do Ministro da Guerra com data de 1C?, comunicando que 
estava Artur em Torres já passando o Mampi tuba, que pelo Paraná 
jfJ devia ter entrado o general Argolo e que esta divisão devia inva
dir o quanto antes o Estado vizi no em perseguicão do inímíoo: 
continuando portanto a passagem apuradamente. 

Dia 10 
Terminou a passagem e foi acampar a força além do passo lé

gua e meia .. 

Dia 11 
O regimento marchou às 6 da manhã e transpôs os horrorosos 

caminhos por onde o engenho, a força, a vontade e a coragem do 
homem se manifestaram com a maior pujança e valor no cumpri
mento de um dever sagrado, vencendo as maiores dificuldades, 
transpondo barreiras medonhas, para reivindicar os direitos e a li
berdade da Pátria! / 119/ Ao transpor o rio Pelotas, divisa do Esta
do, o comandante formou o regimento em coluna cerrada e falou 
aos seus comandados fazendo-os cientes das causas capitais que de
terminaram a passagem da força estadual do Rio Grande para o Es
tado vizinho na conquista eloqüente e grandiosa da paz e da conso
lidação da República; concitando o regimento a continuar na mes
ma senda de glórias que até então sempre conquistara, pela confian
ça a que se tem imposto ao povo e às autoridades superiores, levan
tando vivas à República, Constituição brasileira, marechal Floriano 

Peixoto dr. Júlio de Castilhos e senador Pinheiro Machado, que , 
foram entusiasticamente repetidos pelo regimento, ao som do hino 
nacional. Seguiu-se a marcha, vindo acampar junto à divisão às 5 
horas da tarde. Nesse dia passou também a 5'! brigada do comando 
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do coronel Firmino de Paula, com um efetivo de 750 homens, tra
zendo duas metralhadoras. 

A vanguarda colheu informações exatas da direção do inimi
go; sabendo que Gomercindo /120/ seguira direção de Lajes 
achando-se no lugar denominado Lava Tudo e Salgado estava na 
embocadura da picada que segue para as Minas e Tubarão. Cons
tando também, por informações de diversos, que os dois caudilhos 
estavam seriamente brigados e em absolu~a divergência! Supondo
se, a verificar-se ~I versão, que Gomercindo já tornasse para baixo 
a fim de repassar para o Rio Grande e escapar-se para a fronteira 
uruguaia ou argentina. Fique consignado que esta hipótese fora 
prevista e expendidas razões acerca, muitos dias antes de nossa pas
sagem, pelo comandante Pilar à diversqs. amigos, como major Ra
miro Oliveira, Bandeira, Mena Barreto e outros oficiais do regimen
to. 

Dia 12 
Levantou-se acampamento às 9 horas e veio-se fazer pouso na 

costa de um lajeado próximo à meia légua da vila de S. Joaquim. 
Reuniu-se a coluna à 5'1 brigada. 

Dia 13 
Passou-se a vila às 9 da manhã e sesteou-se a uma légu,a além, 

caminho / 121 / de Lajes. A vila de S. Joaquim, cabeça de comarca, 
é um pequeno e insignificante povoado, pobre, triste, (risc~da a pa
lavra pequeno) e feiol Continuou-se a marcha e fez-se pouso uma 
légua além. Não se encontrou viveres de qualidade alguma na vila, 
as casas da campanha estavam todas abandonadas e saqueadas, as
sim como os campos limpos de cavalos e mulas! de sorte que !a
mos atravessando se,mpre caminhos escabrosos, de mul ta pedra, 
gratas e penhascos e baldas de tqdos os recursos, quase que reduzi
dos à carne ruim e cada vez máis à pé, porque todos os dias iam 
·cansando muitos animais. Para condução da artilharia contiauava
se lutando com as maiores dificuldades. E entretanto, notava-se 
alegria sincera em quase todos os semblantes ! 

Dia 14 
Marchou-se do mesmo modo e rompendo as mesmas dificul-
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dades, fazendo-se pouso junto ao passo do Lava-Tudo, denomina
ção tradicional, por ser muito ruim e perigosa a /122/ passagem 
do rio, que tem o leito de /ages escorregadias e com muitos bura
cos, pelo que caem quase todos os que ali passam. 

Dia 15 
O grande aniversário da República Brasileira foi saudado ao 

alvorecer com o hino nacional pelas bandas do regimento e 19 ba
talhão da Brigada Militar. 

Levantou-se acampamento às 6 da manhã, e realmente, na 
passagem cafram muitos animais e houve muita dificuldade na pas
sagem da artilharia, pelo que atrasaram-se muito a 1? e 5? brigadas; 
sesteou-se à légua e meia do passo, fez-se nesse dia apreensão de al
guns animais para o regimento. Marchou-se mais uma légua e fez-se 
pouso a meia légua da Freguezia do Painel, povoado semelhante ao 
de S. Joaquim, muito depredado pelos inimigos, não se encontran
do víveres de natureza alguma. A noite o comandante Pilar com a 
oficialidade do regimento e banda de músi /123/ ca foi cumpri
mentar o comandante e oficiais do 1C! batalhão e com este e do 
corpo do tenente-coronel Agostinho foram saudar ao comandante 
de sua brigada, o coronel Mena Barreto, como o representante 
mais genufno dos factores da república, por seus inolvidáveis servi
ços prestados em 15 de novembro de 1889; daí foram com o coro
nel às barracas do general Lima, major Tupi e senador Pinheiro, fa
lando diversas vezes o coronel Mena Barreto, tenente-coronel Mes
quita, Pilar, Tupi, senador e dr Cândido Machado, médico da divi
são, reinou grande entusiasmo no festejo até 10 horas da noite. 

Dia 16 
Marchou-se às 6 da manhã, deixando-se a Freguezia à direita 

um quarto de légua; passou-se o rio Caveira e pousou-se légua e 
meia da cidade de Lajes. Nessa tarde a vanguarda alcançou um pi
quete de Gomercindo com quem tiroteou, fazendo um prisioneiro. 

Dia 17 
Levantou-se· acampamento ~s 6 da manhã e às 10 horas pas

sou deixando Lajes / 124/ algumas quadras à esquerda e acampou
se na 1'! restinga à leste da cidade,· soube-se que Gomercindo segui-

102 



.. 

• 

.. 

ra na véspera com as suas forças e as que haviam reunidas no muni
cfpio para o rio Canoas a fim de transpô-lo na direção de Coritiba
nos e que Salgado desceu em direção ao Desterro; à tarde cami
nhou-se mais duas léguas. 

Dia 18 
Levantou-se campo ao amanhecer e ao meio-dia já a vanguar

da, regimento da reserva da Brigada Militar, e mais reforço da 4? 
brigada sob o comando do invicto coronel Salvador Pinheiro, apl'!r
tavam o inimigo no passo, que abaixo de balas, foi obrigado a 
abandonar em frente ao passo um grupo regular de suas cavalha
das, respondendo com muito vigor o nosso fogo, sempre apoiados 
em matos e outros acidentes do terreno; acelerada a marcha de to
da a divisão, chegou a 1? brigada e extendeu uma linha de infanta
ria do 1 :)<? e 3CP. batalhões, fazendo a artilharia tiros / 125/ de 
metralha muito aproveitáveis, que estabeleceu, como em /bicu!, o 
pânico e o terror entre os bandidos, que tentavam arrebanhar as 
cavalhadas; foram aproveitados diversos tiros nossos de fuzilaria, 
pois a olhos nús via-se calrem dos cavalos e ficarem no campo al
guns maragatos; eles também empregaram 8 balas que feriram sete 
praças nossas e uma matou o cavalo em que montava o destemido 
major José Bento Porto quando na margem do rio em frente à li
nha inimiga dirigia seus bravos comandados; de entre os feridos 
morreram o 19 sargento do 19 batalhão da Brigada Militar 'Leduino 
Moreira França e um soldado do 3CP. batalhão; os mais feridos fo
ram 4 da 4? brigada, sendo um o cabo de ordens do major Porto 
no ato de morrer seu cavalo, e o outro do 19 batalhão. A artilharia 
continuou fazendo alguns tiros até à noite. As demais forças toma-· 
ram posição e acamparam. Conservou-se a nossa linha durante a 
noite e viu-se o inimigo em contínuos movimentos simulados de 
reforçar / 126/ e retirar '10S grupos, como para confundir-nos acer
ca do seu número. Tratou-se de explorar o terreno e rio, a fim de 
tentar-se a passagem . 

Dia 19 
A o amanhecer viu-se retirarem diversos grupos inimigos e só 

atiravam de quando em quando um que outro tiro, aqui e acolá, 
tendo ao meio-dia desaparecido por completo tudo do outro lado; 
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o general nomeou uma comissão composta dos coronéis Firmino e 
Salvador, tenentes-coronéis Pimenta e Pilar para explorarem a cos
ta do rio e verem onde se devia tentar a passagem para ba ter o ini 
migo, que se supunha emboscado nos matos, os quais cumpriram 
a missão e declararam ser passi vei meia légua mais ou meno::, :;ci
ma do passo, construindo-se uma jangada e com aux1'lio de duas 
canoas que os mesmos descobriram em u'YI riacho; deliberou entãn o 
general que ali passariam 4 batalhões -!~ irtf;,ntar ia / 127 / para sur 
preender o inimigo e para ali fez seguir essa força e o material para 
a jangada; abaixo do passo em lugar próprio o major Tomaz Tei
xeira estava construindo outra jangada para efetuar-se a passagem 
em dois pontos simultâneos; mas o tenente-coronel Pilar não esta
va concorde com tanto trabalho inútil, por ser de opinião que o 
inimigo já havia retirado todo, combinou portanto, com o coronel 
Mena Barreto, seu comandante de brigada, e na ausência do gene
ral, e fez montar em seus cavalos de estimação os sargentos Fran
cisco Pedro José, Vítor Gonçalves Pereira, cabo Baltazar dos San
tos Cardoso e soldado Frutuoso Vieira Lopes, todos reconhecidos 
bra vos do 7q regimento, deu-lhes as precisas instruções para reco
nhecerem todo o campo que ocupava o inimigo, indo o comandan
te Pilar com mais 20 homens do regimento para protegê-los da 
margem do rio, além da linha que se achava colocada; passaram os 
4 bravos, como quem ia para / 128/ um baile 1 e bateram todas as 
costas e quebradas sem encontrarem cousa alguma. Todos, que se 
opunham a essa temerária tentativa, ficariam alegres, estupefatos e 
bestializarl0s cryrn o feliz resultado! Então o general tomou provi
dências para virem as jangadas e canoas para o passo, a fim de en
cetar-se a passagem. 

Día20 
Ao amanhecer dirigiram-se para a costa, no passo a 1? e 4? 

brigadas e mais abaixo em outro porto a 2?, que em 3 canoas e 
duas jangadas começaram a passagem. O regimento colocou umR 
maromba (vai e vem) e por ela efetuou sua passagem, com peque
nos inciden tes e relativamente ligeiro, sua cavalhada passou perfei
tamente, ao anoitecer já estava passando o 7q batalhão e o regi
mer~o veio acampar à esquerda sobre o mato. Encontrou-se diver
sos cadáveres dos inimigos varados por nossas balas e metralhas; 
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sendo o terreno muito coberto de vassourais foi impossível preci
sar o número de mortos que se encon / 129/ trava de quando em 
quando, quase todos sepultados à flor da terra, sendo pelo~ nossos 
desenterrados a ver se os reconheciam; foi desenterrado um que 
parecia oficial - moço, baixo, ruivo, barba inglesa; parecendo ho-

• mem de algum trato, estava envolto em um poncho de borracha e 
sepultado mais profundamente próximo à fonte da 2é! casa à direi
ta do passo. N o dia 18, duran te o nosso fogo, viu-se cair de um ca
valo branco bem aperado, um cavaleiro que foi imediatamente 
conduzido atravessado em ou tro cavalo e logo voltaram muitos indi
vlduos procurando com muito empenho um objeto, talvez perdido 
pelo morto, e em seguida, romperam vivlssimo fogo, que pouco 
durou, o que fez crer que o morto era pessoa de alta importância; 
encontrou-se uma das casas abandonadas com uma tábua na sala 
com sinais de muito sangue e de velas onde foi velado urn cadáver, 
talvez o do homem do cavalo branco. 

1 
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• 

Dia 21 
Continuaram a passar as 3?, 5? e 6? briga / 130/ das; e as 1?, 2é! 

e 4? mudaram acampamento para meia légua do passo. 

Dia22 
Terminou-se a passagem na noite anterior, e seguiu-se marcha 

em direção aos Coritibanos; marchou-se sempre por péssimos cami
nhos para a artilharia, atravessando-se extensas matas, por estradas 
cheias de regos, buracos e mil outras barreiras, sendo necessário 
mais de uma vez desmontar as peças e levá-las a pulsos! pelo que, 
caminhou-se muito pouco este d ia, passando-se o arro io dos Ca
chorros . 

Dia23 
Continuou-se com as mesmas dificuldades, sendo preciso 

abrir p icadas e entulhar valos, e etc., caminhando-se muito mais 
por matos do que por campos. 

As poucas casas que se via nos campestres, que de espaço a es
paço se atravessava, estavam todas abandonadas e completamente 
saqueadas pelos bandidos que iam em nossa frente; o gado pa-
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ra /131/ alimento da divisão já era insuficiente e peSS1mo, nem 
mesmo porcos já se encontrava. Acampou-se esse dia em diversas 
campinas ficando as brigadas muito distantes uma das outras. 

Dia24 
Seguiram a 4? e 6? brigadas na frente, muito adiantadas; ses

teou-se próximo meia légua da povoação denominada - Coriti 
banos; e ai recebeu-se afirmação da vangu.arda de que Gomercindo 
com sua tropa haviam seguido caminho de Blumenau, e como se 
tivesse recebido comunicação que o general Argolo com 4.000 ho
mens das 3 armas, , vindo do Paraná, já havia tomado posse de S. 
Bento, ltajai e dirigia-se para o interior, supondo-se portanto que 
Gomercindo retrocedesse para Lajes para regressar ao Rio Grande 
pelo mesmo caminho que veio, visto ter mandado reconhecer os 
passos de S. Vitória e do Borges e Barracão, não podendo forçá
/os, o general e senador Pinheiro resolveram mandar uma expedi
ção contramarchar e tomar a frente do inimigo, caso voltassem pa
ra Lajes, /132/ cuja força, com o efetivo de 1.100 homens de cava
laria, foi composta da 5? brigada e da 2?, com a troca do 1<? bata
lhão pelo 29<? provisório do tenente-coronel Pimenta, sob o co
mando do coronel Mena Barreto, e deixando na divisão as 2 metra
lhadoras da 5?; seguiu de regresso pela mesma estrada que havia tri
lhado e veio pousar no mesmo campo de 22 para 23. A opinião, 
não ouvida, do tenente-coronel Pilar, e que emitiu-a ao coronel 
Mena Barreto, coronel Firmino de Paula e oficiais do seu regimen
to, é a seguinte: se é verdade que se teve comunicações do general 
Argolo ter feito o que acima se referiu,· se Gomercindo~ão se diri
giu para Blumenau e sim para Campos Novos ou Palmas procuran
do escapar-se para Rio Grande ou Corrientes, e Salgado, volta ou 
voltou, por onde entrou (passo da Cadeia); e se as noticias de Ar
golo são falsas - ambos se dirigem para o Desterro, onde se jul
gam fortes. 

Dia 25 
Levantou-se acampamento às 4 da manhã e às 11 passou-se o 

rio Canoas, no vau /133i em lugar abaixo porém muito perigoso, 
passando-se as munições e bagagens em canoas. Passou o regimento 
na frente e os demais corpos procuraram imitá-lo. Sesteou-se e car-
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neou-se j á na margem esquerda, e às 2 horas seguiu-se vindo acam
par na estrada de Lajes a duas léguas do passo. Nesse día cansaram 
os magros animais do regimento e chegaram mais de 60 praças a 
pé. Passou por nós um próprio do general Artur para o general Li
ma, comunicando que a 14 do corrente estavam em J?.raranguá, on
de tiveram com um vapor ltapemirim, armado em guerra e coman
dado por Perrí, um bombardeio obrigando-o a fugir danificado pe
la nossa artilharia que de próximo do morro dos Conventos fez-lhe 
bons tiros; diz ia também, sua carta por nós aberta, que tem lutado 
com muitas dificuldades e que a 16 pretendia estar em Tubarão. 

Dia26 
Em companhia de um vaqueano, morador do passo, seguiu-se 

para a esquerda, passan / 134/ do o arroio do Tributo e embrenhan
do-se as duas brigadas por estreitas picadas, por onde dizia o va
qµ,eano que havia um cruzo (atalho) que ia sair na estrada de Cori
tibanos a Blumenau, reconheceu-se, porém tarde, o erro de dire
ção, e então contramarchou-se e veio-se acampar junto à fazenda 
do cidadão republicano Antônio Ribeiro dos Santos, onde provi
denciou-se a aquisição de um novo vaqueano para nos guiar à pica
da do sertão que vai de Lajes à Blumenau, única por onde poderia 
vir o inimigo. 

Dia27 
Obtido o vaqueano na noite anterior, levantou-se acampa

mento às 3 da madrugada e ao meio-dia fez-se acampamento na 
boca da picada do Sertão; reconheceu-se o terreno e colocou-se um 
corpo de vanguarda, com piquetes fortes em dois pontos a uma lé
gua do mato a dentro, por onde podiam vir os maragatos; carneou
se o suficiente para fazer fiambre para 2 dias e pousou-se nesse 
ponto. Dos poucos m·o- / 135/ radares que se pôde apanhar em ca
sa, recebeu-se not(cias contraditórias do injmigo; uns diziam que 
federais como Aureliano e Cândido Andrade, chefes maragatos de 
Lajes, tinham vindo com piquetes e que Gomercindo estava nos 
Campos dos Ilhéus com seu exército de bandidos e com 5.000 ani
mais roubados, outros diziam que o exército estava transpondo o 
rio Canoas na mesma picada em que estávamos e que era cer to nos
so encontro. 
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Dia28 
Seguiu-se às 5 horas, atravessando uma picada estreita, aci

dentada e com muitos lugares de enormes atoleiros, passando de 
longe em longe alguns pequenos campestres, onde se dava pasto 
aos animais, assim caminhou-se esse dia 4 e 112 léguas, mais ou me
nos, do rio das Canoas; no lugar do acampamento era preciso cor
tar-se folhas de taquara mansa para os animais, pasto muito prefe
rido pelos cavalos e mulas e que felizmente era abundante em todo 
o sertão. 

/ 136/ Dia 29 
Durante a noite anterior choveu com abundância. Marchou-se 

às 5 da manhã e chegou-s~ a um grande campestre junto ao passo 
do "Canoas" às 9 horas; atravessando-se caminhos medonhos. O 
rio muito profundo e que nunca dá vau, só tinha uma canoa ! pro
videnciou-se sobre a construção de barcas e à tarde o corpo do te
nente-coronel Pimenta começou a passar. Nesse dia veio um pró
prio do general Lima comunicando que a divisão estava em Ilhéus, 
ponto de encontro de nossa trajetória com a da divisão, e que real
mente o grosso das forças de Gomercindo estava em marcha para 
Blumenau (E a divisão Argolo?) 

Dia 30 
Continuou a passagem dos corpos dos tenentes-coronéis Pi

menta e Agostinho, que terminada à uma hora da tarde, foi então 
entregue o passo ao regimento; a barca / 137/ foi construida com a 
canoa e um coxo de pinheiro seco, mandado fazer, em poucas ho
ras, pelo coronel Firmino, ligados por duas varas fortes e com um 
lastro de rachões de pinheiro; ficou segura e leve; começou a passa
gem do regimento à uma hora e terminou, sem o menor incidente, 
às 6 da tarde; acampou-se no 19 campestre à 8 quadras do passo -
e entregou-se a barca ao coronel Firmino. 

O rio neste passo é profundo, barrancoso e as margens muito 
ato/adoras! foi necessário construir rampas de cacb?ies de pinhei
ros atados sobre varas e cravados com grandes estacas de forqui
lhas, para os animais entrarem e sal rem d' água; e os dois primeiros 
corpos que não fizeram isso, perderam alguns animais e estragaram 
muitos. 

108 

• 



• 

• 

Dia 1<? de dezembro 
O regimento levantou acampamento ao amanhecer e mar

chando 3 léguas de mato, acampou nos grandes cam /138/ pestres 
denominados Campos dos Ilhéus, onde esteve acampado Gomer
cindo e a nossa divisão; mataram aí muito gado, nfls sendo necessá
rio caçar a tiro pelos matos; aí pousou-se à espera da 5? brigada. 

Dia2 
Chegou a 5? ao meio-dia e ás 3 da tarde levantou-se acampa

mento, entrando às 4 na picada por onde seguira Gomercindo e 
nossa divisão para Blumenau; caminhou-se 2 léguas de horrorosíssi
mas estradas, através de despenhadeiros medonhos e por entre ma
ta virgem e muito cerrada, com muitós··atoleiros e outras barreiras; 
pousou-se na picada, na mesma ordem que se marchava e com os. 
animais atados no mato, comendo folhas de taquara e de gerivá. 
Por_ toda a picada se encontrava grande quantidade de animais 
mortos respirando-se miasmas impossfveis. Felizmente encontrou
se, com mil dificuldades, 48 reses que, se tocou para carnear na 
viagem, visto não haver / 139/ gado daí em diante. 

Dia3 
Marchou-se ao amanhecer e por estrada um pouco melhor, ca

minhou-se 2 e 1 /2 léguas e sesteou-se além da casa de utn alemão 
em um pequeno descampado, onde se carneou todo o gado que se 
pôde carregar, porque escaparam muitas reses pelos matos; cami
nhou-se mais duas léguas durante a tarde, sempre por picada e fez
se pouso em um roçado pouco além de um grande despenhadeiro 
denominado Taimbezinho . 

Dia4 
Ao amanhecer seguiu-se e logo às 7 horas passou-se o arroio 

do Trombudo passo muito feio, sesteou-se em um galpão a meia lé
gua do Rio do Sul; às 3 horas passou-se o Rio do Sul, pâsso que 
não dá vau, margens ato/adoras e tem 50 metros, mais ou menos, 
de largura; passou o pessoal e material em uma barca e 3 canoas e a 
cavalhada a nado; Gomercindo quando passou inutili /140/ sou a 
barca que havia e algumas canoas, porém felizmente havia mais ca-
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noas de pescadores e caçadores e a divisão colocou-as no passo e 
fez nova barca; fez-se pouso uma légua adiante. Do passo em dian
te já se encontrou habitantes e lugares cultivados. Por toda a pica
da se nota roçados ou descampados, de espaço a espaço, feitos de 
propósito para pouso dos viandantes e tropas de cargueiros, lugares 
estes, que denominam pousos, com mais outro nome de referência 
como: pouso do Sincerro, do Trombudo, do Tabuão, da Lontra, 
etc ... 

Dia5 
Marchou-se às 5 da manhã e fez-se 3 léguas até às 11 horas; 

nesse dia encontrou-se dois cadáveres de indivfduos degolados, pa
recendo serem dos inimigos; soube-se que Gomercindo havia em
barcado em Blumenau, tendo ido mui to apurado, constando que 
até deixara uma grande quantidade de mulheres que os acompa
nhavam, dando a anima/ada que levavam / 141 / deixadas aos ale
mães; e que sua retaguarda, ao embarcar, ainda fora tiroteada pela 
nossa vanguarda do regimento do major Bento Porto. Os habitan
tes do sertão nos informaram que há pelos vales do /tajaí e serra 
próximas grandes toldos de gentios Botocudos, que acometem os 
viandantes, sendo necessário grandes precauções nessa tão longa 
cruzada; que essa é a causa de haver muito poucos povoadores do 
sertão, pois é preciso coragem para enfrentar tão grande e constan
te perigo. Nossa sesteada foi no lugar chamado Chapada da subida. 
Marchou-se às 3 da tarde e fez-se pouso na 1éJ colônia do Morro-pe
lado. Tendo cansado quase toda a cavalhada do regimento, foi sen
do abandonada com o arreamento pela picada, procedimento que 
também teve a força da frente, pelo que vimos durante a viagem; 
nesse ponto já vinha o pessoal do regimento, todo à pé, vindo nos 
poucos animais que restavam as munições e os oficiais. A estrada, 
sempre margeando o ltajaf, foi traçada com muito /142/ engenho, 
pela encosta de uma alta e escarpada montanha, nos conduzindo à 
sua base por um doce declive, procurando entretanto, as voltas ne
cessárias. 

Dia6 
Marchou-se ao amanhecer por uma belfssima estrada, que 

margeando o formoso ltajaí, passa por entre as férteis e magnfficas 
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colônias, onde a alegria singela do trabalhador honrado, a abun
dância de viveres, o sossego do povo e o respeito que aí os bandi
dos tributaram aos alemães e suas propriedades, contrastav_am viva
mente, produzindo em nós as mais agradáveis sensações, com os 
horrores do saque, da depredação, miséria, lugaresliorrorosos e de-

• sertos como o que acabávamos de passar e a que estávamos habi
tuados a ver por onde passava. o bando devastador! Sesteou-se na 
margem direita do Rio ·do Bugre. A tarde fez-se mais duas léguas, 
sempre por bela estrada e vendo lindfssimas habitações, fábricas, 
engenhos, pomares e grandes plantações, até de café! Pousou
se /143/ próximo ao povoado denominado 1 ndaiá. 

Dia 7 
As 6 da manhã passou-se no povoado e parou-se um pouco 

para os soldados receberem pão, que as famf!ias lhes iam entregan
do, mesmo em forma! O trabalho honrado e muito fértil! produz 
tanto material como moralmente, a par da fertilidade dos cereais o 
lavrador sente brotar em seu coração, os generosos sentimentos da 
compaixão pefo sofrimento do soldado ·e abre-se &m manifestações 
de lhaneia e urbanidade! Comprou-se algumas camisas e cero(u)las, 
que se encontrou para as praças que vinham mais necessitadas. Ses
teou-se a duas léguas de Blumenau; à tarde marchou-se recebendo 
as mesmas impressões e provas de bondade admiráveis do povo da 
colônia! Um colono vendo passar um soldado do corpo de Pimen
ta, sem camisa, mandou trazer uma e deu-lhe (sic) viu imediata
mente outro igual e tirou a que tinha no seu próprio corpo e deu-a 
também 1 Outros iam dando leite e frutos aos soldados 1144/ quan
do passávamos! A noite, logo que acampamos próximo à vila 2 lé
guas, chegou ao acampamento- uma grande carroça cheia de pão, 
charutos, toucinho e algumas roupas feitas que os colonos manda
vam de presente para o regimento! Que grande povo! 

DiaB 
Ao amanhecer passou-se pela florescente vila de Blumenau, 

sede da colônia, onde se fez pn;JVimento de viveres e mais alguma 
roupa para a tropa; ~esteou-se uma légua e meia.além, caminho dq 
ltajal, para onde seguira, a 6, a divisão; caminhou-se à tarde e pas
sou-se a Freguezia do Gaspar, pousou-se uma légua além. Soube-se 
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que o inimigo achava-se entrincheirado em todas as entradas da ci
dade de ltajai, tendo destruído uma grande ponte a 5 quilômetros 
da cidade, e com dois vapores fazia fogo de artilharia desde manhã 
em nossa força, sem efeito algum ! Procedia-se os necessários reco
nhecimentos para atacá-los no dia seguinte. Tivemos avisos para 
apressar a marcha. 

/ 145/ Dia 9 
Ao amanhecer seguiu-se e sesteou-se na margem direita do ar

roio ltajaisinho; à tarde marchou-se e às 5 horas já se ouvia o troar 
da artilharia inimiga; a nossa nenhum tiro havia feito e assim os 
persuadiu de que nós não tinhamas essa arma; parou-se para car
near e dar pasto aos animais, a 5 quilômetros do lugar em que se ti
roteavam, e então mais distintamente se ouvia o fogo do canhão e 
fuzilaria. Seguiu-se às 8 horas da noite, pela estrada que seguira a 
divisão, isto é, tomando muito pela direita e dando uma grande 
volta, caminhou-se toda noite e ao clarear o dia estávamos no 
acampamento de nossas forças, conforme a combinação de ser o 
ataque esse dia e a essa hora. 

Dia 10 
Chegamos à divisão e soubemos logo do que ocorrera na vés

pera à tarde. Tendo nossas forças tomado posição, houve um nu
trido fogo de fuzilaria inimiga, que parecia ser de um batalhão nos
so co,ntra a fortificação da ponte queimada / 146/ cuja posição es
tava cortada indubitavelmente para nós; então o coronel Salvador 
mandou fazer 4 tiros de canhão, indo dois estourar dentro do forte, 
essa ci~unstância e um engano de manobra ao tomar posição poren· 
tre as matas e serras, a nossa força foi vista pelo inimigo, dando em 
resultado ele abandonar a fortificação onde tinha um canhão-revól
ver, durante a noite! pelo que, ficou prejudicada a tão eficaz opera
ção de ataque determinada para esse dia.A nossa brigada tomou posi
ção e acampou ao abrigo das balas inimigas; ouvia-se de quando em 
quando um tiro de canhão que parecia partir da vila ou do mar, 
não atingindo a nossa posição. Da fortificação sim, muitos projé
teis caíram no nosso acampamento e foram encontrados alguns de 
canhão-revólver, único que ali estava, por oficiais das nossas forças. 

A cidade de ltaja( na margem direita do rio do mesmo nome 
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e em sua barra com o oceano, fica em posição baixa e é quase cir
culada por elevados serras, atrás dos quais estavam nossas for
ças /14 7 / Foi verificado que o inimigo ainda resistia nas proximi
dades da cidade e que guardava com artilharia a estrada que vem 
do Desterro pelas praias do mar; foi determinado que as 2é! e 5? 
brigadas circulariam os serras indo até próximo do povoado de 

Camboriú (Camburiú) para no dia imediato atacarem esse ponto 
guarnecido da estrada da praia; marchou-se às 3 da tarde indo-se 
pousar 2 léguas para o flanco direito e já próximo à praia de Cam
boriú; e essa mesma hora as 1? e 3? brigadas que forçaram o reco
nhecimento da margem do rio e vales próximos a estrada de Blu
menau, para no dia seguinte atacarem de acordo com as outras 
duas, encontraram séria resistência inimiga, travando-se renhido 
combate de fuzilaria com canhonaços lançados do rio, durando ho
ras, onde se portaram com admirável bravura as nossas forças, mos
trando, mais uma vez, um valor temível os 99 batalhão provisório, 
1<? da Brigada Militar, 13<? e 309 de infantaria, salientando-se mui
to os majores Tomaz Teixeira, tenente-coronel Teodoro Silveira. 
capitão Rosário, Jaime Teles e muitos outros oficiais! /148/ Tive
mos fora de combate 7 mortos, entre eles o alferes do 309 bata
lhão Antônio Alves de Oliveira e 21 feridos, calculando-se grande 
a perda do inimigo. De nosso acampamento foram tomadas medi
das de segurança e entre elas, foi mandado cortar o fio telegráfico 
perto de Camboriú; que causou bom efeito e pânico ao inimigo, 
que se viu cercado por todos os lados. 

Dia 11 
As oito da manhã estávamos próximo do lugar do ataque e 

procedeu-se aos reconhecimentos cautelosos da posição do inimi
go, reconhecendo-se que ele havia abandonado a cidade e embar
cado todo em 2 vapores que ainda via-se bordejarem ao largo e de
pois seguirem, um para ó sul e outro para o norte. Tomou-se posse 
da cidade e procurou-se os meios de segurança. Colheu-se informa
ções do n<:J do inimigo, sua qualidade e recursos; Guerreiro Vitória 
era o comandante em chefe, substituto de Gomercindo, a força de 
mil e poucos /149/ homens composta da gente do Gomercindo, de 
fuzileiros navais e de praças do 2f/J batalhão de infantaria, bem ar-
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mada e com muita munição; não se sabe o número de bocas de fo 
go que possu fam, mas sabe-se que em terra tinham assestadas 4 pe
ças e à bordo havia muitas e com muita munição, porque gastaram 
tiros brutalmente, parece que com o intuito de intimidarem-nos. 
Gomercindo havia seguido para o norte a tomar providências com 
Piragibe em S. Francisco; este bandido fora nomeado comandante 
em chefe das forças de terra, pelo tal governichito provisório do 
Desterro! Na estação · telegráfica foram encontradas no copiador 
muitos telegramas importantes de nomeações, exonerações, e etc. 

Dia 12 
Passou-se o dia quase sem alteração; estava a 2? brigada de 

prontidão à esquerda (entrada da Barra) com 2 bocas de fogo 
assestadas em posição escolhida, junto ao Hospital da Caridade; às 
6 horas da tar /150/ de vimos aproximar-se, vindo do norte, um va
por que parou ao largo, fazendo daf 3 tiros de granada na direção 
da cidade, continuando parado durante a noite, nos deixando em 
atividade. 

Dia 13 
As 3 horas da madrugada a 2? brigada teve ordem de retirar 

com a artilharia da posição em que estava, para defender a barra, 
para onde estavam as demais forças sobre a estrada de Blumenau; 
retirou-se antes de clarear o dia; e às 8 ou 9 horas o vapor inimigo 
entrava de novo a barra e encontrava a cidade abandonada por nós, 
depois de termos conquistado-a com grandes sacriffcios deprecio
sas vidas. (Manobra enigmática!). Os inimigos, surpreendidos e re
ceosos da nossa atitude, bombardearam a cidade e os serras duran
te todo o dia, fazendo também fortes descargas de fuzilaria! As 10 
horas foi convocado um conselho que se compôs dos: general li
ma, senador Pinheiro, coronel Vargas, /151 / Salvador, Firmino de 
Paula, Pitam, Caminha, Mena Barreto, major Tupi, tenentes-coro
néis Pilar, Bento Porto e majores Jerônimo, sendo proposta pelo 
senador Pinheiro a seguinte questão e pedida opinião de cada um a 
respeito : depois do que ocorria e sabendo-se. que o general Argolo 

estava para o norte próximo a S. Bento e o general Artur estava 
próximo à laguna, não convindo continuar-se em ltajaí por falta 
de meios alimentfcios, higiênicos e recursos bélicos (munições) se 
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devia-se (síc) seguir para o sul ou para o norte, em busca de comu
nicações com o centro e dos recursos necessários? Cada um deu 
sua opinião arrazoada ligeiramente, opinando pela ida para o sul, 
onde os recursos eram certos e a comunicação certa também com 
P. Alegre pelo caminho franqueado pelo general Artur Oscar, onde 
seria de grande efeito moral a derribada do governo provisório . .. e 
outras razões somente (aqui encontram-se escritas as palavras "ex
postas pelos" com tinta mais escura e letra diferente) coronel Me
na Barreto e o /152/ tenente-coronel Pilar! os demais opinaram 
que se devia ir para o norte abandonando o porto importante de 
ltaja1: deixando al o inimigo, para ir a S. Bento e Joinvile obstar 
que os inimigos ex tendessem sua ação até o Estado do Paraná! Não 
se lembrando que o podiam fazer com os recursos marltimos que 
possulam em todo o litoral; e que os recursos de que carectamos 
talvez Argolo não os tivesse, nem pudessem vir do Rio de Janeiro ! 
Fomos vencidos! e, houve ordem imediata de marchar-se pela mes
ma estrada de Blumenau, com geral espanto de que quase todos 
que interrogavam: como é que se retira abandonando o ponto con
quistado e segue-se para onde os recursos são incertos, deixando o 
inimigo bombardeando esta cidade?! Segredos da alta estrategia do 
general Lima ou da finfssima política de guerra do senador Pinhei
ro era o que se podia coligir!. . . E . .. contramarchou-se para Blu
menau ao /153/ meio-dia, com um sol de arrebentar; fez-se pouso 
na margem direita do ltajaisínho abaixo do passo. 

Dia 14 
Se transpôs o rio e marchou-se regularmente vindo-se pousar 

no povoado denominado Barracão. 

Dia 15 
Sesteou-se em Gaspar e veio-se pousar próximo a Blumenau, 

no lugar denominado Belchior . 

Dias 16 e 17 
Falhou-se no mesmo ponto, aguardando comunicações de S. 

José, S. Francisco, Joinvile e outros pontos para onde tinha-se ex
pedido próprios. A 4'! brigada transpôs o rio ltajaf, acima de Blu
menau, com o intuito de explorar as costas e estradas por Maçaran-
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duba, Jaraguá e ltapocú, onde constava haver força inimiga ao co
mando de Piragibe. 

Dia 18 
Correndo versões sobre desembarque de forças inimigas e en

trada de alguns vapores em / 154/ ltajaí, o general encarregou o te
nente-coronel Pilar da exploração do rio e reconhecimento até à 
barra e cidade. Embarcou o comandante com 3 oficiais e 80 praças 
do regimento, no vaporsinho Progresso e às 7 horas da tarde des
ceu, colhendo informações em diversos lugares; chegou-se à Ilhota 
às 1 O horas e a/ esperou-se o clarear do dia; tomou-se precauções 
colocando piquetes em canoas no rio e a cavalo na estrada da mar
gem direita. Soube-se que havia 3 vapores grandes em ltaja/ e algu
ma gente em terra, e que um dos vapores subira esse dia até à Vol
ta Grande explorando o rio. 

Dia 19 
O comandante fez seguir ao amanhecer o tenente Bandeira 

com 4 praças a cavalo pela margem direita descobrindo até onde 
pudesse próximo à cidade; desceu com o vaporsinho até o lugar de
nominado Escavado acima da Volta Grande, até onde podia vir va
por de maior calado, fez seguir o capitão Jordão com 3 praças em 
uma canoa e o alferes A taliba com 6 praças pelo mato /155/ da 
margem esquerda, os quais com a maior precaução iam explorando 
o rio; às 10 horas avistaram o vapor Esperança que subia, oculta
ram-se escondendo a canoa e quando o vapor chegou a 200 me
tros, mais ou menos, fizeram fogo no inimigo que avistaram a bor
do; a so(u)rpresa e o efeito dos nossos 11 atiradores produziu pâni
co no inimigo, que só com demora e depois de ter começado a fa
zer voltar o navio é que respondeu ao nosso fogo lançando sobre o 
mato 5 tiros de granada, que quebraram galhos em cima dos nos
sos! seguiu o Esperança pressuroso e amedrontado águas abaixo su
mindo logo em uma volta do rio às vistas dos nossos atiradores. O 
comandante fez r.etirar 3 quilômetros para cima o Progresso com o 
pessoal colocando-o a salvo da poss(vel perseguição do outro va
por, de suas vistas e de seus tiros de canhão; esperados os piquetes 
e reunida toda a força regressou o Progresso, que chegou ao acam
pamento às 7 da tarde. O tenente Bandeira descobriu de cima 
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de t1561 um morro, parte da cidade de lta1a1 , onde viu com um 
bom binóculo, um vapor ancorado, o qual supõe-se que seja o Me
teoro; soube-se ao certo que a 17 entraram este, o Esperança e o 
Uranus, tendo saldo o último para a Tijuca e havendo desembarca
do pequena força dos outros na cidade. 

Dia 20 
A divisão mudou acampamento para próximo do povoado do 

.. Saspar; e colocou-se um corpo de guarda avançada abaixo uma lé
gua, para vigiar o inimigo. 

• 

• 

Dia 21 
Hecebeu-se comunicação do general Artur Oscar, de haver o 

mesmo por ordem do Ministério da Guerra retirado-se no dia 7 pa
ra Torres ! sem explicar claramente o que motivara essa contramar
cha! Comunicava também que os nossos couraçados e muitos vasos 
armados em guerra estavam fazendo junção no Cabo Frio para ba
terem o inimigo, formando uma esquadra poderpsíssima. O sena
dor Pinheiro convocou a reunião dos comandantes de brigadas e 
deliberaram / 157 /escolher uma convincente posição e esperar o 
aparecimento de nossa esquadra e então operar de acordo com as 
circunstâncias desse momento, que determinaria a deliberação 
de (sic) do inimigo; foi escolhida a posição de Blumenau, donde se 
guardaria o rio e a estrada que de Joinvile passa por Jaraguá e vem 
ao lndaiá. Foi mandado um corpo da 6? brigada à Colônia Brusque 
a fim de recrutar gado e víveres daquele comércio. Igualmente se
guiu o capitão Jordão com 60 praça~ do regimento a fim de trans
por o rio abaixo da Ilhota, em busca de gado para o fornecimento, 
não conseguinfjo passar por estar o rio e suas margens desde esse 
ponto guardado pelo inimigo com um vapor e uma lancha; man
dou o cabo Baltazar dos Santos Cardoso e o soldado Frutuoso 
Vieira Lopes em uma canoa passarem o rio para espionélrem o va
por pela margem esquerda e estes dois valentes soldados não mais 
voltaram ! crendo-se que estejam prisioneiros dos bandidos. 

()ias 22 e 23 
Falhou-se no mesmo ponto sem alteração alguma. 

117 



/158 Dia 24 
Estando colocado um piquete do regimento composto de 6 

praças com o tenente Cec//io Machado, abaixo da Ilhota, e acima 
um pouco o corpo do tenente-coronel Pimenta, o piquete viu vir 
subindo um vapor inimigo e deixou chegar à pequena distância fa
zendo-lhe fogo, já reforçado por uma companhia do dito corpo, ao 
que o inimigo respondeu com descargas de metralhadoras e retirou 
para baix o imediatamente; tomou-se providências de segurança e 
ficou-se no mesmo ponto. Chovia torrencialmente desde a véspera, 
produzindo grande enchente no ltajaf, o que dava lugar aos vapo
res inimigos virem até quase Blumenau. 

Dia25 
Continua a chuva_ Mudou-se acampamenw p ard µ róximo de 

Blumenau, ficando a 4~ brigada e o corpo de Pimenta fazendo a re
taguarda, guardando o rio e estradas de ltajaf e Brusque. O tal va
porsinho subiu até perto de Gaspar e teve a mesma recepção do dia 
anterior, fugindo /159/ depois de dispar(ar) alguns tiros de metra
lha. 

Dia26 
Fiecebeu-se informações exatas de estar o inimigo procurando 

envolver-nos, atacando Salgado pela nossa retaguarda e Gomercin
do pela frente, vindo este de Joinvile por Jaraguá cair no lndaiá; 
conquanto estivesse esta estrada guarnecida por forças da Guarda 
Nacional de Blumenau, Gomercindo tentava forçar a passagem pa
ra sair em nossa frente; por esse motivo o general resolveu guardar 
o lndaiá e para ali seguiu com a divisão, vindo-se sestear acima de 
Blumenau. Esta hipótese de ataque inimigo ou de sua tentativa de 
retirada, no caso de aparecer nossa Esquadra, já fora prevista e 
apontada pelo tenente-coronel Pilar e coronel Mena Barreto al
guns dias antes. Por cartas do general Artur Oscar foi explicada a 
causa dB sua retirada para o Rio Grande. Graves sucessos ali se de
ram contra a nossa causa que determinaram a urgência de sua vol
ta! Em um combate nas proximidades de Bagé entre forças do 
mando de Joca Tavares, novamente em campo, e das nossas /160/ 
ao mando do general lzidoro, tendo Teles se retirado para o .Rio de 
Janeiro, foram nossas forças batidas e caiu prisioneiro do inimigo o 
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.bravo general lzidoro ! Tais não terão sido as condições dessa luta! 
Esta grave e tristlssima nova não se dio.iulgou na nossa divisão, se
não entre os chefes de recof!hecido critério. A divisão permaneceu 
no mesmo acampamento. 

Dia27 
O regimento foi designado para guarnecer:a vila e as entradas 

de ltajal e Brusque; seguiu-se 6 da mannã e acampou acima da 
ponte do arroio do Garcia, colocou-se um piquete de 50 oraças e 2 
oficiais no rio e estrada .da margem, acima um pouco do Belchior, 
e outro na estrada do Garcia, não havendo .oovidade alguma esse 
dia. 

Oia28 
Foi congregado o Conselho dos comandantes de brigadas e re

solvido que: em vista de não ter-se solução de nossa esquadra, da 
escassez de munição e de víveres para a tropa, bem como da derro
ta do general lzidoro e falta de no / 161/ tlciàs do Rio Grande e 
bem assim falta de conhecimento exato da situação do inimigo, de
via-se retirar a divisão para Lages; e dati obstar a retirada do inimi
go tomando-lhes as poucas estradas, procurando ao mesmo tempo 
comunicação com Porto Alegre, donde viriam recursos certos; foi 
lavrada uma ata dessa resolução e assinada por todos os comandan
tes df! brigàdas, general senador Pinheiro e coronel Vargas ajudante 
general; fo( dada a ordem de marcha e tomadas as pro vidências ne
cessárias. A mesma hora em que tomava-se essa deliberação subiam 
o rio dois vapores inimigos, que em Belchior foram fuzilado~ de 
terra µelo oiquete do r,egimento ao mando do tenente Ataliba, rece-· 
bendo fortes descargas de metralha, que nenhum mal causou devi
do à sua escolhida posição; o regimento recebeu ordem de retirar e 
fazer retirar os piquetes e ao dar cumprimento a essa ordem, foi 
com grande consternação que ao atravessar a vila via o p§nico que 
/ 162/ lavrara entre aquele povo, que tanto confiava em sua guarni
ção! Levantou-se acampamento às 3 horas e caminhando-se até às 
11 veio-se pousar acima de lndaiá. 

Dia 30 
Marchou-se ao amanhecer e logo que se transpôs a pon·.'e do 
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rio do Bugre fez-se acampamento e pouso, por estar a testa da co
luna ainda muito próxima a nós. 

Nesse dia o [Jeneral, vacilante e medroso de acarretar a inteira 
responsabilidade do ato da retirada, o que já estava resolvido defi
nitivamente na reunião dos comandantes de brigadas a 28, mandou 
pedir por escrito e por meio de atas dos comandantes de corpos de 
cada brigada, a opinião de todos os comandantes para ele poder 
resolver: se devia retirar, /163/ estacionar, ou avançar contra o ini
migo. Reunidos os 3 comandantes dos corpos da 2'! e seu coman
dante coronel Mena Barreto, tenentes-coronéis Mesquita, Pilar e 
Agostinho, lavraram sua ata opinando pela retirada para Lages, em 
busca de recursos e comunicações com Porto Alegre, pelas seguin
tes razões: 1? - Por não se haver manifestado ·o aparecimento e 
ação da Esquadra que o Governo Geral se empenha em mandar ba
ter os revoltosos do mar; 2f! - A falta de aproximação a nós e até 
mesmo de qualquer comunicação da coluna, que ao mando do ge
neral Argolo, devia invadir este Estado vinda do de Paraná; 3? - A 
retirada do general Artur Oscar com sua coluna para Torres; 4é! 
A lamentável derrota e aprisionamento do general lzidoro em Ba
gé; 5? - A posição do inimigo, que parece procurar envolver-nos; 
6? - A escassez de munições de boca para nossa tropa, na região 
colonial onde o gado é muito escasso; 7? - Finalmente, a insufi
ciência da munição de guerra com que contava-se para enfrentar o 
inimigo, hoje com muitos recursos de artilharia e munições recebi
das da esquadra revoltosa! E preciso no /164/ tar-se que estas opi
niões nem de mera formalidade serviram, visto que a retirada esta
va sendo efetuada pressurosamente desde 28 e a 30 já mais da me
tade da coluna achava-se internada na picada! Note-se mais, que 
foi esta a 1? vez que os comandantes de corpos manifestaram o 
concurso de suas idéias! 

Seria porque a crise era por demais séria que o general e o se
nador pediram a opinião escrita, como para guardarem uma ressal
va à futuras recriminações? Mas, aqueles que não concorreram com 
suas opiniões para que as cousas chegassem a este pé, também de
viam ficar isentos dessa responsabilidade agora! Eis aí a tal politica 
da nossa guerra!. .. A retirada foi feita com precipitação, sem to
marem medidas preventivas essenciais, como transporte para doen
tes, reunião ú.c gado com regularidade para que os colonos estran-
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geiros não f icassem prejudicados e queixosos ! não, nada disso se 
fez; a 2? brigada ficou fazendo a retaguarda e as 4?, 9. e 6? segui
ram na frente levando o gado que encontravam, deixando as mais 
em sérias contingências! / 165/ levaram o gado de estrebaria e dei
xaram doentes abandonados! Em tudo transparecia a desordem e 
o medo! No entanto o inimigo não tentava perseguir-nos. 

Dia31 
Marchou-se de manhã e sesteou-se no Morro Pelado, seguiu-se 

à tarde fazendo pouso no Chapadão da Subida. Tendo chovido 
muito na véspera e nesse dia também, os caminhos estavam péssi
mos. Era encarregado da retaguarda final o 2<? corpo provisório, 
que também se encarregava de destruir pontilhões que obstassem a 
perseguição do inimigo. 

(Sendo o último dia do ano Pilar encerra os registros de 1893 
na 13? linha, restando as demais em branco. A página de n<? 166 
também encontra-se em branco). 

/ 167/ ANO DE 1894 

Dia 1Qde janeiro 
Marchou-se sempre com muita dificuldade e continuando a 

chuva e fez-se pouso no lugar denominado Ribeirão da Lontra, cu
jo ribeirão passou-se a nado por ter se estragado com a enchente a 
ponte que existia. 

Dia2 
Marchou-se sempre abaixo de fortes pancadas de chuva, com 

o caminho cada vez pior, atolador e escorregadio, caindo muitos 
soldados e cansando os poucos animais que nos restavam; passou
se o Rio do Sul, já muito cheio, em uma barca e fez-se pouso no 
ângulo de sua confluência com o ltajaf; continuando a chuva du
rante o dia e noite. 

Dia3 
Marchou-se ao meio-dia e fez-se pouso à légua e meia dopas

so do Trombudo, oara dar lugar e tempo para passarem as forças 

121 



que iam na frente. Havia já escassez de víveres e falta absoluta de 
mate; nesse dia os soldados do regimento en /168/ contraram no 
mato muitos paus de erva (planta que fornece material para a fei 
tura da erva para chimarrão - ilex paraguariensis) e em menos de 
duas horas fabricaram erva das mais saborosas que temos experi
mentado! Durante a noite choveu muito. 

Dia4 
Marchou-se às 10 horas e se transpôs o Trombudo que estava .. 

muito cheio, com o auxl'lio de duas canoas que se mandou vir do 
Rio do Sul; fez-se pouso próximo ao Taimbezinho. Fez-se a passa-
gem do rio e quase toda a marcha abaixo de chuva. 

Dia 5 
Marchou-se ao amanhecer e passou-se o Rio das Pombas, que 

estava muito cheio e caudaloso, o pessoal e material passou em 
uma pingue/a, feita pela nossa frente. Pousou-se na roça do Ale
mão. Choveu ainda durante o dia e quase toda a noite. 

Oia6 
Marchou-se com chuva e se passou o 1<? Arroio das Pombi

nhas cheio e por pingue/as, os outros 4 arroios do mesmo nome, 
ou por outra, o mesmo arroio que dando mui / 169/ tas voltas pas
sa-se 5 vezes, estavam de vau. Caminhou-se abaixo de chuva e pela 
estrada em estado medonho! Atoleiros, estivas estragadas e perigo
sas, escarpas escorregadias e um continuo lamaçal imundo que me
tia aborrecimento e náuseas ! Cansaram muitos animais e já se luta
va com mil dificuldades para conduzir munições e doentes. Os sol
dados do regimento inspiravam dó e ao mesmo tempo entusiasmo! 
A pé, carregados com armas, munições e alguma coisinha que ain
da possufam, escorregando e caindo na lama . .. e no entanto, ale
gres e ainda galhofando dessas peripécias da guerra, mostravam uns 
aos outros o freio , os pelegos e laço, dizendo que breve montariam 
em bons pingos! Fez-se pouso no mesmo lugar em que ficou o regi
mento quando entrou no sertão em viagem para Blumenau. Conti
nuou a chuva e garoa todo o dia. 
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Dia 7 
Warchou-se pelo p ior caminho que se pode imaginar' Atolei

ros medonhos, /170/ subidas fngremes e escorregosas, que parecia 
impossível o acesso, pontilhões estragados e em toda a parte lama 
horrorosa! Assim, lutando com milhares de dificuldades, veio-se 

.. ficar no Campo dos Ilhéus, tendo cansado quase todos os animais 
e os oficiais e praças sendo obrigados a lançarem fora suas velhas 
barracas e mais alguns objetos, cujo peso não podiam suportar. 

• 

Dia 8 
Mudou-se acampamento para uma légua adiante, caminho do 

Canoas. Continuou a chuva em pequenas pancadas e garoa. As de
mais brigadas já estavam em marcha para La1es. Ficaram muito 
atrasados na picada os transportes de munições da 5? brigada, as
sim como alguns doentes de todos os corpos por falta de meios. A 
fome começava a manifestar-se tristemente em todo o pessoal atra
sado, inclust'vel (sic) no regimento, porque o gado que se obtinha 
era insuficiente para alimentá-los, carneando-se 2 reses para 200 e 
isto mesmo falhando-se alguns dias interva / 171 / lados, que nada 
se obtinha! Causava consternação ver-se alguns soldados mais fra
cos extenuados pelo cansaço e debilitados pela fome, assentarem
se na estrada sem poderem continuar a marcha! 

Dia 9 
Passou-se o Rio Canoas muito cheio e caudaloso, em 3 péssi

mas canoas; e fez-se pouso no 19 campestre. Ficando ainda no ou
tro lado o 1<1 batalhão e o 2<? corpo provisório, bem como o trans
porte e doentes de outras brigadas; pessoal este que ficou todo 
com muita fome. O regimento esse dia, graças à atividade de seus 
oficiais e praças, teve a felicidade de caçar 4 reses nos matos, e as
sim IT}itigar a fome que o assoberbava seriamente desde a véspera 1 

Continuou a chuva e a garoa quase todo o dia . 

Dia 10 
Marchou-se às 8 horas e fez-se pouso em uma campina, mais 

ou menos, no meio da picada, sempre abaixo de chuva e garoa. 
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Dia 11 
/172/ Marchou-se à 5 horas e ao meio-dia saiu-se no campo e 

fez-se pouso próximo ao acampamento das W 3?, 4?, 5? e 6? briga
das que já estavam descansando há alguns dias. Bela impressão nos 
causou a vista das colinas verdejantes dos campos de Lages, seme-
lhantes ao do Rio Grande donde já as saudades eram enormes! Os 
soldados sentiram reviverem suas forças vendo áesenrolar-se às suas 
vistas, acanhadas pelas sombras dos matos, mais vastos horizontes 
e ao respirarem o ar puro e livre dos campos. Limpou a atmosfera, 
parou a chuva. 

Dia 12 
Mudou-se acampamento para o alinhamento da divisão e af 

permaneceu-se esperando a retaguarda. 

Dia 13 
Chegaram as forças e munições atrasadas na picada. Fez-se 

aquisição de alguns animais para o regimento, tendo as outras for
ças que vieram na frente potreado muito! principalmente a 4? bri
gada. 

Dia 14 
O general e o senador receberam cartas de Tubarão comuni

cando que Gomercindo e Sal /173/ gado com suas forças, desem
barcaram nas Minas com destino ao Rio Grande, subindo pela Ser
ra do Oratório; em vista do que foi reunido o Conselho dos coman
dantes de brigadas, ao qual foi exposto pelo senador Pinheiro o 
que ocorria, e perguntada a opinião de cada uma se: devia-se ir ao 
encontro do inimigo, procurar uma posição defensiva ou se devia
se fugir?!. . . 

O coronel Mena Barreto pediu para apresentar seu parecer 
por escrito daf a 3 horas · formulando-o com o tenente-coronel Pi
lar com as considerações seguintes e do teor abaixo: 

"Cidadão general comandante da Divisão do Norte. Tendo 
merecido a honra de V. Excia. para enunciar minha opinião no 
conselho que hoje se reuniu, composto dos senhores comandantes 
de brigadas do qual fez parte o senador José Gomes Pinheiro Ma
chado, que como órgão de V E. expôs a questão sobre a qual se 
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precisa deliberar relativa às nossas operações de guerra do momen
to, à vista do movimento que parece fazer o inimigo, que tendo 
deixado o litoral do Estado procura encaminhar-se para o Rio 
Grande do Sul pela Serra do Oratório; venho em linguagem singela 
e / 174/ franca dizer-vos o que penso, firmando a minha opinião 
em fatos que naõ são por vós desconhecidos da história militar de 
nossas guerras, tendo muito principalmente em vista os que se tem 
dado no momento atual e que tanto têm cooperado para dar incre
mento ao movimento revolucionário de nossa terra, que por sua 
pouca importância devia ter sido sufocado ao nascer, pelos grandes 
elementos que já então dispúnhamos, se fossem postos em ação 
com habilidade e energia. 

Entraremos entretanto, depois deste pequeno exórdio, no 
·âmago da questão, que é a seguinte: Sendo verdadeiro o movimen
to do regresso do inimigo para o Rio Grande pela Serra do Orató
rio, se deve esta coluna tomar a posição ofensiva, defensiva ou fu
gitiva? 

E cidadão general, difícil a tarefa que me impuzeste, obrigan
do-me à exposição de meu modo de pensar em matéria de tanta 
gravidàde e sobre a qual à V. Excia. não falta competência para de
liberar. Da análise feita no estado moral e material de nossas for
ças, depois de nossa retirada de Blumenau, onde apesar do fato 
glorioso para nossas armas em ltajaí, não podeis duvidac que as pri
vações porque elas passaram, fizeram arrefecer de alguma forma, 
/ 175/ o entusiasmo com que então marchavam e disputavam a vi
tória ! Se vós, como eu, ouvfsseis os clamores dos oficiais de diver
sas corporações, que são ecos vivos dos sentimentos de seus solda
dos, não poderieis duvidar que a feição moral desta tropa está 
completamente mudada! E como general, disputar-se a vitória con
tra um inimigo que sem dúvida alguma, há de vir sobre nós já ar
mado, municiado e com todos os aparelhos de vitória? 

Vós mesmo dissestes, pelo vosso Órgão, a munição existente 
chega apenas, depois de distribufda igualmente, a sessenta cartu
chos por praça! e agravando ainda mais a circunstância, o fato de 
achar-se a nossa artilharia fornecida somente com sessenta e dois 
tiros, dos quais nem todos poderão explodir por estar a pólvora 
molhada. 
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Não presenciastes, como eu que fazia a retaguarda da coluna, 
o desânimo desta força durante o trajeto da picada, que atiravam 
armas e munições fora! 

São estas general, duras verdades, porém que minha lealdade 
me obriga a dizer. 

Nestas condições, me parece que dificilmente poderemos en
frentar o inimigo com êxito para nossa causa, /176/ muito princi
palmente, quando acaba de dar-se o desastre que tanto há de co
operar para o levantamento do espírito federalista no Rio Grande, 
e como conseqüência o abatimento das forças republicanas dali, 
cuja situação ignoramos. Os desastres de: Santos Filho, de Portu
gal, Alencastro, o aprisionamento do general lzidoro e suas forças 
em Rio Negro, são fatos eloqüentes que atestam a nossa imprevi
dência, tendo originado a protelação deste estado de cousas, que 
tanto tem prejudicado a nossa pátria, quer sob o ponto de vista po
lítico, quer militar. Não devendo duvidar-se, militarmente pensan
do, quando estávamos em ltajaí, que o fato do aparecimento da 
nossa Esquadra no Desterro forçosamente obrigaria a retirada do 
inimigo para o Rio Grande do Sul, onde iria encontrar um ponto 
de apoio, ou pela estrada de Blumenau, ou pela do Desterro ou 
pela Serra do Oratório, devíamos em tempo ter pedido os recursos 
de munição, para nesta região de Lajes, dividindo estrategicamente 
a coluna, impedirmos a sua retirada pelas estradas aludidas, ou der
rotando-o ou obrigando-o à fome e dizimar-se pelos matos. A im
previdên /177 /eia foi ainda desta vez o nosso algóz e a origem do 
problema que tantas dificuldades trará & sua resolução. Cidadão ge
neral, a vossa responsabilidade é grande; do feliz êxito das opera
ções desta coluna depende o triunfo da nossa causa; tratar de re
temperar as forças de vossa coluna; organisai-a dando-lhe uma fei
ção militar em que prevaleça o princf pio da autoridade, onde a dis
ciplina se faça sentir com todos os seus benéficos rigores, em que 
as posições, obrigações e direitos sejam discriminados e respeita
dos; e só assim tereis uma coluna forte, na qual possais depositar 
confiança; e lembrai-vos que ainda muito tendes que fazer para 
chegar ao termo final de uma pacificação completa. Entretanto, a 
despeito de todas as considerações que acima ficam escritas, devo 
declarar-vos: que como soldado da República serei obediente e fa
rei executar pelas forças de meu comando a manobra que enun-
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ciardes. V. Excia. me creia e me desculpe." (Ass. Antônio Adolfo 
da Fontoura Mena Barreto - Coronel)". Ficando resolvido, entre
tanto, que /178/ se aguardaria em atitude de observação, esperan
do noticias mais circunstanciadas da posição do inimigo e da situa
ção do Rio Grande. 

Dia 15 
A divisão mudou acampamento para uma légua mais próximo 

• de Lajes, e al acampou próximo a umas restingas e falhou os dias 
16e 11. 

• 

Dia 18 
Marchou-se e passou-se a cidade, abaixo de torrencial chuva, 

e fez-se acampamento na primeira colina bem alta além do cemi
tério, caminho do Passo de Santa Vitória. Nesse dia o 1C? regimento 
teve a grande alegria de ver em seu grêmio de novo o heróico e ab
negado cabo Baltazar dos Santos Cardoso, que achava-se prisionei
ro do inimigo desde 21 de dezembro, o qual narrou as peripécias 
de seu aprisionamento, meios que empregou para captar a confian
ça e o ardil que buscou para escapar-se em Blumenau por ocasião 
do embarque de Gomercindo, pois já fazia parte do piquete deste 
caudilho. Passando milhares de sacriflcios, rompeu todas as difi
cul 1179/ dades, atravessando o sertão isoladamente, t[anspondo 
muitos rios e ribeirões a nado, sem alimentação e quase nú, veio es
te bravo soldado reunir-se ao seu regimento 1 O tenente-coronel Pi
lar contente e entusiasmado pelo valor e abnegação do seu bravo 
comandado, quando ele se apresentou narrando o que consigo 
ocorrera, tirou sua espada da cintura e entregou-a ao cabo, orde
nando-lhe que a usasse em todos os atos militares, dizendo-lhe que 
era este o prêmio mais significativo que lhe podia oferecer porque 
atestaria sempre o seu valor e seus heróicos feitos. Baltazar decla
rou, que o soldado Frutuoso Vieira Lopes fora vltima de balas ini
migas no dia em que foram prisioneiros. A chegada de Baltazar 
causou contentamento indescritível em geral na divisão e o ato de 
seu comandante foi geralmente aceito com aplausos e admiração. 
O general pediu uma parte circunstanciada do aprisionamento do 
cabo e tudo o que ocorreu consigo até o dia em que se apresen-
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tou; dada a parte pelo comando do regimento, foi transcrita em or
dem-do-dia da divisão e o cabo promovido a 2C! sargento. 

/ 180/ Dia 19 
Falhou -se no mesmo ponto esperando comunicações de al

guns próprios feitos. (sic) Mandou-se consertar algumas armas e fa
bricar lanças para a 4? brigacja; o general mandou também um 
grande piquete com ferramenta e peritos para fabricarem barcas no 
passo de Santa Vitória. 

Dia 20 
Ainda se falhou no mesmo ponto. O general reuniu os coman

dantes de brigadas para deliberarem sobre a marcha e ficou assen
tado que se marcharia com vagar em direção à Vacaria. 

Dia21 
Chegou um próprio da Lagoa Vermel~a trazendo 3 números 

da Federação de 2, 5 e 6 do corrente, nos quais vinha a descrição 
das exéquias do benemérito e pranteado general João Batista da 
Silva Teles, morto em um grande combate travado na bafa do Rio 
de Janeiro por ocasião do assalto e tomada da Ilha do Governador, 
em poder do inimigo e com uma guarnição respeitabilíssima de ar
tilharia. Esta lamentável perda do valente, respeitado, acatado e 
muito estimado general, / 181 / do sincero e leal amigo, do honrado 
cidadão e do exemplar e idolatrado chefe de faml1ia, foi extremo
samente sentida por todos, principalmente pelos mi/it:ues do Exér
cito. Nas mesmas folhas vinham descrições do combate do Rio Ne
gro, onde o general lzidoro com 600 homens fora envolvido por 
3.000 inimigos ao mando do general Tavares, e depois de uma re
sistência de 3 dias e de haver queimado o último cartucho, viu-se 
obrigado o velho e heróico general a render-se, sob garantia de vida 
para todos os prisioneiros. Porém os desfeais inimigos não têm 
honra e não cumpriram sua palavra! logo que apoderaram-se dos 
nossos, separaram os militares, que ficaram prisioneiros com o ge
neral, e mandaram entregar os mais das forças civis a uma compa
nhia de correntinos degoladores, sendo todos trucidados e queima
dos os cadáveres! O coronel Manoel Pedroso de Oliveira fora atroz
mente martirisado ! cortaram-lhe as orelhas, deram-lhe muito pelas 
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faces com coronha de armas e lançaram-no ainda. vivo em uma 
grande fogueira !! E são estes os feitos do Exército Libertador ! (O 
jornal não dá a fonte destes detalhes). 

Dia 22 
Marchou-se às 8 horas e ao meio-dia acampou-se próximo ao 

Rio Caveiras, no caminho para Santa Vitória (passo); o Caveiras es
tava muito cheio, resultado das torrenciais chuvas de quase todos 
os dias ! pois que, desde 23 de dezembro, quase que invariavelmen
te, tem só havido: manhãs brumosas e tardes tormentosas. 

Dias 23 e 24 
Falhou-se no mesmo ponto e continuaram as torrenciais chu

vas, cada vez enchendo mais o rio. 

Dia25 
As 10 horas do dia formou a divisão em quadrado de três fa

ces, formando em linhas de colunas cerradas por batalhões; e no 
centro foi lida pelo coronel Vargas ajudante-general, a seguinte or
dem do dia: " Comando da Divisão do Norte. Acampamento no rio 
Caveiras, 25 de janeiro de 1894. Ordem do dia n<l 73. Para os devi
dos efeitos determino que se cumpra a seguinte: - Severa punição 
- Chegando ao conhecimento deste comando, pela parte do coro
nel José Adolfo Pitam comandante da 6? Brigada, qtJe o capitão 
Adão Cardozo praticara furtos e outras violências, foi nomeado 
um Conselho para sumariamente averiguar e julgar esses atos cri
minosos, cujo Conselho terminou ontem seus trabalhos e apresen
tou o respectivo processo com o seguinte parecer: "Parecer do 
Conselho. Aos vinte e três dias do mês de janeiro de mil oitoce/, tos 
e noventa e quatro, no acampamento da Divisão do Norte, junto 
ao Rio Caveiras, reunido o Conselho abaixo firmado, nomeado pe
lo cidadão general Francisco Rodrigues Lima, Comandante da mes
ma Divisão, para sumariamente averiguar e julgar os crimes de que 
é acusado o intitulado capitão Adão Cardoso de haver abusado 
deste posto para cometer furtos e violências inauditas; tendo em 
consideração todas as peças do presente processo, isto é, nomeação 
do conselho parte do coronel José Adolfo Pitam contra Adão Car
dozo, rol das testemunhas, relação dos objetos furtados e encon-
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trados em poder do indiciado /184/ depoimentos contestes das 
seis testemunhé!S, interrogatório do indiciado, no qual confessa .os 
crimes de que é acusado pelas testemunhas, declarando que em
bargara tropas de cargueiros, exigindo e recebendo dinheiro para 
restituir as tropas a seus donos, que comprou os objetos encontra
dos em seu poder de diversos soldados sem saber o nome deles 
nem saber as corporações a que pertencem e sem cogitar da res
ponsabilidade que acarretava com esse procedimento, negando po
rém, as mais violências que praticou em diversas casas, as quais es
tão provadas pelo clamor público e pelos depoimentos de todas as 
testemunhas; o mesmo Conselho julgou-se habilitado a apresentar, 
à autoridade nomeante, o seu parecer nos seguintes termos: Consi
derando, - que o réu não é Capitão /185/ e sim ocupava este pos
to por nomeação verbal de uma autoridade local da vila da Palmei
ra, como foi declarado em seu interrogatório, e que desse posto 
abusava para cometer violências; 

Considerando, que infelizmente têm se praticado atos seme
lhantes e que têm ficado impunes porque, sem dúvida, não chega
ram ao conhecimento da autoridade competente, tornando-se po
rém urgente que se pratique um frisante exemJJlo: 

Considerando, finalmente, que o indivlduo criminoso confes
so, como Adão Cardozo, dá demonstrações claras e evidentes de 
seus maus instintos, podendo-se portanto, considerá-lo quase ina
cesslvel à regeneração: - E de parecer - por unanimidade de vo
tos, que Adão Cardozo seja fuzilado na frente da Divisão. (Assina
dos) Antônio Adolpho da Fontoura Menna Barreto - Coronel Pre
sidente, / 186/ Fabrfcio Baptista de Oliveira Pi/lar - Tenente-coro
nel interrogante, Carlos Frederico de Mesquita - Tenente-coronel 
vogal, Antonio Pimenta do Carmo - Tenente-coronel vofl_al,. Brau
lio de Oliveira - Major vogal, Luiz Gonçalves Pinheiro - Major vo
gal, Jayme da Silva Te/les - Capitão vogal." 

E este Comando, Considerando as criteriosas bases em que se 
fundou o conselho para emitir sua judiciosa sentença; 

Considerando, que a disciplina é a base da 6rdem principal
mente nas corporações armadas, pois que nela estão compreendi
das as virtudes essenciais ao soldado da República, que são: a ho
nestidade, o amor ao cumprimento do dever, os respeitos às faml
lias e à propriedade; 
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Considerando que esta Divisão é composta de sinceros e leais 
servidores da Pátria, que lutam heroicamente pela conquista digni
ficante do restabelecimento da paz e do respeito dos direitos natu
rais de seus concidadãos, e que devem alimentar exclusivamente só 
os sentimentos harmônicos com seus elevados intuitos; / 187 / Con
siderando, que no elevado posto de supremo Comandante desta 
Coluna, que me foi confiada pelo Governo do País, devo abdicar 
de todos os sentimentos afetivos de homem, por assim exiqir a 
honra, a moralidade e a disciplina de meus Comandados; 

Considerando, que o intitulado Capitão Adão Cardozo, prati
cando os hediondos crimes de furtos, violências e extorsões à pro
priedade particular, violando casas e estabelecendo o pânico nos la
rea de pobres famílias, tornou-se assim indigno de pertencer ao 
seio da nossa legião de bravos, por infame perante as opiniões de 
todos os homens honrados como vós: - Determino que se execu
te a sentença proferida pelo Conselho, no parecer acima referido. 

E para o que, a Divisão formará hoje às 10 horas da manhã no 
alto da colina em frente ao acampamento, observando-se a seguin
te formatura: as 1? e 2? brigadas formarão em uma linha com fren
te para o rio, as 3? e 4? também na mesma ordem, for / 188/ man
do ângalo reto com a esquerda da primeira linha e frente para sua 
direita, e as 5? e 6? igualmente sobre a direita da primeira linha 
com frente para a esquerda. a 5? Brigada nomeará uma guarda 
composta de um oficial e vinte praças, o qual mandará fazer a exe
cução com as formalidades militares. Terminado esse ato solene a 
divisão desfilará por perto do cadáver do executado, pela ordem de 
numeração das brigadas, devendo nessa ocasião os clarins e bandas 
de músicas dos corpos tocarem uma marcha de guerra. (Assinado) 
Francisco 8odrigues Lima - General de Brigada." 

No ato da execução a divisão foi surpreendida com o valor 
que demonstrou o executado! Com voz firme e serena, pediu para 
falar ao general, e disse-lhe: que sabia que sua sentença ia ser cum
prida e que realmente devia ser porque era de fato criminoso, mas 
que tinha alguns serviços à República, que tinha sua mãe por quem 
olhava, pedia então ao general que protegesse sua mãe. Contou os 
passos que o deviam distanciar da guarda, ergueu o chapéu e deu 
em voz alta e sonora um Viva a /189/ República ! desabou o cha
péu e ofereceu o peito às balas que o mataram. 
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Este fato contr istou a divisão em geral, mas não teve entre
tanto uma só reprovação, tal era a justiça que exprimia! A tarde 
choveu muito. 

Dia 26 
Encetou-se a passagem do r io, transpondo-o as 4?, 9. e 6é! bri

gadas. Continuou a chuva. 

Dia 27 
Passaram as 3?, 2? e parte da 1é! brigada. Choveu durante a 

tarde. 

Dia28 
Passou o resto da divisão; e chegaram próprios de Porto Ale

gre com cartas oficiais e jornais nos orientando do que ocorria no 
Estado do Rio Grande; comunicando o dr. eastilhos e senador Pi
nheiro as providências tomadas sobre a remessa de recursos para a 
divisão; que deviam seguir breve remetidos pelo capitão Clu~chá: 
fart(d)amento, munições e dinheiros, e que este (sic) iria até Vaca
ria, onde devia ser encontrado por uma força de nossa coluna para 
receber o comboio. 

Dia 29 
/ 190/ Marchou a divisão às 6 da manhã e sesteou a duas lé

guas além, caminho de Santa Vitória; af foi deliberado que o 1'1 re
gimento seria a força que iria à Vacaria receber o comboio, levan
do as necessárias instruções e a recomendação de comunicar-se 
com o tenente-coronel Bento Porto, que havia seguido com seu re
gimento a 23 para o municfpio de São Joaquim afim de melhor co
nhecer a posição e intuitos das forças inimigas que se supunha su
birem pelo Oratório; pousou-se p róximo à fazenda de Emiliano de 
Oliveira Ramos. Choveu à tarde. 

Dia30 
O regimento marchou às 5 horas e às 8 e 1 /2 chegou ao Ar

roio Pelotinhas que estava muito cheio e só tinha uma canoasinha; 
sendo muito caudaloso o rio no lugar do Passo, fez-se dois portos 
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em lugares melhores e efetuou-se a passagem do pessoal e material 
na canoa e os cavalos a nado, terminou a passagem às 6 da tarde e 

acampou na margem esquerda. Pouco choveu neste dia. 

Dia 31 
O regimento marchou ao amanhecer, sesteou no Arroio do 

Penteado e fez pouso à meia légua do Passo de Santa Vitória. A 
divisão chegou ao Pe/otinhas e encetou a passagem, ficando na 
margem esquerda 3 brigadas. Do meio dia em diante choveu ainda 
muito. 

013SE RVAÇAO : 

Por descuido do organizador destas MEMORIAS, deixamos 
Je reproduzir à fls 111 o registro do dia 29 de dezembro de 1 aq3, 
o que fazemos neste espaço, como se segue: 

Dia 29 
IJ/larchou -se ao amanhecer e fez-se pouso próx imo ao Rio do 

Bugre. Soube-se, felizmente, que o inimigo não entrou na véspera 
em Blumenau , descendo talvez com os vapores, de medo de enca-

lhá-los. 
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/ 1/ 19REGIMENTO DE CAVALARIA DA BRIGADA MILITAR 
DO ESTADO DO RIO GRANDE 

MEMÓRIAS DA REVOLUÇÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1894 
EM DIANTE 

Dia 1<1 de fevereiro 
O regimento que fazia a vanguarda da Divisão do Norte, 

transpôs a divisa do Estado de Santa Catarina para o Rio Grande 
no Passo de Santa Vitória do rio Pe/otas. Quando efetuava essa di
fícil passagem, em uma única canoa, o comandante fecebeu um 
oficio do general Lima, comunicando-lhe que a 28 de janeiro su
biram 300 homens, das forças de Salgado, pela serra de S. Bento 
com direção à Vacaria, despontando o Pelotas pelo· .Rio das Con
tas, e que se supõe ser a vanguarda daquele caudilho; isto porco
municação do tenente-coronel Bento Porto, que retirava de S. Joa
quim, pela margem direita. O general determina também que 
acampasse o regimento e mandasse próprio à Vacaria encontrar o 
comboio que vinha de Porto Alegre e descobertas para o Bom Je
sus e Auzentes; seguiu para Vacaria o alferes Vítor Gonçalves Pe
reira e 3 praças. Colocou-se as 4 canoas que foram feitas por nàssa 
escolta vinda de Lajes para esse fim. Fez-se reconhecimento nas 
proximidades da costa do rio a acampou-se na 1? chapada. Nesse 
dia já não choveu, que veio aumentar a nossa satisfação, pisarmos 
de novo o solo do nosso querido Rio Grande . 

Dia2 
De madrugada seguiram o tenente Jonatas Barbosa e alferes 

Ricardo Nunes com 40 praças ao reconhecimento do Bom Jesus e 
Ausentes, levando um vaqueano, seguiu também o capitão Jordão 
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em busca de gado e cavalos; este regressou ao meio-dia com gado 
suficien te para toda a divisão comer 2 dias. Chegaram ao (falta um 
pedaço) as :J?, 4? e 6? brigadas; e a 4? começou logo a passagem 
(falta .. . ) de os corpos acamparem onde estava o regimento e este 
(falta .. . ) para mais meia légua adiante, junto a uma porteira. 

/2/ Dia 3 
Continuou a passagem da divisão e à tarde todas as forças que 

já tinham passado vieram acampar adiante da Guarda Velha de 
Santa Vitória, ficando o regimento na vanguarda, meia légua além. 

Dia4 
Terminou a passagem da divisão e o general veio ao regimento 

e deu ordem para este seguir para Bom Jesus, e a divisão marchava 
para o Passo dos Carros. Seguiu o regimento às 9 horas e às 5 da 
tarde acampou junto à Capela. O tenente Jônatas recolheu-se, não 
tendo colhido senão vagas informações do inimigo. Seguiu o tenen
te Bandeira com 20 praças para os Auzentes afim de por ali ficar 
até colher exatas informações e descobrir mesmo o ·que houvesse. O 
tenente Jônatas conseguiu sempre atropelar os grupos de Negros 
do Pinheiro Grosso, que há muitos dias infestavam este distrito co
metendo saques e amedrontando os habitantes, obrigando-'os a 
transporem o Rio das Antas. 

Dia 5 
O regimento falhou no mesmo ponto e o tenente Bandeira 

nada verificou acerca de Salgado. A divisão fez pouso no arroio 
dos Ouatís. 

Dia 6 
Seguiu o capitão Jordão com mais 25 praças, a fim de tomar 

conta do serviço da descoberta, ficando o piquete composto de 45 
praças e dois oficiais. Choveu o dia e noite inteiros, produzindo 
uma grande enchente que impossibilitou o avanço da descoberta. 

Dia 7 
Continuou a chuva durante o dia. Falhou-se no mesmo pon

to, aguardando as descobertas, os dias 8 e 9. 
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Dia 10 
O tenente-coronel Paulino Antonio Alves republicano e (falta 

um pedaço) eiro dos Auzentes trouxe à presença do comandante 
um velho de confiança por nome Roque, que informou como tes
temunha (falta um pedaço) que Cortes avançava em nossa direção 
com 400 homens 13/ mal montados e quase nús, que fora encarre
gado por aquele caudilho de dizer que o exército dele era muito 
grande e poderoso, que vinha muito armado e que trazia 4 bocas 
de fogo; e que essa força circundada por outra igual ao mando de 
Felipe Porto estaria no Arroio do Silveira. Em vista do que, o capi
tão Jordão retirou com seu piquete para as cercanias da Capela e o 
regimento às 8 horas da noite mudou acampamento uma légua pa
ra fora, junto ao Passo da Cruz, caminho da Vila Velha. Comuni-

. cou-se o ocorrido ao general, a quem foi apresentado o informante 
Roque. 

Dia 11 
Fez-se reconhecimento ao amanhecer, para a frente, e às 10 

horas foi visto um piquete de 30 maragatos, que estacionou em 
frente do nosso até meio-dia; depois extendeu linha e avançou, 
sendo· de dist§ncia em distância reforçado e sendo detido pelo nos
so, que retirava fazendo fogo com muita regularidade até próximo 
ao regimento; af as duas linhas se conservaram em tiroteio até ao 
anoitecer, tendo antes aparecido na estrada junto ao Capão Bonito 
o grosso do inimigo, que parecia ser de 400 para cima. Quando co
meçou o fogo, fiz retirar em direção à nossa coluna o quartel-mes
tre com as bagagens, doentes e animais, sendo o general avisado em 
tempo, fiz seguir um apoio do regimento, que só tinha 15()_ atira
dores e estava à 5 léguas da divisão, o 1C! regimento da reserva e lo
go depois a 5'! brigada. Fiz retirar o regimento e os piquetes depois 
de noite cerrada, de modo que o inimigo ficou supondo que sus
tentava-se a mesma posição, pelos fogos que deixamos no nosso 
acampamento; às 8 horas encontrou o tenente-coronel Porto, que 
havia deixado seu regimento na margem esquerda do Lajeado Bo
nito, voltou comigo e acampamos juntos; à meia noite chegou o 
coronel Firmino com a 5? brigada e combinamos o ataque para o 
amanhecer. Logo que anoiteceu desabou um furioso temporal e 
choveu torrencialmente, durante toda a noite, o que nos impeáiu de 
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virmos amanhecer sitiando o in imigo, por terem enchido muito to

dos os lajeados, invadeáveis à noite. /4/ Quando começou o fogo a 
nossa frente estava reforçada com o 4<?esquadrão ao mando doca
pitão Álvaro Sarmento, tendo 35 praças e os alferes Antônio do 
Prado e Vítor Gonçalves Pereira, portando-se todos, bem como o 
capitão Jordão e tenente Bandeira, com muito valor e dirigindo re
gularmente todo o serviço da linha. 

Dia 12 
A o amanhecer marchamos, e do alto da colina da casa de José 

Caxeiro já começamos a avistar os piquetes inimigos e seu acampa
mento próximo ao Capão Bonito. Avançamos pela nossa esquerda, 
para despontar o Lajeado do Passo da Cruz, que se achava cheio; e 
logo depois o coronel Firmino com um piquete de 40 praças ao man
do do capitão Jordão subiu ao alto da colina, para bem divisar a posi
ção inimiga, e dal iniciaram o tiroteio às 10 horas da manhã; avan
çando a nossa força imediatamente, entrou o regimento do tenente
coronel Porto na direita do capitão Jordão q na direita deste fiz ex
tender o 1<? esquadrão ao mando do tenente Bandeira e alferes Ri
cardo, cuja força fez sempre fogo avançando e foi desalojando o ini
migo de suas posições em uma mangueira de pedra, cercas e mor
ros onde se ocultaram; extendeu o 4Q corpo na direita de Bento 
Porto obliquando o 1C? regimento para a direita, o 2C? corpo à es
querda, ficando o capitão Jordão na extrema esquerda da linha; 
nesta disposição, tendo o inimigo engajado sua força em grupos e 
em uma grande extensão, avançamos em sua perseguição mais de 
uma légua, até além de Capão Bonito, onde ele procurou reunir-se 
e retirar pressurosamente sem nos oferecer mais resistência alguma; 
e como nossa força estivesse quase toda a pé, resolvemos parar à 
uma hora da tarde e acampamos próximo à fazenda de Pacifico de 
tal. 

Durante o fogo o inimigo procurava muito cuidar de seus 
flancos que por mais que o regimento na direita e o capitão Jordão 
e coronel Firmino com o 2<? corpo na esquerda procurassem envol-
vê-los não conseguiram, dando este movimento lugar a que /5/ eles 
precipitassem a retirada de Capão Bonito em diante. 

Péssimos atiradores, e sempre atirando de muito distante, só 
balearam um cavalo de um oficial do 4'! corpo, ao passo que nós 
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conseguimos ferir quatro indiv(c/uos que foram vistos caírem e se
rem depois levados pelos companheiros, e muitos cavalos foram 
encontrados baleados no campo de fogo, encontrou-se uma lança e 
alguns objetos perdidos pelos maragatos. A divisão avançou e veio 
ficar junto à restinga do Passo da Cruz. 

Dia 13 
O tenente-coronel Porto, que havia acampado além de nós, 

meia légua, seguiu em descobertas para a frente a 3 léguas sabendo 

de certo em diversas casas que chegaram os maragatos o seguinte: 
·A força deles era de 400 homens, sendo um corpo de atiradores 
comandada por Felipe Porto e outra de lanceiros comandada por 
Inácio Côrtes; tiveram 13 perdas entre mortos e feridos gravemen
te; seguiram em direção da Faz(!nda Nova (Rio das Contas) onde 
diziam que estava Salgado. Nesse dia encontrou-se 5 cadáveres no 
campo da luta. O general determinou que a divisão regressaria para 
o Pas~o dos Carros no dia imediato, a fim de auxiliar a vinda do 
nosso comboio de munições e mais recursos, que estava encontran
do dificuldades sérias para o transporte e cuja demora estava se 
prolongando com muito risco. 

Dia 14 
Marchamos do nosso acampamento e a divisão também levan

tou acampamento, às 7 da manhã; sesteou-se no Lajeado Bonito e 
fez-se pouso no arroio dos Quatís. 

Dia 15 
Ao amanhecer marchou o corpo do tenente-coronel Pimenta, 

ao encontro do nosso comboio; logo depois marchou a divisão e 
veio acampar no Passo dos Carros. A tarde os corpos fizeram exer
clcios. 

Dia 16 
Não se marchou. Os corpos fizeram exercfcios de manhã e de 

tarde. 
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/6/ Dia 17 
Em vistas de comunicações vindas de Lajes e de São Francis

co de Paula, soube-se que naquele lugar havia chegado uma força 
de inimigos e que estava procedendo a reunião, regressou para ali o 
coronel Salvador com a 4? brigada a fim de bater essa força e adi
visão marchou em direção à Vila Velha com o intuito de aproxi
mar-se o mais pronto posslvel do comboio de munições, que já se 
achava em marcha, conforme comunicou Chachá. Sabendo-se que 
o coronel Flores achava-se com uma coluna de 1. 500 homens em 
S. Francisco (de Paula) era provável que os inimigos Palmeiro, Ba
tista e os de Salgado, pretendessem fazer junção para atacarem o 
comboio. Marchou-se até meio-dia e sesteou-se junto à vila. Saben
do-se que Palmeiro e Tr indade estavam passando o rio Turvo com 
direção à Colônia A ntônio Prado, o general mandou o coronel Me
na Barreto com as 2? e 6? brigadas ao encalço desses bandidos; le
vantamos acampamento às 5 da tarde e marchamos até às 10 da 
noite; tendo como vaqueano o tenente-coronel Fidêncio Barreto 
do Amaral, da Vacaria, que nos acompanhou com 50 homens. 

Dia 18 
Marchamos à~ 3 da madrugada e ao clarear o dia acampamos 

a força oculta entre grandes capões em lugar baixo, e a( passamos 
o dia; mandou-se descobertas para diversos pontos, somente de 
dois indivlduos cada uma. Marchou-se às 7 da tarde e às 9 e 112 
acampou-se na margem direita do Arroio Saltinho, no passo do Ce
mitério, passo muito feio, fundo e caudaloso. 

Dia 19 
Marchou-se às 3 da madrugada e acampou-se às 7 na margem 

esquerda do Arroio Santa Rita, passo da Cria. Até então, as desco
bertas nada tinham visto e só tinham colhido informações vagas de 
grupos acampados na margem direita do Turvo. Chegou um pró
prio do general, avi$8ndo que o Comboio já estava junto à divi
são 171 e que esta, que havia marchado a 18 ao encontro daquele, 
regressava para Vila Velha. De tarde chegaram informações das 
descobertas, afirmando existir sobre o Arroio Prata, e próximo à 
Picada do Carreiro um acampamento inimigo, em vista do que, le-
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vantou acampamento, passando-se o arroio Santa Rita às 6 horas e 
passando-se também o rio Turvo, no Passo da Pedra, às 8, acam
pou-se à 9 logo adiante. 

Dia 20 
Marchou-se à meia-noite e veio-se amanhecer uma légua pró

ximo do inimigo, af, debaixo de grossa cerração, só se poude fazer 
descobertas das 8 horas em diante, conhecido, mais ou menos, o 
local do campo inimigo, o coronel Mena Barreto fez· avançar pela 
esquerda costeando a serra o tenente-coronel lrineu Afonso com 
dois corpos da 6? brigada, e seguiu com os mais em direção à casa 
do velho Máximo sobre as pontas do Arroio da Prata, colocando-se 
em sua frente o capitão do 2<l corpo Tomaz de Aquino, com seu 
piquete de 10 praças, o qual logo descobriu um piquete inimigo 
perto da dita casa e perseguiu-o com muita atividade, ao mesmo 
tempo o tenente-coronel lrineu batia no acampamento dos bandi
dos e desbaratava os foragidos pe(os matos, deixando no acampa
mento tudo que possufam af, isto é, ponchos, algumas barracas, 
panelas, arreios, fumo e alguns cavalos! no momento da confusão 
apresentou-se a ele um indivlduo que disse estar ali obrigado pelos 
inimigos e que era um pobre roceiro que fora recrutado em seus 
paióis, o qual informou que a força era de cento e tantos a 200 e 
que os comandantes eram o capitão Generoso e o Inácio Missionei
ro; depis de internarem-se no mato, então se tornaram valentes os 
miseráveis inimigos da República e da honra, e que só combatem 
de emboscadas, dando alguns tiros do mato, feriram no pescoço 
um soldado da 6? brigada, depois foram agrupar-se na embocadura 
da Picada do Carreiro, estrada que segue para o Campo do Meio, e 
daf faziam fogo em nossos piquetes; então, o coronel mandou uma 
força do 1C! regimento composta de 50 praças sob o comando do . 
capitão A/varo Pereira Sarmento, com os alferes Vítor G. Pereira e 
Antônio A do Prado, entrar a pé pelo mato, a fim de batê-los pela 
esquerda, e outra menor do 2'? /8/ corpo avançar em frente ti rote
ando-os do campo, os bandidos de emboscada e bem acobertados 
pelos acidentes do terreno, fizeram descargas à queima-roupa em 
nossa força que as retribufa heroicamente, sustentando um nutrido 
fogo de fuzilaria por espaço de 3/4 de hora, depois do que, aban
donaram a posição fugindo pela picada a dentro. Tivemos a lamen-
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tar a perda do soldado do 3Q esquadrão do regimento lrineu José 
Topázio morto com um balaço no peito esquerdo, sendo ferido 
também gravemente no ventre um soldado do 2Q corpo provisório; 
eles tiveram algumas perdas, pois foram visto cair alguns feridos. A 
nossa força retirou-se às 2 horas da tarde, trazendo o morto e o fe
rido para o acampamento que se fez na invernada do Prata, lugar 
onde eles estavam. Esta região é por demais apropriada para essa 
vil guerrinha de emboscadas, pois é quase toda coberta de mato, 
terreno acidentado e regada por fortes e caudalosos lageados e rios, 
além do que, seus habitantes são bisonhos e timoratos, de tal mo
do que não prestam uma só informação que mereça confiança. O 
ferido do 2Q corpo faleceu às 6 da tarde. 

Dia 21 
Marchou-se às 6 da manhã, sesteou-se na Serrinha e fez-se 

pouso na margem esquerda do Turvo, de regresso para a divisão pe
la mesma estrada que havfamos seguido. Choveu muito à tarde. 

Dia22 
Marchou-se ao amanhecer e sesteou-se junto à fazenda do te

nente-coronel Fidêncio Barreto e pousou-se nos capões grandes. 

Dia23 
Marchou-se ao amanhecer e às 3 da tarde chegou-se à Vila e 

acampou-se próximo a divisão; e recebeu-se fardamento para ore
gimento. 

Dia24 
Recebeu-se dez contos de réis do quartel-mestre general, fez

se pagamento do mês de agosto às praças e de outubro aos oficiais; 
distribuiu-se o fardamento; e às 3 horas da tarde marchou toda a 
divisão em direção ao Bom Jesus onde já estava o coronel Salvador 
com a 4'! brigada de /9/ regresso de Lajes, por constar que Salgado 
achava-se na fazenda dos Auzentes; fez-se pouso a duas léguas da 
vila. 

Dia 25 
Marchou-se às 4 da madrugada e sesteou-se no Arroio dos 
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Ouatis, e pousou-se no mesmo ponto. 

Dia26 
Marchou-se às 7 horas e fez-se pouso na restinga do Passo da 

Cruz, próximo ao Bom Jesus. 

Dia27 
Marchou-se ao amanhecer e às 11 horas sesteou-se além da 

Capela 2 léguas caminho dos Auzentes. Recebeu-se uma carta do 
coronel Flores comunicando que achava-se nas Três Forquilhas e 
que as forças de Batista, batidas por ele, haviam descido a reuni
rem-se às de Salgado, que estava sobre o Pelotas, próximo ao Pas
so da Cadeia. 

Em vista do que, o general dividiu a coluna em duas mar
chando o coronel Mena Barreto com as 2?, 3? e 6? brigadas para a 
esquerda e o general com as outras pela estrada real. A coluna da 
esquerda transpôs o F?io dos Touros muito abaixo da estrada, e 
procedendo as necessárias descobertas, acampou às 8 da noite en
tre aquele rio e o Pelotas, só encontrando notícias de ter andado 
nessa· região um pequeno grupo de arrebanhadores de animais. 
Quando se compôs essa coluna o coronel Caminha passou o co
mando da 3? brigada ao tenente-coronel Carvalho e declarou que 
assim procedia por ser coronel mais antigo que Mena.Barreto (que 
sendo coronel do Exército fora escolhido por mais competente) es
te ofereceu-lhe o comando e ele declarou que não tinha competên
cia! E mesmo sem comando acompanhou a coluna! 

Dia28 
Ao clarear o dia o coronel Mena Barreto dispôs sua coluna do 

seguinte modo: a 2? brigada sob o comando do tenente-coronel Pi
lar marcharia pelo flanco esquerdo, descobrindo até o Pelotas, a 
3? pela direita descobrindo até comunicar-se com o general, a 6? 
pelo centro, servind_o de apoio às outras; assim marchou-se até 
à / 10/ costa do Rio Cerquinhas; tendo o general colocado em seu 
flanco esquerdo a 4? brigada piquetes dela e da 3? tirotearam um 
piquete inimigo à uma légua do dito rio e por isso o inimigo reti
rou suas avançadas para além do rio, para o Serro Agudo. Estando 
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verificado que realmente Salgado era o chefe dessas forças, por in
formação de pessoas insuspeitas em cujas casas ele esteve e sendo 
já muito tarde para se fazer um ataque com probabilidades de bom 
resultado, os chefes resolveram combinar o ataque para o dia se
guinte ao amanhecer; ficando as forças na disposição seguinte: o 
general no Passo do Manoel Leão; o coronel Salvador na sua direita 
e um pouco para a frente; o coronel M. Barreto com as 2? e 3? bri
gadas uma légua abaixo do general no Passo do Potreiro, justamen
te onde o inimigo esteve acampado; e guardando os passos de bai
xo o tenente-coronel I rineu com a 6? brigada. 

Dia 79 de março 
A o amanhecer se transpôs o arroio e marchou-se sobre a dire

ção em que estava o inimigo, que a seu turno havia retirado duran
te a noite, sendo visto somente um piquete que foram (sic) tirotea
dos por força da 4? brigada. O inimigo retirou pela costa do Pelo
tas acima na direção da Fazenda Nova (flanco esse que devia ser 
cuidado pela coluna do general); e foi perseguido, mais ou menos, 
de perto pela 4? e 5? brigada. A demais força transpôs o arroio do 
Silveira e acampou junto ao Lajeado Carasinho. Deu-se nesse dia 
um fato desagradável, que teve como conseqüência a desagregação 
da 2? brigada da divisão. Foi o seguinte: O general e senador Pi
nheiro ao chegar o coronel Mena Barreto em sua presença, disse
ram-lhe que o inimigo havia escapado por ele não haver atacado 
quando devia!! Quando muito ao contrário sucedeu, pois se ata
cando tarde o inimigo fugou sem que o coronel Salvador pudesse 
contorná-lo (por falta de tempo) quando mais se Mena Barreto ata
casse antes? Este juízo errado e muito ofensivo aos méritos deste 
coronel, provocaram enérgica reação de sua parte, visto que, es
te /11 /fato era a reprodução de muitos outros em que aqueles 
dois chefes, parece que propositalmente, procuravam marcar e até 
. mesmo ocultar os reais méritos do distinto coronel! embora depois 
com risinhos de fingidas alegrias buscassem disfarçar o efeito pro
duzido. O coronel voltando ao seu acampamento narrou o ocorri
do aos comandantes de corpos de sua brigada, e foi então resolvido 
que a brigada iria fazer parte da coluna do coronel Flores que 
achava-se em São Francisco de Paula só com 600 homens; em vista 
do que ele dirigiu ao general o oficio seguinte: " Cidadão General 
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Comandante da Divisão do Norte - Tendo sido confiado ao meu 
comando, pelo exmo. Sr. Presidente do Estado, uma coluna·que se 
organizava em S. Jerônimo, para operar de acordo convosco, e por 
condescendência me submetido a fazer parte desta Divisão, onde 
infelizmente tenho sofrido graves desgostos, como vos tenho feito 
sentir, e ainda nesta última expedição sofrido a infamante calúnia 
de não ter avançado em tempo, quando esse dever foi cumµ1 ido ri
gorosamente, tanto que, o inimigo fugou para uma direção diame
tralmente oposta àquela em que estava minha força: Declaro-vos, 
terminantemente, que me retiro desta Divisão com a 2? brigada; e, 
tomando o destino que julgar conveniente, receberei ordens do 
Presidente do Estado e Ministério da Guerra; e isto de acordo ple
no com os respectivos comandantes de corpos. 

Pelo que, vos comunico que podeis confiar o comando da co
luna de Infantaria que me hav/eis designado para comandar a 
quem julgardes com mais competência. Saúde e Fraternidade. An
tônio A. da Fontoura Menna Barreto - Coronel'~ logo que rece
beu este of/cio, o general veio à barraca do coronel e não conse
guindo resolvê-lo ao contrário, declarou que considerava a brigada 
sublevada e prendeu o coronel à ordem do Ministro da Guerra ! 
Perguntou se os comandantes de corpos o abandonavam e se iam 
com o coronel! ao que, respondeu o tenente-coronel Pilar: que ten
do o coronel sido nomeado para comandar a brigada composta de 
seu regimento e do TCJ batalhão da Brigada Militar, pelo dr. Presi
dente do Estado em sua própria pr_esença, agora que o coronel deli
berava retirar-se com sua brigada - estava de pleno acordo; o ma
jor Tomaz Teixeira respondeu a mesma coisa; e então o general 
quiz desligar o tenente-coronel 4gosti / 12/ nho Carvalho com o 2CJ 
corpo, e como este também declarasse que acompanhava sua briga
da, ele depois mandou lhe dizer pelo tenente-coronel Soares que se 
considerasse preso à ordem do Presidente do Estado ! 

As 3 horas·da tarde a brigada marchou em direção aos Auzen
tes e às 6 acampou no Passo do Manoel leão. 

Dia2 
Marchou-se ao amanhecer e logo adiante recebeu-se informa

ções e viu-se vestfgios de passagem de força ·pela estrada que segu/a
mos; antes do Passo das Antas encontrou-se um viandante que de-
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e/arou ter estado com a força que passaram ali na antevéspera, que 
era comandada pelo célebre general Paulino das Chagas Pereira e 
seu digno irmão Hipólito-desertor ! logo que se passou o rio rece
beu-se informações mais exatas e apurou-se a marcha, a ver se po
dedamos alcançá-los, mas caminhando até às 2 da tarde, chegamos 
à Fazenda do Lobo, donde eles levantaram acampamento essa ma
drugada, e como estivéssemos com a anima/ada quase toda cansa
da, fizemos acampamento em um grande campestre rodeado de pi
nheirais. 

Dia 3 
Marchou-se às 6 horas, tomando a estrada da direita que se

gue para o Campo Bom, visto que o inimigo tinha seguido para a 
esquerda na direção da Serra da Pedra e se tornava por isso urgente 
a nossa comunicação com o coronel F /ores. A travessamos a feia pi
cada e o arroio Santana, no Passo do Silva, e sesteou-se no campo 
do Cambará; marchou-se à tarde, passou-se pela Capela de S. José 
do Campo Bom e fez-se pouso na margem esquerda da Restinga 
Feia; às 9 horas da noite os nossos piquetes avançados ouviram cla
rins e cornetas tocarem recolher a uma meia légua para a frente, 
conquanto se esperasse encontrar torça amiga, redobrou-se a ativi
dade durante a noite. 

Dia 4 
A o alvorecer ouviu-se mais distintamente os toques e em se

guida pusemo-nos em movimento, fazendo-se avanÇar o capitão 
Jordão com 40 praças, que avançou com toda a p recaução até en
contrar os piquetes avançados da outra força, que reconhe /13/ cen
do ser a do coronel Flores, chegaram à fala; encontradas as duas 
forças trocamos abraços afetuosos entre muitos amigos que ali en
contramos, tendo-se feito as devidas continências ao coronel Flo
res. Depois desses cumprimentos, reuniram-se os comandante de 
corpos da 2é! brigada, e da outra força - coronel Flores, coronel 
Corrêa comandante do 1 TC? regimento, tenente-coronel Alfredo 
Barbosa comandante do 6C? regimento, tenente-coronel Cipriano 
Ferreira, comandante do 2'1 batalhão da Brigada Militar, capitão 
Teodoro Joaquim da S? Santos comandante de uma ala do 13C? de 
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infantaria, uma boca de fogo e uma metralhadora e o major Azeve
do do 119 regimento, perante os quais o coronel Mena Barreto ex
pôs os motivos capitais que obrigaram a vir com sua brigada apre
sentar-se ao coronel Flores e o modo por que saiu da Divisão do 
Norte; o coronel Flores manifestando-se grandemente satisfeito 
com a nossa vinda, disse, com a franqueza dos amigos sinceros e 
com inteireza do seu caráter militar, que nosso ato fora antimilitar 
e com caráter até de rebeldia, conquanto fosse plenamente justifi
cado pelas razões expostas; então o tenente-coronel Pilar pediu pa
ra apresentar algumas considerações, e disse: que afora os desgos
tos particulares e desconsiderações que na Divisão do Norte ele e 
Mena Barreto receberam, atuaram duas razões poderosas que os le
vou a esse proceder, 19, por ter sido anulada completamente a au
toridade do general Uma pelo senador Pinheiro; e como conse
qüência imediata reinando naquela divisão o desrespeito às autori
dades legais e o desaparecimento completo do espírito militar e de 
disciplina; 2'!, haver o coronel Flores pedido auxílio do general li
ma por ser sua força somente de 600 homens, não merecendo nem 
as honras de uma resposta! e nós julgarmos que a Divisão do Norte 
era por demais pesada para operar contra um inimigo assaz subdivi
dido em ex tensa zona, e que portanto, aqui prestaríamos melhores 
serviços; aceitas com grande alegria estas razões por todos, tratou
se logo da nossa marcha. Tendo o inimigo se encaminhado para a 
Serra da Pedra e sabendo-se que também /14/ havia utn grupo pelo 
Faxinai, o coronel Flores seguiu para a direita a fim de mandar ex
plorar aqueles lugares e determinou que a 2? brigada contramar
chasse e viesse tomar posição junto à Capela. Regressamos às 8 ho
ras da manhã e acampamos próximo ao povoado, tomando posi-

" ções em todas as estradas que podiam vir daquelas direções. A Ca-
pela é um pequeno povoado, isto é, um núcleo de casas quase to
das desabitadas e em rufnas l a igreja está em completa rufna, até 
mesmo os santos foram mudados para outra casa. 

Dia 5 
O coronel Flores seguindo até o Faxinai reconheceu que o 

inimigo se havia escapado por um trilho esquisito da serra e seguira 
direção da vila de S. Francisco (de Paula); mandou ordem à nossa 
brigada para regressar incontinente e regressou; chegamos todos ao 
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anoitecer no Passo do Hio das Camisas e a/ acampamos junto à colu
na de Chachá, que tinha vindo de Caxias em aux 1'lio de Flores, por ig
norar a nossa junção; então, o coronel Flores seguiu essa mesma 
noite p ara a vila com os 1C! e 2C! batalhões da Brigada Militar e um 
piquete de cavalaria. 

Dia 6 

• 

Seguiu o coronel Corrêa com o 11C!, 6C!, resto da infantaria e • 
artilharia pela estrada para S. Francisco, Chachá regressou ao seu 
destino nas Colônias, pela direita de Corrêa; e nós com o regimen-
to e 2C! corpo mais pela direita batendo as costas do Camisa e An-
tas, com o intuito de descobrir o que houvesse e arrebanhar ani-
mais; sesteamos no Morro do Chapéu, e pousou-se na margem di-
reita do rio das Taínhas. 

Dia 7 
Marchou-se ao clarear do dia e sesteou-se no arroio do Medei

ros; à tarde marchou-se e fez-se pouso duas léguas além. Conse
guiu-se, esse dia, arrebanhar perto de 200 animais para o regimento 
e 2C! corpo. 

Dia8 
Marchou-se de manhã e passando-se o Lajeado Grande; seste

ou-se duas léguas adiante além da estrada que vem da Vacaria para 
S. Francisco, sobre uma restinga; à noite a força de Chachá / 15/ 
veio acampar junto a nós. 

Dia 9 
O coronel Mena Barreto passou o comando da brigada ao te

nente-coronel Pilar, seguindo com Chachá e tenente-coronel Agos
tinho; assumiu o comando do 2C! corpo o capitão Aquino. Chachá 
regressou para Caxias e os outros dois para Porto Alegre a entende
rem-se pessoalmente com o Presidente do Estado. A brigada mar
chou em direção à S. Francisco a incorporar-se à coluna do coronel 
Flores, seguindo o capitão Jordão com 40 praças para a Fazenda 
do Raposo, a fim de arrebanhar gado e cavalo dos maragatos Batis
ta e Soares. Fez-se pouso na várzea de Francisco Gil. 
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Dia 10 
Marchou-se de manhã e seste<tLJ-se próximo à fazenda de D. 

Alexandrina Marques, à tarde marchou-se-e fez-se pouso próximo à 
fazenda de Carlos Kroeff. Af soubemos que o inimigo em n<? de 
200 haviam se internado para o rincão do Canela sobre a serra e rio 
Santa Cl=uz; comunicou-se essa ocorrência ª°'coronel Flores e que 
no dia_seguinte entraríamos em perseguição. 

Dia 11 
Levantou-se acampamento ao amanhecer; transpondo o Santa 

Cruz no passo do Salto, tomou-se para a direita, tendo mandado 
pela margem direita um piquete de 20 praças do 29 corpo, que 
com o capitão Jordão de regresso do Raposo, guardaria o Passo do 
Inferno. Marchando-se com cautela, pur entre matos, rincões e gra
tas, indo o tenente Bandeira na vanguarda com um piquete, lo
grou, graças à sua atividade e coragem, fazer um prisioneiro inimi
go, o qual nos informou onde estava o acampamento; então oco
mandante Pilar dispôs a força do seguinte modo: o tenente Bandei
ra com 30 praças passava por dentro de um restingão de pinheirais 
e atacaria pela direita inimiga, o capitão Aquino com 30 do 2<1 
corpo o mesmo pelo esquerdo e dando tempo preciso para essas 
forças passarem fez avançar o major Bandeira com a demais, que 
não excederia de 100 homens pelo cedtro; e logo que as forças as
sim / 16/ dispostas descobriram o acampamento inimigo e inicia
ram o fogo, mandou tocar fogo avançando e carga. O denodo, a 
bravura, o fmp(e)to e empenho com que todos· avançaram e perse
guiram os inimigos da República - é indescritlve/! ! Junto ao co
mandante estava o distinto cidadão tenente-coronel Francisco Lu
cena, que sempre com o semblante câlmo e alegre o auxiliava na 
direção do ataque revelando sempre muita coragem; este cidaaão 

desde 5 (dia 5) que acompanha esta brigada, prestando os melho
res serviços. Os tenentes Bandeira, Jônatas, alferes Cruz, L ídio Va
res, Ricardo Nunes, capitão Aquino e Sarmento, major Bandeira e 
Júlio Ride/, enfim, todos os oficiais/ foram além da expectativa do 
comandante; que-aliás bem os conhece! 

Os maragatos possufdos de verdadeiro pânico, deitaram logo 
a correr precipitadamente para o mato, que distava muitas 
quadras, pois estavam na,;costa de uma restinga forte e de um valo, 
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no rincão da Canela entre as casas de Sinhá Linha (cunhada de Ba
tista) e a do velho Patrício, na corrida só atiravam em desordem e 
sempre correndo, assim é que não feriram um só dos nossos e tive
ram 6 mortos, que deixaram no campo, e 5 feridos gravemente, 
que com dificuldade galgaram o mato, afora os que não viu-se cla
ramente ! Tal foi o pânico que deixaram no campo: 3.000 cartu
chos Comblain, 2 armas destas, 1 Spencer, 29 lanças novas sem 
hastes, muitas armas particulares, pistolas, facas, mais de 50 pon
chos bons, muitos arreios e cavalos encilhados, 5 barracas, e mil 
outras coisas! Perseguidos até o mato terminou a luta, o coman
dante mandou tocar retirar e reunir, vindo acampar e carnear no 
lugar dos maragatos. Aí, debaixo de verdadeira alegria os soldados 
do 1CJ regimento e 2CJ corpo, faziam inventário amigável dos despo
jps dos bandidos e isto acompanhado de chístosos ditos e engraça
't:ios epítetos. Apanhou-se também correspondência dentre eles, 
bem como uma mulher que disse acompanhava-os obrigada; esta 
então nos informou / 17 / detalhadamente quais as influências que 
ali se achavam e eram os seguintes sacripantas: Belizário Batista (fi
lho do chefe dos bandidos da serra), Pedroso (desertor da Brigada 
Militar), Hipólito das Chagas Pereira (desertor do Exército como 
capitão), seus irmãos General Paulino e Sales, capitão Alfredo, al
feres Maia, Luiz Batista (irmão do 19), 2 filhos do general Barreto 
Leite, com cento e tantos canalhas e.ia mais baixa esfera. 

As 4 horas levantou-se acampamento, e depois de formada a 
força o comandante Pilar foi à frente e disse: Oue aquela vitória 
era um passo grandioso para a pacificação da pátria! Deu um \(iva 
à República e outros aos seus comandados, que foi por todos entu
siasticamente repetido, aó som do hino nacional. Batidas de novo 
todas as costas, o regimento, digo a força pousou próximo ao cam
po da luta. Fez-se comunicação do ocorrido ao coronel Flores. 

Dia 12 
Marchou-se em direção ao Campestre, onde constava estar o 

bandido Corrêa com gente reunida e dos quais era de supor que os 
foragidos se reuniriam; ao meio-dia, próximo à casa de Ouintani
lha, o coronel Flores reuniu-se a nós com 150 homens de infanta
ria, marchamos então e depois de internados na serra ele tomou 
pela estrada da esquerda, fazendo pouso em casa de Marcelino Bar-
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bado, e nós mais pela direita pousamos no campestre da casa de 
Laurinda próximo ao Alemão Guilherme e distante uma légua do 
covil dos tais Corrêas. 

Dia 13 
Ao alvorecer seguimos e às 9 horas salmos do Campestre, de

baixo de intensa cerração, que durou até às 4 da tarde, só encon
trou-se ali 8 indivfduos que o tenente Bandeira com o piquete da 
vanguarda tiroteou-os em fuga para o mato, tomando-lhes 9 cava
los e um bom poncho; tão covardes eram, que o tenente entreve
rando-se com eles descarregou-lhes os 6 tiros de seu revólver e eles 
não deram um só tiro; às 10 chegou o coronel Flores e saben
do /18/ do ocorrido deliberou seguir para baixo da serra, na dire
ção do Quilombo e Taquara determinando que a nossa força vol
tasse a aguardar até 2é! ordem, as bocas de picadas que descem do 
Canela; ao meio-dia nos separamos e às 3 da tarde acampou-se pró
ximo à casa de Ouintanilha. 

Os lugares denominados Canela, Campestre, Caracol e suas 
circunvizinhanças são verdadeiros covís de feras, onde também as 
feras humanas vêm se encerrar em seus antros para daí em sortidas 
ignóbeis assaltarem a propriedade, a honra e a vida de todos. 

Dia 14 
As 8 horas seguiu o capitão Jordão com 30 praças do 1C? regi

mento e 20 do 2<! corpo e 2 subalternos, a fim de passar o passo do 
ln terno e recorrer a Fazenda do Raposo, outros escondrígio (es
conderijo) de bandidos, pois são lugares de propriedade dos Batis
tas. Falhou-se no mesmo ponto esse dia e 15. 

Dia 15 
(Referência na parte final do relato do dia 14) 

Dia 16 
Levantou-se acampamento e marchou-se em direção à vila, fa

zendo-se pouso próximo ao passo do Salto no Lageado Santa Cruz. 

Dia 17 
O coronel Flores fez-nos (enviou-nos) um próprio, ordenando 
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que regressássemos com brevidade para a vila, deixando no rincão 
de Canela uma força de 100 praças; ficou então o 2<? corpo que só 
tinha 60 praças e o 4C! esquadrão do regimento com 45; marchou o 
regimento e às 5 da tarde acampou próximo à entrada da serra do 
Mundo Novo. Soube-se então a grata notícia de haver a Esquadra 
revoltosa se rendido no Rio de Janeiro, ficando os oficiais recolhi- ~. 

dos a navios estrangeiros e a marinhagem abandonada na Ilha das 
Enchadas. O coronel mostrou ao comandante Pilar uma carta do 
Ministro da Guerra, em que ordenava que o mesmo coronel se re-
colhesse com sua força à capital, ficando a Brigada do coronel Me-
na Barreto, ora ao mando do tenente-coronel Pilar guarnecendo a 
serra, ficando esta briga /19/ da considerada destacada da Divisão do 
Norte e sob as disposições do general Lima! O comandante Pilar:, 
julgando seu regimento sacrificado injustamente pela continuação 
de um estacionamento desnecessário em uma região sem recursos, 
não tendo seu pessoal o menor agasalho, sem barracas, ponchos, 
arreios, calçado e dinheiro; e por ter o governo deixado esta força 
à disposição ainda da Divisão do Norte; donde jamais poderá rece-
ber e cumprir ordens, tendo entretanto, mandado voltar para Por-
to Alegre uma força que há menos de dois meses viera aparelhada 
de tudo, deixando suas famílias arrumadas: resolveu e pediu demis-
são do posto de tenente-coronel pelos motivos acima e por não 
querer continuar a servir debaixo das ordens de paisanos preten-
ciosos como o senador Pinheiro. 

Dia 18 
Seguiu o coronel Flores com o 1 TC! regimento, por já terem 

seguido antes as demais forças de sua brigada; o 19 batalhão da Bri
gada Militar ficara estacionado na Costa da Serra, no Rincão do 
Olivério. 

{Não foram feitos registros nos dias 19 e 20) 

Dia 21 
Continuaram as coisas do mesmo modo até este dia em que 

recolheu-se à vila o 19 batalhão. 

(Não foram feitos retistros nos dias 22 e 23) 
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Dia 24 
Recolheu-se ao acampamento a força que havia ficado no Ca

nela, depois de haver expedicionado pelo rincão do Raposo, onde 
correu pequenos grupos de bandidos. 

Pilar nada registrou de 25 de março a 7 de abril). 

Dia 8 de abril 
Até esse (este) dia conservou-se a brigada aguardando ordens 

e fazendo exercfcios todos os dias; às 6 horas da manhã o coman
dante recebeu cartas do dr. Castilhos e do coronel Mena Barreto 
determinando que a brigada marchasse sem perda de tempo, cami
nhando dia e noite, para Porto Alegre; marchou-se às 9 e 1 /2 e des
ceu-se a serra, parando 3 horas ao anoitecer para dar pasto aos ani
mais. Continuou-se a marcha e às 8 da noite passou-se pela vila de 
Taquara,. e fez-se pouso às 11 e 1 /2 perto da casa de Godofredo. 

Dia 9 
Marchou-se às 4 da madrugada e ao meio-dia sesteou-se /207 

no povoado denominado "Sapiranga"; marchou-se às 2 horas e às 
6 chegou-se a Hamburgo (Novo Hamburgo); embarcou-se no trem 
às 8 da noite~ ~s 11 chegou-se a Porto Alegre. Soube-se então, que a 
causa da concentração de forças na capital, era por terem ameaça
do e forçado a barra do Rio Grande 5 vapores inimigos, sendo: 
"Aquidaban", República, Uranos, Meteoro e Esperança, tendo já 
conseguido entrar à barra 3 navios desses, que estavam bombarde
ando a cidade do Rio Grande, que resistia heroicamente sob a dire
ção do general Bacelar. A brigada desembarcou em presença de 
grande massa popular e ao som de 6 bandas marciais, seguindo de
pois para a Praia de Belas, onde pousou. 

Dia 10 
A brigada marchou às 8 da manhã e acampou no lugar deno

minado Ponta do Dionfsio, próximo à charqueada do Assunção. O 
coronel Mena Barreto reassumiu o comando da brigada, que pas
sou a fazer parte da Divisão do Centro, sob o comando do general 
Artur Oscar, tomando nesta divisão a numeração de 3'!. Vieram no-
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t1'cias do Rio Grande de haverem se concentrado ali e em Pe/otas 
as forças dos bravos coronéis Carlos Teles e Sampaio, continuando 
a luta já muito desfavorável aos revoltosos que contavam enorme.: 
p1J;das. 

Dia 11 
Os navios revoltosos, depois de repetidos insucessos em seus 

ataques por mar e terra, levantaram ferro e ao escurecer saíram 
barra fora, deixando em terra um canhão e muitos cadáveres e fe- • 
ridos, para mais de 600 homens. As nossas perdas foram relativa-
mente insignificantes. O República, em um dos seus tiros conse-
guiu meter a pique a nossa canhoneira Cananéa. Nesse dia tomou-
se providências no sentido de fardar e completar o armamento e 
arreamento do pessoal da brigada. 

Dias 12e 13 
Não ocorreu alteração alguma digna de menção. 

(Em nota ao pé da página Pilar registra, aludindo ao escrito no dia 9: 

(nota "mais tarde verificou-se ser o /ris e não o Aquidaban") 

/21/ Dia 14 
Chegou de Torres a Divisão do Centro composta da Brigada 

do invicto ç;oronel Portugal e de outra de forças do Exército sob o 
comando do coronel José Salustiano dos .Reis, cuja força acampou 
no mesmo local acima referido. 

Dias 16 e 17 
Continuaram a chegar notícias favoráveis à legalidade. Os na-

vios revoltosos tentaram efetuar desembarque em terras orientais .• 
(Uruguai) na Costa de Castilhos, quando já haviam desembarcado 
Salgado e Guerreiro Vitória com 900 homens desarmados e 90 mu-
lheres, apareceram duas canhoneiras orientais e impediram a conti-
nuação do desembarque, e então, os navios revoltosos levantaram 
ferro e seguiram para Buenos Aires, onde Custódio de Melo pediu 
asilo ao governo argentino e entregou-lhe o República e os quatro 
navios frigoríficos: O Aquidaban que havia se dirigido para o Des-
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terro, encontrou ali a esquadra legal com a qual travou luta na bar
ra do Norte, sendo logo posto a pique por meio de um bem lança
do torpedo. Terminou assim a negregada revolta da esquadra! Co
berta de vergonha e opróbio, viu seus chefes fugirem vergonhosa e 
covardemente depois de 7 meses de depredações nacionais. Soube
se que Paraná e Santa Catarina estavam sob governos constituídos 
pelo marechal Floriano; e a aurora radiante da paz já manifestava-se 
com seus vivificantes raios de ordem e progresso. Houve grande re
gozijo popular em Porto Alegre . 

Dia 18 
A brigada teve ordem de mudar acampamento para a Praia de 

Belas, a fim de terminar seus preparativos para marchar. Os cida
·dãos Ministro da Guerra e Presidente do Estado visitaram nosso 
acampamento e passaram revista à brigada, que lhes fez a devida 
contindncia. 

Dia 19 
Mudou-se acampamento para a Praia de Belas e providenciou

se sobre o material necessário e dinheiros para pagamento dos ven
cimentos de novembro em diante. 

/22/ Dia 20 
Recebeu-se fardamento, barracas, arreamento e algum arma

mento e munições, bem como dinheiro; o regimento recebeu 13 
contos de réis da Alf§ndega e 20 do Tesouro do Estado. 

Dia 21 
As 10 horas a brigada marchou para o Arsenal de Guerra, Bn

de embarcou em 3 vapores, tendo fei to contindncia em frente do 
palácio da presidência. Levantou ferro às duas da tarde e às 8 da . 
noite desembarcou em São João de Montenegro. Nessa mesma noi
te o coronel Mena Barreto tomou providências sobre aquisição de 

• cavalos e carroças para munições. 

Dia22 
Desembarcou-se o material, fez-se distribuição do arreamento 

e mudou-se acampamento para o Prado. 

157 



Convém consignar-se que o destino desta brigada é guardar a 
região de Vacaria e Lagoa Vermelha, por onde se supõe que o Go
mercindo tente entrar, em seu regresso do Paraná; sabendo-se que 
esse bandido dirigia-se em princípios do corrente mês para os cam
pos de Palmas, nessa época o senador Pinheiro veio a Porto Alegre 
e pediu reforço para a Divisão do Norte, dizendo que Gomercindo 
viria com boa artilharia e 4.000 homens!! Conseguindo o senador 
levar duas bocas de fogo da capital e a brigada do coronel Santos 
Filho para sua Divisão! Mas como conceber-se que aquele caudilho 
possa invadir o Rio Grande com 4.000 homens, quando se sabe 
que achavam-se nos vapores revoltosos em. Rio Grande as forças do 
Salgado, Guerreiro Vitória, Laurentino ~into, Felipe Porto, Inácio 
Cortes, Franklin Cunha, Gaspar Barreto e Vasco Martins, só faltan
do dos caudilhos brasileiros o célebre Juca Tigre? Conhecendo-se o 
caráter antibelicoso do povo catarinense e paranaense ainda agrava
do pelas circunstâncias das sucessivas derrotas dos maragatos, não 
se pode crer que Gomercindo tenha 4.000 bandidos ainda de seus 
elementos da fronteira e ot.ientais. E assim como, não se pode figu
rar com muita probaliàade· outra hipótese se não a de sua fuga para 
Corrientes pelas Missões. (E esta a opinião de quem escreve estas 
notas). /23/ Mesmo figurando-se a hipótese de terem saldo do Pa
raná, depois da rendição da Lapa, junto com Gomercindo as for
ças daquela praça - a<? de cavalaria, 179 de infantaria e um regi
mento de artilharia, tudo ao mando de Piragibe, Jaques Ourique e 
Sebastião Bandeira, não será provável que essas forças acompa
nhem o bandido, maximé depois de saberem das derrotas da esqua
dra, etc. 

Fique também consignado que, o tenente-coronel Pilar não 
obteve demissão desse posto, como pediu em 17 de março, por lhe 
ter sido negada terminantemente e amigavelmente pelo dr. Casti
lhos; e mais ainda, por terem sido atendidas com solicitude todas 
as suas ponderações e necessidades de seus comandados. 

Dia23 
Marcharam o 1f! batalhão e o 2f! corpo provisório (a pé) em 

direção à Colônia Conde D.Eu, o regimento esperava cavalos e as
sim falhou ainda o dia seguinte. 
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Dia 24 
(Sem registro do autor 

Dia25 
Tendo-se recebido 130 cavalos, levantou-se acampamento às 

9 da manhã, montando somente os 19 e 2<1 esquadrões e oficiais; as 
munições e mais arreamento transportou-se em carros alemães; fez
se pouso três léguas distante da vila, próximo à casa do sr. Kau
reck . .. Marcharam com a brigada, no Estado Maior, o major Júlio 
Ride/, capitão Guilherme Sallies e dr. médico militar Firmo Augus
to David. 

Dia26 
Marchou-se sempre por entre belas e florescentes colônias, 

passando-se pela Linha Bonita e pousou-se no quilômetro 3 da li
nha de São Pedro. 

Dia27 
Levantou-se acampamento às 7 da manhã e à 1 da tarde 

acampou-se pouco além da Colônia Conde D'Eu. Transitando-se 
sempre por magnifica estrada de rodagem, éramos de quando em 
quando distrai dos agradavelmente pelas bonitas paisagens, traba
lhos de engenhos de serrar, vinhais extensos e o constante encon
trar de numerosas tropas de cargueiros que desciam com mercado
rias. /24/ 

Dia28 
Marchou-se -as 7 da manhã e às 10 sesteou-se próximo à vi

la Bento Gonçalves - ex-colônia D. lzabel, bonita, animada e flo
rescente vila, onde fomos recebidos com hospitalidade e alegria: 
Marchou-se às 2 da tarde e fez-se pouso no lugar denominado Gas
par . 

Dia29 
Levantou-se acampamento ao amanhecer e às 9 horas se 

começou a transpor o Rio das Antas, em duas balsas,· às 3 horas 
fez-se pouso em pequeno povoado à 4 quilômetros dopasso. 
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Dia30 
Marchou-se às 7 horas da manhã e às 9 sesteou-se jun to à sede 

da Colônia "Alfredo Chaves", bonita e mui adiantada povoação; 
marchou-se às 3 horas e fez-se pouso légua e 1 /2 adiante, no lugar 
denominado "Barro Preto'~ 

Dia 19 de maio 
Marchou-se ao amanhecer e -as 10 horas sesteou-se junto ao 

povoado denominado " Capoeiras"; marchou-se à 1 da tarde e às 5 
fez-se pouso no campo próximo ao arroio " Pratinha" . 

Em Alfredo Chaves fez junção com a brigada um corpo de 
forças civis ao mando do tenente-coronel Joaquim Korff, ficando 
ali 100 homens do mesmo corpo guarnecendo aquele ponto, cons
tantemente ameaçado e assaltado por grupos de bandidos foragi
dos nos matos, os quais já haviam incendiado diversas casas, cujas 
rufnas foram vistas por nossa força ao passarmos. Depois porém in
dagando-se quem e como tinham as incendiado, soube-se por mui
tas pessoas da localidade que aquelas casas pertenciam aos inimigos 
Palmeiro e Luciano e que foram queimadas por forças da brigada 
do coronel Firmino de Paula da invencível Divisão du Norte !!. .. E 
quantas vinditas e que brutais represálias não vem provocar esse 
ato vandálico das forças legais? E a que prejutzos não ficam amea
çados os colonos desta região vítimas de imprudência de semelhan
te barbarismo? E assim são muitos dos grandes patriotas!! . .. / 125/ 
Consciente ou inconscientemente atiçam sem cessar o facho da re
volução, quando outros sacrificam-se para extinguir o incêndio ! 

Dia2 
Marchou-se às 7 da manhã, por péssima estrada que fez demo

rarem as carroças de munições e bagagens; se traspôs o Rio Prata e 
caminhando-se mais duas léguas, mais ou menos, acampou-se ao 
meio-dia e aí pousou-se. 

Dia3 
Marchou-se às 6 da manhã e às 10 sesteou-se no entroncamen

to da estrada que do Carreiro vai à Vacaria com a que segu /amos 
para Lagoa Vermelha, no lugar denominado "Pecegueiro" ; mar
chou-se à tarde e fez-se pouso logo além do arroio das Ceroulas. 
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Dia4 
No dia anterior as carroças se atrasaram muito devido à péssi

ma estrada, já tendo se quebrado uma; fez-se aquisição de carguP.i
ros vindos da Lagoa Vermelha e carregou-se-os de munições. Mar
chou-se às 9 horas e sesteou-se na margem esquerda do "Rio Tur
vo"; marchou-se à tarde 2 léguas. 

Dia 5 
Levantou-se acampamento às 6 horas e às 10 sesteou-se pró

ximo à casa de Cl'istiano Offman, no entroncamento da estrada que 
vai da Lagoa Vermelha para Vacaria. Af encontrou-se o corpo do 
tenente-coronel Heliodoro Branco que fez junção com a brigada, já 
tendo centos poucos homens no "Barracão". Vieram também da 
Vacaria os tenentes-coronéis Laurindo Paim e Fidêncio Barreto, 
que receberam o armamento e munição Minié trazido por nós da 
capital. A f a brigada foi agradavelmente surpreendida com a noti
cia de ter sido promovido a general de brigada o seu benemérito e 
estimado chefe coronel Mena Barreto; ao receberem essa noticia, 
publicada na "Federação" trazida de Porto Alegre pelo tenente-co
ronel F.idêncio, o comandante foi com a oficialidade e banda de 
música do 1CJ regimento saudar ao chefe e amigo por sua justa pro
moção ao honroso posto de general. Marchou-se de tarde e pou
sou-se n<Í "Capão Bonito." 

Dia6 
Marchou-se às 6 da manhã o regimento sesteou próximo ao 

Lajeado de S. Joaquim e a demais força sesteou mais adiante meia 
légua; à tarde marchou-se mais duas léguas. /261 

Dia 7 
Marchou-se ao amanhecer: e fez-se acampamento no lugar de

nomi nado "Boqueirão", próximo ao Barracão meia légua mais ou 
menos. Barracão, é a denominação do lugar onde h' um pequeno 
pov9ado, tendo uma Coletoria de arrecadação de impostos esta
duais de comércio do Estado com o de Santa Catarina. Esta repar
tição é muito antiga e foi o que deu este nome '1o lugar. Pertence 
ao municlpio de Lagoa Vermelha, donde dista 11 léguas. O passo 
do Rio Pelotas fica distante do povoado próximo a duas léguas, 
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sendo péssimo e medonho o caminho de 3 quilômetros até o rio; 
esse passo que dá trânsito para Camp os Novos, fica na foz do Rio 
" Marombas" e é p ior em todas as condições do que o de Santa Vi
tória. 

Dia 8 
O general foi examinar o passo e picada com os tenentes-co

ronéis Pilar e Heliodoro; mandou colocar uma força de 50 praças 
na margem do rio e conservar muita atividade. 

Dia9 
A brigada mudou acampamento para o povoado do Barracão 

ficando o 1C! batalhão e 2<1 corpo no largo junto à igreja e o 1C! regi
mento ao entrar no povoado à direita, os oficiais ficaram em diver
sas casas desocupadas. Nesse dia o general bem informado de todos 
passos e picadas particulares que podiam dar trânsito a qualquer 
grupo inimigo, colocou guarda em uma picada três léguas abaixo 
do Barracão, o capitão Venceslau Leiria com 50 praças acima 4 lé
guas em outro passo do Jacob, e o tenente-coronel Heliodoro Bran
co com seu corpo nos passos de S. João e do Borges. 

Dias 10 e 11 
Recebeu-se vagas informações de haver inimigo em Campos 

Novos, sem se saber ao certo de serem dali mesmo ou da gente de 
Gomercindo. A 11 o general deu organização de divisão à força do 
seu comando, ficando a 1? brigada composta do 1C! regimento, 1<? 
batalhão e do 38<? corpo da Guarda Nacional comandado pelo te· 
nente-coronel Heliodoro; a 2? 127 / brigada, composta do 29 corpo 
provisório do tenente-coronel Agostinho Carvalho, corpo da Guar
da Nacional da Vacaria sob o comando do tenente-coronel Francis
co Santana e do corpo da Guarda Nacional do mesmo lugar ~ob o 
comando do tenente-coronel Joaquim Korff; comandando a 1? o 
tenente-coronel Pilar e a 2ii1 o coronel Laurinda Paim. 

Dia 12 
Tendo o general mandado um próprio na véspera à Campos 

Novos, este voltara declarando que a picada do outro lado estava 
trancada e com guarda inimiga; pelo que seguiu para o passo o ca-
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pitão Sarmento, com os 39 e 49 esquadrões do regimento, a fim de 
explorar o que houvesse até o Campo. 

Dia 13 
A força acima referida efetuou a passagem e marchou pela pi

cada, somente encontrando duas barreiras, taipas de pedras, feitas 
na picada; acampou meia légua fora do mato e procedeu os reco
nhecimentos, porém perto, por falta de animais, pois tinha mar
chado a pé. Nesse dia a oficialidade da brigada reunida, e com as 
músicas do regimento e batalhão saudaram ao general Mena Barre
to, comemorando a grande data nacional,· oraram o tenente-coro
nel Pilar, major Júlio Ride/ e capitão João Garibaldino Rolim, as-
9istente da 2é! brigada, e finalmente o general. 

Dia 14 
Mandou-se passar alguns cavalos para a força do capitão Sar

mento e passou também a força que guarnecia o passo de baixo e 
preparou-se um reconhecimento à Campos Novos para o dia se
guinte. 

Dia 15 
Seguiu um piquete de 30 homens sob o comando (jo capitão 

da Guarda Nacional de Campos Novos A tantJzio (filho do coronel 
Lucidoro) o qual, muito conhecedor do terreno, avançou até pró
ximo meia légua da freguezia de São José de Campos Novos, onde 
realmente encontrou um piquete que o perseguiu muito, tendo 
avistado grossas forças em marcha, visto também acampa /28/ me~
tos e sabido que estavam ali forças de Gomercindo vindas de Pal
mas com direção ao Barracão; depois de tal descoberta, o capitão 
Sarmento regressou com sua força para a margem esquerda do rio, 
deixando ao alferes Vitor com 30 praças de guarda na boca da pi
cada, sendo 10 dessas à cavalo . 

O general fez comunicação imediatamente ao governo, por 
meio de postos de correio que estabelecera em nossa vinda nos 
pontos convenientes desde São João de Montenegro, bem como 
ativou as guarnições dos diversos passos. 
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Dia 16 
O tenente-coronel Heliodoro mandou comunicar que em La

jes havia força inimiga vindo do Desterro e que ali esperavam Apa
rício Saraiva vindo de Palmas por Coritibanos e que Gomercindo 
viria por Campos Novos; notícias uniformes com as recebidas ante
riormente e que se estavam verificando. 

O general tornou a oficiar ao Governo prevenindo dessa ocor
rência; e avisando-o que abaixo daqui dez léguas, existe um passo 
denominado "das Turmas", cuja saída do sertão é no município de 
Passo Fundo, no Butfá,. por onde o inimigo poderá escapar-se sem 
que nós possamos atacá-lo, pois nos sairia a enorme distância, além 
dos Matos Português e Castelhano. 

A força do 29 corpo que se achava no passo subiu e foi refor
çar a guarda do passo onde esta.va o capitão Venceslau. Na tarde 
desse dia apareceu um piquete inimigo aproximando-se da picada, 
mas logo que avistou o nosso retirou disparando. 

Dia 17 
Passou-se o dia sem novidade até à tardinha; ao escurecer, po

rém, a nossa guarda fora atacada pelo inimigo, que internando-se 
nos matos, pelos flancos, procurava cortar a retaguarda de nosso 
piquete, este então resistiu, fazendo-os fugirem imediatamente de
pois de algumas descargas, resultando somente o ferimento de um 
soldado do 39 esquadrão em um braço, porém levemente; alta noi
te e depois de não se notar mais movimento inimigo, a nossa guar
da retirou e veio /29/ reunir-se a força do capitão Sarmento, con
servando-se vigilante na margem esquerda do rio. 

Dia 18 
Não apareceu inimigo algum durante o dia. Seguiu o capitão 

Sezefredo com 3 subalternos e 100 praças do 19 batalhão de infan
taria para o passo e rendeu a força do 1C! regimento que recolheu
se ao acampamento. 

Convém consignar, que o tenente-coronel Pilar, conquanto 
achasse provável ser exato o resultado das descobertas do dia 15, 
não ficou nunca convencido de que Gomercindo estivesse em Cam
pos Novos. E onde estava a Divisão do Norte que não o perseguia? 
Pois já era sabido pelos jornais e telegramas, que haviam desembar-
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cado no Prata - os generais Piragibe, Jaques Ourique e tenente-co
ronel Sebastião Bandeira com muito pessoal dos corpos do Exérci
to que faziam a guarnição que capitulou em Lapa, isto é, do 179, 
25C? de infantaria, 3C? de artilharia e 8<! de cavalaria. Restando por
tando ao caudilho somente seus elementos do banditismo oriental 
que em rigor poderia atingir a 1.000 homens inclusive! a gente de 
Juca Tigre; e nesse caso, o castelhano não podia perder tempo 
escapar-se evitçmdo por todos os meios, e os mais astuciosos, ter 
qualquer encontro com as nossas forças; entre esses meios, lançou 
mão do seguinte: espalhar o boato em Campos Novos, Coritibanos 
e Lajes, da existência de suas forças por ali, o que aparentavam 
com gente dos mesmos lugares, para escorregar-se sorrateiramente 
por qualquer outro ponto. E o futuro o demonstrará. 

Dia 19 
Recebeu-se carta do dr. Castilhos transcrevendo comunica

ções que ele e o Ministro da Guerra receberam do Paraná, Desterro 
e de Xanxerê, dos generais Quadros, pma e coronel Moreira Cezar, 
sendo o 19 comandante de uma coluna que perseguia o inimigo e 
este Gôvernador de Santa Catarina, de que Gomercindo se dirigia 
para Campos Novos, seu irmão Aparfcio para Lajes e que a Divisão 
do Norte fazendo-os retroceder de Palmas procurava flanqueá-los 
pela direita, sendo provável que Juca Tigre tivesse ficado cortado 
dos outros caudilhos, pela mesma Divi /30/ são em Guarapuava. 
Comunicando também que o general Artur Oscar seguia com as 
forças de seu comando, em nosso apoio, para Lagoa Vermelha. Es
tas informações vieram corroborar as demais recebidas até então, 
por diversos condutos. Em vista do que o general tomou noliCJs 
providências reforçando e ativando as guarnições dos passos e poli
ciamento da costa do Pelotas. Marchou nesse mesmo dia o capitão 
João Garibaldino Rolim, com o tenente-coronel José Santana e 
uma força de 80 praças, a fim de reconhecerem e guardarem passos 
existentes abaixo do Barracão 7 léguas, nos lugares denominados 
Encruzilhada, Machadinha e etc., onde existem muitos engenhos e 
terras cultivadas f}m ambas as margens do rio, havendo portanto 

muitos pontos vadeáveis em canoas do trânsito particular dos mo-
radores; por onde era provável que o inimigo tentasse passar. 
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Dia20 
Mandou-se passar um vaqueano para, ocultamente, espreitar 

se de fato Gomercindo ali estava com suas forças, cuja missão foi 
desempenhada e foi verificado que era uma realidade a existência 
dos bandidos em nossa frente. 

Dia 21 
A expedição de Encruzilhada ali pousara e ao amanhecer fo

ram encetados os trabalhos de exploração O capitão Rolim, como 
militar valoroso e inteligente, assumiu a direção do serviço, deixan
do no dito lugar, que dista do rio meia légua, um piquete de 22 
praças sob o comando do capitão da Guarda Nacional Salustiano 
de Lima, guardando esse ponto, onde ficaram bagagens da força, 
alguma munição e cavalos encilhados; e avançando com a força pa
ra a margem do rio, logo encontrou- uma força inimiga, de 60 a 80 
homens, emboscada nos matos e que fez-lhe fogo de frente e reta
guarda; nesta emergência, procurou em primeiro lugar apossar-se 
da posição da frente, o que conseguiu com algum sacrifício, fazen
do ·voltar imediatamente uma praça e prevenir o capitão Salustiano 
qÚe o inimigo o atacaria, porém que resistisse porque em breve te
ria seu concurso; mas, este oficial cobardamente abandonou seu 
posto deixando dispersar-se seu piquete pelos matos, entregou à 
meia d~ia de maragatos tudo quanto estava j ~eu cargo! edis
parou espavorido e atônito até o Barracão, onde comunicou ao 
general que tinha sido batido e extraviado pelos casteianos e que o 
capitão Rolim estava cortado e perdido /3 1 / com sua força toda! E 
no entanto, Rolim voltava logo depois de haver desbaratado o gru
po da frente e tão depressa que retomou tudo quanto Salustiano 
havia abandonado, conseguindo fazer durante a luta 8 mortos e 6 
prisioneiros, bem como apreendendo 10 carabinas Comblaim com 
trezentos e tantos cartuchos!! Entre os mortos conta-se um capi
tão de nome Adélio Gonçalves. Tivemos a lamentar a perda do te
nente João Luiz Vieira e o ferimento grave de um sargento e mais 
3 praças, todos do corpo do tenente-coronel Santana. O capitão 
Rolim revelou nessa ocasião uma bravura e atividade na altura de 
sua reputação; perdeu o cavalo de sua montaria, morto com dois 
balaços. 
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O general, em vista do que revelara o capitão Salustiano, man
dou substituir a guarda do passo do Barracão, pelo alferes Vítor e 
25 praças do 1ÇJ regimento; tomou outras providências sobre as 
guarnições dos passos e deu ordem de marcha aos corpos que se 
aprontaram; mandou também ordem aos tenente-coronel Heliodo
ro e major Tomaz Carvalho para seguirem para o Pontão a fazer 
junção das forças naquele ponto, por onde devia passar o inimigo, 
caso passasse no lugar do ataque. 

Dia 22 
As 4 horas da madrugada levantou-se acampamento e mar

chou-se em direção ao Pontão, visto até essa hora não ter vindo 
mais comunicação alguma do capitão Rolim e tenente-coronel San
tana; às 9 horas porém, ambos alcançaram a força, e por isso o ge
neral, melhor informado de que o inimigo havia sido derrotado e 
perdido aquela posição, tendo muitos prejufzos e ficando pelos 
matos em completa debandada, acampou a 2 léguas de Barracão, 
no lugar denominado "Joaquinzinho", onde vieram se reunindo as 
nossas que haviam se dispersado pelo mato. Foram apresentados os 
seis prisioneiros e declararam o seguinte: que a força inimiga que 
passara o rio era um batalhão denominado Silveira da Mota, e que 
na outra margem ficara Gomercindo com seu piquete de 80 ho
mens, 4 bocas de fogo Krup e 2 metralhadoras, tendQdeixado há 
muitos dias atrás /32/ de si 4 batalhões; o batalhão Silveira da Mo
ta constava de 11 O homens, conforme um mapa achado em uma 
mala que foi apreendida no combate; mas só haviam passado para 
o reconhecimento 64 hqmens; declararam que Aparfcio com 1.500 
homens tinha se afastado para a esquerda de Gomercindo desdl! o 
porto da União e que nunca foram perseguidos por forças legais; 
que somente um piquete havia se tiroteado com outro uma oca
sião, em um lugar que não sabiam o nome; que a guarnição da arti
lharia era somente de 30 homens, sendo puxada a bois; que tem 
havido muita deserção e que Gomercindo só procura escapar-se. E 
no entanto, depois dessa vitória, a nossa força sem comunicar cou
sa alguma ao general até às 4 da madrugada do dia seguinte, tendo 
a luta se dado ao meio-dia, abandonou aquela posição e retirou 
deixando os passos novamente livres ao inimigo!! Choveu durante 
o dia e fez-se pouso no mesmo ponto. 
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Dia 23 
4o amanhecer marchou-se para o Barracão; às 2 da tarae se

guiu uma expedição ao ·lugar da luta, composta de 150 praças do 
1<? batalhão e de 50 do regimento, comandadas esta pelo capitão 
Teodoro Roberto Kraemer, indo também os alferes Ricardo e Ver
gílio, sob o comando do major João Antônio Pereira, que levou 
como seu auxiliar o capitão Rolim; esta expedição levava instru
ções escritas do general, prevendo todas as hipóteses que se po
diam e o que deviam fazer em todas as emergências. 

Dia 24 
Às 8 da manhã seguiu o resto do 1Q batalhão com praças do 

corpo do tenente-coronel Santana, que estavam a pé, a postar-se a 
2 léguas do Barracão, como reserva da expedição, levando também 
instruções escritas. Às 10 horas chegou o 2<? corpo, que guardava 
um ponto rio acima. Às 4 e 112 ouviu-se descargas de fuzilaria e 
metralhadoras muito abaixo do acampamento; o general fez seguir 
o 2<! corpo a proteger uma guarda que havia 3 léguas abaixo, jul
gando ter sido ali o combate, ficando o resto da força de pronti
dão. Às 5 horas chegaram do passo real 2 italianos, que desertados 
de Gomercindo apre /33/ sen taram-se ao alferes Vítor, os quais 
disseram: que na véspera haviam chegado ao outro lado 4 bata
lhões de Gomercindo sob o comando de Paim (?); que eles 2 per
tenciam ao Batalhão Dória; que a força contaria no máximo 500 
homens, porém muito desanimada, e que houvera um meeting, no 
qual os comandantes falaram aos soldados animando-os a transpo
rem o rio, dizendo-lhes que o Rio Grande estava todo em poder 
dos federais e que ali iriam receber seus soldos e etc . .. 

Ficou-se de prontidão durante a noite. 

Dia25 
As 3 da madrugada chegou o tenente João Ferreira de Morais, 

que servia de vaqueano ao major João Antônio, com um recado do 
mesmo major ao general, dizendo que a expedição havia encontra
do na Encruzilhada, lugar da luta do dia 21, uma força inimiga nu
merosa, já acampada, com a qual a vanguarda sustentara renhido 
tiroteio recebendo do inimigo muito fogo de metralhadora; e que 
por isso retirava a expedição para o ponto combinado de junção 
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das forças em tal emergência, que era o Pontão. Em vista dessa par
te, e sendo provável que o inimigo efetuara ali a passagem total de 
suas forças, o general tratou logo em fazer retirar as guardas de to
dos os passos e concentrá-las no ponto combinado para poder fa
zer frente ao inimigo no campo. As 8 horas chegou o tenente-co
ronel Heliodoro com seu corpo e às 9 marchou-se vindo-~e aca[!!· 
par às 2 da tarde no Joaquin;inho. As 5 da tarde che~ou a força da 
expedição e então soube-se claramente como se efetuara o reco
nhecimento e a luta, por parte do capitão Kraemer e major João 
Antônio, que disseram ter a vanguarda composta de 40 praças de 
cavalaria encontrado, no lugar onde houve o encoqtro de 21, um 
acampamento inimigo, o qual surpreendido pelos nossos tiros fi
cou por alguns minutos em grande confusão, porém logo exten
deu-se pelos matos e sustentou renhido fogo, funcionando também 
uma metralhadora, que era vista por nossa gente; e como a posição 
fosse fácil de ser envolvida pelo inimigo e também provável que 
houvesse passado força numerosa /134/ portanto inevitável a con
tinuação da passagem, mesmo segundo as instruções combinadas, o 
major deu ordem de retirar e mandou comunicar ao general. Mor
reram dois soldados do regjmento e não houve nenhum ferido. 

Dia26 
Marchou-se ao amanhecer, sesteou-se no Pontão e fez-se pou

so próximo à fazenda de Jaca Dias;; deixou-se um piquete para ob
servar se o inimigo saía no campo na costa da serra do Barracão até 
o Pontão, conquanto fosse provável ter se internado no sertão para 
sair em nossa frente adiante do Forquilha ou no Campo do Meio. 

Dia 27 
Marchou-se ao amanhecer e ao meio-dia se transpôs o Rio 

Forquilha em passo muito feio, sesteou-se na margem esquerda no 
fundo da fazenda do tenente-coronel Fortunato. Nesse dia volta
ram para a Vacaria o coronel Paim, tenente-coronel Santana e ai· 
guns oficiais daquela localidade, por não terem mais pessoal para 
comandarem, visto ter desertado vergonhosamente gente dali! O 
general recebeu comunicação do general Oscar que estava próximo 
à Lagoa Vermelha com falta de recursos de mobilidade para arti
lharia e material que trazia. Marchou-se à tarde e fez-se pouso no 
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"Boqueirão do Fundo Grande". Tendo-se reconhecido não haver 
saído inimigo algum do sertão até este ponto, o general Mena Bar
reto mandou o tenente-coronel Heliodoro auxiliar o general Oscar 
e comunicar-lhe onde se achava nossa força e a situação do inimi
go, convindo portanto abreviar nossa marcha a fim de podermos 
adiantá-lo, caso viesse a sair no Campo do Meio. 

Dia28 
O general deu nova organização à força existente, que passou 

constituir uma brigada sob seu comando e com a numeração 2?, da 
Divisão do Centro, formando a 1? a força vinda com o general Os
car de Porto Alegre. Mudou-se acampamento para próximo à fa
zenda de Leopoldina e a meia légua da entrada do Mato Português. 
Como tivesse chovido muito durante a noite anterior e enchido 
muito o Rio Forquilha e Passo Fundo, o general Oscar não poude 
efetuar junção conosco e mesmo gastou esse dia em fazer avançar 
o comboio de munições que ficara muito atrás. 

/35/ Dia 29 
Falhou-se no mesmo ponto aguardando a chegada ou ordens 

do comandante dá divisão. O tenente-coronel Heliodoro recebeu 
parte de um piquete que deixara no Pontão, para vigiar se o inimi
go saísse do campo no Barracão, com o fim de vir em nossa reta
guarda ou tomar novo rumo, vindo comunicação de que até 28 à 
tarde não fora visto nada, era de supor com maior segurança que 
tivesse pelo sertão para sair no municfpio de Passo Fundo, como se 
havia já previsto. 

Dia30 
Ao meio-dia chegou o general Artur com seu estado maior, 

tendo feito seguir pela picada de cima (Caceros) para o Campo do 
Meio a 1? Brigada e à uma da tarde levantou-se acampamento e 
atravessando o Mato Português, na picada de baixo, fez-se pouso 
na margem esquerda do Arroio Ligeiro, no Campo do Meio. 

Dia 31 
Chegou e acampou no mesmo ponto a 1? brigada, composta 

do 119 regimento, 119 batalhão, 2C! batalhão da Brigada Militar e 
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/ r.anhões Krup, tendo ficado atrasado na picada o comboio das 
munições; falhou-se esse dia e o imediato a/ nesse camoo. 

(O autor não fez registro no dia 19 de junho) 

Dia 2 (Junho) 
Chegou o comboio às 10 horas da manhã e os generais resol

veram fazer voltar para Porto Alegre grande parte da munição, en
carregando-se dessa arriscada missão o tenente-coronel Heliodoro 
com o seu corpo, que voltou nesse dia para Lagoa Vermelha. Le
vantou-se acampamento às 2 da tarde e marchou-se pela estrada de 
Passo Fundo. Havia-se mandado novas descobertas pela costa da 
serra até Pontão e Barracão por constar que foram vistos piquetes 
naquelas imediações, depois da nossa retirada. Fez-se pouso junto 
de uma restinga à légua e meia, mais ou menos, do arroio Ligeiro. 

Dia3 
Falhou-se no mesmo acampamento, por se haver recebido 

co /36/ municação de colocação de forças nossas em Passo Fundo 
e Cruz Alta, visto ter repassado o Goio-En parte da Divisão do 
Norte e ter subido o coronel Flores que estava na Estrada de Ferro. 

Dia 4 
Marchou-se ao amanhecer com contramarcha para Lagoa Ver

melha, sesteou-se na entrada do Mato Português. Aí recebeu-seco
municação do tenente-coronel José Bento Porto, que dizià fazer a 
vanguarda da força quf! ao mando do senador Pinheiro perseguia 
o inimigo, cuja força no dia 31 de maio alcançara e travara luta 
com a retaguarda de Gomercindo na margem direita do Pelotas, 3 
léguas abaixo do Barracão, tendo o senador tomado do inimigo 3 
canhões Krup, 3 metralhadoras, 4 armões cheios fazendo cento e 
tantos mortos. Depois do que, encetaram a passagem do Barracão, 
já estando Bento Porto guardando a costa da serra junto ao For
quilhas. 

Marchou-se às 2 da tarde e passando-se a picada, adiantou-se 
o 1<! regimento e um contingente de 60 homens comandados pelo 
major Duca, e caminhando até 8 horas da noite, fez pouso junto à 
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fazenda de D? Laurinda e a divisão, logo ao sair da picada, acam
pou. 

Dia 5 
Marchou a vanguarda e acampou junto à fazenda dos Buenos, 

colocou-se piquetes nas saídas da serra, não só sobre o Forquilha e .. 
Ligeiro, como em outro fundo denominado "Paiol da Várzea"; ao 
meio dia a divisão passou e foi acampar neste último ponto; às 4 
da tarde o general mandou ordem para a força da vanguarda vir to-
mar posição na fazenda do tenente-coronel Fortunato e guardar o 
Fundo Grande e passo do Forquilhas; marchou-se às 4 e 1/2 e às 7 
tomou-se a posição determinada. 

Dia6 
Fez-se descobertas em todas as costas e passos, não encon

trando-se vestígio algum. As 6 da tarde recebeu-se comu /37/ nica
ção do tenente-coronel Bento Porto, que se achando na fa?enda do 
Chico Furriel, e o senador efetuando a dificflima passagem do Bar
racão, sem canoas e tendo muitas bocas de fogo a transportar a 
braços, em péssimo caminho, não tendo por isso efetuado o ataque 
ao acampamento inimigo na serra, parecendo-lhe por noticias e 
vestígios encontrado, que o inimigo, apercebendo-se das nossas po
sições e da passagem do senador, escapara-se na noite anterior, pas
sando o Canal, indo pelo alemão Cristiano Offmann, em demanda 
da entrada do Carreiro e descida para Soledade! " Esta hipótese era 
prevista e apontada constantemente pelo tenente-coronel Pilar, 
desde 25 de maio, quando retirou-se do Barracão." A meia-noite, o 
general mandou ordem para seguir um piquete de 40 praças, que 
com 25 que havia na Lagoa Vermelha, iria descobrir até além do 
Cristiano, se de fato o inimigo ali passou e que rumo tomou. 

Dia 7 
As 2 da madrugada seguiu o capitão Kraemer com 2 subalter

nos e 25 praças do regimento e 15 do major Duca, a fazer o reco
nhecimento acima referido, levando instruções escritas. Ao meio
dia chegou um aviso do tenente-coronel Bento Porto, dizendo que 
Gomercindo fora visto com sua coluna ao amanhecer de 6 mar-
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chando pela Costa da Serra em direção ao Passo do Forquilha, fun
dos das fazendas de Joca e Fortunato; a essa mesma (hora?) mar
chou o comandante Pilar com a força da vanguarda a reforçar o pi
quete que já tinha no passo, e comunicou o ocorrido ao general 
que estava com a divisão do fundo dos Buenos; acampou a van
guarda junto à uma restinga próximo ao passo e tomou-se todas as 
medidas de segurança. 

Dia 8 
Ao amanhecer chegou o tenente-coronel Agostinho com um 

contingente de 40 praças e alguns oficiais do 2C? corpo e acampou 
junto ao regimento. Não tendo aparecido o inimigo nem vestígios 
na margem oposta, fez-se passar, às 1 O horas, o sargento /38/ Jai
me Diniz, com duas praças bem montadas para descobrirem até 
onde fosse possível, a fim de ter-se notícia certa do rumo que to
mara o Castelhano; uma légua além do passo e próximo à casa de 

Joca Dias, o sargento descobriu dois piquetes e diversas vedetas; 
chegando à fala com um dos piquetes, reconheceu ser inimigo; de 
quem sofreu fogo e tenaz perseguição, logrando porém escaparem
se os· 3, graças à muita coragem e atividade. Nesse dia veio novo 
aviso de Bento Porto, confirmando o da véspera, sobre a marcha 
do Castelhano para o passo, dizendo também que o senador Pi
nheiro terminara a 7 a sua passagem e que a 8 estarão juntos em 
perseguição dos bandidos; redobrou-se portanto a atividade nos 
passos. 

Dia 9 
A uma hora da tarde apareceu na margem direita do rio um 

piquete de 10 indivíduos, que deu uns vinte e poucos tiros nas nos-
• sas vedetas, porém à grande distância que nem os nossos fizeram 

caso! Mandou-se aviso ao general, que já estava com a divisão na 
fazenda do Fortunato. 

Dia 10 
As 7 da manhã tornaram a ser vistos 6 indivfduos, que deram 

2 tiros, ainda de mais longe. O general resolveu fazer um reconhe
cimento do lado oposto do rio e marchou para o passo com toda a 
divisão, mandando ordem ao comandante Pilar para transpor o rio 
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com a força que guarnecia a costa; chegou a divisão à uma hora da 
tarde e feita a passagem daquela força e mais o 36C! corpo de cava
lar ia e 119 batalhão de infan taria, fez-se seguir 2 piquetes coman
dados pelos tenentes A taliba e Cecflio Machado e de apoio destes 
o 29 corpo provisório, logo atrás o 38<? e ficando de reserva o 11C! 
batalhão; logo apareceu o piquete inimigo no cume do 19 morro e 
engajou fogo com os nossos da vanguarda, porém foi logo retiran
do e emboscando-se nos acidentes do terreno e matos; os nossos 
foram sempre avançando e sendo reforçados à medida que eles 
também aumentavam, entrou parte do 36C! na esquerda da nossa 
vanguarda e o comandante Pilar dirigindo-se com o regimento /39/ 
e uns 60 homens do 2C? corpo ocultou-se pela encosta de um mor
ro, fez extender e apear e mandou tocar fogo avançando; debaixo 
de fogo vivo do inimigo conseguiu com sua linha galgar o tope do 
morro e descobrir o acampamento inimigo, o grosso de sua força e 
ver que era tropa de Gomercindo, pois estavam todos de divisas 
brancas nos chapéus. A nossa linha avançava e fazia fogo com tan
to ímpeto, que os bandidos viram-se obrigados a embrenharem-se 
na serra por uma picada em cuja boca estavam acampados. A força 
vista não excederia de 250 a 300 homens, mas os vestígios do 
acampamento indicavam número superior a 400. Dirigiram todo o 
movimento os bravos generais Oscar e Mena Barreto, que haviam 
feito avançar o 110 batalhão e uma ala do 2<? batalhão da Brigada 
Militar, os quais pouco aux flio prestaram por terem vindo tarde. O 
regimento levou-os até dentro do mato e tomou conta da picada. 
sustent~ndo-se a( até não se ouvir mais tiros inimigos e o general 
mandÓu tocar reunir e retirar. Este regimento e o 2<? corpo provi
sório junto a si, com toda sua oficialidade, estando sempre auxili
ando na linha o tenente-coronel Agostinho Carvalho e major Ber
nardo Moreira Pais (Duca) com a maior atividade e coragem, des
pertou grande entusiasmo no esplrito dos dois generais que abra
çaram ao comandante Pilar na frente de seu corpo, depois de ter
minada a luta!! Elevãndo cada vez mais a sua nova e gloriosa tradi
ção, o 1C? regimento portou-se realmente na digna altura de valoro
sos defensores da República ! Todos são bravos; Mas, os capitães 
Jordão e Hermenegildo - são bárbaros! estão além de qualquer ex
pectativa ! O 1C? foi quem tomou conta da boca da picada, debaixo 
de uma verdadeira chuva de balas, onde seu cavalo foi baleado em 
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uma das patas. Os soldados arrebentavam cunhetes de munição na 
linha de fogo, abaixo de Vivas à República e ao 1<? Regimento! Es
ta é a legítima glória para o chefe que comanda tais bravos. Infeliz
mente tivemos a lamentar a morte do soldado Adão de Oliveira 
Peixoto e os graves ferimentos de João Alberto Dias e Antônio de 
Oliveira Melo /40/ todos do regimento, únicos preju(zos que tive
mos. O inimigo teve muitas baixas, que não se pode verificar devi
do ser o terreno muito acidentado e coberto de vassourais. As 5 da 
tarde já toda a força estava de regresso na margem esquerda do rio; 
e o general supondo que o inimigo internando-se na serra fosse sair 
no Campo dos Buenos, mandou marchar pam aquela fazenda o. 
comandante Pilar com o regimento e 29 corpo, cuja força poúsou 

. meia légua abaixo, sobre uma restinga; a divisão seguiu para o seu 
posto (no Fortunato) e os passos do Forquilha, até então guarda
dos, foram abandonados. 

Dia 11 
A força do comando do tenente-coronel Pilar acampou na fa

zenda dos Buenos e tomou todas as medidas de segurança e desco
bertas, em relação aos mesmos pontos do dia 5. As 2 da tarde o ge
neral mandou-lhe ordem para mudar sua posição para onde estava 
a divisão, visto que ele ia marchar para o passo do Forquilha, na fa
zenda de David próximo à vila! e isto, porque não sq_bendo mais 
notícias do senador Pinheiro e nem mesmo Bento Porto ter rece
bido comunicações do senador, receavam qualquer movimento do 
inimigo em afastamento para sua esquerda. 

Dia 12 
A divisão mudou acampamento para a fazenda do finado Da

vid, uma légua acima, caminho da vila; e a vanguarda mudou para a. 
de Fortunato, deixando piquetes nas costas. Faleceu o soldado 
João Alberto Dias, que estava ferido na cabeça. 

Dia 13 
O general mandou ordem para a vanguarda mudar-se pra o 

David e marchou com a divisão para Lagoa Vermelha; mudou-se 
acampamento do meio-dia para tarde. 
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Dia 14 
As 8 da manhã os piquetes ouviram forte tiroteio, mais ou 

menos no lugar do combate do dia 10, avisaram ao comandante Pi
lar que imediatamente marchou para a fazenda do Fortunato e fez 
re /41 / forçar a vigilância da costa, descobrindo os passos e verifi
cando que nada havia passado, comunicou ao general. Recolheu-se 
ao regimento com o piquete de 40 praças que achava-se de obser
vação além da vila desde o dia 7; este piquete aprisionou 13 espa
nhóis e italianos desertados de Gomercindo, os quais, no inquérito 
a que foram submetidos, declararam o seguinte: que a força de Go
mercindo havia abandonado a artilharia que o senador Pinheiro 
aprisionara; que a força inimiga terá no rigor 900 homens, com 
pouca munição e muito desmoralizada, só falando em escapar-se; 
que desde o porto de União nunca foram perseguidos de perto por 
força alguma legal, que quando o senador alcançou a retaguarda no 
Pelotas só atropelou um piquete e alguns extraviados, dos quais 
muito poucos foram pegados. A divisão contramarchou de Lagoa 
Vermelha, em vista de ter recebido comunicação do senador, que 
já se achava no Pontão, pelo que sua vanguarda tivera encontro 
com o inimigo na serra em um campestre, resultando o tiroteio 
que se ouviu. 

Dia 15 
O general Mena Barreto chegou ao Fortunato ao meio-dia 

com a divisão e acampou; o generaTOscar foi ao outro lado do 
Forquilha conferenciar com o senador e combinat o ataque ao ini
migo em seu acampamento na serra; o tenente-coronel Pilar, com 
os dois corpos da vanguarda, marchou e acampou no Campo dos 
Buenos. 

Dia 16 
As 9 da manhã chegou ao acampamento de Pilar a divisão e af 

sesteou; às 2 da tarde toda a força levantou acampamento e mar
chou indo acampar no fundo dos Campos dos Buenos, a meia lé
gua da entrada da serra. O general Oscar voltou essa noite da con
ferência que tivera com o senador Pinheiro, no acampamento des
te, do outro lado do Forqulha; na qual combinaram que a nossa 
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torça levaria o ataque ao inimigo, iniciando o combate com 4 tiros 
de um pequeno canhão, que o senador dera ao general, para então 
ser secundado o ataque pelas forças do senador, que para isso se 
aproximariam o necessário para nos esperarem, visto que nós 
tínhamos muito maior distância a percorrer para chegarmos /42/ 
ao lugãr em que se supunha o inimigo, talvez fortificado. 

O general deu suas ordens para serem conduzidos p ara Lagoa 
Vermelha os nossos dois canhões Krupp, e para que a força fosse 
preparada para marchar na manhã seguinte todos a pé, levando 
mun f cio de boca para dois dias. 

Dia 17 
As 9 da manhã marchou-se, entrando na St:!rra a 1? brigada na 

frente e logo a 2?; fazia a vanguarda o 2<? batalhão da Brigada Mi
litar, do qual o piquete avançado encontrou alguns inimigos em 
uma roça no paiol dos Buenos, fazendo-lhes fogo, logo correram 
abandonando 4 animais encilhados e 4 armas Comblain; em outra 
roça, meia légua além, a vanguarda tornou a encontrar o inimigo, 
com quem sustentou forte tiroteio, porém fazendo-o bater em 
fuga desordenada pelos matos, tomou conta de sua posíção, onde 
foi chegando a divisão e acampando. Verificou-se-que estivera aí 
acampada toda a força de Gomercindo, talvez há dois ou 3 dias, 
crendo-se que depois da última batida que sofreu das forças do se
nador a 14, tivesse se encaminhado por ali, com intuitos de ir pelo 
Campo do Meio, nos julgando talvez muito afastados-da costa. O 
inimigo ao retirar saiu pela mesma picada que viera do Forquilha. 
Fez-se pouso ai e tomou-se as medidas de segurança colocando ati
vos e fortes piquetes em todos os pontos acesslveis ao acampamen
to. No tiroteio só foi ferido um soldado do 2<?, em uma mão. 

Dia 18 
Feito ligeiro reconhecimento, a força moveu-se às 9 horas da 

manhã, em direção ao rio Forquilha, por onde viera o inimigo e pa
ra onde se supunha que tivesse retirado; logo ao entrar na picada, 
indo o general Mena Barreto com o 19 batalhão, na frente, foi re
conhecido que o inimigo havia tomado para esquerda, por novo pi
que, em direção ao Ligeiro e Campo do Meio ! (Na véspera tocou-se 
muita música! Não se verificou porém, o rumo que havia tomado o 
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inimigo ! !) Houve ordem então, para contramarchar a força e o te
nente-coronel Pilar recebeu ordem, para sem perda de tempo, vDl
tar ao campo, fazer montar o regimento e com o 38CJ corpo, que 
havia ficado no /43/ acampamento, marchar para o Campo do 
Meio; seguiu logo em regresso toda a divisão; quando a força que 
ia fazer a vanguarda estava pronta para marchar (às 2 da tarde} 
veio ordem do general para não seguir mais o 38CJ! E como logo 
apareceu o general com a divisão o tenente-coronel Pilar foi enten
der-se a cerca da posição que devia tomar e então recebeu ordem 
para não seguir mais!! Acampou toda a divisão no mesmo lugar em 
que estava. 

Dia 19 
Levantou-se acampamento às 8 da manhã e o tenente-coronel 

Pilar seguiu na frente com o regimento e 2CJ corpo provisório, com 
ordem de ficar de pouso no Campo do Meio; sesteou na entrada do 
Mato Português; vindo a divisão pousar ali; marchou e fez pouso 
próximo ao Ligeiro. Caminhou-se todo o dia abaixo de chuva e 
muito frio. · 

Dia20 
A vanguarda marchou ao amanhecer e acampou em Santo 

Antônio, donde voltou a divisão no dia 4; mandou levar ao general 
um indiv(duo que encontrou vindo da força do general Lima, o 
qual contava que este general tivera combate com Prestes Guima
rães no dia 6 em Jacul, tendo nossa força muitos preju/zos nos 13 
e 30 batalhões; contava também, que na entrada do Mato Castelha
no no Povinho, havia força inimiga; em vista de tais revelações o 
general mandou ordem à vanguarda para esperar aí a divisão, que 
estava acampada no Ligeiro. 

Oia21 
Chegou a divisão ao meio-dia e marchou-se às 2 da tarde, fa

zendo-se pouso no fundo do tenente-coronel Leôncio Rico, próxi
mo à embocadura de uma picada que dá sa(da da serra a quem pas
sa o Ligeiro pelo sertão. 
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Dia22 
O tenente-coronel Le6nci1J Rico, que se havia ligado à divi

são, sendo proprietário do terreno e tendo um paiol a uma légua 
do campo, foi com um piquete reconhecer se o inimigo se dirigia 
oela picada que vinha ter; às 3 da tarde comunicou ao general que 
Gomercindo estava passando o Ligeiro /43/ abaixo do seu paiol 
duas léguas, e que, podia vir ter ali que desviar-se para a direita e 
procurar sair no Butiá; em vista do que, levantou-se acampamento 
e marchou-se para a boca da picada, acampando aí a divisão e se
guindo o 1C? batalhão para o dito paiol, a fim de adiantar o reco
nhecimento no dia seguinte. 

Dia23 
Marcharam os generais com toda a divisão para o mato, fican

do somente a força do tenente-coronel Pilar guardando o campo; o 
1C! batalhão havia avançado até o Ligeiro e reconheceu que o ini
migo o havia transposto e seguido para o Butiá, já há dois dias. 
Nesse dia foram encontrados na frente da fazenda de D. Rico os 
cadáveres do cabo Cândido Melgaré e soldado Adriano Francisco 
de Araujo, ambos do 1C? regimento, os quais andavam procuran
do animais e foram atacados de emboscada e traiçoeiramente por 
um bando de vinte bandidos, com quem lutaram heroi~amente até 
o último, pelos vestfgios que se notava no campo da luta. 

Dia 24 
Regressou a divisã9 ao acampamento e falhou-se no mesmo 

ponto. Nesse dia o general Oscar comunicou ao ministro que estan
do exausto de recursos de mobilidades, principalmente cavalos, 
não havendo também munfcio de boca para tropa e prevendo sair 
muito longe do inimigo, se seguisse para o Passo Fundo, sem poder 
portanto hostilizá-lo, e maximé por haver naquela região forças su
perabundantes do general Lima, coronéis Flores, Santos Filho e 
Firmino de Paula; seguia para Lagoa Vermelha a fim de aguardar 
ordens do governo! "Fique consignado que depois que o general 
Oscar assumiu o comando da divisão nunca mais o tenente-coronel 
Pilar teve opinião em operação alguma e limitou-se sempre ao cum
primento das ordens que recebia; e que, na questão acima exposta, 
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sua opm1ao seria, se fosse pedida, muito ao con trário; Marchar 
imediãtamente para Passo Fundo, procurando comunicação com 
Lima e ao mesmo tempo evitar a junção de Prestes Guimarães com 
Gomercindo. Julgava todas as dificuldades, antevistas, removfveis 
e /45/ voltar para Por to Alegre, sem acabar a guerra, e nem ao me
nos perseguir o inimigo - simplesmente vergonhoso !. . . E no en
tanto, era contra si a opinião de quase todos os cabeças pensantes 
e até as mais bem formadas da divisão! " 

Dia25 
Mudou-se acampamento para a fazenda de D. Rico, avançan

do o tenente-coronel Pilar com a força da vanguarda até meia légua 
próximo ao Povinho do Meio, a fim de descobrir que o inimigo ha
via ali, conforme informações. 

Dia26 
As 3 horas da madrugada avançou uma força de 80 homens 

ao mando do capitão Kraemer e sitiou o Povinho; ao clarear o dia 
chegou toda a vanguarda e o comandante Pilar mandou proceder 
vistoria em todas as casas, só encontrando mulheres e crianças, no 
momento de sitiar-se o povoado um piquete de 12 praças foi to
mar conta da boca da picada do Mato Castelhano e encontrou um 
piquete inimigo de 15 a 20 homens que fazia fogo de dentro do 
mato, sendo reforçado o nosso e avançando para o mato, os mise
ráveis desapareceram. Mandou-se con1unicar ao general e ele che
gou ao Povinho à uma hora da tarde com a divisão e acampou. 
Nesse dia apareceu um próprio do general Lima, que mandava sa
ber que forças havia no Campo do Meio. 

Dia27 
De madrugada foi expedido um próprio ao general Lima co

municando-lhe o estado da nossa força e combinando que ele devia 
avisar se carecia do nosso concurso, por um próprio ou por 4 tiros 
de canhão dados ao lado oposto do Mato Castelhano; e ficou-se 
aguardando. Nesse dia manifestou-se claramente a fraqueza de 
muitos oficiais da força! Deram parte de doente e regressaram p ara 
Porto Alegre 19 oficia_is en tre eles: coronel Pedro Paulo, major 
Adão Barcelos, Júlio Riedel, e etc . .. voltaram também os 3 mem
bros da comissão de engenheiros doutores major Martins e capitães 
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Francisco Sérgio e Marques da Cunha! a cujo exemplo, apresenta
ram-se doentes cincoenta e tantas praças, /46/ que até então supor
tavam os rigores do invemo e da guerra. 

E verdade que, há mais de 15 dias não se tinha senão exclusi
vamente a carne! e esta mesmo nos 5 últimos já era à meia ração, 
por não se poder obter gado e os animais estarem em péssimo esta
do; acrescendo a tudo isto, muito frio e marchas forçadas - não se 
fizeram esperar as conseqüências! Do 11<? batalhão, do 11<? regi
mento e do 2<? batalhão da Brigada Militar já haviam se atrasado 
nas marchas, desertado e voltado para a vila da Lagoa Vermelha -
próximo a duzentas praças! 

Só o 1<? regimento conservava-se intacto, com a mesma força 
moral e entusiasmo de sempre (salvo o amor próprio do seu co
mandante). 

Dia 28 
Passou-se aguardando a combinação que se havia feito com o 

general Lima. 

Dia 29 
De madrugada chegou o próprio, declarando: que não pôde ir 

até onde estava o general Llina por estar a costa do Mato Castelha
no coberta por piquetes de Gomercindo, que já havia feito junção 
com Prestes e dirigiam-se ao Passo Fundo; mas que.o general Lima 
vinha ao encontro com perto de 5.06JO homens! Em vista do que, 
marc.iou-se às 10 horas da manhã e acampou-se próximo à fazenda 
de D. Rico. 

Dia30 
Falhou-se no mesmo ponto e recebeu-se cento e poucas reses, 

enviadas da Lagoa Vermelha. Soube-se que o senador Pinheiro ha
via seguido para Porto Alegre com sua força, levando também os 
doentes, as munições e artilharia de nossa divisão que estavam na 
vila. 

Dia 19 de julho 
Marchou-se às 10 horas da manhã e fez-se pouso próximo à 

picada do Mato Português a meia légua da entrada. 
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Dia 2 . 
Se transpôs o Mato Português e acampou-se logo adiante da 

ex-Colônia Militar de Caseros. 

/47/ Dia 3 
Marchou-se às 8 horas, sesteou-se junto ao arroio denominado 

Passo Fundo; às 2 da tarde marchou-se e às 4 fez-se acampamento 
junto à vila da Lagoa Vermelha; ficando a 2<? brigada sobre uma 
restinga, ao entrar da vila à esquerda, a 1? para a direita da estrada • 
e os generais acomodaram-se no ediffcio da Intendência Municipal 
(Prefeitura). 'Todos voltaram contentes, tocando músicas e com 
ar triunfante ! não houve estropiados, ninguém atrasou-se na mar-
cha e etc . .. só quem escreve estas linhs não vinha satisfeito(?)." 

Dias 4 e 5 
Falhou-se no mesmo ponto, sem alteração alguma; entregues 

muitos oficiais a diversões próprias de quem tem motivo para rego
·Sijo ! Foi oferecido um baile ao tenente-coronel comandante do 
389 da Guarda Nacional Heliodoro de Morais Branco em retribui
ção à finezas e obséquios que dispensou aos generais e alguns ofi
ciais, e por terem razões contrárias, deixaram de comparecer mui
tos outros, entre estes o tenente-coronel Pilar que além de não ter 
recebido a menor prova de deferência, achava inoportuno o feste
jo, quando o luto, a miséria e a desonra lavrava fatalmente o Rio 
Grande inteiro! E mais inoportuna julgava essa festa porque ela era 
feita como conseqüência de uma torpe e baixa intriga que domina
va muitos espfritos nessa ocasião, movidos por explosões de pai
xões individuais e rivalidades entre Divisão do Norte e Divisão do 
Centro! De cuja vergonha isentava-se Pilar, que sempre tem paten
teado energia superior, conservando bem patente, que seus intuitos 
são desinteressadamente patrióticos. 

Oia6 
Vindo noticias de que andava Demétrio Ramos com um gru

po de 100 a cento e poucos bandidos percorrendo a campanha, 
por S. Joaquim, Pontão e etc., o general mandou seguir para aque
le ponto 100 homens do 1<? regimento ao mando do capitão Jor-
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dão ! enquanto que, o 389 que era força local e bem v&queana, fica
va na vila em contínuo regabofe ! 

Dia 7 
Falhou-se sem alteração. Choveu muito durante o dia e noite 

anterior. 

Dia8 
Chegou o Correio e trouxe a "Federação" até 28 de junho, 

publicando telegramas do general Lima, coronéis Salvador e Firmi
no de Páula, comunicando ao Governo que tiveram re.nhido com
bate no dia 27 com as /48/ forças inimigas reunidas de Gomercin
do e Prestes com total de 2.000 homens, além de Passo Fundo lé
gua e pouco, no lugar denominado Valinhos, tendo durado o com
bate muito renhido e mortífero seis horas, sendo o inimigo com
pletamente derrotado, com enormes perdas de gente e material, fu
gindo em completa debandada. Em vista de tão grata nova, as mú
sicas tocaram hinos e marchas triunfais pelas ruas da vila! Mas, de
ve ficar notado, que se a 24 tivéssemos marchado em perseguição 
ao inimjgo - teríamos com certeza a 27 cooperado um pouco nes
ta tão eficaz vitória, talvez com menos sacrif(cio para os nossos 
companheiros e com carteza causando mais prejufzo ao inimigo. E 
quem sabe quantas vezes nos Valinhos, não se bradou por Oscar e 
Adolfo, como em Waterloo, bradava-se por Grouchi? Fe7izmente a 
vitória foi nossa. E se não fosse?! Que vergonha! 

Foi justamente a 27 que salam desta divisão 19 oficiais e 50 
praças que afrouxaram a fibra do guerreiro. 

Dia 9 
Falhou-se no mesmo ponto. Choveu muito durante o dia e 

noite. 

Dia 10 
Chegou ordem do Governo mandando o general Oscar seguir 

com a divisão para Cruz Alta, com urgência, para receber ali instru
ções, comunicando também que em Passo Fundo não havia mais 
inimigo, que o resto organizado de Gomercindo havia descido pela 
Soledade, havendo já providências para evitar que o caudilho che-
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gue à fronteira e para evitar nova invasão de outros caudilhos que 
se achavam emigrados. O general Oscar respondeu ao Governo 
que não podia seguir para Cruz Alta diretamente e sim que ia pelas 
Colônias, Porto Alegre e via-férrea, visto não ter elementos de mo
bilidade, nem munfcio de boca e ter que percorrer uma zona mui
to depredada; e mais ainda por estar sua força muito diminuída e 
mesmo desanimada! Deu ordem esse dia para descarregar todo o 
arreamento do 119 regimento de cavalaria, bem como que todos os 
corpos entregassem à Intendência todas as munições que eram /49/ 
conduzidas em cargueiros, devido à falta absoluta de animais. Por 
ordem do general os corpos entregaram ao tenente-coronel Helio
doro a importância de todas as reses carneadas no municfpio e cu
jos donos não apareceram para serem pagos! E se eles não aparece
rem? Ou se as listas das marcas não forem postas em editais pt.íbli
cos, quem ficará com essa gorda quantia? (Foi uma das ordens que 
o comandante do 19 regimentou cumpriu com certa cautela e um 
tanto contrariado). 

Dia 11 
O general reconsiderou a ordem quanto à ficada da munição 

na Intendência, pesando o perigo que corria de ser tomada por al
gum grupo que assaltasse a vila e etc . . . tornando-a sem efeito. 

Dia 12 
Tratou-se de angariar meios de condução para a munição e 

houve ordem de marcha para o dia seguinte. 

Dia 13 
Levantou-se acampamento às 10 horas e marchou-se em dire

ção ao passo do Rio Turvo, acampando-se próximo a este uma lé
gua. Ficou na vila o 38<? corpo da Guarda Nacional. 

Dia 14 
Marchou-se às 9 horas e acampou-se às 3 da tarde entre o ar

roio das Ceroulas e a casa do alemão Frederico sobre uma restinga. 
Recolheu-se a força de 100 homens do 19 regimento, que andava 
em expedição para S. Joaquim, trazendo animais para montar todo 
o regimento, que já vinha à pé, trazendo o arreamento e munição 
nos poucos animais que restavam. Quanto ao boato que deu moti-
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vo à essa diligência - foi mais uma pat1 anha! pois Demétrio anda
va pelo munidpio de Vacaria e próximo a Bom Jesus. 

Dia 15 
O general Oscar adiantou-se com o seu Estado Maior para 

Porto Alegre . .. A divisão marchou às 10 horas e às 3 acampou na 
margem direita do Prata. /50/ 

Dia 16 
Às 9 horas levantou-se acampamento e seguiu o 19 regimento 

e 19 batalhão na frente sob o comando do tenente-coronel Pilar, o 
general Mena Barreto seguiu com a demais força logo após; parou
se um pouco nas Capoeiras, e marchando-se, fez-se pouso no Reti
ro (nome de um pequeno arroio) onde há muitas casas e muitas 
campinas já com algum pasto. 

Dia 17 
Marchou-se ao amanhecer, sesteou-se em Alfredo Chaves; 

marchou-se às 2 da tarde e fez-se pouso à 8 quilômetros do passo. 

Dia 18 
Marchou-se ao clarear o dia, se transpôs o Rio das Antas às 10 

horas e pousou-se próximo à Capela de N.S. das Dores (Madona 
dolorata). A 1? brigada ficou atrasada desde Alfredo Chaves e com 
muitos soldados estropiados, pelo que, o general Mena Barreto es
tava lutando com dificuldades para fazê-la avançar. 

Dia 19 ·. 
Marchou-se ao amanhecer, sesteou-se em Bento Gonçalves e 

pousou-se em Conde D'Eu . 

Dia20 
Com igual marcha, sesteou-se no quilômetro 51 e fez-se pou

so na Linha de S. Pedro. 

Dia 21 
Marchou-se às 5 horas, sesteou-se no Kaureck e pousou-se a 5 

quilômetros de S. João de Montenegro. 
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Dia22 
Às 9 horas acamparam os 2 corpos da vanguarda no Prado 

junto à Vi la. Vieram alguns oficiais da retaguarda deixando já o ge
neral Mena Barreto com toda a força de pouso no Kaureck. 

Dia 23 
Chegou o general com a demais força e acampou no Prado; 

chegaram também 2 vapores para transporte da força. 

/51/ Dia 24 
Embarcou-se em 3 vapores às 8 da manhã e chegou-se a Porto 

Alegre às 8 da noite, desembarcou-se no trapiche da Companhia 
Fluvial e acantonou-se toda a divisão na Escola Militar. 

Dias de 25 a 31 
Passou-se em reorganização da força, recebimento de mate

rial e tudo o mais necessário. O general Oscar deu parte de doente 
e pediu exoneração do comando; o general Mena Barreto também 
pediu do comando da 2? brigada; passou o coronel Joaquim Panta
leão Teles de Queiroz, chefe da Brigada Militar, a comandá-la, fi
cando composta do 1C? regimento, 1C? batalhão e 2<? dito; recebeu
se dinheiro e fez-se pagamento às praças dos vencimentos de Feve
reiro a Junho. O general Mena Barreto deixou o comando da bri
gada a 30 e assumiu o das forças estacionadas na Estrada de Ferro 
de Porto Alegre à Uruguaiana. 

O ministro da Guerra determinou que a Brigada Militar se in
corporaria à Divisão do Norte, vindo para ela o 3q batalhão e o 1C? 
regimento da Reserva, sendo refundidas a 4? e 6? brigadas em uma 
só ao mando do coronel Salvador Pinheiro, devendo essas duas bri
gadas assim constituldas expedicionarem juntas sob as ordens do 
coronel Vargas. 

Dia 1C? de agosto 
As 9 horas da manhã formou a brigada no campo do Bom 

Fim, próximo ao chafariz, al o coronel Teles assumiu o comando, 
marchando pela rua da Igreja (atual Duque de Caxias); fez contin
nência ao Presidente e ao Ministro da Guerra; e embarcou-se em 2 
vapores da Fluvial, .. sendo acompanhada a brigada por numerosa 
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concorrência de povo, assistência de altas sumidades do governo e 
da polltica. Levantou-se ferro ao meio dia e às 8 da noite desem
barcou-se na Margem. 

Dia2 
Às 10 da manhã o regimento tomou o trem, tendo tido muita 

demora da Estrada (Viação Férrea), só chegou à ~anta Maria às 11 
da noite, tendo ali chegado os 2 batalhões às 2 da tarde. 

Dia3 
/52/ Os 2 batalhões seguiram em trem expresso pela Estrada 

de Ferro de Itararé pousando no Pinhal; o regimento depois de 
_proceder na cidade o arrebanhamento de animais, por ordem supe
rior, montou e foi acampar no Campestre. 

Dia 4 
O regimento subiu a serra e fez junção com os batalhões na 

estação do Pinhal e tomou também o trem, seguindo a cavalhada 
por terra. Houve descarrilhamento de um comboio da frente e 
pousou-se antes de chegar à Vila Rica (atual Júlio de Castilhos). 

Oia5 
Seguiu-se ao amanhecer; às 8 da manhã houve novo descarri

lhamento de 5 carros, de modo que só às 4 e 1 /2 da tarde é que se 
chegou a "Tupanciretã", lugar onde estava o coronel Var.gas com a 
demais força. 

Oia6 
Fez-se entrega às forças civis de todo o armamento Comblain 

e Remington com a munição correspondente e distribuiu-se aos 4 · 
corpos da Brigada Militar 800 Mauser de repetiçiío (excelente ar
ma), que este Estado recebera de presente do grandioso e patrióti
co Estado de S. Paulo; fez-se também aquisição de meios de trans
por,te; chegou a cavalhada do 1C! regimento; veio de Porto Alegre o 
sen_ador Pinheiro Machado, a quem o governo da República conce
dera as honras de General de Brigada por decreto de maio último. 
Apresentou-se à Brigada Militar o 3C! batalhão. Levantou-se acam-

187 



pamento às 4 horõs e fez-se pouso uma légua adiante nos câmpos 
dD fazenda de José Carlos de Morais. 

Dia 7 
Estando o 19 regimento da reserva fazendo a vanguarda e es

tacionâdo à meia légua de S. Bernardo, desde os dois últimos dias 
avistara e tiroteara piquetes inimigos, pelo que, às 6 da manhã mar
chou para reforçá-lo e atacar a vanguarda inimiga o 19 regimento 
/53/ e o 139 corpo provisório, adiantando-se também o general Pi
nheiro; às 10 horas começou-se a ouvir o tiroteio, apressou-se a 
marcha, com aproximação do reforço o inimigo começou a retirar, 
sendo sempre tenazmente perseguido pelo tenente-coronel Porto, 
pela direita, Pilar pela esquerda e 139 provisório pela estrada; ten
do o 19 causado-lhes algumas perdas e desordem, e o 29 perseguido 
até muito além de S. Bernardo, chegando os capitães Jordão e 
Kraemer com o 19 esquadrão fei to mover o acampamento geral da 
maragatada de Dinarte Dorneles, que retirou-se ao rumo de Espini
lho para o Povinho dos Boqueirões. Levavam muito anima/ada, 
carretas, e o número do pessoal elevava-se a mais de 1. 000 homens. 
Gomercindo, que havia deixado a Cruz Alta à esquerda, passado na 
Conceição e ljuisinho, procurando fazer junção com Dinarte em 
Guassupf, estava sendo flanqueado pela esquerda pela coluna do 
general Lima, que procurava evitar a junção. Comandava a van
guarda rechaçada Felipe Porto, primo-irmão do tenente-coronel 
José Bento Porto. 

Os corpos da vanguarda acamparam às 2 da tarde um pouco 
adiante de S. Bernardo e a divisão veio ficar junto ao capão da La
goa Vermelha. 

Dia 8 
Levantou-se acampamento e seguiu-se às 6 da manhã, sempre 

o nosso piquete mais avançado tiroteando o da retaguarda dos ma
ragatos até o Boqueirão da Palma, além de Santa Tecla, e af ses
teou a força da vanguarda, tendo reunido-se à divisão o 139 provi
sório. Soube-se, em diversas casas, que eles tiveram na véspera 12 
mortos e 3 feridos, entre estes um alferes de braço quevradC. Mar
chou-se à tarde e fez-se pouso no "Espinilho". Avistou-se ainda o 
grosso do Exército de Dinarte excedendo à 50C homen~. 
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Dia9 
Marchou-se ao amanhecer e logo avistou-se o piquete inimi

go /54/ que sempre fugindo muito distante não dava mais um tiro; 
sesteou-se próximo ao arroio "lnhacapetum" , marchou-se à tarde e 
fez-se pouso próximo ao "Tunas", onde o 19 esquadrão alcançou 
uns 60 maragatos ao anoitecer, tristes . .. que não resistiram a duas 
descargas! fugiram logo como de costume. A divisão acampou na 
margem esquerda do arroio. 

Dia 10 
Marchou-se ao amanhecer e às 8 horas chtJgando-se à encruzi

lhada das estradas, que segufamos com a que vinha de S. Luiz, re
conheceu-se que a força inimiga toda havia seguido por esta ao ·ru
mo do "Capão do Carovi". Seguimos o seu rasto, sesteando antes 
do Capão uma légua. Marchou-se às duas da tarde e às 3 já se come 
çou, a avistar a retaguarda inimiga entre o Capão e a casa do finado 
Barbosa, nas primeiras colinas. la na frente o regimento da Reser
va, cujos piquetes avançados iniciaram o fogo; descobrindo força 
inimiga numerosa, foi se engajando no fogo todo o regimento; nes
sa ocasião o comandante Pilar mandou o capitã& .Kraemer com o 
19 esquadrão do regiment_o contornar o Capão deixando-o à di
reita para atacar os maragatos pelo flanco, o que realmente fez 
com muito proveito, e à medida que o tenente-coronel Porto com 
seu regimento levava o inimigo em pressurosa retirada, tendo po
rém este corpo deixado seus cavalos muito longe, pois haviam pos
to pé a terra, Pilar fez avançarem os 2<? e 3C? esquadrões que esten
deram e continuaram a perseguição, com o 1C? que l/:les saiu pela es
querda, indo até mais de meia légua para diante. O inimigo que se 
perseguia era a força do caudilho Dinarte Francisco Dorneles; mà's 
Gomercindo havia feito junção e preparado sua horda de v§ndalos 
para nos assaltar de emboscada, e de fato assim fez, do seguinte 
modo: colocou em uma funda canhada que há entre um cemitério 
e a casa de Jango Outra, sua cavalaria em linhas duplas e um núme
ro superior a 400 bandidos, depois que retirou a gente do Dinarte 
e que os 3 esquadrões do regimento aparece /55/ ram em ordem 
extensa, como iam na persegulç"âo, surgiu aquela onda de fact'no
ras, como verdadeiros abutres e veio sobre os cento e poucbs bra
vos do 19 regimento, com quem se entreveraram obrigando-nos a 
retirar, sempre lutando até encontrarmos o comandante Porto com 
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seu heróico regimento, cuja missão e honra este chefe e seus co
mandados cumpriram com valor e habilidade admiráveis! Quando 
veio a carga de lanceiros dos bandidos, Pilar desembainhou a espa
da e esperou-a com o 4C? esquadrão, que estava de reserva, cuja for
matura foi desfeita pela onda que sobre ele vinha da grande massa 
dos bandidos lutando com os nossos! só depois de chegarar (sic) o 
entrevera onde estava esse comandante foi que ele retirou entre 
seus comandados a quem animava e dirigia, indicando-lhes que de
viam retirar para a direita, pois só pensava em não ir sobre o outro 
regimento e sim deixar-lhe o inimigo o mais descoberto possfvel; 
assim nesse torvelinho do tropel infrene da morte! do vozear cres
cente da castelhanada, do estrondo da carreira e da nossa fuzilaria 
que não cessava; viemos até o chapadão que se estende a 8 ou 1 O 
quadras do infcio da carga, onde nos surgiu, como uma aurora de 
fulgurântes luzes a valorosa linha do regimento Bento Porto, que 
como um arrecife no meio do oceano, disse com sucessivas descar
gas: a onda da devastação quebra-se sobre nós! E os bandidos deti
veram-se, voltaram. O 1<? regimento ao enfrentar o seu irmão fe1, 
frente ao inimigo e entrou em linha. Os bandidos refizeram suas li
nhas e tentaram nova carga, que foi por nossa fuzilaria desbaratada 
ainda a mais de 600 metros de distância; terceira tentativa ainda 
mais fraca e desanimaram, deixando uma linha de atiradores que 
fez fogo até escurecer; eles então retiraram os cadáveres dos seus e 
saquearam, deixando nús, os dos nossos; ficaram porém dos deles 
6 que estavam para dentro de nossas linhas, entre eles o de um al
feres (mulato), depois foram acampar além da casa do Outra e à 
meia-noite levantaram acampamento; nós, /56/ ficamos .na posiçlfr? 
conquistada. Só depois da 3? resistência é que chegou da divisão o 
13C? corpo provisório única cavalaria que lá havia, este corpo exten
deu linha e guardou nossa frente até o dia seguinte; os dois regi
mentos retiraram uns 2 quilômetros e acamparam. A divisão ficou 
próximo à casa de Barbosa; na ocasião da luta, Pilar mandara par
tes verbais ao general Pinhei10, primeiro, do tiroteio e de ter avista
do toda a força inimiga, depois da carga que sofrera e da resistên
cia que fazia-se, porém a divisão estava muito mais de légua atra
zada. 

Du;ante a luta deram-se feitos verdadeiramente épicos! O sol
dado José Luiz Martins, do 4C? esquadrão do 1C? regimen to, esperou 
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um oficial castelhano que trazia uma bandeira encarnada com um 
letreiro " Viva a liberdade" e quando o bandido atirou-lhe um lan
çaço, o soldado defendeu -se e deu-lhe um tiro na cabeça, derruban
do-o morto, tomou-lhe a bandeira e trouxe-a ao seu comandante, 
que fez presente dela ao ilustre coronel Ouinca Teles comandante 

• da Brigada Militar! Por cujo hero(smo foi este soldado promovido 
a cabo de esquadra. O soldqdo João Pinto {espaço em branco) do 
4<? esquadrão, não cuidou de si! expontaneamente ligou-se ao cabo 
Simeão e combinaram-se para defenderem seu comandante Pilar até 
o último extremai Que sublime abnegação e devotament9 à seu 
chefe!! Foram somente lanceados e mortos durante a carga, num 
percurso de 10 a 12 quadras, 13 bravos do regimento e feridos 2! 
os mais defenderam-se e mataram heroicamente. Os oficiais todos, 
foram de uma coragem e atividade admiráveis; todos cumpriram 
seus deveres heroicamente. 

.. 

Dia 11 
Tendo-se reconhecido que o inimigo retirara durante a noite 

pela estrada que desce para S. Luiz, avançaram o 139 e o regimen
to da reserva; o 1<1 regimento ficou mandando sepultar seus mortos 
e dando buscas nos capões píóximos onde se supunha que estives
sem os mortos do inimigo, pois no campo só se encontrou 6 cadá
veres que eles não puderam ocultar, deixando porém os vestígios 

- -
de muitos outros que viu-se caírem na véspera. A divisão marchou 
e às 9 horas /57 I seguiu o regimento para a frente, sesteando a van
guarda além da casa da viúva Medeiros. As causas da retirada preci
pitada do inimigo foram: estar o general Lima com a divisão próxi
mo a ele, metendo-o assim em dois fogos, pois o general ao mBio
dia já estava junto a nós; e mais ainda, as inúmeras perdas que so
freu, entre elas os ferimentos graves que recebeu Gomercindo que_ 
ia dentro de uma carreta muito mal com um balaço no ventre e ou
tro em uma perna, conforme sérias informações que recebemos de 
diversas pessoas sérias que viram. Tendo porém o exército inimigo 
tomado, não para S. Luiz e sim para o Camaquã {rio afluente do 
Uruguai), os generais resolveram que a coluna de Lima o persegui
ria e a de Pinheiro Machado o flanqueasse pela esquerda, com o in
tuito de atirá-lo sobre os r ios Uruguai e lbicuC portanto, a nossa 
força contramarchou e veio pousar perto do Capão de Carovi, dei-
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xando-o à esquerda. O regimento de Bento Porto perdera no cornba
te da véspera, somente 2 cabos de esquadra, sendo um morto por 
bala e o outro à lança, pois achava-se na linha avançada quando 
veio a carga. Apresentaram-se ao regimento algumas praças e o ca
pitão Kraemer, que na ocasião do entrevera estavam à pé umas e 
vu tras de animais cansados e por isso ocultaram-se nos capões dos 
flancos. O inimigo levou as armas Mauser de repetição dos 13 que 
matou mais 7 foram perdidas no campo da luta; levou também al
guns papéis do regimento em uns peçuelos perdidos, e portanto, fi

cou sabendo com quem teve a honra de se bater. 

Dia 12 
Marchou-se ao amanhecer, sesteou-se na margem do Camaquã 

próximo à fazenda de Amancio Palmeiro; marchou-se às 2 da tar
de, por um atalho, e pousou-se perto da casa de Joaquim Dorne
les. 

Dia 13 
A noite foi tempestuosa e choveu torrencialmente. Ao ama

nhecer ma:'chou-se em direção ao Carneirinho, sestew-se próximo 
à casa de Felipe de Melo (Sampaio}; sabendo-se que nessa manhã 
haviam descido pequenos grupos de maragatos do caudilho Inácio 
Cortes que procuravam fazer junção com o tal Exército Liberta
dor, o qual estava com seus elementos reunidos, pois estavam jun
tos: Gomercindo e todos os seus antigos companheiros, Prestes 
Guimarães, Felipe Porto, Tupi Porto, Dinarte Dorneles, De/fino 
Pinto e outros sacripantas ! e tudo isto não poude vencer os dois 
regimentos da Brigada Militar!! a quem coube a grande glória e o 
justo orgulho de haver ferido gravemente o chefe dos caudilhos e 
dos bandidos que devastam este Estado e os 2 mais vizinhos, desde 
há quase dois anos! Marchou-se às 2 da tarde e soube-se por muitos 
moradores, que ouviram fortes descargas do meio-dia até às 4 da 
tarde, ao rumo da fazenda dos Mouras, supondo-se que fosse o ge
neral Lima com a retaguarda dos bandidos. Marchou-se à tarde e 
fez-se pouso no ltuzinho (passQ da Porteira)_ A/ pouco antes de 
embarcarmos o general Pinheiro mandou à frente comunicar a Pi
lar e Porto, que o coronel Firmino havia encontrado enterrado no 
cemitério de Santo Antônio, do outro lado do ltacuruf, o cadáver 
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do bandido-chefe Gomercindo!! Oue glôna para os regimentos da 
Brigada Militar do Rio Grande, que tiveram a ventura de matar se
melhante fera! Foi indescritt'vel a alegria e o entusiasmo destes 
dois punhados de bravos ao receberem tal estupenda nova!. . . To
cou o hino nacional, trocaram-se mil abraços e vivas! Durante a 

• noite, nos fogões dos soldados, não se ouvia outro assunto senão: o 
Castelhano, o Dom Gomez, o Bruto, o Tigre, e etc., nomes com 
que os soldados o designavam. 

O coronel Firmino sabendo que o animal ia gravemente feri
do, tomou todas as precauções para descobrir o cadáver; revistan
do todos os arredor:.es onde o podiam ocultar, chegou por fim ao 
cemitério de S. Antônio e ai mesmo custou achar a sepultura do 
bandido! Pois, tendo sido baleado no peito esquerdo, acima da re
gião do coração, /59/ faleceu na noite do mesmo dia 10, em que 
fora ferido, sendo conduzido em carreta e em rede até 12, quando 
o enterraram! (Devia estar em bonito estado!). Para não desanimar 
a tropa infernal, um piquete. cercava o cadáver, uma banda de mú
sica ia tocando logo atrás, e mentiam, que ele ia melhor, que o fe
rimento era na perna! Soube-se, pela confissão de diversos prisio
neiros que fez na retaguarda deles o coronel Firmino, matando-lhe 
39 em 2 dias. Junto ao cadáver estava a espada do bandido; uma 
espada vulgar, de guarnições douradas no punho e na Bainha; ficou 
em poder do coronel Firmino de Paula. Estavam, portanto, vinga
dos os 13 bravos do 1<? regimento e os dois irmãos· do '"regimento da 
Reserva. Viva a República!. .. 

Dia 14 

• 

Marchou a vanguarda e sesteou junto à fazenda dos Mourªs. 
A ( verificou-se que as descargas ouvidas na véspera tinham si

do em combate da 5? brigada com a força inimiga, sendo o coronel 
Firmino com essa brigada meio sitiado por mil e poucos maragatds 
no Capão de Mandijú. Porém, no fim de algumas descargas abando
naram o sftio e fugiram. Este fato teve lugar por ter ficado o gene
ral Lima com a divisão na margem direita do ltacurut' que encheu 
com a grossa chuva da noite anterior. O general Pinheiro, com o 
grosso da nossa força, sabendo que Cortes e outros com 300 mara
gatos haviam tomado para a costa do /tu, do Carneirinho tomou 
para a esquerda e de fato, os descobriu em umas grotas, donde os 
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afugentou com dois piqut:tes e o 3C? batalhão de infantaria. A nossa 
vanguarda desceu e µassou o lguariaçá no Passo da Porteira, onde 
já encontrou o coronel Firmino e por onde também passou essa 
tarde a divisão de Lima; acampamos no alto da coxilha, na frente 
da nossa divisão. 

/60/ Dia 15 
Marchou-se de madrugada, e logo que se descobriu a encruzi

lhada das estradas que levam ao ltaqui e a S. Borja, soube-se que o 
exército inimigo se havia dividido, que Aparfcio Saraiva, Torquatv 
Severo e outros chefes da canalha do Gomercindo haviam seguido 
com suas forças ao rumo do !bicu( em demanda da fronteira 
oriental, que Dinarte, Prestes, Portinho e os demais seguiram ao ru
mo de S. Borja para transporem o Uruguai. Com a morte do bandi
do, ficou tudo degringolado! Pronunciou-se o desânimo, e veio a 
desagregação. Fugir, fugir e . .. correndo! Os generais imediatamen
te resolveram que a coluna de Lima perseguiria a castelhanada ao 
lbicu1: onde o general Hipólito Ribeiro os aguardava pela margem 
esquerda; e a de Pinheiro Machado perseguiria os outros ao Uru 
guai. 

A nossa coluna sesteou próximo à encruzilhada e à tarde foi 
pousar junto à Fazenda de Santa Rita. 

Sabendo-se que o inimigo não iria a S. Borja por já estar 
em nosso podér e termos vasos de guerra guarnecendo o rio; devend0 
portanto, transpor o lguariaçá em baixo e o Camaquã em S. João, 
o coronel Salvador Pinheiro tomou para a nossa direita, a fim de 
caminhando toda a noite, passar o lguariaçá em cima e entrar pelo 
fundo dos Loureiros e bater o inimigo ao amanhecer, sobre o Ca
maquã, onde se supunha que estivesse passando. 

Dia 16 
Marchou a vanguarda às 2 da madrugada e a mais força às 3, 

ao amanhecer, ainda meio escuro, nossos piquetes foram tirotea
dos por um piquete que logo retirou em direção à casa de Jacinto 
Guimarães, próx imo ao passo do lguariaçá, tomou-se todas as pre
cauções para o ataque e fomos marchando, reconhecendo. logo e 
com /61/ grande surpresa, que o piquete era da 4q brigada do coro
nel Salvador! que não podendo transpor o lguariaçá, descera pela 
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margem esquerda e viera ainda encontrar resistência da retaguarda 
inimiga no dito passo. 

A/, este chefe para conseguir passar, engajou 3 batalhões em 
um fogo de horror! por espaço de meia hora, e logo, uns 50 mara
gatos que resistiam bateram em retirada. Perderam só três. A nossa 
força, que estava dando pasto à cavalhada, passou o rio e tomou a 
vanguarda, tiroteando os piquetes da retaguar-da inimiga até fazê
/os transpor o ltacuru( pois, não foram ao Camaquã, por estar 
muito cheio e não havia ali meios de passagem. Sesteou-se na mar
gem esquerda do ltacuru/ e com uma guarnição -a pé, que se colo
cou convenientemente, fez-se o inimigo abandonar o passo e toda 
a costa, quase sem gastar munição. Ao ahagarmos aí, às 10 horas, 
viu-se a maragatada que levanteva C'aOlpo, com um pânico horroro
so 1 e não pararam mais . .. não sestearam nem pousaram 1 só eiavam 
pasto aos animais encilhados, churrasqueavam e fugiam!. .. Trans
puzemos o rio às 2 da tarde, e caminhamos até às 9 da noite, com 
luar muito claro, sô encontrando os vestlglos da fuga da maragatadfl ! 
que subia procurando o passo do Inferno, para transpondo o Ca
maquã, ir ao passo dos Garruchas; pousamos junto à casa do fina
do Jaques Simoni. O coronel Salvador tomou a esquerda, transpôs 
o Camaquã, no passo do Pecegueiro, com a 4? brigada, e foi tomar 
p osição na Timbaúva, boqueirão entre os rios Camaquã e Ri ratirit, 
por onde forçosamente a maragatada teria que passar em demanda 
do Garruchas. 

Dia 17 
Marchamos às 2 da madrugada e ao clarear o dia passávamos 

pelo cemitério de S. Antônio, onde haviam sepultado /62/ o repàg
nante cadáver do bandido Gomercindo o qual fora desenterrado 
pela força do general Lima no dia 131 Estava o bandido exposto na . 
estrarja, em adiantado estado de decomposição, com a cabeça de
negrida da gangrena,porém conservando inteira semelhança, no 
contorno geral, com as fotografias em nosso poder. Tinham-lhe 
cortado as duas orelhas e parte da barba, para lembrança. Era um 
quadro repugnante, mas de um fundo alegre ! Cada defensor da Re
pública que por ali passava sentia verdadeira alegria e soltava um 
dito xis (chis) toso. Sesteamos no passo do Inferno, marchou-se à 
tardFJ e acampou-se às 4 da tarde na margem direita do Camaquãzi-
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nho, depois de ter se passado o rio do mesmo nome, no passo da 
fazenda de Escobar. Os maragatos, com a tenacidade de nossa au
daz perseguição, dia e noite, já não tendo tempo para comerem 
nem dormirem! impotentes para a luta, resolveram a dispersaõ! 
Então, logo que passaram o Camaquã, executaram o plano do mo
do seguinte: Felipe Porto, Molina, Padão e outros com 300 a 400 
(homens) tomaram para a esquerda em direção à Garruchas; Pres
tes Guimarães dissolveu sua gente e com 12 capangas dirigiu-se pa
ra cima da serra; Dinarte, Tupi Porto, Cavalheiro e outros com 200 
a 300 bandidos, seguiram rumo de São Luiz pretendendo transpo
rem o Piratini no passo de S;mta Maria. Abandonaram carretas e 
trens inúteis, deixaram o caminho cheio de anima/ada cansada e 
metiam o pé no mundo! 

A nossa vanguarda levantou acampamento às 10 e 1 /2 da noi
te, e seguiu perseguindo a força de Felipe Porto para a esquerda; o 
resto de nossa brigada ficou atrasada descobrindo a direção de Di
narte, o que, o general Pinheiro conseguiu plenamente, graças à sua 
inegualá /63/ ve/ competência, já por sua perspicácia e inteligência, 
já pelo muito que conhece o teatro dessas operações. 

Dia 18 
A canalha por nós perseguida, seguindo caminho de Garru

chas, às 2 horas da madrugada foi passar pela Timbaúva, onde o 
bravo e ativo coronel Salvador Pinheiro se havia habilmente colo
cado com sua brigada, deixando chegarem bem em cima de sua 
força, mandou fazer-lhes descargas de fuzilaria a queirnar .&ucha l 
(queima-bucha?). Causou muitas perdas aos bandidos, matou mui
tos cavalos, estabeleceu o pavor, o p§nico e a mais completa em
brulhada na maragatada, que caiu . logo em fuga para o mato !. .. 
Mas, com tanta infelicidade, que foram caif'ltio atolados em um 
forte banhado e sempre abaixo de balas! Quando clareou o dia, 
continuou a perseguição pelos matos e banhados e o recolhimento 
de preciosos troféus! Não se pôde contar o número dos que foram 
pegados e mortos! Em cada matinho, cada soldado nosso fazia um 
benefício à República! Encontrou-se, entre muitos arreios finos e 
armas; as armas, a espada, os peçuelos com roupas e correspondên
cias de diversos chefes como Felipe Porto, haviam cartas importan
tes de Modesto Dorne/es e Emílio Trais, membros do Comité Re-
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volucionário do Felipe. As 7 da manhã chegava próximo à Timbaú
va a nossa vanguarda, a( encontrando-se o nosso piquete com o do 
coronel Salvador, soubemos ao certo o ocorrido e então acampa
mos. O nosso piquete já havia aprisionado uma carreta com 2 feri
dos, 5 mulheres, 6 armas e miudezas, matando 3 dos que tocavam 
a carreta. O coronel Salvador continuou a caçada com muito pro
veito, pela costa do Piratini e margem oposta, durante o dia. O ge
neral Pinheiro, que se havia dirigido para o passo de Santa Ma-

" ria /64/ tomando todas as providências tanto em S. Luiz, como pe
los passos do Uruguai, com o auxflio de seu irmão Frutuoso que ti
nha uns 200 homens reunidos, nos mandou subir com os 2 regi
mentos pela costa do Piratini até o campo do Cavalheiro (coronel 
dos maragatos e comandante de uma força que a( estava), para ali 
marchamos, pousando próximo à fazenda de Cavalheiro; a mais 
força com o general e coronel Vargas pousou logo acima. 

' 

Dia 19 
Ao amanhecer marchamos para o fundo do campo e desceu 

um batalhão mandado pelo general, subindo outro do coronel Sal
vador; bateu-se toda a costa, encontrando-se alguns foragidos, al
guns arreios e sinais de haverem passado alguns grupos. As 11 ho
ras estava toda a Brigada Mili tar com artilharia acampada junto à 
estância do tal Cavalheiro. As 2 da tarde o general e coronel Vargas 
mandaram fazer 21 tiros de canhão no alto de uma colina, em re
gos1j'o à conclusão da guerra, e as músicas tocaram hinos festivais. 

Com a morte de Gomercindo lavrou o desânimo e a desorien
tação no tal Exército Libertador de cruenta e nefanda memória; 
com a nossa atividade, audaciosa, impertinente e furibunda perse
guição: o tal exército, como todo o corpo em decomposição, so
freu o completo esfacelamento, pela desagregação espontânea de 
suas moléculas, que sem a menor força coesiva - fugiram espavori
dos! 

E qual a grande cabeça, a rija fibra, o forte braço e a enorme 
alma republicana - que deu o golpe mortal nesta cruenta e negre
gada revolução? José Gomes Pinheiro Machado ! O senador Gene
ral! O exemplo dos republicanos e o ensinamento dos soldados ! 

E. .. assim, terminou a guerra dos maragatos!. . . 
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/65/ Dia 20 
Do meio-dia para a tarde as forças mudaram acampamentos, 

na direção de Garruchas, para légua e meia além. O regimento da 
reserva com o 3C! batalhão adiantaram-se pelo Piratini abaixo ex
plorando as matas, de combinação com as forças do coronel Salva
dor que desciam pela margem direita do mesmo rio até o Uruguai. 
Juntou-se esse dia, às nossas forças, toda a carretama que se havia 
atrazado; bem como um esquadrão do regimento que ao mando do 
capitão Jordão havia saldo em perseguição de grupos de foragidos 
pelo Camaquã acima. 

Dia 27 
Marchou-se ao amanhecer e sesteou-se próximo ao lugar em 

que o coronel Salvador destroçou os bandidos na madrugada de 
18, al deu-se busca em diversos capões e ainda se fez alguns prisionei
ros. A tarde marchou-se e fez-se pouso no lugar denominado Mato
grosso. A1 -falhou-se o dia 22, por chover todo o dia. 

(Não há registro do dia 22 que foi referido no dia 21). 

Dia 23 
Marchou-se de manhã e às 10 horas a Divisão acampou em 

Santo Antônio; descendo o 7<? regimento para o fundo do rincão 
do mesmo nome, próximo à ltaroquem, e acampou junto à fazen
da de José Valeriano. Procedendo-se ao arrebanhamento de éguas 
gordas para remontar o regimento. O general Pinheiro e coronel 
Vargas foram a Garruchas, a fim de comunicarem-se com o gover
no e combinarem o modo de localização das forças. No dia ante
rior recebeu-se comunicação do general Lima, dizendo que havia 
alcançado a 18? em /tu, a retaguarda inimiga de Aparfcio e Tor
quato Severo, causando-lhes grondes perdas e obrigando-os à dis
persão completa; e que continuava persegui-los /bicu/ acima, com 
muita vantagem. 

Dia24 
Falhou-se no mesmo estado. Nesse dia o comandante do 1C! 

regimento lavrou a seguinte ordem do dia, que foi lida na frente do 
regimento, em formatura geral: "Comando do TC! .Regi /66/ mento 
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de Cavalaria da Brigada Militar do Estado. Acampamento em /taro
quem, 24 de Agosto de 1894. 

- Ordem regimenta/ n<? 201 -

Bravos camaradas do 19 Regimento - ! 
Saudemos com efusão de alegria e possu/dos de nobre orgu

lho, a paz que conquistamos para nossa Pátria ! 
Viva a República! 
No dia 10 de Agosto, nos Campos de Carovi, envoltos em on

das de fumaças, de poeira das estradas e do turbilhão de uma feroz 
carga de lanças inimigas, vós fechastes gloriosamente o ciclo épico 
de vossos feitos guerreiros, que tanto vos têm dignificado e honra
da ao Rio Grande do Sul! 

Ali, no torvelinho indescritível de uma luta de entrevera, fica
ram mortos aos golpes inimigos 13 bravos do 1<? Regimento; mas, 
que consoladora recompensa .vós alcançastes!. . . 

Deixastes caído no campo, varado por duas balas de vossas 
carabinas, o corpo satânico do feroz bandido Gomercindo Saraiva ! 
A glória é vossa; mas, o orgulho é meu ! 

Tenho orgulho de ser chefe de tais bravos! E, digo, como Ga
r iba/di: O 1<? Regimento - Pertence à melhor cavalaria do mundo ! 

Com a morte do bandido chefe, manifestou-se a decomposi
ção do conjunto deletério a que chamavam exércite libertador! 
Suas moléculas desagregaram-se, como que expontaneamente, por 
falta de força, coesiva, e . .. fugiram espavoridas em todas as dire
ções! Está terminada a guerra! 

Viva o Rio Grande do Sul! Viva o Ilustre Dr. Júlio de Casti
/hosl 

- Louvores -

Em comemoração à terminação de tão cruentas lutas, rememoran
do os gloriosos combates de Upamaroti, Serrilhada, Bom Jesus, 
Carrero, Canela, Barracão, Forquilha e 1671 Carovi, bem como os 
sacrifícios grandiosos de nossas marchas durante o percurso de um 
ano e meio, sem interrupção alguma, onde revelastes - a par de 
muito valor, muita constância, abnegação e ardor c/vico, determi-
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no que seja lançado na fé-de-ofício de cada um dos Oficiais seguin
tes, um agradecimento em nome da Hepúb/ica e um justo louvor 
deste Comando: Capitães - Jordão Alves de Oliveira, Hermenegil
do Caetano Pereira, A/varo Pereira Sarmento, Teodoro Roberto 
Kraemer, A ta/iba Fernandes de Oliveira, Tenentes - Manoel Pinto 
Bandeira, Luiz A/varo Xavier, Cecflio Machado da Costa, Antônio 
Soares de Souza, Alferes - Ricardo José Nunes Junior, Virgf/io 
Antônio Rodrigues, Vítor Gonçalves Pereira e João de Deus Mar
ques; bem assim, nos assentamentos de todas as praças que se 
acham no regimento e fizeram toda a campanha/ 

Fabr/cio Batista de Oliveira Pilar 
Tenente-coronel" 

Dia25 
O regimento mudou acampamento para Santo Antônio lugar 

onde estava acampada a Brigada Militar; a! também chegaram o re
gimento da reserva e o 3C! batalhão que andavam em expedição pe
las costas do Piratini e Uruguai. 

Dias 26 e 27 
Quase nada ocorreu. O general Pinheiro comunicou de Garru

chas que Felipe Porto, Padão, Molina, Cavalheiro, Melo e muitas 
outros, já haviam transposto o UíUguai e que haviam sido presos 
em Corrientes e internados para Conceição. Os corpos fizeram 
exercfcios. 

Dia 28 
Pela manhã recebeu-se comunicação do coronel Salvador de 

haver o caudilho Prestes Guimarães transposto o Uruguai em S. 
Xavier, com 34 dos seus bandidos, e que sendo perseguidos por um 
piquete da 4'! brigada os apertou sobre o rio, matando um e to

mando muitas armas, e cavalos arreados. /~8/ Ao meio-dia chega
ram de Garruchas o general Pinheiro e coronel Vargas, por não te
rem conseguido se comunicar com nosso governo pelo telégrafo ar
gentinó, como pretendiam, visto que, estando as autoridades pro
vinciais de Corrientes de comum acordo com os maragatos emigra
dos e com tal Comité revolucionário, do qual faziam parte Modes
to Dorneles e Em1'lio Trais, negaram o telégrafo, dizendo que esta-
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va interrompido de Santo Tomé para baixo. Resolveram os chefes 
a seguinte disposição de nossas forças: o coronel Salvador com a 4? 
brigada ficava na costa do Uruguai próximo à Garruchas, atenden
do toda a costa; o coronel Vargas seguiu para S. Borja assumindo o 
comando daquela guarnição; o general Pinheiro seguiu para S. 
Luiz, com o regimento da reserva e o 3<! batalhão, para fazer jun
ção com a nossa força em Carajasinho, municfpio de Santo Ange
lo; e o coronel Teles com o 1<! regimento, 1<! e 2<J batalhões e o 
transporte de munições, seguia pela Coxilha do Espinilho deixando 
Carovi à direita, procuraria o ponto de junção. 

Dia29 
Seguimos os respectivos destinos; sestiamos na Timbaúva e 

pousamos em frente à casa do Cavalheiro. 

Dia 30 
Marchamos às 9 horas e acampamos às 2 da tarde, próximo à 

fazenda do coronel Pitam. Não se marchou mais esse dia por ter 
chovido muito. 

Dia31 
Tendo chovido durante a noite, levantou-se acampamento às 

8 horas e acampou-se ao meio-dia, entre a Igrejinha e.Carovf próxi
mo à fazenda de um tal Furtado. Esse dia o coronel Teles teve co
municação exata de haver o grupo de inimigos perseguido pelo ge
neral Lima, não poder passar o /bicu( e ter retrocedido para o Po
vinho do Boqueirão e voltado na direção da Cruz Alta, em número 
de 500 mais ou menos, comandados por Aparfcio Saraiva, pêrse
guidos mui /69/ to de perto pela força do general Lima. Esses ban
didos, cremos que demandam o Alto Uruguai, para fugirem disper
sos pelos matos. Cortes ficara pela costa do !tu e seffa do lguariaçá 
com seus bandidos locais; e nesse dia achava-se nas proximidades 
do Povinho. Feitas estas participações ao general Pinheiro, este nos 
mandou ordem para aguardarmos a sua chegada com os dois cor
pos que estavam com ele em S. Luiz. 

Dia 19 de setembro 
Falhamos no mesmo ponto, aguardando o senador. Reuni-
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ram-se a nós, com pequenos contingentes, os majores Florisbelo e 
Constantino, que confirmaram as not f cias que tinhamas dos restos 
inimigos. 

Dia 2 
Mudoµ-se acampamento para próximo da fazenda da D. Con

ceição Medeiros. Chegou o general Pinheiro com o 139 corpo pro
visório e o 39 batalhão às 2 da tarde. 

Nesse dia deu-se um desastre lamentável. O tenente-coronel 
Pilar feriu casualmente ao cabo Simeão, sua ordenança e homem 
de sua inteira confiança e estimação por muitos tftulos ! Atirando 
um animal, com uma Mauser de repetição, a bala ao atravessar o 
animal encontrando resistência nos ossos mudou de direção for
mando quase ângulo reto com a linha de tiro!! e foi atravessar o 
braço direito do cabo, fraturando-o logo acima do cotovelo! Gran
de foi o pesar do oficial, que involuntariamente, causara agros 
sofrimentos ao seu soldado e amigo tão dedicado. 

Oia3 
Levantou-se acampamento às 5 da manhã e sesteou-se às 10 e 

112 além de Caro vi, na margem esquerda do Camaquãzinho. Mar
chou-se à tarde e fez-se pouso junto à fazenda de Taquarembó, de 
Amâncio Palmeiro. Ficando avançado uma légua para frente o 139, 
que já tinha piquetes em descobertas muito além. 

/70/ Dia 4 
Marchou-se ao amanhecer, sesteou-se junto à vila de Santiago 

do Boqueirão. Af o general teve exatas infom1ações e resultado das 
descobertas. Cortes, andava sem objetivo pelos municfpios de S. 
Francisco de Assis e Santiago, sem se poder escorregar para lado al
gum 1 Pois, sendo atacado no I bicu f, do lado de S. Borja e por nós 
de cima ... andava o bruto se vendo em apuros! Seus bombeiros 
retiraram-se das cercanias do Povinho, quando nossas avançadas se 
aproximaram ao amanhecer. Soube-se que Cortes estava (com 400, 
mais ou menos, dos elementos esparsos que se lhe foram unindo 
depois dos grandes extravt0s que sofreram) no lugar denominado 
limoeiro, municfpio de S. Francisco. O general fez várias comuni· 
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cações ao governo, pela Colônia Jaguar(, combinando também o 
modo da localização das forças, a fim de expurgar os municípios 
dos magotes de bandidos. Marchou-se às 3 e 1 /2 da tarde e fez-se 
pouso próximo ao Boqueirão, propriamente dito . 

• 
• • • 

• 
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rNolCE ONOMÁSTICO 

(CONVENÇÕES) 

Alf - Alferes 
Alm - Almirante 
B M - Brigada Militar 
Btl - Batalhão 
Cap - Capitão 
Cb - Cabo 
Cel - Coronel 
Cmt - Comandante 
C P - Corpo Provisório 
Eng - Engenheiro 
Ex 7" Exército Nacional 
F - · Falecimento 
Fed - Federalista 
Gal - General 
Gov - Governista 
G N - Guarda Nacional 
Hon - Honorário 
Maj - Major 
Mar - Marinha 
N - Nascimento 
19 RCBM - 19 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar 
Ref - Reformado 
Res - Reserva 
R S - Rio Grande do Sul 
Rev - Revolucionário 
Sgt - Sargento 
Sol - Soldado 
Ten - Tenente 
Ten Gel - Tenente-coronel 
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ABOTT, Fernando. Polltico. Chefe repu-
blicano_/ 47, 48, 90. 

ADRIANO./ 52, 54. 
AFONSO, lrineu. Tcn cel gov. / 93. 
A GOSTINHO. Vide CARVALHO. 
AGU IAR. Cel. uruguaio./ 70. 71. 
A LENCASTRO. Maj gov. I 47, 48. 
ALFREDO. Cap. / 152. 
ALVES, Paulino Antônio. Ten cel gov. I 
AMADO, Sebastião. Alf. gov. I 99. 
AMARAL. Fidêncio Barreto do. Ten cel 

gov. / 142. 
AMARO, Joaquim Elias. Gal hon ex .. 

Veterano do Paraguai. I 52, 53, 56, 
68, 69, 70, 71 . 

ANDRADE, Cándido. / 107. 
ANES, Gervásio Lucas. Cel gov. / 92. 
ANTUNES, José Elias (Zeca). Ten cel 

gov. / 47, 48, 50. 
APOLINÁRIO. Cb gov morto em com

bate. / 73. 
AQUINO, Tomaz de. Cap gov. / 143, 

151. 
ARAUJO, Adriano Francisco de. Sol 

gov morto em ação. / 179. 
• Tomaz de Aquino Carlos de . 

Maj gov. / 97. 
ARGOLO, Gal gov. / 100, 106, 108, 114, 

115. 
ARTUR OSCAR. Vide GUIMARÃES. 
ATAlbE. Ten cel. / 47. 
ATALIBA. Alf gov. I 64, 72. 116, 174. 
A T ANAG 1 LDO. Alf gov. I 96. 
AURELIAN0. / 107. 
AZEVEDO. Maj gov. / 149. 
BACELAR, Antônio Joaquim. Gal gov. 

I 76, 155. 
BALTAR . Chefe fed. / 85. 
BAMBÁ. / 52. 

BANDEIRA, Carlos da Costa. Maj gov 
1Ç> RCBM. / 58. 62, 64, 73, 80. 101 . 
151 . 

. José Honório. Ten cel gov. 
/ 67. 

. Manoel Pinto. Ten 1Ç> 
RCBM. I 74 . 116, 138, 140. 151 , 
200. 

. Sebastião. Chefe gov. / 158, 
165. 

BARBADO, Marcelino./ 152. 
BARBOSA, (Referência àcasadol. / 189. 

. Alfredo. Ten cel gov. / 148. 
, Aureliano Pinto. Cmt do 19 

CP./ 88. 
, Jõnatas Fernandes. A lf gov 

RCBM. / 46, 137. 
, Júlio. Cap gov. / 65_ 

BARCELOS, Adão. Maj gov. / 180. 
. Ramiro Fortes. Senador 

gov. Médico. I 30, 95, 96. 
BARRETO, Fidéncio. Ten cel gov. 

144. 161 . 
. Gaspar. Chefe fed. I 158. 

BARROS, Dinarte de. I 86. 
BATISTA, Belisário. Chefe fed. / 142, 

145,152. 
, Luiz. / 152. 

BELMONTE, João./ 89. 
BELTRAM. / 85. 
BENJAMIM. Tl!fl gov. / 95. 
BICA, Eduardo. Ten cel. gov. I 47, 48, 
, 50, 55, 63.' 

BIDART. I 65. 

, Martins. I 64. 
BITENCOURT, Avelino Silveira de. Alf 

gov. / 98. 
. Eliziário Silveira de. 

Ten cel gov. / 98. 
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Maur(cio. Simpatizante 
do gov. / 45. 
BORGES,Rarnão. / 58. 

, Tito. / 58. 
BRAGANÇA, João. I 83. 
BRANCO, Heleodoro. Chefe gov. I 161 , 

162, 164, 167, 169, 170, 171 . 182. 
BRAZ , Antônio. Maj gov. I 64. 
CACERES, Miguel. Cap gov. / 50. 
CAIXEIRO , José. / 140. 
CAMINHA. Cel gov. / 95, 114, 145. 
CANTO. Ten cel gov. I 79. 
CARDOSO, Adão. Cap. / 129. 130. 131. 

. Anlbal. I 99. 

. Baltazar dos Santos. Sgt 
gov. / 104. 117. 127. 

• CARMO, Antônio Pimenta do. Cel gov. 
/ 130. 

. Manuel Augusto do. Ten cel 
gov. / 47, 48, 79, 89. 

, (7) estancieiro. / 50. 
CARVALHO , Agostinho. Ten cel gov. I 

80, 83, 98, 102. 120. 145, 147. 150. 
162, 173. 1 74. 

. Antônio Braz. Maj gov. I 
72 .. 

, Tomaz. Maj gev. / 167. 
CASTI LHOS . José Serafim de. Conhe· 

cido por JUCA TIGRE. Chefe fed. I 
83, 165, 168. 

, Júlio Prates de. Pol<tico. 
Presidente do RS. / 45, 47, 48, 49 , 
70 , 78. 100, 132, 155. 165. 

CAVALHEIRO, Chefe fed. / 196. 197. 
200. 

. Joaquim (Quincal. Fa· 
zendeiro. I 52. 

CESAR. Antônio Moreira. Cel gov. / 165. 
CHACHÁ PEREI RA, Antônio Carlos. 

Cap Éx comissionado t en cel. Gov . 
Com~ndou a extinta Guarda Cívica. 
Ex-chefe pol<cia. / 92, 93, 94. 95, 98. 
132 , 142, 150 . 

COE LHO BU RR0 . / 45. 
CONSTANTINO. Maj gov. / 202. 
COR Rl:A . Chefe fed. / 152. 

Aguiar. Cel gov. I 71 . 148. 
, Feliciano. Fazendeiro. I 44. 

CORTES, Inácio. Chefe fed. / 139 , 141 , 
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158 , 192, 193. 201. 202. 
COSTA, Cecllio · Machado da A lf l'? 

RCBM. / 200. 
Melo. Cb gov morto em ação. I 

64. 
CUNHA, Franklin. Chefe fed. I 44 , 158. 

97. 

Marques da. Cap. gov. / 181 . 
Manuel Apdgio da. Cap gov. I 

CRISTINO. / 98. 
CRUZ, José M. A lf gov. / 46, 52. 151 . 
DAVID, Firmo Augusto. Méd.gov. / 159. 
oi:c10. Cap gov. / 47. 
DELFINO. Ten gov. / 65. 
DIAS, José (JOCAl. Fazendeiro. I 170, 

173. 
" , João Alberto. Sol gov. / 175 . 
" , Militão. Estancieiro. / 45. 
" . Rui z. Cab gov. / 63 . 

DINI Z, Jaime. Sgt gov. / 171. 
" , Jorge. Cel gov. / 47, 48. 

DOR NELES, D inarte Francisco. Chefe 
fed. / 188, 189, 192, 194, 196. 

. Joaquim. Fazendeiro./ 192. 
, Modesto. / 196, 200 . 

DUCA. Vide PAIS, Bernardo Moreira. I 
OUTRA. Alf gov.' / 96. 
ELEUTl:RIO. Cap. gov. / 92. 
ESCOBAR .José Pereira de. Cel. / 88. 

. Nemêncio. fel uruguaio. 
53. 

• Tito. Cel gov. / 81 . 
FAIETE, Frederico. / 50. 
FERNANDES. lzidoro. Gal gov. I 4 8, 

85. 118, 119, 126, 128 . 
FERNANDO. Médico gov. / 48. 
FERREIRA, Cipriano da Costa. Cap Éx. 

comissionado ten cel. / 148. 
FIDELIS. Chefe fed. / 55. 62, 66. 
FIGUEIROA, Ernesto. Alf gov morto 

em ação. / 73. 
FLO RES, Tomaz Tompson. Cel gov. 1'? 

Cmt da extinta Guarda Cívica. I 47, 
48, 50. 51, 56. 57, 58, 60, 61 , 66, 
80, 95, 145. 146. 148, 149, 150, 
152. 153, 171 . 179. 

FLORINDO. Alf gov. / 64. 
F LORISBE LO. Maj gov. / 202. 
FONTOU RA, Cecília Carneiro da. Alf 



gov. I 83. 
Ilha da./ 89. 
Paulino Car neiro da. Ten 

gov. I 55. 
FRANÇA, liduino Moreira. Sgt gov 

morto em ação. / 103. 
FRANCO. Belarmino. Cap gov. / 64. 
FRE I RE . Inácio. Cap gov. / 64. 
FREITAS, Serapi§o de'. Fazendeiro. / 46, 

71. 
GABR IEL. João Cb gov. I 60. 90. 
GALVÃO, Pedro Paulo da Fonseca. T en 

ce l gov. I 72. 
GARCI A , Becerra V ilas. Cap méd gov. I 

51. 
GAU D!':NCI O. I 99. 
GANEROSO. Cap fed. / 91. 143. 
GODOFREDO. ! 155. 
GONÇALVES, Adélia. Cap fed. / 166. 

• Bento. Cap gov. / 64. 
GROUCHY. Referência à. / 183. 
GUEDES, Domingos. Sol fed. I 63. 
GUILHE RME (Conhecido por A L E-

MÁ0). / 153. 
GUIMARÃES. A rtur Oscar A ndraoe. Gal 

gov. / 90. 92, 95, 100, 107, 114, 115. 
1 17. 11 8 , 120, 155. 161. 165. 170. 
174, 176, 183. 184. 185, 186. 

. Prestes. Chefe fed. I 70, 
71. 178, 184 . 192. 19 6 . 200. 

G UDOLE, André. / 88. 
HERM ENEG I LDO. Ten gov. I 47, 64 . 

174. 
HOF M ANN . Cristiano./ 161 . 172. 

, José. / 94 . 
HORÁCI O. A lf. gov. I 64. 
INÁCIO M ISS IONE IRO. Chefe fed. I 

143 . 
IR IN EU. A lf . gov. / 99. 146. 
JAQU ES, Simoni. (Referência à casa del. 

/ 195. 
JAR D IM, Walter . Maj fed . / 52. 
JOÃ O ANTÔNIO. Maj gov. / 165, 169. 
JOBIM. Cap gov. / 47. 
JONA T AS. Alf. gov. / 64. 138, 151. 
JORDÃO, (Vide O LI VE IRA. Jordão AI· 

ves de) 
JOSIÕ BONI FÁ CI O. Vide MACHADO. 

" CAXEI RO. / 140. 
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" , Francisco Pedro. Sgt 19 RCBM. I 
86. 104. 
" . Marceneiro. / 45. 

JUCA TIGRE. V ide CASTILHOS. José 

Serafim de. 
KAURECK. / 159. 
KORF, Joaquim. Chefe gov. / 160. 162. 
K RA EMER, Teodoro Roberto. Cap 19 

RCBM. I 64, 168. 169, 172, 180, 
188, 189, 192. 200. 

KROE F F, Carlos. Fazendeiro. / 151. 
LAURIN D0. / 153. 
L EA L , Coelho. / 45. 
L E.')O. F. / 44. 
LEI RIA. Venceslau Nogueira. Cap. gov. 

' 19 RCBM. / 16 2. 
LEITE , Del fina de Barros. Ten gov 19 

RCBM. / 54. 
LEOPO LDIN0. / 170 . 
LIB INDO. Estancieiro . / 4 5. 
u ·D IO. Vide VARES. 
LIMA,Francisco Rodrigues de. Gal hon 

Ex. Gov. Cmt da Divisão do Norte. 
Veterano das Guerras de Rosas e do 
Paraguai. Ex dep ~adual pelo Parti
do Republicano. / 71, 72, 79, 80, 83, 
84. 95; 102. 107. 108. 114 . 129. 
131 , 137, 149 , 154, 165. 178, 179, 
180, 181 . 183. 188, 191. 192, 194. 
195. 198 . 
" . José João. T en cel gov. / 79 , 8 7. 
" , Salustiano. Cap gov. / 166. 167. 

LOPES, Frutuoso Vi eira. Sol go~. / 104, 
117, 127. 

LO RE NA, Frederico Guilherme. Al m. 
Rev. Aclamado chefe do governo pro· 
visório da Repúbl ica em Florianópo

lis. F uzilado por ordem de Moreira 
Cesar. / 99. 

LUCENA. Francisco. Cel gov. / 151. 
LUCIANO. Chefe fed. / 160. 
MACEDO, l co . / 84 . 
MACHA DO, Când ido. Senador./ 10 2. 

, Ceemo. T en gov. I 79, 

118 . 174. 
. José Bonifácio. Cel gov. I 

76. 
. Manoel. Chefe fed. I 86. 

MACIE L. Leopoldo. / 59. 

• 

• 



• 

MAIA. Alf. / 152. 
MARQUES. Alexandrina. Fazendeira. I 

151 . 
. João de Deus. Alf 1 <? RCBM 

1 200. 
MARTINS. Eng. / 180. 

• Gaspar Silveira. Chefe civil 
da Revolução Federalista. Tribuno fa . 
moso. Ex ministro do império. I 71 . 
99. 

. José Luiz. Sol gov. / 190 . 
• Serra. Cel. I 99. 
. Vasco. Chefe fed. I 79, 158. 

MATOS, Francisco (CHICOl. / 58. 
MAUR ICI . Florindo dos Santos. Alf 19 

RCBM. I 49, 64. 68. 
MÁXIMO (o velho). / 143. 
~EDE 1 ROS. ( Referência à casa da viú· 

vai . / 191 . 202. 
MENA BARRETO, Antônio Adolfo da 

Fontoura. Cel gov. Atingiu o mare
chalato e foi Ministro da Guerra. I 
44. 45. 53, 56, 58, 72. 73, 78, 79, 
80. 95. 101 . 102, 104. 106. 114, 
115. 118. 120. 124. 127. 130. 142, 
143, 145, 147. 149. 150, 154. 155, 
157. 161 . 163. 170. 174, 176. 177. 
185. 186. 

MELGARt, Cándido. Cb gov morto em 
ação./ 179. 

ME LO. Antônio de Oliveira. Sol gov. I 
175. 
" . Custódio de. Alm chefe da es
quadra revoltosa. / 1 56. 
" , Chefe fed. I 200. 

MESQUITA. Cap gov. I 47. 
• Carlos Frederico de. Cel 

gov. 1 120. 130. 
MOLINA.Chefe fed. / 196. 200. 
MORAIS.João Ferreira. Ten gov. / 168. 

• José Carlos de . Fazendeiro. I 
188. 

MOREIRA CESAR. Vide CESAR . 
MOTA. Bernardino. Cel gov. / 68, 70. 
NAGEL, Antônio Francisco. Ali 1<? 

RCBM. / 43, 58. 
NARCISO. Ten gov. 164. 
NASCIMENTO. Ernestino Francisco. 

A lf gov mono em ação./ 72. 73. 
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NESTOR . Méd gov. / 95. 
NETO. Antônio. Estancieiro. I 69. 
NUNES. Baltazar. Maj gov. I 67. 

. Neto, José. Gov. / 49. 50 . 

. Ricardo José. A lf 1<? RCBM. I 
151 . 200 . 

OFMANN, (Vide HOFMANNI. 
O LI VE IRA . Antônio Alves de. Alf gov. 

/ 113. 
Ataliba Fernandes de. Cap 

1 <;> RCBM. 200 . 
. Braulio de. Maj gov. / 130 . 
• Jordão Alves de. Cap. gov . 

Reformado como major./ 53. 54 . 65. 
74. 11 6, 137, 138. 139, 140. 150, 
151 , 174. 183. 188. 198. 200. 

. Manuel Pedroso de. Cel 
gov. / 128. 

. Ramiro. Maj gov. I 68. 
101 . 

OURIQUES. Jaques. Chefe gov. I 158. 
165. 

OURIVES. João. I 90. 
PACfFIC0. / 140. 
PADÃO, Aníbal. Chefe fed. / 196, 200. 
PADI LHA, Paulo Vicente. Sol gov. / 56. 
PAIM, Laurindo. Chefe gov. I 161 , 162. 

169. 
PAIS, Bernardo Moreira (DUCAi. Maj 

gov. / 171 , 172, 174. 
PAI VA , Francisco. / 66. 
PALMA, João Morais. Alf gov 19 RCBM. 

/ 64. 
PALMEIRO, Chefe fed. / 142. 160. 

. Amâncio. Estancieiro. 
192, 202 . 

PATRfCIO (Velhol. / 152. 
PAULA, Firmino de. Chefe pol(tico gov. 

Comandou a 5~ Brigada da Divisão 
do Norte. Cel no in(cio da Revolução 
Federalista. General honorário ao fin
dar. / 85, 89, 90. 92, 98, 101 . 102. 
104, 106. 108. 120, 139, 140. 160. 
179, 183. 192, 193. 194. 

PEDRO (Negrinho. ex-escravol. / 83. 
Paulo. Cel gov. / 180. 

PEDROSO, Manoe l. Cel gov. Mono pelos 
revolucionár ios. I 57. 61 . 63. 68. 

. (Desertor da Brigada Mili-



tar). / 152. 
PEIXOTO, Adão de Oliveira. Sol. / 175. 

. Flo riano. Mal do Ex . Vice· 
pres. Rep. Assumiu o governo brasi· 
leiro após à renúncia de Deodoro. I 
100, 157. 

PEREIRA . Hermenegildo Caetano, Cap 
1<? RCBM. / 200. 

. Hipólito das Chagas. Chefe 
fed. Desertor do Ex./ 148, 152. 

. Paulino das Chagas. Chefe 
fed. / 99. 148. 152. 

. Vito r Gonçalves. Figura nes· 
tas MEMÓRIAS como cb, ~ e alf. I 
64. 104, 137. 140. 143. 200. 

PEREZ. Cel uruguaio./ 55. 

PI LAR. Fabr(cio Batista ele Oliveira. Au
tor das presentes MEMÓRIAS. Cap 
do Ex posto à disposição da Brigada 
Militar. / 44, 47. 48. 49, 51, 64, 88. 
91 . 99, 101 , 104, 106. 114, 115, 
118. 127, 130, 145, 147, 150, 151 , 
152. 154, 158, 162, 163, 164, 172, 
174, 175, 178, 179, 182, 189, 190, 
192. 200. 

PIMENTA, Ten cel gov. / 104, 106, 108, 
118. 

PINHEI RO, Luiz Gonçalves. Maj gov. / 
130. 

PINHEIRO MACHADO, Frutuoso. 
197. 

• José Gomes. 
Senador. Chefe Partido R.epublicano. 
Assistente do Cmt da Div do Norte./ 
68. 70, 71, 78. 79, 80". 81. 91 . 95, 
98, 100, 106, 117. 119. 124, 132. 
146, 149, 154, 158. 171 . 175, 176, 
181 , 186, 187. 190, 191 , 192. 193, 
196, 197. 198, 200, 201 , 202. 

• Salvador Aires. 
Irmão de José Gomes. Gal hon Ex. 
Vice-pres RS. Comandou interina
mente a BM. de 30.07.1896 a 14.01. 
1897. / 81 , 85, 89, 92, 93, 94, 95, 
103. 112, 142, 144. 145, 183, 194, 
195. 196, 197, 198, 201 . 

PINTO, Delf ino. Chefe fed. / 192. 
" , FILHO. Francisco Laurentino. 
Chefe fed. / 99, 158. 
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" • Gabriel l etis. Clarim gov. morto 
em ação. I 64. ,. , 

" , João. Sol gov. / 191 . 
PIRAGIBE , Antônio Carlos. Chefe fed. / 

114. 158, 165. 
PIRES, Ver(ssimo Simões. Estancieiro. / 

44. 
PIT AM, José Adolfo. Cel gov. I 89, 90 . 

92, 93. 94, 114, 129. 
PORTINHO, Felipe. Chefe fed. / 194 . 
PORTO. Felipe. Chefe fed. / 139, 141 . 

158. 188. 192, 196, 200 . 
. José Bento Cel gov. Coman

dou o 1 <? RCBM da Reserva. / 94, 98, 
103, 114. 132. 137. 138, 141 . 171, 
172, 173, 175, 188. 189, 192 . 

. Tupi. Chefe fed. / 102, 114. 
192, 196. 

PORTUGAL, Francisco Rodrigues. Cel 
gov. /45,46, 48, 49, 52, 55,56,57. 
59, 61 , 63, 65, 66. 72, 80, 126, 156. 

POSSIDÔNIO. Gov. I 78. 
PRADO, Antônio Ataíde do. Atf 1<? 

RCBM. / 140, 143. 
PRATES, João Raimundo. / 90. 
PRESTES GUIMARÃES, Vide GUIMA

RÃES. 
QUADROS. Gal gov. / 165. 
QUEIROZ, Joaquim Pantaleão Teles de. 

Cel gov. Foi o 1 <?comandante da BM. 
Conhecido por Quinta Teles. / 186, 
191. 

QUINCA TELES. Vide registro acima. 
QUINTANILHA. / 152. 
QUIRINO. Cb gov morto em ação./ 64, 

65. 
RAMOS, Demétrio. Chefe ted. / 182. 

, Emiliano de Oliveira, / 132. 
REIS, José Salustíano. Cel gov. / 156. 
REGO. Cel gov. / 47, 48 . 
RIBAS, Evaristo. Estancieíro. / 82. 
RIBEIRO, Demétrio. Chefe ted. / 99. 

, Hipólito. Gal gov. Veterano 
da Rev. Farroupilha e das guerras 
contra Rosas e o Paraguai. / 48, 60. 
88, 194. 

, Vital Prudêncio. / 53. 

RICARDO. Alf. gov. / 168. 

RICO, Leõncio. Ten cel gov. / 178, 179. 

-
.. 



RIEDE L . Júlio. Maj gov. / 151 , 159. 163. 

180. 
RODRIGUES, Vergílio Antônio. Alf 1<? 

RCBM. / 200. 
ROLIM. João Garibaldino. Cap gov. I 

163, 165, 166. 167. 
ROQUE (Vaqueanol. / 139. 
ROSA, Antônio Zeferino da. Cap. go. 

1<?RCBM. / 74. 
ROSÁR IO. Cap. / 113. 
SALGADO, Luiz Alves Leite de Oliveira. 

Cel Ex. Gal fed. I 60, 70, 71 , 76, 83. 
85, 88, 101 . 103. 118, 124. 137. 
141 , 142, 144. 145. 146, 156, 158. 

SALES. / 152. 
SALLIES, Guilherme. Capgov. / 159. 
SANTANA, José Francisco. Chefe gov. I 
• 162. 165, 166. 169. 

SANTIAGO. Cel gov. / 49. 
SANTOS, Antônio Ribeiro dos. I 107. 

" F ILHO, Joaquim Tomaz dos. Cel. 
gov. / 95, 126. 158, 168, 179. 

• Mourão dos. I 99. 
. Teodoro Joaquim da Silva. 

Cap gov. / 148. 
SAMPAIO. Chefe gov. / 156. 
SARAIVA, Aparício. Chefe fed. I 164, 

165, 167, 194, 198, 201 . 
. Cezário. Chefe fed. I 94. 
• Gomercíndo. O mais impor· 

tante chefe militar federalista. I 52, 
55, 60, 71 . 72, 76. 83, 85, 86, 88, 
91 , 94, 101 , 102, 107, 108. 109, 
113, 118, 124, 127, 158. 162. 163, 
164, 165, 166. 167. 174, 177. 179. 
181 , 188, 192, 193, 194, 195. 197. 

. Vasco. Chefe fed. I 45. 
SARMENTO, Álvaro Pereira. Cap 1<? 

RCBM. / 140, 143, 151 , 163. 164. 

200. 
. Ten gov. I 74. 

SCHMIT, Edmundo. A lf. gov. / 99. 
SERAFIM. Sol./ 65. 
SERG IO, Francisco. Cap. / 181 . 
SEVERO.Eduardo António. Alf gov. 

98. 
, Antônio Torquato. Chefe fed. 

/ 71 , 194, 198. 
SEZEFREDO. Cel. / 81 . 
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Capgov. / 164. 
SILVA, Lúcio Gonçalves da. Cap gov. / 

74. 
SILVEI RA,Claudino. Cb gov. I 60. 

. Manoel João de Morais. Cap 
hon. / 81 . 

. Teodoro da . Maj gov. I 77. 
113. 

. Mar tins. Vide MARTINS. 
SIMEÃO. Cb 1 <? RCBM. Ordenança de 

Pilar. I 202. 
SINHÁ LINHA. / 152. 
SOUZA, Galvão de. Estancieiro. I 46. 

. Valeriano Teixeira de. I 83. 
TAVARES.João Nunes da Silva. Chefe 

militar da Rev Federalista. Veterano 
da Rev. Faroupilha e da Guerra do 
Paraguai./ 55, 60, 61 , 70. 71 , 128 . 

• José (JOCA) . Chefe fed. I 
118. 

TEIXEIRA , Tomaz Joaquim. Maj gov. I 
86, 104, 113. 147 . 

TELES, Carlos. Chefe gov. / 156, 186 . 

. Jaime. Cap gov. / 80, 113, 130. 
" . João Batista da Silva. Gal gov. I 
47, 48, 49, 50, 51 , 55. 56, 58, 59. 
60, 61 , 67, 69, 74, 76. 78, 128. 201 . 

TERTULIAN0. / 66 . 
TOPAZIO, lrineu José. Sol gov. / 144 . 
TOROUATO. Vide SEVERO. 
TRINDADE , Antônio: Chefe fed. / 142. 
TROIS. Emrno. / 196. 200. 
TROJI LO, Ten gov. I 95. 
VALE . Aníbal. / 50. 
VARELA, Alfredo. Vide VI LARES. 
VARES, Udio. Alf gov 1<? RCBM. Ser!? 

do Regimento. I 65, 15T. 
VARGAS. Manoel do Nascimento. Cel 

gov. / 71 , 91 . 95. 119, 129, 187, 198, 
200, 201 . 

VASC0. / 99. 
VAZ, Antônio. Maj gov. / 63. 
VENCESLAU. Cap gov. / 164. 
VENTURA. Alf gov. / 65. 
VIEIRA, João Luiz. Ten gov. / 166. 
VI LARES, Alfredo Augusto Varela de. 

Cel hon Ex. Hi~toriador e jornalista. I 
55, 70. 

VI RGfLI O. A lf . gov. / 108. 



VITOR . Alf. gov. / 163. 167. 
V ITÓRIA, José Maria Guerreiro. Chefe 

fed. Cel hon Ex. Veterano do Para· 
guai . / 71. 113, 156, 158. 

WAN OENKOLK. Eduardo. Alm. Chefe 
Rev. / 74. 

WEBER, Alfredo. Alf. 19 RCBM. 
XAV IER, Luiz Álvaro. Alf. gov. 19 

RCBM. / 57, 200. 
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INDICE TOPONl'MICO 

(CONVENÇÕES) 

Afl. - afluente 
ArÇ - arroio 
Oist. - distrito 
Est. - estaçao 
EF - estrada de ferro 
Loc. - localidade 
Mun. - município 
Pov. - povoado 
R - rio 
Trib. - tributário 

• 
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ACEGUÁ. Dist de Bagé na fronteira com 
o Uruguai. I 70. 

AGUDO. Serro no mun de Bom Jesus. I 
145. 

ALEGRETE. Mun gaúcho. / B5. 
ALFREDO CHAVES. Atual Veranópo

lis. / 160, 1 B5. 
ALTO URUGUAI. Região do RS. / 101. 
ANTAS. Denominação do Taquari desde 

as nascentes ao Carreiro. / 138. 150, 
159. 

ANTONIO PRADO. Mun gaúcho. / 142. 
ARARANGUÁ. Mun catarinense. / 107. 
ARENAL. Ar'? afl do Vacaca(. / 44. 
ARROIO DOS RATOS. Mun gaúcho. I 

7B. 
ASSUN(;ÃO. Arrabalde porto-alegrense. 

/ 155. 
AUSENTES. Fazenda e serra em Bom 

Jesus. / 96, 97, 137, 13B, 140. 145. 
BAGIÔ . Mun gaúcho. / 44. 45, 4B. 51 , 

55, 56, 57, 5B, 66, 67, 6B, 70, 71 , 
72, 75. 76. 77. 7B, 99, 118, 120. 

BA RRACÁO. 1) - Mun gaúcho, â 
época dist de Lagoa Vermelha. I 94, 
161 , 162. 163, 165, 166, 167. 168, 
169, 170, 171 . 

2) - Loc catarinense. I 
115. 

BARRO PRETO. Loc mun Veranópol is. 
/ 160. 

BELCHIOR . Loc catarinense. I 115. 
119. 

BENTO GONÇALVES. Mun gaúcho, an· 
tiga Colônia D. lzabel. / 159. 185. 

BLUMENAU. Mun SC. I 106, 107, 108. 
109, 110, 111 . 114, 115, 117, 118, 
122. 125. 126, 133. 

BOA V ISTA. 1) Mun Bagé. I 56. 63. 70. 
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2) - Loc em Alegrete. / 
85. 

BOM JESUS. Mun RS. I 96, 137, 138. 

144. 145, 185. 
SOQUEI RÃO. 1) - Loc. no atual mun 

de Barracão. / 161 . 
2) - Vide POVINHO. 

BOQUEIRÃO DAS PALMAS. Ar'?afl do 
Jaguari. / 188. 

DO FUNDO GRANDE. I 
170. ' 

BRUSQUE. Loc SC. / 117, 11 B. 119. 
BUENOS (Fazenda dos) / 172. 
BUENOS AIRES. Capital da Argentina./ 

99, 156. 
BUGRE. loc. e rio SC. / 111 , 120, 133. 
BUTIÁ. Ar'? afl do Passo Fundo. / 165, 

179. 
CABO FRIO. Loc. SC. / 117. 
CAÇAPAVA. Atual Caçapava do Sul. I 

43. 44, 45, 78, 80. 
CACEQUI. Mun gaúcho. / 43. 
CACEROS. Loc mun Lagoa Vermelha. 

Atual Caceiros. / 170, 182. 
CACHOE 1 RA. Atual Cachoeira do Sul. / 

78, 80. 
CACHORROS - Arroio dos. Em SC. 
CADEADO. Loc mun Cruz Alta. I 90. 
CAIXÃO. Loc mun Rosário do Sul. / 82. 
CAMAQUÃ. Rio afluente do Uruguai. / 

45, 191 , 192. 194, 195, 196. 19B. 
" - CHICO. Ar'? trib do Camaquã 
w. / 46, 195, 202. 

CAMBARÁ. Loc. na serra gaúcha./ 148. 
CAMBORIÚ. Loc SC. / 113. 
CAMISAS. Afl. do Antas. / 150. 
CAMPO BOM. Loc junto ao rio Camisas. 

/ 148. 
DO MEIO. I 93, 143, 169, 170, 



1 77. 1 78 . 180. 
DOS BUENOS. / 175, 176. 
" ILHEUS. Loc SC. / 107, 109. 

123. 
NOVOS. Loc SC. I 106. 162. 

163, 164. 165. 
SECO. Loc mun D. Pedr110 ' 

83. 
CAND IOTA . Est EF Rio Grande Bag.' 

/ 76, 78. 
CAN ELA . Rincão em S. Francisco de 

Paula. / 151, 152, 153. 
CANELEIRA. ArÇlafl Pirai'./ 57. 

CANGUÇÚ. Mun AS. 
CANOAS. Rio afl do Pelotas. I 103, 106, 

107, 108, 123. 
CAPÃO BONITO. Loc próxima à Vaca· 

ria./ 96. 139, 140. 161 . 
DAS CORTICEIRAS. / 47 
DOS PORONGOS. Mun Cruz 

Alta / 91. 
SECO. Mun Rio Grande. I 74 

CAPE LA. Loc cm Bom Jesus. / 138, 

139. 
CAPIVARAS. Rio se./ 99. 
CAPOEIRAS. Loc. mun Veranópolis 

160, 185. 
CAGUEI AO. Loc. riróxima à Livramen

to./ 53. 
CARACOL. Loc. mun. de Canela atual. f 

153. 
CARAJASINHO. Loc mun Santo Ánge· 

lo. f 201 . 
CARASIN HO. Mun AS. 
CARNEIR IN HO. Arç> em Santiago. I 

192, 193. 
CAROV I . Loc. mun Santiago. / 89. 189. 

191 . 199, 201 , 202. 
CA RPINTARIA. Região na linha divisó

ria mun Bagé. / 70. 

CARREIRO. Rio trib do Taquari. / 160, 

172. 
CASTI LHOS. Região da República do U· 

ruguai. / 156. 
CAVEIRAS. Rio afl do Canoas em SC. I 

102. 129. 
CAVERÁ. Ar'? e serra mun Rosário do 

Sul. I 61 , 83, 86. 
CAXIAS. (Co lônia). Atual Caxias do Sul. 

/ 95. 150. 
CEROULAS. A r'?afl do Tu1vo em La9oa 

Vermelha. I 160, 184. 
CE RQU 1 N H AS. Af! afl do Pelotas. I 145. 
CHAPADA. LocSC. / 11 0. 
CHAPADÃO DA SUB IDA Loc SC. I 

121 . 
CHAPÉU. 1 J Loc. ar'? e serro em São 

Francisco de Paula. / 151 
2) Serro em Livramento. 

54. 
CONCE IÇÃO. Loc. A r9entina. 
CONDE D'EU. Atual Garibaldi. I 158. 

159. 185. 
CONTAS. Rio SC afl do Pelotas. I 99. 

137, 141 . 
CONVENTOS (morro dosl. Loc SC. I 

107. 
CORCUNDA (Serro dol. Serro no mun 

de Livramento. / 62. 
CORITIBANOS. Loc se. I 105, 106, 

107. 164, 165. 
CORR IENTES. Provincia argentina. I 

106. 158, 200. 
COSTA DA SERRA . Região entre Ca

xias e São Francisco de Paula. / 154, 
173. 

CR ISTIANO./ 172. 

CRU Z ALTA. Mun RS./ 89, 90,91, 92, 
99, 171 , 184, 188, 201. 

CRUZ DE SÃO PEDRO. Marco divisório 
em D. Pedrito. / 55. 

DESTERRO. Atual Florianópolis. capi· 

tal SC. / 99. 100, 103, 106, 11 3 , 11 4, 
126, 164, 165. 

D. IZABEL (Colônia) . Atual BENTO 
GON ÇA LVES. 

D. PEDRITO. Mun AS./ 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 59, 71 , 97. 

ENCHAOAS, Ilha na Baía de Guanabara. 
/ 154. 

ENCRUZI LHA DA. 1 l - Mun Rs. I 78. 
2) - Loc. mu n. 

Machadinho atual. / 165, 166, 168. 

ESCAVADO. Loc. SC. / 116. 
ESPINI LHO. Loc próxima S;intiago. / 

89. 188, 201 . 
ESTADO ORIENTAL. República do U 

ruguai. f 52. 55. 59. 62. 66. 71 73 
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ESTÂNCIA VELHA. Loc. entre Cacequi 
e Rosario do Sul. / 82. 

ESTIVA . Est. EF Porto Alegre·Uruguaia
na. em Cachoeira do Sul. / 58. 81. 

FAXINA L. Loc em São Francisco de 

Paula. I 149. 
FAZENDA NOVA. Próxima ao rio das 

Contas em SC. / 141 , 146. 
FE RREIRA . Est EF em Triunfo. I 79. 

81 
FLORENTINA (Serra da). Em Livra· 

mento. / 52. 
FORQUILHA. Rio afl do Pelotas. / 169. 

170, 171 . 1 72. 76. 177 
FORTUNATO (Fazenda dol. / 169. 176. 
FRANCISCO GIL. Loc em São Francis· 

co de Paula. / 1 50. 
FREGUEZIA DO GASPAR . Loc se. I 

111 . 115. 11 7 . 118. 
PAINEL. Loc Cat. I 

102. 
FUNCHAL. / 61. 
GARCIA. Loc SC. / 119. 
GASPAR.1) - Loc gaúcha próxima ao 

rio das Antas. / 159. 
. 2) - Vide FREGUEZIA DO 

GASPAR. 
GOVERNADOR. Ilha na Bafa de Guana· 

bara. / 128. 
GUABIJU (Marco do). I 55. 
GUARAPUAVA. LocSC. / 165. 
GUARDA VELHA OE SANTA VITÓ-

RIA. Vide PfoSSO DA. 
GUAÇUC Ar9 afl do ljuizínho. 
GUAÇUPI . Rio e serra em Júlio de câsti· 

lhos./ 188. 
HAMBURGO. Vide NOVO HAMBUR· 

GO. 
IBICUf. Rio afl do Uruguai./ 81 . 82. 86. 

191 • 194. 201 . 
DA ARMADA. Rio trib do San· 

ta Maria. I 82, 83. 
IBICUISINHO. Ar9 afl do lbicu(. I 53. 

61 , 62. 
IBIRAPUITÃ. Rio afl do lbicu f. I 53. 

61 . 83, 84. 
IGUARIAÇA. Ar'? afl do Camaquã W. I 

88, 194. 
ILHOTA. LocSC.1 118. 

INDAIA . Loc. SC. / 111 , 11 7, 11 8. 
INHACAPETUM. Ar9 ali do lbi rapuitã. / 

60, 61 . 84. 85, 86. 
IRAf!Ó. Ar'?. / 50. 
ITACURUBI. Ar'? afl do Camaquã W. / 

§9. 193. 

ITAJA( Mun e rio SC. / 106, 110. 11 2. 
114, 115, 117. 119, 121. 125. 126. 

ITAJAIZINHO. Ar'?afl do ltajaí. / 112, 

115. 
ITAPOCU. Loc SC. / 11 5. 
ITAQUATIÁ. Ar'? afl do lbicuí da Arma

da./ 54. 
ITAOUI. Mun RS. / 88, 194. 
ITARAR{ Est. EF Santa Maria - Mar

celinÔ Ramos. / 187. 
ITAROOUEM. Loc. mun São Borj a. 

198. 
ITU. Rio afl. do lbicuí. / 143, 198. 
ITUZINHO. Ar'?afl. do ltu. / 192. 
JACUf. Rio afl do Guafba. / 79. 178. 
JAGUARÃO. Mun e rio RS. I 68, 69. 

70. 71. 
CH ICO. Ar'? afl do Jagua-

rão. / 69 . 
JAGUARI. Mun RS. / 46. 72. 203. 
JARAGUA. Loc. SC. / 116. 117, 118. 
JOAOUINZINHO. Loc. próxima â Bar-

racão. / 167. 169. 
JOINVILE. Loc.SC./ 115,--l17, 118. 
KAURECK. Loc. próxima a Montene

gro. / 185, 186. 
LAGOA DAS CONCHAS. Em O. Pedri· 

to. / 58, 59. 
DOS PATOS./ 73. 
VERMELHA. Mun. RS. I 93. 

94. 158. 160. 161 , 165. 169. 171 . 
172, 175, 1 77. 181 . 182. 

LAGOOES. Loc em Passo Fundo./ 90. 
LAG,UNA. LocSC. / 114. 
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LAJEADO BONITO. Em Vacaria./ 139. 
141 . 

CARAZINHO. Em SC, pró
xima â divisa. I 146. 

OE SÃO JOAOUI M. / 161 
DO JOÃO OUR IVES. Em 

Cruz Alta . I 90. 
GRANDE. Em São Francis

co de Paula. / 150. 



LAJES. Mun SC. I 99, 102, 106, 107, 
119, 120, 123, 124, 126, 127. 137. 

142. 144, 165. 
LAPA. Mun p<1ranacnse. I 158, 165. 
LAVAT UDO. Loc e rio SC. / 101 , 102. 

LAV RAS. A tual Lavras do Sul. I 45, 46, 

48. 
LIGEIRO. Afl. d o Pelotas. I 170, 171, 

172 , 177, 178, 179. 
LIMEIR A (ESTÂNCIA DA). Em Rosá· 

rio do Sul. / 81. 
LIMOE IRO. Loc em São Francisco de 

Assis. / 202. 
LI NHA BONITA. Esl. EF Montenegro 

Cax ias do Sul , / 1 59. 
LIVRAME NTO. Mun RS. I 47 , 48, 53, 

59, 60, 61 , 65, 83,85. 
LOBO (Fazenda do)./ 148. 
LOPES (Marco . do). Em Livramento. I 

53. • 

MAÇARANDUBA. Loc se./ 115. 
MACHADINHO. Loc RS. / 165. 
MAMPITUBA. R io na divisa NE RS-SC./ 

'100. 
MANDIJU (Capão dol. Em Santiago. I 

193. 
MANOEL LEÃO. Ar'? em Bom Jesus. I 

97. 
MARGEM, Atual General Câmara. I 79, 

81 , 187. 
MARCO GRANDE. Em D. Pedrito. / 55, 

58. 
MAROMBAS. Rio SC afl do Canoas. I 

162. 
MATO CASTE LHA MO. Antiga f loresta, 

hoje quase ext inta. no Alto Uruguai. 
/ 92, 93, 164 , 178, 180, 181 . 

GROSSO. Em São Borja. / 198. 
PORTUGUtS. An t iga floresta, 

hoje quase extinta no Alto Uruguai. 

/ 92. 93. 164 , 170. 171, 178, 181. 
183. 

MEDEIROS. Ar'? em São Francisco de 
Paula. I 150. 

M INAS. Loc SC. / 101 , 124. 
MINUANO. Ar'? af l do Jaguarão. I 70. 

MONTE CASE IR OS. Loc no mun de 
Lagoa Vermelha. I 94. 

MONTENEG RO. Vide SÃO JOÃO DE 
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MONTENEGRO. 
MONT EV IDEO. Capi tal uruguaia./ 99. 

MORRO DO CHAP~U. Em São Fran· 
cisco de Paula. / 150. 

PELADO. Loc em SC. 110, 
121. 

MOURAS (Fazenda dos) ! 89. 
MUNDO NOVO. Loc mun Taquara. 

54. 
NOVO HAMBURGO. Mun gaúcho. 

155. 
ORATÓRIO (Serra dol. Em SC. / 124, 

125, 126. 
PA INS (Picada dos). ! 44. 
PAIO L DOS BUENOS. / 177. 
PAI PASSO. Ar!? afl do lbirapuitã. I 84. 
PALMAS. 1) - Loc mun Bagé. I 46. 

2) - Loc SC. / 106, 163, 
164, 165. 

PALMEIRA . Atual Palmeira das Missões. 
/ 92, 130. 

PA LOMAS. Serro em Livramento. I 61 . 

62. 
PARANÁ. Estado brasileiro. / 100, 106. 

115, 120, 157. 158, 165. 
PASSO DA ARE IA. Ar~ afl do lbicuí. 

CADE IA. No rio Pelotas. I 
97, 106, 145. 

CARPI LH E 1 RA. No Pai 

Passo. I 84. 
Carolina. no lbicuí da Ar· 

mada. / 61 . 
CR IA. No ar'? Santa Rita. / 

142. 
CRUZ. 1) No A rroio 

da Cruz, af l do lb icuí da A rmada. / 
61, 62. 

2) - Em BomJe· 
sus. / 139. 140. 141 , 145. 

FAX INA. / 61. 
GUARDA VELHA DE 

SANTA V ITÓR IA . No rio Pelotas. I 
106, 127, 128. 129. 132, 133, 137, 
138. 162. 

MAR IA CASTE LHANA . / 
69. 

MERCEDES. no Jaguar i. I 
50. 

PEDRA. no T urvo./ 143. 



> 

PASSO DA PICADA , No lbicuí. / 82. 
PORTEIRA. No lguariaçá. 

/ 88. 192. 194. 
DASANTAS. no rio das Antas. 

/ 147. 
CATACUMBAS, np lbira· 

puitã. I 83. 84. 
TURMAS, no ar'? Butiá em 

Passo Fundo. / 164. 
DE SANTA MARIA./ 197. 

SANTA VITÓRIA. Vide 
PASSO DA GUARDA V ELHA DE 
SANTA V ITÓRIA. 

SÃO JOÁ0. / 162. 
DO ACAMPAMENTO. no Pi· 

ral. I 56, 58. 72. 

/ 106. 

BANHAD0. / 61 , 62. 
BARRACÃO. No Pelotas. 

BORGES. / 106, 162. 
DO CEMIT~RIO . 1) - EmBa· 

gé. I 69. 
2) - No ar-

ro io Saltinho./ 142. 
ESPANTOSO. No rio Ne

gro, ell} Bagé_ / 71 . 

171. 

61, 85. 

FOROUI LHA_ / 173, 175. 
GOIO EN. rio Uruguai. I 

GUEDES, no lnhandu<. I 

GUTERRES, no Taqua-
rembó. / 50. 

IBIRAPUITÃ. / 54. 
IGUARIÇÁ. / 194. 
INFERNO. 1) - no Santa 

Cruz. / 151. 
2) - no Carna-

quãW. / 195. 
ITU. No itu. I 89. 
JACÓ. / 162. 
MANOEL LEÃO. Em Bom 

Jesus. I 146. 
MARIANO PINTO. no lbi

cuf. / 85. 89. 97 
MINGOTE, no Pirai. I 66. 
PECEG UEI RO. no Carna· 

quã W. / 195. 
PEDROSO no Vacacai . / 
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49. 
PENEDO. / 66. 
PINTO, no Vacacal. / 47. 
POT REIRO. / 146. 
REGISTR0. / 54. 
ROCHA, no Vacacaí. I 79. 
SALTO. n o Santa Cruz. I 

151. 153. 
SANTA MAR IA . no Pirat 

ni. / 196. 
SILVA. no ar'? Santana./ 

148. 
SILVESTR E. no lbicui. / 

86. 
TROMBUDO, no Trombu-

do en SC. / 121 . 

55. 72. 

VALENTE./ 56. 71 . 
V IEIRA. I 83. 
VIOLA, no Pirai Grande. / 

DOS CARROS, no ar'? do Salso. 
/ 138, 141 . 

FUND01 l - Mun RS. I 90, 
92, 170, 171 . 179. 180, 181 . 183. 

2) - no rio Passo F un
do, af l. do Uruguai. / 170. 

NOVO. Loc. no mun de Alegre
te. 189. 

PECEGUEIRO. Loc. mun Passo Fundo. 
/ 160. 

PEDRA (Serra dai. Em BomJesus. / 148, 
149. 

PEDRAS A LTAS. Loc em Pinheiro Ma
chado. I 56, 77, 78. 

PE L OTAS. 1} Mun RS. I 74, 75, 78. 
156, 165. 

2) Rio formador do Uru-
guai. / 97, 100, 133. 145, 146, 161. 
171 , 176. 

PE LOTIN HAS. Ar'? catarinense. I 132. 
133. 

PENHAROL (Fazenda dol. / 71. 
PENTEADO. Ar em SC. / 133. 
PICA DA DO CARRE IR0. / 142. 143. 

DOS PAINS. Em Santa Maria. 
1 44 . 

GRANDE./ 44. 
PINHAL. Est EF Santa Maria - Marce

lino Ramos. mun Santa Maria. I 137. 



PINHEIRO GROSSO. Loc mun Vacaria. 

/ 138. 
PIRAI·. Alf do Rio Negro. I 55. 56. 57. 

58, 66, 72. 76. 
PIRAIZINHO. Ar<?afl do Pirai./ 56, 72. 
PIRATINl.1) - MunRS. /56. 

2) - Rio afl do Uruguai. I 
195, 196, 197. 198, 200. 

POMBAS. Rio Se. / 122. 
POMBINHAS. Ar? catarinense. / 122. 
PONCHE VERDE. Ar<? afl do Santa Ma-

ria. I 58. 59. 
PONTA DO DIONl~IO. Ponta no lago 

Guaiba em Porto Alegre. / 155. 
PONTÃO. Loc. em Lagoa Vermelha. / 

167, 169. 170. 171.176, 182. 
PORTEIRINHA. Loc em Livramento. I 

62. 
PORTO ALEGRE. Capital do RS. I 56. 

58, 72, 73, 74, 78, 80, 92. 95, 96, 
98, 115. 119, 120. 137, 150, 154, 
155. 157, 158, 161 , 171 . 180, 181. 
184, 185, 186. 187. 

POUSO DA LÓNTRA, Lacem SC. ! 11 O. 

DÓ CINCERRO. Idem. idem. I 
110. 

DO TABUÃO. Idem, idem. I 
11 o. 

110. 
DO TROMBUDO. Idem, idem. I 

1 

POVINHO. 1) - Loc. próxima à entra
da do Mato Castelhano. / 178, 180. 

2) - Antiga denominação 
de Santiago. / 88. 89, 201 . 202. 

DO BOQUEIRÃO. Idem ao 
n'? 2 acima. 

POVO NOVO. Distrito de Rio Grande. I 
74 , 75. 

PRAIA DE BELAS. Arrabalde porto-ale

grense. / 155, 1 57. 
PRATA. Afl do Antas. I 142, 143. 160, 

165, 185. 
PRATINHA. Ar<?trib do Prata./ 160. 
QUATIS. Ar<? afl do Santana, em Bom 

Jesus./ 138, 141 , 145. 
QUEBRACHINHO. Ar'? trib do Quabra

cho. / 67, 68. 76. 
QUEBRACHO. Ar.~,-afl do Negro. I 67. 

68, 76. 77. 

OUI LOME!O. Loc mun Taquara. / 153. 
RAPOSO. Loc em São Francisco de Pau

la. / 150. 151 . 153. 155. 
RESTINGA DO CARAJÁ. / 62. 

FEIA. Ar<? afl do Camisas. I 

148. 
RETÍRO. Ar'? mun Veranópolis. I 185. 
RIBEIRÃO DA LONTRA. Loc SC. I 

121 . 
RIO DE JANEIRO. Estado brasileiro. I 

118, 128. 154. 
" DO SUL Rio em SC. I 121 . 122. 
"GRANDE. Cidade e barra./ 74. 75. 
101 . 155, 156, 158. 
" NEGRO. 1) - Est. EF Cacequi · 
Rio Grande. / 67. 68. 71 . 126, 128. 

2) - Rio afl. do Uru
guai, após atravessar a república deste 
nome. 1 76. 
" PARDO. Mun gaúcho. / 81 . 

RINCÃO DO INFERNO. Nome dado a 
uma curva do Camaquã. 

OUV!:RIO. Em São 
Francisco de Paula. I 154. 

ROSÁRIO. Atual Rosário do Sul. I 53. 
79, 81 . 82. 

SAICÃ. Ar <? afl do Santa Maria. / 81 . 
SALSINHO (Banhado do) - Em Jagua

rão. / 69. 
SALTINHO. Ar<?afl do Turvo./ 142. 
SANTA CATARINA. Estado brasileiro./ 

92, 95. 97, 99, 137, 157. 161 . 165. 
CRUZ. Rio e lajeado. Pontas do 

Caf em São Francisco de Paula./ 151 . 
IZABE L. Ois. de Arroio Grande. 

/ 75. 
LEONfDIA (Fazenda). / 82. 
MARIA. 1) - Mun Rs. / 87. 

2) - Rio afl do lbi
cuf. / 43, 51 , 58, 59, 76, 81 . 82,83. 

" CHICO. Rio afl do Santa Ma
ria./ 59. 

SANTANA. 1) - Ar<? trib do Pelotas. 
/ 148. 

2) - F.azenda em Santia-
go. / 194. 

SANTA RITA . Ar<? em Lagoa Vermelha. 
/ 95, 142, 143. 

ROSA. Est. EF Rio Grande · 
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Bagé. I 69, 77. 
TECLA (Campo dei. Em Cruz 

Alta./ 90. 188. 
VITÓRIA. Estância em Rosário 

do Sul. / 81 . 
SANTIAGO. Vide POVINHO. 
SANTO ANTÔNIO. 1) - ar'? 50. 

2) - fazenda em 

Rosário do Sul. I 82. 
3) Cemitério em 

Santiago. 
4) - Loc em la· 

goa Vermelha. I 178. 
TOMÉ . Loc. argentina. / 201 . 

SÃO BENTO. Loc. e serra SC. / 106, 114, 
115, 137. 
" BERNARDO. Loc. em Tupanciretã. 

/ 188. 
" BORJA. Mune. gaúcho. I 88. 89, 

91, 194, 201. 
" DIOGO. Ar'? afl do lbi rapuitã. / 84. 
" FRANCISCO. Loc SC. / 114, 115. 

DE ASSIS. Mun RS 

/ 88, 202. 
" PAULA. Idem. I 

92.95, 142. 146, 149, 150. 
" GABRIEL. Mun RS. / 46, 47, 48, 

49, 56, 72. 
" GONÇALO. Canal ligando as lagoas 
dos Patos e Mirim. I 75. 
" JOÃO. Loc. na estrada Garruchas 
Santo Antônio das Missões. / 194. . . 
" JERÔNIMO. Mun gaúcho./ 78, 79, 

80, 147. 
" JOÃO DE MONTENEGRO. Atual 
Montene{To. / 157, 163, 185. · 
" JOAQUIM. Loc. SC. / 99, 101, 102, 
132, 137, 182. 184. 
"JOSÉ. Loc. SC. / 115. 

SÃO JOSÉ DE CAMPOS NOVOS. Vide 
CAMPOS NOVOS. 

DO NORTE. Mun gaúcho. I 
75. 
" LEOPOLDO. Idem./ 92. 
" LOURENÇO. Ar'? afl do Jacu(. I 
79, 80. 
" LUIZ. 1 l - Mun. RS. I 58, 89, 
189, 191 , 196. 197, 201 . 

2) - Ar'? afl do rio Negro. I 

55,57, 58, 59, 66. ?1. 
" PAU LO. Estado brasileiro. / 1 87. 
" PEDRO. 1) - ' Mun RS, â época 

dist. Santa Maria. / 43. 
2) - Linha colonial em 

Montenegro. / 159, 185. 
" SEPÉ. Mun. RS. / 43, 44. 49. 

SAPIRANGA. Mun gaúcho. â época dist. 
de São Leopoldo. / 155. 

SE IVAL. Dist. de Bagé. I 45. 
SERRILHADA. Loc. nos limites de D . 

Pedrito e Bagé. I 58. 66, 73. 
SERRINHA. / 144. 
SERRO CHATO. Est. EF em Herval. I 

75, 76. 
DA FLORENTINA. Em Livra· 

mento. / 52. 
LARGO. I 70. 71. 
VERDE. / Em Livramento. I 53. 

SILVEIRA. Ar'? em Bom Jesus. I 139, 

146. 
SOCORRO. Ar'? / 96. 
SOLEDADE. Mun gaúcho. I 92, 172, 

183. 
TAIMBEZINHO. Loc. catarinense. 

109, 122. 
TAfNHAS. Rio trib do Pelotas. / 150. 
TAQUARA. 1) - Mun RS. / 153. 155. 

2 ) - Est EF . / 76. 
TAOUAREMBÓ. 1) - Ar'?afldoSan

ta Maria. / 49. 5o. -
2) - Fazenda de A· 

máncio Palmeiro. / 202. 
TAOUAREMBOZINHO. Ar'? afl do Ta

quarembó. I 51 . 
TIJUCA. Loc. se. / 117. 
TIMBAÚVA. Loc. ent5o em Santo Ãnge

lo, hoje Santo Antônio das Missões. I 
195, 197. 

TORRES. Mun gaúcho./ 100, 117, 120: 
TOUROS. Rio afl do Pelotas. / 145. 
TRÉS CAPÕES. Loc perto de Mariano 

Pinto. / 85. 
" FOROUI LHAS. / 145. 
" VENDAS. Loc. na linha divisória 
mun D. Pedrito. I 66. 

TRIBUTO. Ar'?catarinense. / 107. 
TRIUNFO. Mun gaúcho./ 79, 80. 
TROMBUDO. Ar'? SC. / 109, 122. 
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TUBARÃO. Mun SC. / 101 , 107, 124. 
TUNAS. Ar'? em Santiago. / 189. 
TUPANCIRETÃ. Mun gaúcho./ 18 7. 
TURVO. Rio afl do Uruguai./ 142. 143, 

161 , 184 . 
UMBÚ. Ois e est EF mun São Vicente. I 

79, 80, 81. 
UNIÃO. Porto em Santa Catarina./ 176. 
UPACARA( Ar'? formador do lbicu í da 

Armada, em D. Pedrito. / 51 , 60. 
UPAMAROTI. Ar'? afl do lbicuí da Ar

mada'.' I 51 , 52, 53, 54, 60, 62, 63, 
64. 

URUGUAl.11 Pa(s sul-americano. I 
156. 

2) Rio. I 89, 191 . 194, 

197, 198, 200,201. 
URUGUAIANA. Mun gaúcho. I 61 , 88, 

186. 
VACACA( Rio afl. de Jacuí, I 44, 47, 

49, 79. 
VACAQUÁ. Ar9 afl do lbícuí da Ar

mada. / 60, 82. 
VACARIA. Mun gaúcho./ 94, 95, 1 28, 

132, 137 , 150, 158, 160, 161 . 169, 
18 1. 

VALINHOS. Loc. próxima Passo Fundo. 
/ 183. 

VI LA RICA. Atual Júlio d e Castilhos. I 
90, 92, 187. 
" VELHA. Loc. em Bom Jesus. 
139, 142. 

VOLTA GRANDE. Loc catarinense. 
116. 

WATERLOO. Referência histórica. / 183. 
XANXE Rl: . Loc catarinense. / 165. 

( 
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FONTES DE CONSULTA 

Esboço Histórico da Brigada Militar. Miguel Pereira, 1 e 11 vis. Ed. 
Gráf. Liv. Americana. 1917 e 1920. 

Arquivo pessoal do tenente-coronel Pilar, atualmente em poder do 
organizador desta publicação. 

Fé de of feio registrada na Brigada Militar do RS. 
Folhas-de Assentamentos do 11<:? Regimento de Cavalaria do Exér

cito Nacional. 
Achegas do arquivo do organizador desta publicação . 
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ESBOÇO HISTÓRICO DA BRIGADA MILITAR DO RIO GgAN
DE DO SUL - Volume Ili - A/do Ladeira Ribeiro 

CAUSOS DO GAÚCHO FARDADO li - Ge/son Vinadé - Valnei 
Tavares - Ubirajara Anchieta - José Cassales 

CHARLA POLICIAL - Crônicas - Carlos Joanathas Spalding 

li ANTOLOGIA DE POETAS B91GADIANOS - José Hilário Re
tamozo 

BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL - Um monu
mento de tradições - A/do Ladeira Ribeiro 

SIM OU NÃO - Romance - Jehu Thfbaro Marques da Silveira 

MARCA DE CASCO - Conto Infante Juvenil - Aldira Correa J:/e 
tamozo 

O ABA- LARGA - Revista em Quadrinhos - Oritz Morari Abiz e 
Antonio Te/via Oliveira 

SEIS COMBATES E UMA INVASÃO - Hélio Moro Mariante -
Fernando O. M. O'Donnel - Antonio Augusto Fagundes -
Cora/ia 8. Cabeda - Orestes Carneiro da Fontoura - Audix
ford Almeida Coronel - Apparfcio Silva Ri/lo (Coordenação: 
José Hi lário Retamozo). 

SARILHOS MILICIANOS - Hélio Moro Mariante 

DE PRONTIDÃO - Causes brigadianos - Hélio Moro Mariante 

MEMÓRIAS DE 93 - Diário do Cel PI LLAA - Hélio Moro Ma-
rian te 



• 

MEMÓRIAS DO PITORESCO - Crônicas - Antonio Silveira da 
Si lva 

l'JOTl°CIAS HISTÓRICAS - Jo$é Luiz Silveira 

O PATRULHE IRO U!=lBANO -Cel Nilo 

A HUMANIZAÇÃO DA EFICIENCIA POLICIAL - Esmeralda 
Fonseca Filho 

.. 



, , ,, 

He/io Moro Mariante, Coronel da 
Brigada Militar, Historiador de ele
vado presti'gio, membro do Institu
to Históriro e Geográ[iro do Rio 
Grande do Sul, imortal da A cade
mia Rio Grandense de Letras, da 
Estância de Poesia Oiou/a e do 
CIPEL, pesquisador dos usos e cos
tumes do gente gaúcha, com exce
lentes obras publicadas, rerompõe 

· através de paciente trabalho a bio
graF111 de Fabrz'cio Batista de Olivei
ra Pi/lar, enriquece-lhe as ' 'Memó
rias" com perruciente estudo sobre · 
a R evolução de 1893, apresenta-nos 
be/I'ssimas piginas sobre "A Morte 
de Gomercindo Saraiva" e organiza 
esdarecedores (ndices ''Onomásti
ro" e "To ponz'mico" que farão des
ta obra, a partir de sua publicaçlfo, 
uma das fontes mais requestadas 
para o entendimento dessa que foi 
a mais bdrbara das campanhas guer
reiras do Rio Grande. 

A Comissão Literária do Sesqui
amtenário da Brigada Militar -
apoiada pelo Montepio MBM - sen
te-se orgulhosa por editar esta obra 
do bravo C'el Pi/lar iluminada pelas 
mãos do beletrista Helio Moro Ma
riante. 



\ . .'., 
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