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DESCRIPCÁO 
" 

DE 

• 
por 

Academico de medicina, ex- auxiliar 111etlico dos 

bospilaes de sangue e ex- director do 
hospital de varioloso~ de Canudos na 1· expe11ição 

militar. 

-.-:-~- - . 

BAHIA 
Lilho-Typograpb1a Tourinbo 

Praça ~o Ouro n. 5 

1899 
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Á MEMORl ·A 
D 1 

distinoto collega., bom .ramigo e bravo companheiro 

Joaquim ). }lt~rcirtt 

A' MEMORIA DOS HER-OES 

QUE TOMBARAM EM CANUDOS 

Testemunho de veneração. 
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~os. mtus ~dolatrados iais 

E AO PREZA.DO MESTRE E AMIGO 

BENEMERITO EDUCADOR 

OIIereço. 

Aos di1lioeto1 me11rc1 e amigu Aos bons 1111igo1 

Dr. Guilherme Pereira Bebello Dr. Satyro de Oliveira Dias 
Dr. Antonio Pacifico Pereira Lellis Piedade 
Dr. José Olympio de Azevedo Coronel Alfredo França 

Drs. Alvaro Molta e Virgilio Ramos, dignos representantes da 
Sociedade Beneficencia Academica e aos collegas ex pediciona 
rios 

Dedico. 

E 

A' MOCIDADE BRAZILEIRA 

Consagro. 
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Meu caro Martins Horcades 

A outro que nüo eu, devia o meu jovtm 

amigo p,edir palavras de apresentação 

para o lii•ro que estas linhas vão prefa

cwr. 
Nrw estive propriamente no centro das 

luctas de Canudos e sobre ellas não posso 

ter juizo seguro, de modo que a duas 

cousas apenas posso me referir: âs tra

dicções honrosas tra~idas dc_t bravura do 

soldado que soube bater-se peft:y restabe{e.:. 

cimento da Lei, ojfendida profundamente 

por um fanatismo sem nome, que roubou 

l'idas preciosas ú Patria, e ú dedicoção 

sem limites dos estudantes da nossa escola 

de medicina, que prestaram serviços para 
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os quaes a Humanidade miu regateará 
nunca as suas grw1dwsos bençtios. Nu 
numero d' estes estú o 1nru di..;;tincto amigo, 
um dos mais e.iforçadus 1w ..;;eroiço clinico 
da cwnpanha de Canudos. 

Cqmo secretario humilde, 
COMITÉ PATRIOTICO DA BAHIA, 

que j(ú, du 
instituiçtio a 

quem se deve podeNJ8a somma de elemen
tos, que rciomdicu rwn pa ru esta terru os 
sentimentos de putriotico altruísmo e as 
adhesàes sincera!:i e inco1tc{icionaes â Repu
blica, tive occasiüo de oer, em meio de 
terras sertwrejuõ, co1n que alcgriu!:i regres
savwn ú pa~ os que escupw·am ús balas 
de orlvr>r.~ario.-; temirr•is. No nieio de..;;ses 
bravos, que me apparcciwn rútos, alque
brados por noites ilderrninas de fadigas 
cruciantes, muitos com, os corpos ·a gotte
jarem ainda sangue, depararam-se-me 
innumeros en1:Jejos ele ver a physiononiia 
/elü do estudante que, ucompanhando 
comboios ele feridos, nwltiplicmYl os seus 
seroiços com um de1:Jintereii8e admirável, e 
porque não · di:..-:el-o? verdadeiramente sin
gular. 
' Recort/,o-me ainda que n'wna noite chu· 
lJosa, quando jú começava o final da lacta, 
em estrada deserta, pontuada por peque
nas fogueiras, a cujo calor os feridos pro
curavam conforto ú febre e âjome que os 
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ininaeam, observei u1n ocade1nicu de 1neçU
cina, ardendo r>m f(>brr>, (r cobr'ceiro de do
entes, que lhe pediam a m·do, como 1wttfragus 
'confiantes 1w interr'e11çfw Dfoinu. 

Viam-n'o al!i us estrellos do Cl)o, Deus e 
a masso unonyma que gemiu; e elle, de 
tudo se esquecendo , sem pensor mesnio que 
,a /ebrr• podia frr!mJnal-o, acudiu a todos 
coni um curr"nho, que se torn(ti'a admiravcl 
n'wn coruç(tO joven e uinda oito experi
mentado nos fJl'O!ldes lrrctas do Didu. 
~Na minhu carteiro de notos (ft!lr(a con

servo wnu poginu, que 11lio • nw canso de 
reler, escripfrt com o tcstcmunlw de brocas 
officiaes: a que se refere á morte do esti
mado soldudo, do republicano i11trw1sigente 
Tupy Ca/d((s . 
. Quonclo r1 bf/lo inirnigo o feriu, quwulo 

a ·vifalidode se lhe esc11purr1 pelo ferimrnto 
recebido, a lucta eru renhid(/; us bala.s se 
crusrwrtm n'um e .~fusiumento lwrriccl. Quem 
ousuen utrtwessm·oquellaaboboda de fogo? 
Pedirom wrxilio ao corpo medico, e, iln
nwcliatamente, dous e:;fudallfes, o 1nett caro 
umigo e Ernesto Teixeira, cheios de 
co!'ogem, tnrnquillos pelo co11scie11ciu do 
deoer, rtcudirmn oo togar onde se ochnva 
o ferido. Qu(lntus, que de r·e11fr1ws de balus 
pass((f'(/m por :;obre us .-;uus cabeças'? 

Todo:-; Sf' r1rlmirr1ram d'aqrtello mocidode 
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intrepida, qae chegou, mas .. .ruio vence ti, 
porque a morte já havia lcwrado a sua 
sentença fatal contra o bravo militar, em 
quem niío se sabia_o que mais admirar-si a 
grandeza do coroçiío ou si a bravura indo
mita! Quantas peripecias por es~a occasiiio! 

Estes e outros factos constituem a belle;J'a 
do lioro do meu caro amigo, cujo nome j(i, 

a niào do ogradecünento publico, inspirada . 
pela imprensa desta Capital, tambem ins
cre1}ea n'amapedra, ao lado de outros, que 
llS geruções academicus, que se /orem suc
cedendo, pr6carartw sempre ler como am 
ensinamento fecundo. 

O lioro que estas linhas pr('cedem contem 
paginas dolorosas; saibam-n'as ler os espíri
tos desapaixonados. 

Eis, meu caro amigo, o quanto posso di~er 
sobre o i·osso trubulho, f'('gistra11do ainda 
ama i~ez o meu entlwsiasmopela mocidude, 
que soube honrw· o nome da Bahia, lwn
rando a Humanidade e a Republica. 

Julho de 1 899 

LELLIS PIEDADE 
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PROEMIO 

Q~ 
J2J IZER-vos meus caros leitores, que a Ht_1-

,.. ,·~_J J «:' 

blicação deste pallido trabalho não obedece 

absolutamente á estulta pretenção de querer 

eu ter o titulo de jjscriptor, 

ramente desnecessario. 

·seri~~ intoi-

Não! Não o poderia nem o quero."'po~ 
t 

• quanto sei reconhecer perfeitamente a minhà. 

debilidade em assumptos que requeiram 

talento robusto. 

O .que mais influiu no meu animo para a 

publicação desta singella narrativa foi, não 

só ~cientificar a todos os brazileiros, que a 

moci<iade da Faculdade de Medicina da Bahia 
H. 

• 
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ainda conserva auinhada no seu coraçuo o 

incentivo . vivido e pujante dos seus proge

nitores, como tambem proporcionar áquelle~ 

que n1~0 tiveram ainda completo conheci

mento de factos particulares e inter'essantes 

que s;e deram em urna campanha da civi

lisação contra a barbaria, uma narração, 

posto que muito vaga, todavia fiel e exacta 

do que se passou; conduzir o pensamento 

dos que me derem a honra de lêr a 

regiões incognitas para si, apresentando aos 

seus olhos uma importante viagem, cm-

prehenclida por campos e montanhas, em 

desaflronta da honra de uma terra heroica 

· por muitos títulos, por urna pleiade de jovens 

que com o .rnaximo ardor quizeram levar 

tarnbem o lenitivo e o conforto ás dôres que 

soffriam os seus irmãos, combatentes e com

O('.l.tidos, n'um campo onde não se via nem 

a deusa magestosa do lar nem o patrono 
complacente da ventura. 

, 

Dig1112ed by Google 

• 



• 

til 

f~ 

* * 
J ú. decorreram mezes que aqui chegou a 

turma muito reduzida elos academicos de 

medicina e pharmacia quo foram prestar os 
, 

seus serviços c1~1 Caundos. Desde que do lü 

cheguei, pensei logo de publicar o rresente 

sobre a nossa viagem, mas muito de pro

posito deixei para fazei-o agora, depois de 

decorridos mozes o quando o fogo parece 

já ter queimado toda a .palha, quando já 

não se trata mais de Canudos, elo pesadelo an

gustioso que o paiz supportou por tanto tóm

po e que aincla queriam tornar mais prolixo. 

E' um pequeno, clcsauctorisado e fraco 

trabalho de quem pela primeira voz escreve 

para o publico. 

Nota-se nello a rudeza da composição, a 

pallidez· das idéas e a singeleza das phrascs. 

Mas, que importa, desde que não quero 

aqui mostrar preparo, mesmo por não poder 

fazei-o, nem ü1o pouco pôr cm jogo capa

cidade intelkctiva, que não possúo, mas 

apresentar mui rapidamcnf(.~ uma descripção 

• 
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pallida qne dê apenas poqnenos e longín

quos traços dos agrôres que passamos, do 

muito que soffremos e vimos? 

Aqui não procuro oílender ninguem, não 

procuro agradar os grandes nem tão pouco 

satisfazer ' paixõps desenfrciadas de quem 

quer que seja. O que aqui deixo escripto é 

filho do coração, filho da indignação mo

mentanea e da gratidão eterna do intimo da 

minha alma:. 

Tem verdades um pouco duras, é corto, 

po.rém, apczar de causarem tedio e pêjo 

a todos nós, á Republica e ao paiz inteiro, 

· já estão incutidas no animo da mais baixa 

plebe .. . 

Desculpem-me portanto tudo isto. 

* * * 

O presente livro não é mais do que a serie 

de artigos publicados desde o dia 26 de Outu

bro do anno transacto no Jornal de Noti

cias com mais outras partes, que deixaram, 

de ser publicadàs por motivos imperiosos, 

• 

! 
; 
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inteiramente alheios á minha vontade e .que . 

não vem a momento declarar. 
Por contrariedade~ que tive de passar, in

herentes a essas cousas, resolvi suspender a 

publicação, muito a contra-gosto, no distin

cto orgão da imprensa bahiana, para fazei-o 
em uin opuscalo, onde pudesse com a res
ponsabilidade do meµ nome e maxirna li

berdade, facultada pela constituição do meu 

paiz, explarnir a minha humilde opinião so

bre o que vi e mirrar com toda lealdade o 

que presenciei. Eis que neste lapso de tem

po sou acommettido por grave enfermidade 

que me prendeu ao leito, cohibindo-me com

pletamente de levar ao fim o meu desejo. 

A alguns, portanto, póde parecer extem

poraneo este trabalho, mas não o é, por

quanto agora é que ~e pode lêr desapaixo

nadamente o que foi desapaixonadamente 

escripto. 

Devo ser o pNmeiro a notar o nenhum 

valor litterario do meu trabalho, mas ao 

mesmo tempo empenho-me em salientar o 

muito. valor que encerra no fundo. 

• 
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Quero que se retire do cadinho da critica, 

o seu residuo, mas não as substancias que· 
para esse resultado se e,mpregou, assim como 
admitto prazenteiramente a criticra severa, 

mas não odiosa, não o fazendo absoluta
mente com os criticos, que surgem de todos 

' os cantos com as suas trivialidades incon
gruentes e irrisorias. Despresal-os-ei, para 
acceitar a critica da essencia do que escrevi. 

Não posso deixar de consigniftcar a minha 
peremptoria e indelevel gratidão, pelo modo 
lhano porque correspondeu á minha espec
tativa e pela muita animação que me deu 
afim de que chegasse á consecussão do fim a .. 
que me propuz, ao meu benemerito e bon

doso mestre, distincto e benevolo arr.igo Dr. 
Adolpho Frederico Tourinho. 

Que acceitem todos os brazileiros esse obs
curo trabalho, resultante do esforço mental 
do mais humilde dos seus concidadãos, 

como um incentivo ingente e nobre ás suas 

aspirações de moço é o que deseja, por 
desinteressadamente ter se arriscado a dizer 
verdades tão duras quão necessarias 

vllr111tit~ ~1mrh 
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'Ez hontem um anno que, entre ·accla
rnações, regressou a esta capital a turma de 
academicos que foram prestar serviços me
dicos, de valor nunca esquecido, na celebre 
campanha de Canudos. 

Para commemorar esse regresso, o aca
d~mico Martins Horcades começa hoje a 
publicar as notas que tomou durante a 

' campanha referida,notasmuito interessantes ' . 
e para as quaes chamamos, a attenção dos 
nossos leitores. 

(Do Jornal de Noticias de 26 de Outubro.) 

• 
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DA BAHIA A CANUDOS 

DelJruçaJos do Ceo... a noite e e s astros 
Seguiam da peleja o ilJferto fado ... 
Era a locba-o ruzil avermelhado! 
Era o circo de lloma-o vasto cbão! 
Por palma~- o troar da artilharia! 
Por féras os canhões negros ~ugiam! 
Por athlclas - dois povos se batiam! 
Enorme ampbithcatro- era a 2mp!idào! 

CASTRO A J,n;s . 

~" J ,\.achava-se muito precisamente deli-
neada no espírito publico a situaçüo co:r'n
pletamente anormal do nosso tilo caro Brazil, 
quando, ao correr' placidamente o mez de 

julho de 1897, de subito propaga-se a noti

cia de que os soldados defensores' das ins

tituições republicanas contra .as garras do 

fanatiismo estoico de um grupo de irmii.os 

degenerados pereciam em Canudos. não $Ó 

H. " 

• 
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victimados ·pelas balas certeiras dos des

viados da Lei , como tambem por lhes faltar 

um pouquinho de alento, de conforto e de 

allivio ás chagas que traziam no corpo, 

abertas por estes desvairados, ao defenderem 

a causa santa da Patria. da Ordem e da Lei. 

Foi no meio da grande exacerbação dos 

animos que então reinava, com os olhos . ' 
fitos no torrão patrio, bello, corno a petala 

' da tlôr orvalhada numa destas madrugadas 

de estio, que nós, os jovens inexperientes, 

mas em que existia a encarnação viYa do 

coração da Patria e repousavam virentes as 

t;isperanças do futuro, que sentíamos ainda 

em nossas veias o calor beneftco do nosso 

sangue tropical, resolvemos offerecer incon

dicionalmente nossos serviços, afim de me

ll~orarmos na medida ·de nossas forças a 

sorte dos nossos caros irm3.os, que a des -

dita havia conduzido para inhospitosmontes, 

onde nem siquer o corvo negregado e se

dento queria bater as suas agoureiras azas. 

Sim. Não haviamos consentir que os nossos 
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DA BAHIA A CANUDOS 3 
·--- · 

irmüos, aquelles que defendiam as nossas 

instituições, o nosso. idéal-A Republica, e 

portanto a nossa consciencia, tombassem 

victimas do desprezo e da negligencia . Es
crevo para os republicanos, hrga dizei-o ... 

Quizemos com isto simples e unicamente 

affirmar a nossa dedicação á Republica, e 

dizer a infames detractores da honra alheia 

que a Patria, calumniada e ultrajada, repellia 

com a ponta do pé todas as calumnias e 

ultrajes contra ella assacadas e que a mo

cida,de guardava aninhada no seu coração 

um idolo sacrosanto, a ·mais proeminente 
das virtudes-a Caridade. 

A bem da V(_)rdade seja dito de passagem 

que ella conduziu-a condignamente aos cam- · 

pos de batalha , onde não .se via a vestal 

sagrada do lar nem o patrono complacente 

da ventura. Não haviamas deixar, somente 

por miscrias e perigos que tínhamos a 

passar, de levar o conforto e a esperança 
áquelles que não viam nem o pao extremoso 

nem a mãe amorosa. 

• 
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Então, onde csü1vam as esperanças da 

Patria? Na velhice? Não. Ella já ora canhtw 

sem culatra, j~t não podia pelejar com as 
agruras da vida; l't tarefa nos pertencia. 

Eis por que seguimos para o campo da 

lucta, senhores pessimistas. Não foi nem 

por· estultice nom por interesse. 

E como partimos? 

Despresundo, os conselhos daquellos que 

sentiam a ausencia do filho estimado e do 
amigo leal, quo nos souberam guiar os pri

meiros passos vacillantes neste mundo pl,rnn

tnstico, de sonhos e do illusões, que eram 

os comµanheiros de alegria, mas iambem 

de amargura,-os nossos p~es e amigos, 

abrindo immcnso vacuo no lar e no 

coração! 
Abandonando aquella, que foi eleita. pelo 

coração, anjo casto e puro, que havia es

tendido sua candida mão pari\ constituir o 

idéal mais santo da existencia, a familia, 

suavisando e dulcificando a vida humana,-,--a 

noiva,-alirnenlando a mais terrível das dô-
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DA BAHIA A CANUDOS 5 

res-a saudade! Separando-se daquelles com 
os quaes a convivencia quotidiana havia es
treitado os laços de amiisade, formando uma 
cadeia inquebrantavel de um amor frater
nal-os collegas, consentindo que se des
fechasse sobre elles o horrivel golpe da 
separação! Ausentando-se daquelles que lhes . 
davam as mais sabias lecções de sciencia e 
alguns de civismo, que com tanta abnegação 
e esforço os. desviavam do caminho tor
tuoso da vida, para os fazerem seguir pela 

' estrada recta e suave da existencia-os mes
tres, fazendo-lhes sensível falta,. pelo con
vívio na tenda dos traballios costnmeiros! 

Deixando finalmente aquelle que os · viu 
nascer, 9ue os idolatrava, que os recolhia 
no seu augusto regaço cheio de carinho e de 
ternura, mas a quem offereciamos o peito 
para salvar das garras dos perfidos ir
mãos-o sagrado torrão do nascimento, dei
xando immenso vacuo no lar e no coração, 

alimentando a mais terrivel das dôres-asau

dade, desfechando o horrível golpe da sepa-

• 
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6 MARTINS HoRCADEs 

ração, que ainda mais augmentava a angus

tia pelo sangue precioso que se derramava! 

Quando os apostolos da Caridade e 

os ministros da sciencia de Esculapio, 

aquelles que já tinham olJti<lo o que pro

curamos conquistar e a quem competia 

mais a missão de levar o allivio aos que 

sofiriam~ recusaram-se ou não se collocaram 

em seus postos, nós, apezar dos poucos 

conhecimentos;que .tínhamos, nos puzemos 
~ 

no logar d'elles e marchamos para o local em 
que ou havíamos de ser immolados em ho

locausto á Republica ou voltaríamos glo

rioso_s pela ufania da victoria. Aos que tom

bassem victimas do dever e do civismo 

immortalisariam os nomes as corôas de 

louros e as preces da Patria agradecida o 

aos que voltassem sagraria a resignação e 

comprehensão de dever a voz estridente e en

thusiastica da população intelligente, apta 

a desenvolver os papeis mais salientes da 

sociedade. 

E' preciso tambem dizer que para lá se-
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guindo não fon~os servir a homens de paixões 

desvairadas ou de principios comedidos; 

não fomos servir a militares illustres nem 
' 

tarimbeiros réles; hl não tínhamos política, 

não nos filiamos a partidos; o nossc era 

um, unico é exclusivo, o maior" e mais bem 

intencionado, porquanto não fazia mal, niio 

censurava ao adversario, mas guerreava-o 
, " ate a Illl)rte; era composto de poucos. por-

que poucos o amam-a Càridadc. 

Foi tambem para provar a quem disse 

que a mocidade da Bahia nfío sabia o que 

era civismo, que ella, dando-lhe esta le

ção__;de alumno a mestre, deixou bem pa

tente que o comprehendia mais do que ello, 

infame detractor do coração da Patria. 

Foi assim que, ás duas horas da tarçle do 

dia 27 de Julho de 1897, debaixo dos mais 

enthusiasticos vivas da mocidade de todas· 

as escolas superiores d'esta capital o accla

maçôes do povo, embarcamos em nm carro 

de primeira ordem, tirado pela locomotiva 

n. 18, com destino á cidade de Alaguinhas, 
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onde chegamos, após deiporada, porém \ 

salutar viagem, ás 7 horas da noite, rei-

nand.o em todo o trajecto o mais indescripti-

vel enthusiasmo, devido naturalmente á ac-

ção nobre e digna que iamos praticar, pois 

o Bem era ·nosso lema o civismo nossa di-

visa. 

Em nenhum havia o máo humor notado . 
no semblante d'aquelles que, impellidos por 

chefes ou governântes, seguem iracundos a 

cumprir a ordem emanada do poder supe

rior. Não! Alli todos riam-se, e prazenteiros 

julgavam-se felizes por auxiliarem muito 

fraca, porém sinceramente, áquelles que se 

batiam pela ci vilisação de uma parte <la 

humanidade. 

Era a primeira turma de aca<lemicos que 

seguia para o thea tro sanguinolento e tra

gico que demorava em Canudos. 

Ella compunha-se de: 

Joaquim A. Pedreira, Aristarcho Dantas. 

Cicero de Barros Correia, Victor F.·Gon-

1,;alves, Pio Arthur de Souza, Cesar F. 
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--·-----=--=--'· ================ 

Gonçahes, Akillrs\ Lisbon, Antonio Romão 
' Cavalcantç, Antonio Epaminondas de Gou-

veia, Carlos Ca valcantt) Mangabeira, Thco
philo de Hollanda Cavalcante, Francisco 
Cava~cante Mangabeira, Hebreliano M. Wan

dcrlry, Sebastião Ivo Soares, João Sabino 
de Lima -Pinho Filho, Adriano de Maga· 
J111'íes Fontoura, José Cordeiro dos Santos 
Junior, Adolpho Vianna , Virgilio de Aquino 
Braga, Fausto de Araujo Gallo, Theotoriio 
l\fortins de Almeida, Antonio Bomfim de 
Andrádç-, Francisco Eduardo Cox e o hu-

• mil de auctor destas linhas. 

Ao saltarmos na bôa e hospitaleira cidt:de 
ele Alagoinhas dirigimo-nos para o Hotel 

Ce11trul, onde cleviamos d.escançar um pou- . 
co dns fadigas do dia, e nos preparavamos 

para jantar. quando fornos surprehendidos 
com a amavel visita do sr. coronel Ignacio 
Bastos, que ia nos convidnr para, um lauto ·. 
jantnr, a nós ofTerccido no Hotel J/(lh :'ano. 

Accedcmos de bom grado ao convite e par a 
lá $eguimos. Eram 8 horas. 

H . 

• 
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- - ------- ------= -=-========'--=== 
Foi servido o jantar co1p toda a franqueza, 

I 

magníficos 'pratos e cxcclkntes vfohos, 

sendo, como pront de gratiduo de nossa 

parte , erguido um brinde enthusiastico ao 

illustre coronel Jgnacio Bastos, pelo col

lega Akilles Usboa, o qual exaltoti cm 

phrasc corrcct~ e alcvnntada ns qualidades 

altruisticns e espírito nobre do nosso bon

doso rnariifestantc. A's 10 horas da noite 

terminou o rcfel'iclo janta,r por entre vivas 

á Repu!Jlicri, ao governo, ao coronel Bastos, 

ao dr. Dorca, ú mocidade, ao povo çtc. 

Ai nela urna vez âgracleço, pela minha parte, 

as -finezas que dignamente nqs dispensou o 

nosso distincto amigo. 

Voltamos para o hotel e ás 4 horas ela 

madrugada do dia seguinte cramos des

per_tados pelo silvo da locomotiva numero 28, 

que havin de nos conduzir á cidade de Quei-

, maclas, que a horda conselheirista fez eom 

que o governo da união transformasse cm 

praça de gncrrn. 

Embarcamo-nos e ás 5 1/2 partimos cm 
demancln a r<'Í<.'riclR cidade. 
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A's 9 horas, porém, ti\·crnos de saltar na 
Serrinha, onde nos servimos ele um almoç.o, 

que estava ti nossa cspc1·a; d'alti partimos 

:ís 10 horas. 

Levei má imr~ress:1o desta ciLladc, . .ot)()is é 

de aspecto tristonho, cheia de rnattos, com 

poucas casas, lama cm qrn;1.11tillade, talvez 

. devido ú estaçüo chuvosa. 

Disseram-me qne niio havia agua bôa, . . 
sondo a pouca qne havia de m«i qualidade 

1 

e custosamente adquirid,a por meio ele l>om-

bas~ Mas tudo isto nada adeanta, pois a 

nossa Bahia apresenta tambcrn rn;ío as

pecto para o vinj<lt· intellig;~nto e entretanto 

o que mais a distingue é o coração do seu 

povo,-hospitaleiro, bonach<'io e to1crante. 
Relativamente a Serrinha e com respeito 

a este ponto particular, direi que os seus 

habitantes nos receberam com extraorcli

naÍ·ia alegria, a11grncnta11do o enthusiasmo 

de todos que iam pagar tal vez b0m caro o 

amor á sua Patria . 

Foi por entre vivas «i Rrpublica qne nos 

desembarcaram e reembarcaram. 

• 
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= 
A Queimadas chegamos ás 2 horas da farde. 

Ahi já principiamos a sentir pela familia 

o que maciyrisa o coraçüo e acabrunha o 
espírito-a saudado; ahi j1't principiamos a 

soff rer os horrores da guerra e as dccopçücs 
· ·~ 

do homem grosseiro. 

Era um representante do exercito nacio

nal quem assim procedia, muito diYersa.

rncntc dos seus illustres collcgas. 

Era o Sr. commandantd da praça, major 
Nemesio de Sú que com ::t grossciria que 

lhe é curactcristica, dizia, ao scicntificar 

mos-lhe que eramos os acadcmicos do me

dicina: «Pois bem, isto aqui é Queimadas; 
os Srs. procurem sous commodos; cu não 

tenho mmhum nem posso dar nada»!!! ... 

Incivil!!! 
Por esta funebre recepção imaginem os 

ldtorcs o que estava reservado para nós. 

Não fosso a briosa officialidade do 24 ba

talhão de infanteria, e teriarnos de passar 

toda a sorte de miserias, ao sabôr elo Sr. 

comman<lante ela praçn. 
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Foram olles que nos deram o alimento 

p1ieciso para a noséa subsistoncia e nos dis

pensaram tantas finezas, quê fizeram lhes 

hypothecarmos a nossa gratidão. 

Logo que chP.gamos a Queimadas elo pois de 

nos receber cl'essa maneira o Sr. comman

danto ela praça, procura vamos os meios de 
' que podiamas lançar mão, quando se nos 

.apresenta o sympathico e illustre alferes 

José L. Soclré Pereira, elo 16. ele infanteria a 

offerecer-no~a sua casa. «que embora peque.

na, poderia comportar todos aquelles que 

desinteressadamente mar~havam pressuro

sos em defeza do torrão patrio e que tambem 

eram seus collegas». Alguns ficaram com o 

Sodré e outros com os domais officiaes do 

24. que além das muitas amabilidades que 

nos dispensaram, disseram-«Serem todos 

companheiros de lucta.» 

Eis porque não passamos ahi privações 

identicas ás de Canudos. 
Agora começo a referir-me unicamente 

aos meus companheiros de jornada, visto 
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termos chegado no dia 28, à 1 hora e re

solvido seguir no dia 29 tis 3, o que cflectu

ou-se. Resolvffinos seguir logo com o que 

tinhamos arranjado , Joaquim Pedreira , 

Victor Gonçalves, Epaminondas Gouveia, 

Cesar Gonçalves, Pio de Souza, Teophilo 

Hollanda, Romão Cavalcante e cu, ficando 
' ' 

os demais em Queimadas, para seguirem na 
primeira occasião . Partimos logo no outro 

dia 29, sós, sem guia nem cousa alguma , a 

.pão ser vagas explicações , que nos haviam 

sido ministradas por habitantes da locali
dade, e chegamos ás 9 horas da noite ao 

Jogar denominado «Lagôa da Roça,» fazen -

dóla um pouco retirada da estrada e que 

pqr acaso descobrimos, pelo facto de avis

tarmos ao longe uma luzinha, cm demanda 

da qual tivemos de caminhar um bom pe
daço. Ella indicava alguma cousa: estava 

alli o alferes Lopes Trovão, gravemente 

enfermo e vindo de Canudos . 

/\.O chegarmos, elle mandou fazer café, de 
que nos servimos e depois tratamos ele 
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dormir, afim de no dia seguinte nos pôr

mos em marcha. 

Realmente. No dia 30, ús 8 horas, cleixa

vamos esse poüso e seguíamos caminho de 

Monte-Santo. A's 10 horas chegavamos á 

casa do bom e dístincto velho «Buraqueira,». 

que _relevantíssimos serviç.os prestou a to· 

das as expediçôes militares contra Canudos. 

De todos os moradores d'aqnella zona foi um 

dos poucos que não abandonaram as ~uas 

propriedades. Desde Dezembro, disse-mo 

Buraqueira, que trabalhava para o governo. 

Conservava cartões. e bil hetinhos de q uasi 

todos os officiaes superiores, que por1 alli 

tinham passado e aos quaes tinha ellc d is-,,, 
pensado todas asf-inezas; dentre todos destaco 

o coronel Thomaz Tornpson Flores; ao fa

lar-se em seu nome, o bom velho deixava 

cahir copiosas lagrimas, as quaes se reco

nhecia, pela maneira porque brotavam, se

rem Wo puras quanto as da vestal cabis

baixa que se dirige á cella elo convento. 
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Apezar dos seus 88 amrns ele cda<le, elle 

mostrava-se ÍIH'ansaYcl, ousequiando a to<lu~ 

aquellcs qnc cm defesa ela honra e dignidade 

de sua patria , viam-se na dura contingencia 

<lo por alli transitar. 
Era ele uma amabilidade extraordinaria e 

lhancza excepcional. 

Mal chcgayamos j<i file estant no terreiro 

e ainda nem todos finhamos entrado jií ap

par_.cinm magnificas chícaras do café. de 

que mais tarde iamos nos lemurar hiosaudo

sos! Um «braYOll portanto a este scl'Yidor da 

Patl'ia. ao distincto o leal Yelho Buraqueirn! 

Pr.oscguimos a nos::::a Yiagem e meia hora 

depois c ltcga Y a mos a Cn nsanção, onde encon

tramos nm galhardo e luzido contingente ele 

artilhcria. commandado pelo Yalente Capih'io 

do 31 Joaquim Gomes. 

Depois de cnthusiastiqs saudações da 

distincta mocidade dn Escola l\Iililar, que 

ahi cstant senindo, seguimo:;: . C}~S 2 horas 

chegamos a um logarC'jo. onde mandmnos 

apromptar um pouco d.e comida pela Se

nlwro J). Fru11ci.<iC(I. urna jagunça mansa. 

que assim dizia chamar-se. 
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Seguimos depois o nosso caminho e i.ís 

7 horas da noite esta vamos na bonita bida-
'· della de Monte Sànto, que, não obstÍ\te 

apresentar bella topographia, n'aquella 

occasião achava-se revestida de um aspe

cto l ugü bre. Ahi fomos acolhidos da ma

neira mais ravalheirm::a possivel pelo Sr. 

Major Martiniano Ferreira, commandante 
da praça, que nos deu tudo quanto neceis

sitavamos apezar de jó, ser noite e estar 

esta muito escura. Dormimos ent:lo na casa 

que servia de Quartel General. No dia se
guinte o Mnjor Martiniano mandou desoc

cn par uma ca~a para nos dar. A's 7 horas 

da manhfi jü recebíamos um officio do Ma
jtJr Dt'. J(W(~ Lopes Junior. cnrno chefe do 

scrYiço sanitario da praça, no qual nos 

recGlllll!wnclnva insistentemente que com 

toda urgencia nos apresenta~scmos ao Di

rector do Hospital. o illustre Capit::1o Dr. 

Evcr:ildino Circro de Mirandn, pois que os 

nossos f:crviços eram alli recln maclos. Im

nwdiu t~1 mentc nos dirigimos pnra lü e ornais 

li 
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doloroso, o, mais angustioso dos espcctacu

los se nos apresenta aos olhos: GOO solcla

/.1s feridos, andrajos~s e cada vericos. a 

·nos supplicarem pelos entes mais ca:·os 

para lhes darmos um poucodc allivio! 

Quaul'o horrível e indescri1itivel! ... Os de

fensores da Patria tx•anformados cm cada

vercs ambulantes! ... E quem o rcsponsavel 

por esü1s negligencias, desordens e ... rnise

rias? N<io sei ... cnoei·eguo-se. do dizol-o. o 

remorso?! Causava pejo olhnr-se para 

aquellos pobres cobertos elo rnisorias. E 

quem o culpado? Tambem n:1o sei .. 

No Hospital só havia os Drs. Evoralclino e 

Chagas, insufficientos, para fazerem todo o 

trabalho; sô o que não faltava da parte delles 

era bva vontade, intelligencia e esforço. 

Principiamos então a trabalhar, depois de 

nos ter roccl.Jido como manda a cducaçfio 

do homem da sciencia- com toda a delica

deza, o illustre Dr. Everalclino, um dos 

poucos mcclicos militares que prestaram ser

viços de boa vontade e não correram ele 
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--------- - - . =---=· ========== 

marcha batida até esta Capital a narra

rem minuciosamente todos os -episodios 

dé cumpanha. 

Mas; além de muitas outras coisas, que, 

para não me· cognominarem de pessimista, 

deixo de enumerar, forçoso ó,Elizer que a 

todo momento eranios obrigados a esbarrar 

o nosso trabalho, ficando, portanto, preju

dicados aquellesque ha oito, dez e doze dias 

não recebiam o mais ligeiro tratamento. 

O Dr. Evcraldino procurou o mais que 

poudc facilitar tudo: ordenou que nós pas

sassemos formulas, facilitando_. bem se vê, o 

trabalho; mas nada, impossivel. 

Occasiões havia que eramas obrigados a 

sahir de mangas arregaçadas, . pelo meio da 

rua, para trazer os medicamentos que esta

Yarn preparados na pharmacia, como acon

teceu commigo, Peclr9ira, Gouveia e Dr. 

Everaldino mesmo. 
Entretanto trabalhamos com satisfação, 

sobrepujando todas estas· cliíficuldades, até 

ü horas da tarde, quando fomos jantar, vol-
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tando mais tarde para completarmos o que 

tinharnos começado. No dia seguinte, 1.0 de 

Agosto, continuamos no nosso trabalho at"é 

, :;i;s mesmas horas. No outro dia havia um 

comboio que seguia para Canudos e então 

pedirnos ao.Br. José Lopes para'seguirmos 

com ellc. Commandava-o o distincto alferes 

Julio de Assis, gaúcho bairrista até os den

tes, mas de uma amabilidade Óxtraordi

naria. 

Partimos, eram doze horas. 

O sol queimava o rosto do infeliz viajor, 

que a desdita o havia obrigado por alli 
passa,r, mas o remedio era seguir, salvo 
uqueRes que para lá foram alizar as mãos 

em figurinhas Yermelho-prctas. 

Começamos a viajar e já o sol occul
ta va seus raios dourados, deixando que nu

vens carregada5 e açoutaclas pelo forte vento 

que entüo soprava, descarregassem sobre 

nós. 

Medonho aguaceiro ent<'io nos surprehen

deu. Mas o que fazer? cloviamos seguir; j<i 
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era o começo da jornàda Eram 4 horas 

quando avistamos a bonita casa que encima 

o monte onde se acha situada a bella fazen

da do Caldeirtw Grande. porém ainda ti

nhamos muito que andar, visto como da 

.distancia de meia legna se,avistava a re~e-. ' 
rida casa (e é preciso notar-se que são le-

guas do nosso sertão, isto· é, extensissimas, 

enormes). A's 5 horas, porém chegavamos 

ao cume do monte, junto da casa Ahi fo..: 

mos recebidos pelo Capitão Sant'Anna, que 

nos obsequiou na medida de suas forças: 

Procuramos dormir após ligeira refeição em 

casa desse official. que commandava . 

aquella posição, por ser deposito de ·muni

ções de guerra e de bocca, tendo antes pas

sado revista em alguns soldados que se 
achavam enfcrrn,os. 

Caldeirtw Grande é um logar muito bo
nito e agrada vel. 

Divi,de-se a fazenda em 2 partes; uma, 
baixa com 2 pequenas casas, terreiro 'regu-

lar e grande curral , tendo caldeirões com 
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agua que diziam ser potavel e era a unica 

alli existente, e logares apropriados para 

pastagens de bois, carneiros e bódes, que 

lá havia em grande numero; e outra, muito 

elevada, de um fresco extraordinario (rela

tivamente), con1 q111ito boa casa, tendo tarn- , 

bem curral, assim co'mo pequenas clioças 

onde moravam os soldados que compunham 

a guarnição. O seu nome deriva-se dos 

Caldeirões, que possue, pospondo-se a· pa

lavra grande, por haver, uma leguà segu

ramente antes de lá chegar, outro sitiosinho 

denominado Caldeirão Pequeno. Caldeirões 

,são lagedos em cujas cavidades (suppon

dc-se que todas as tenham) ficam estagna

das as aguas de chuva, que talvez, como 

dizem,pela reunião de grande quantidade de 

golfos, torn~m-se potaveis. 

Era esta a melhor que se' encontrava na

quella zona tão invia do nosso serWo. 

A's 8 horas do dia 3 partimos em busca 

do Joü, logarejo distante do Caldeirtto 

Grande 3 leguas e onde devíamos acampar. 
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A's 11 horas chegamos ao sitio Gitirana, 
onde tivemos que <lescançar 2 horas para 

seguirnios e11ü10. 

Este me pareceu ser de aspecto um pÓuco 

insipido, só tendo uma casa com um gran-, 

de o in<lispensavel curral e agua pcssima. 

Ao Joá chegamos ás 3 horas.! Tratamos . 
logo de comer e, para variar <le comida 

(como eramos felizes então!) o Tenente 

Francisco Escobar de Araujo, nosso dis

tincto chefe de rancho, tratou de matar um 

bódc gordo, o que effectuou-se em poucos 

minutos, estando pouco depois prompto o 

nosso guisado de campanha. 

Partimos no dia seguinte (4) , depois de 

termos dormido ah'i debaixo de uma frondo

sa arvore, com direcção a Aracaty, Jogar 

onde a insipidez tornava-se saliente e onde 

mio podemos demorar, por termos a Yif;o•~e 

que o 16 batalhão (lc infantcria, cornman

dado pelo distincto Major Aristides Vaz, 

jü estava nos esperando cm Joeté. 
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Scgl!imos c ... urna hdra depois, uma das 

scenas mais h0rripilantes que tenho pre

sénciado cm minha vida desenrola-se: aos 

nossos olhos. 

Já estavamos quasi no theatro da lucta. 

Vimos então ... o pundonor manda calar-me, 
mas não . posso fazei-o porque a consciCncia 

·ordena-me que diga; cntiío ... vimos nqucllcs 

que vestiam honradamente a sua farda, 

nús, cobertos de feridas e nns estradas do 

territorio nacional, cio proprio territorio na

cional a mendigarem quasi de joelhos um 

pouquinho de alimento. fosse qual fosse, 

para saciar a fome!! ... 

Vimos até mesmo officiaes cobertos de an

drajos. mortos ii fome, corpo aberto cm 

chagas. de onde vertia o nobre snngue, para 
mostrar o extremo de · sua dcdicaçtío pela 

Republica; vimol-os. digo, pedindo aos seus 
~mpanheiros de lucta, qno lambem eramos 

n ôs:. um pouco ele nllivio parn ns clt>res que 

sentiam! 

Vimos soldados com tts face8 alqucuradas 
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pelas vici~situdcs da sorte e p_cla crueldade 

de qu6.'m os goYcmaYa. ·olhos um pouco 

desviados e alcnrntados 1.wm os cc~os, como 

para ferir nrnis acrementc o coração do hu-
• • 

mano, rntios lambem alevantadas (aqttelles 

que podiam fazei-o), implorando, suppli

cando nma rnigallia!! 

Oh! Patria, o mais doce, santo e cnsto en

Jeyo pnra aquelles que te amam, para 

nqucllcs qne 1Hio s:io filhos proc.ligos, Patria, 

onde cstaYas, qnc nfio ouvias as snpplicas, 

os nis desesperadores dos tC\lS filhos que 

soílriarn por ti? Para qnc consentias que sc

J11dibrinssc 1íq11elles que tanto se sacl'itlca

rnm para te snJyar?! Estpicismo crnel! Indiíle

renc:a tcni vcl ! ... Que cessem, pois todas essas 

enfcrmidndcs rnoraes que te acabrunham, 

afim de podrrrs gosar da vitnlidnde que te 

é precisa , oh! Patria minha. 

Durante mais de urna hora cu11ti111w111• 

a cncontrnr ('sscs cksvcnturndos da sorte, 

que a honra e a abncgaç.fío faziam sotlrcr, 

ate que ;h: 6 horas da tarde curnPçamos a 

11. tl ..,. r..,. ·~. 
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entrar cm Joeté, fazenda que em outro tempo 

podia ter sido bonitn, mas agora, nà'o 

Entre Aracaty 4ü Jocté encontramos pros

trado no meio da e~.rada o cacla ver de um 

soldàdo em completo estado ele miseria, 

todo ferido, tendo apenas sobre o corpo pe

quenos trapos que indicavam ter sido cm 

outra éra uma calça vermelha. 

Tinha os dentes cerrados, olhos semi

abertos, a müo esquerda sobre o peito e a 

direita um pouco alevantada e estendida, 

como se estivesse a pedir ao bondoso vian

dante para deitar-lhe um punhado ele terra, 

afim de evitar a profanação e acobertar o 

seu corpo das miscrias da humanidade! E 

isto fizemos eu e o tci1onte Escobar, que vi

ajavamos sós, distante elo comboio e da 

força. 

Em Joeté dormimos e a nossa barraca 

tZfoi armada junto á sepultura do Capitão 

Neves, que ao transpôr uma trincheira situ

ada entre Rosario e Joeté, commandando o 

Hº, fora victirnado por certeira bala que 
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lhe varára .o peit.o . s (~ us companheiros es

forçaram-se o' mais que poderam para dar 
um leito mais bcllo, posto .que rude, áquelle 

que tão dignarn'ente cumpl'ira o · seu dever. 

A sepultura era assignalacla por um grande 

monte de pedras sobre o qual erguia-se 
uma cruz. 

Os jagunços felizmente respeflaram a lousa 
fria onde repousava a gelida porção de ma

teria do denodado servidor da patria. 

N'este logar a agua era ruim e no poço -

onde os cavallos o burros bebiam, d'ahi é 

que se retirava para nós. 

No dia seguinte (5), ás 8 horas levanta

mos acampamento, para pousarmos nas 

Baixinhas. 

Distante, porém, do Jooté uma legoa e~-

contrava-sc nine.la um baluarte formidavel 

para o fanatismo .estupiclo dos nossos igno

rantes irm<.los: era o Rosal'io; bella fazenda 

parecia ser, mas nem uma só pessoa! Avis

tamos ao longe, do uma ladeira, dois ja

gunços que ás pressas corriam. Ahi era 

• 
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talvez o ponto mais arrisc[\do de todo o t.ra

jecto, porém felizmente nada soflremos. A's 

Baixinhas chegamos i'ts ~2 horas, tendo 

tempo entào de descançar para no ontro 
dia (6), ás mesmas horas que partimos do 

pouso anterior, seguirmos em busca do 

nosso paradciro-Can udos . .. 
Duas legoas adiante das Baixinhas demo-

ra o lugubrc e funesto sitio Rancho ·do 

Vigario, lugubre desde o nome até o mais 

pequeno grão de areia. Ahi repousam sob 

uma copada arvore os cadaveres gela

dos de dois defensores da Re_publica, alferes 

Arnaud e Tranquilino. Descnnçamos um 
pouco e seguimos. 

D'alii em diante até Canudos · encontra
vam-se casinhas o roças, mas que estavam 
completamente abandonadas. 

Era uma hora da tarde, quando passa

mos polo Angico, sitiosinho alegre e agra

davel. 

Menciono este Jogar. por ter se oncon

t.raJlo ahi o cada ver cto dist.inc to Coronel 
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Tamarindo. Os jagllnços para comprova

rem ainda uma vez a sua selvageria indo

mita, ataram em uma arvore, á beira da 

estrada, o cadaver·<.loillustre militar, estando 

as botas ao lado e trajando o seu nniforme, 

tendo ellcs decepado previamente a cabeça. 

O general Oscar mandou enteri'al-o com todas 
as honras a que tinha direito. 

Seguimos e os horrores que presenciava

mos desdt Joeté duplicaram: ossadas, cada

veres estorcidos e inforines, talvez com as 

contracções da morte, outros em estado de 

putrefacç·rro, enorme lastro de capsulas ele 

cartuchos, uma infinidade de ca vallos mor

tos; catingas completamente queimadas, 

tudo cmfim que chega ao extrern.o elo hor

ror. Finalmente principiamos a ouvir o troar 

do canhão e como se esthessemos junto 

delle. 

Desde dez leguas que o ouvimos, mas 

muito · ao longe. 

Seu som era ent;1o brando, rouco e mesmo 

agradarnl. mas ao approximarmos nos era 
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aspero, forte, porém · sempre agradaYcl! 

Eram tres horas da tarde do dia 6 de 

Agosto quando chegamos ao posto inco

gnito, para 'Onde nos conduzia a comprc

hensão do dever e o civismo, a abnegação 

e o amor á Patria- o hediondo e lugubrc 

Canudos. 

E então pe~guntavamos uns aos outros, 

estupefactos-é isto Canudos? 

Respondiam-nos todos unisonarnentc

Estacs cm Canudos. 
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/tNTEs de chegar mesmo dentro -de CanÜ

dos, quem vae pela estrada do Rosario en

contra a Favella, celebridade funebre uesta 

revolução. D'ahi se avistava todo Canudos, 

que porém, lhe ficaYa a 1600 metros e só 

com binoculo poderia Ycr se determinadas 

partic11laridades .. Estavam guardando o hos-

pital de sangue, que alli havia sido inst.al

lado, os batalhões 15.0 , 16.º, e 27.º, e no 

cllme do monte que dominava Canudos es

tava asse·stada quasi toda a artilhcria, sob o 

commando do intrepido e heroico Olympio 

da Silveira. 
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C0mmarnlaYa a praça o distincto e Yelho 

soldado Ignacio GouYeia. 

Logo que ch<·ganwf', tin•mos que nos 

apresentar ao Coronel Gouveia e este nos 

ordenou que fossemos nos apresentar ao 

chefe do servic;o sanitnrio, major Dr. José de 

Miranda Curio . que, por sua yez_. mandQu

nos ü p1·esem;a do General Artllur Oscar. 

Seguimos en!ào, acom'panh:ulos por um 

cabo do 27. , e logo, ao pnssarmos pelo 

Vnsa-Danis, fomos nh·ejados pelos jngun

ços, que deram tres dc~:cargns sobre nós, 

por<~m que, felizmente, nt'ío nos attingirnm. 

Funerea e estupida rerepç<i<r! 

Depois do nos aprcsertarmos ao General, 

que nos tratou com uma amabilidade cxtra

ordinaria. aliás caractcristica. Yoltamos 

}>ara Fan•lla. onde tinharnos de ficar, por 

achar-se lá o hospital. 

Com a nossa chegada foi u serYiço divi

dido em secçt>cs, sendo urna sob a direcçfío 

do Chefe Dr. Cmio e outra sol> as ordens do 

Major Dr. Sei:rns. 
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3.6frvi nesta ultima con1 os distinctos col

lcgas Epaminondas Gouveia e Pio ele Souza 

e cumpre me dizer, bastante snfi~fcito, que 

sempr~ me <oi e aos meus collegas, dis

pensada toda a so1·t.e de amabilidades, alitís 

pouco usual no~ chefes e principalmente 
cm campanlrn. 

Jü cstavamos um pooco hauiluados com 

as miserias que alli havia, mas, nunca po

díamos nos tornar indiílcrentcs a ellas. E 

é a!':sim qne nos compungia o coração v(·r 

cPntenas e cenlenns de st>ldados n~m valla

clo, semellrnnte a um cano descoberto, sem 

terem o menor abrigo, expostos a todas as 

internprrics possíveis, sem meios de alimen

lnç:"ío, se111 medieaçiío completa e muitos 
sem aindn terem-n'a recebido. Feridos vimos 

qnc lrnvia oito, dez, doze e quinze dias não 

recebiam nem ao menos a frescura da 

agua sobre a chaga ou chagas quQ a sua 

dcdicaçüo ltt:wia feito; outros, qne a fome 

havia prostrado e, qnasi mvribumlos, olha

Yatn languidamente com a~ lllê1os estendi-

li 
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d::ls, como que supplic::lndo um por~ de 

lenitivo ás dores que soffriam, p::lra sua en

fermidade e depauperamento urganico! 
Ainda outros havia qne, apczar de gra-

vemente feridos, sem poderem fazer: movi

mento algum, mas desesperados pelas dôrl!s 

da morte, que se approximava com o seu 

sarcastico e hedi0Rclo sorriso, arrastavam
se por çima de espinhos, clnra argilla e 

ptíos, em busca elo amigo estremecido, (bem 

sei que cm campanha rigorosamente não ha, . 

mas p~ittnm-nrn a expre~sfío), afim do 

vêT se este, que se achava tambcm na col

lisão ele não poder sahi1· da linha de fogo, 

lhe saciava a fome, clava-lhe um lenitivo ás 
suas dores ou pelo menos na appnrencia 

suavisava-lhe ns suas dores · physicas e 

moraes! Quant<'l rniseria!... Finalmente a 

pouco e pouco foi melhorando a sorte cla

quelles desventurnclos, e cl'ahi a dias j<l 

havin ordem relativa no nosso hospital. 

Não quero dizer que foi a nós devido esse 
progredimento bastante sensível; a nós ca-
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be a mais pequena parte; isto mesmo podem 

affirmar os que Já cstiveram .... Mas, real-, 
mente a fé e a esperança. assoberbaram os 

animos de todos aquelles que soffriam, o 
que, aliás, é explicavel: é que ellcs viam em 

nossos semblantes o ar bondoso do moço e 

as. aspirações beneficas eia Patria, viam 

sy1ithetisaclas a alegria e satisfação com 

. que estarnmos na campanha, e m~smo nós 

alli não eramos militares, mas militarisados, 
e como ó de facil comprehensão, ha uma 

certa incredulidade ele um para outro obrei-, 
·ro da mesmá obra e artista da mesma 

arte.- Eis as razões , e qstou certo que ou

tras rn1o seriam 

E não era somente no hospital que tra

balhavamos; de todos os batalhões, quasi, 

recebiamos chamados insistentes e a que 

attcndiamos promptamente. 

Fomos enü'ío h'avando estreitas relações 

com toda a ofücialidade ela columna expe

dicionaria, e felizmente, em regra geral, 

grangeamos a sua estima. 

Quanto a operações bellicas, iamos no 
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mesmo. Esperava-se com anciedaclo a uri

galla que partira do Rio, commandada 
pelo General Miguel M. Girard, e esta só 

chegou no dia 15 do Agosto , comrnnndada 
. por um major,-Hemique de .Magalhães. 

No caminho, perto do Rancho do Viga-

rio, teve ella que sustentar forte tirote.io 
com os jagunços que se achavam occulfos 
no matto ,fallecendo n'essa occash1oos distin

ctos alferes Arnaud e Tranquilino. Com 

ella chegaram tambem os nossos collegas 

Bomftm de Andrade, Cordeiro Junior, 

Adriano Fontoura, Francisco Mangabeira, · 

Carlos Mangabeira, Eduardo Cox , e Virgi

lio Braga, muitos dos quaes a pé e fatiga

dos da viagem que fizeram desde o logar 

do tiroteio , onde perderam quasi tudo 

quanto traziam, devido à confusão que 
havia feito o ga(lo, esparramado, talvez 

·propositalmente pelos vaqueiros, que no dia 

1.º de Outubro foram encontrados derit.ro de 
Canudos. 

V<~-se, portanto, q,uc nós eramos sorvi-
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dos capciosarnente polos proprios jagun

ços, os quaes Jepois seguiam para sua ciJa

della a dar conta de todo movimenio das 

nossas forças. 

Rcsalta de tudo isto a irnprevidencia, a 

falta de intuição da parte do alguns dos 

nosscs chefes. 

No dia 17, querendo amenisar um pouco 

os soílrimentos que então passavamos, me 

dirigi ao general em chefe, para pedir-lhe 

permissão de ir a Monte Santo provêr-me 

de alguns generos alimentícios, pois a fome 

grassava. 
Com toda a amabilidade fui recebido e 

com toda aílabilidadc foi-me concedida a 
licença o imi;1ediatamcnte dada em detalhe 

do dia. 
Me é muitíssimo grato repetir, que o Ge

neral em chefe tratou· nos sempre com a 

· maxima polidez, cortezia e amabilidade; 

são qualidades que absolumente não se 

pódo negar lhe Sempre que precisavamos 

falnr-lhe, eram os recebidos fidalgamente. 
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Para não ir sem trabalho segui cqm um 

comboio de feridos, ern numero superior a 

oitenta e em companhia do Capitão Dr. 

Seixas, que se retirara do acampamento por 
enfermo. J?artimos ás 5 horas da t:ude 
acompanhados pelo 16.0 batalhão de infan

teria, que quasi sempre. por urna agrada

vel coincidencia me ' acompanhava nns ar

riscadas travessias que por necessidade ti
nha ele fazer, tendo nós sempre a maior fe

licidade, graças a 1Jôa direcção qu8 davam 

ao batalhão o seu comrnandante, major 

Aristides Vaz, e os seus officiaes, especial

mente os tenentes João Paulo e Moncourt. 

Chegamos a Monte Santo no dia 20, ás 9 

horas da manhã. Ahi encontrei atacado de .. 

varíola o nosso distincto collega Ackiles 

Lisboa, que era cercado por alguns colle

gas, que procuravam a porfia dar-lhe trata

mento condigno. 

Já haviam chegado diversos outros col

legas que da capital tinham ido prestar os 

seus serviços á Patria republicana, sem 
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outro interesse que cumprir o seu dever de 

moços, e apezar disso logo que cheguei al

guns delles, entre os quaes o meu distincto 

amigo Aristarcho Dantas, narraram-me o 

modo aspero, porque eram diversos trata

dos pelo sr. ~Dr. Aryellos, então chefe do 

serviço sanitario da praça. Admira como o 

Sr. Dr. Arvellos, que cursou urna Faculda-
, 

cio de ensino superi.or duranlc seis ou mais 

annos e que, pelo menos. era pr0s11rnivel 

tivesse nma educação domestica, désse tüo 

,grosseiro tratamento aos seus fulnros collegas. 

Felizmente a mocidade acadernica já deu

lhe a recompensa da suas delir ·ode_~n . .,, ... 

Em companhia do \'alenta e illuslre alfe

res José Narciso da Silva Ramos segui no 

-dia 22, ~ís 4 horas da tarde,. com ck·stino a 

Canudos o (Is 9 horas da noite chrgamos ao 

Caldeirão Grande ornlt-; dormimos.. afim do no 
-

outro dia seguirmos para Aracaly, donde 
continuamos êl viajar até Jooté. Ahi, porém 

só encontramos ú nossa espera , o 33.º que 

apenas compunha-se de 84 praçt'ls, senclo 
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portanto impossh-el conduzir um comboio 

de cem cargas que seguia sob o cornnrnnclu 

do alferes Julio de Assis. 

Ficamos ahi 3 dias a espera de oulro ba

talhão. De subito chega noYo comboio de 

~fonte Santo, sem entrctant9 haYer força 

para conduzil-o! 

ResolYeu-sc então mandar um piquete a 

Canudos para y{•r nrnis força Em cmninho 

encontra este piquete o 13.º muito nrnis re

duzido qne o 33°. Prolonga-se a nossa c.'sta

da ahi e só .oito dias depois foi que parti

mos, tendo cu e o alfC'res Narciso nos ar

ranchado soh um pt~ de urnbú sccro, com 

os gcncros que k~Ya Yarnos e os nossos 

bngageiros. 

Seguiram. pois os comboios dos alferes; 

Assis e Syllus. distincto cfficiul de cavnllnria, 

perfazendo o totnl de 280 cargas e uma 

grande boindn, sendo conduzidos por cento 

e tantos soldndof':, qunndo somente po<limn 

faz~l-o conYcnil·ukrnente 1200 homens, isto 

é, uma brigada! 
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Tem cridadc que pcdin custar caro. 

E depois se queixavam dos jagunços! El

les estavam no· seu pnpel, de fazer-nos 

todo mal, nós é que, prccisavamos garan

tir-nos. 

Podem me chamar pr~simista por estas 

cousas; mas me digam si, tendo um batalhão 

encontrado jagunços, como acontecera com o 

33.• quandô nos veio buscar em Joeté, 

ficandó até 4 soldados mortos na estrada, é 

aclmissivel, que se facilitasse por esta ma

neira mandando menos de duzentos homens 

para um com boio de 280 carga~? 

Era a razã.o do muitas vezes passarmos 

fome ou sempre distribuir-se um litro de 

farinha para s~te pessoas cm Canudos. 

Em caminho enco~trarnos o 24. 0 que 

vinha ao nosso encontro, por' já receiarem 

qualquer cousa. 

Chegamos a Canudos e quasi a fome 

grassava. O 24.º cm marcha a nossa 

procura, encontrou pela estrada potes com 

agua, p0-nellas, comida etc, que os jagun-

H. 
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ços estavam preparando e ao ouvirem já 

muito perto o som da corneta do batalhão 
que dava signal aos flanqueadores, dispara-

ram pelo rnatto, abandonando tudo á beira 

da estrada. 
No dia em que cheguei encontrei muito 

doente de febre, diagnosticada por typho-ma
larica, o bom collega e amigo Joaquim Af

fonso Pedreira. (')Notei que a sua physiono_ 
mia apresentava um aspecto de moribundo 
e, não podendo elle se alimentar, nem tnes

mosoffrivelmente maiscresciasuadcbilidade; ' 

além disso não queria absolutamente in

gerir medicamento de cspecic alguma, pelo 
que dei-lhe um frasco de perolas de quinino 

de Clertan, cognac, ovos que comprei em 

caminho e mais algumas cousinhas indis-
• 

pensaveis ao doente, com o unico fito de em 

breve, vêr D meu bom amigo restabelecido 

(l) Joaquim Pedreira foi ~os primeiros academicos que se of· 
fere('eram ao go,·erno, afim de seguir para Canudos. Ante! 
m~smo de 1 esolvermos seguir para lá elle já linha se offereci
do ao goYerno do Estado para seguir até como enrerme1ro por 
estar ainda no I · anno do curso metlico. 
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de" tão grave molestia, adquirida, é verdade~ 
I 

quando trabalbava pela causa sagrada de 

sua Patria, o que apenas era co1:1sôlo fugaz 

para qu~ o estremecia -a sua familia, e 

para quem o estimava sinceramente-os 
sêus amigos. 

Morava elle eom o Dr. Luciano Rocha e 

outros companheiros e, a conselho de todos 

nó~, retirou-se do acampamento em busca 
de melhoras, · sendo, porém baldados to

dos os recursos empregados, porgue Deus 

qtieria recompensar . os serviços do des

tincto e corajoso companheiro, que a meu 
lado e de outros vivia a pensar as feridas 

dos nossos irmãos e ainda, com as suas pa
lavras sempre cheias do mais alto ensina

mento r;ivico, encorajava áquelles que nas 

horas tortuosas da nossa perigosa jor

nada mostravam-se um pouco apode

rados do desanimo, dando-lhe como tumulo 
uma parto do torrão patrio, afastado da fa

milia que o idolatrava, porém, que tinha 

por consolo vel-o sepultado no logar onde 
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havia urna campanha, levantada pelo go
verno de seu paiz contra desviados das 

suas leis e ao qual clle servia com tanta 

abnegaçãô que foi obrigado a tombar ful

minado, exhausto de tanto trabalho. 

Desappareceu, mas glorificou o seu nonw, 
enalteceu a sua· familia, honrou a sua pa

tria e dignificou a sua profissão. 

Morreu, mas acobertado pelo grandioso 

pavilhão auvi-verde, empunhando os escu

dos da Ordem e da Lei e coroado pelo anjo 

da Caridade com os louros da Patria agra
decida. 

E hoje quem visitar o cemiterio da villa 

de Monte-Santo ha de vêr em urna de suas 

melhores lousas a seguinte e ,significativa 

inscripção: 
«Aqui jazem os restos mortaes elo acade

mico Joaquim Afionso Pedreira , filho legi

timo do Coronel Affonso Pedreira e d. Maria 
Pedreira. Fallccido a 12 ele setembro de 1897. 

Victima do dever e do civismo na guerra 

de Canudos. 
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O seu cadaver foi carregado pelo General 

Carlos Eugenio, Major Martiniano Ferreira, 

o Coronel ajudante de ordens do marechal 

ministro da guerra e representantes da 

imprensa (2). 

Quàndo lá cheguei . tambem fui acom

mettido por febres muit0 fortes, quasi sem

pre de 40 gráos; mas, por. desejar ficar até 
terminar-se a lucta, não quiz me retirar do 
acampp.mento conforme a ordem do illustre 

Chefe Dr. Curio, que commigo houve-se 

sempre mui'to bem. (3) 

A morosidadQ notada sempre, continuava. 

Nenhum facto importante, a não serem 

(21 Em !ins do anno rassado appareceu em Monte Santo um 
cidadão que quiz mandar exhumar o cádaver do indictoso col
l~ga, a prelexto. de ser o dJno da carneira únd.i foi elle collo
cado, quando o cem1lerio esl;iva em completo alJantlono e 111es 
mo só havia aqnell'I na occasiào, mas felizmente o. Sr. CalJas, 
negc)cianle lá oppoz-se formal111eute a isso, pelo que o tal cida
dão :ilJaudonou o seu in'.ento 

(3) Aukr!urmeul", tendo eu precisailo ic a Mc,nle Santo com
prar gencros, por estar passando Come, o Dr. Cu rio não consentiu 
na minha ida, sendo preciio pedir eu ao General Oscar; e quando 
adoeci ellt: man'1ou-me retirar e por isso de lá não sahi. 

I 

' 
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os quotidianos, cumpre registrar; porque 

mortos havia todos os dias e a media era de 

10 a 15. 

Entra o mez de setembro e logo no começo, 

no dia 5, morre um dos chefes do reducto. 

No dia 6 um facto importantissimo é cele

brado por todos: ás 12 horas do dia: ruira 

uma das torres da egreja nova e ás 6 horas 

da tarde do mesmo dia a outra perdera a 

bella conformação e já era escombro. Acha

vamos-nos, pois, livres de uma da,s mais 

ou da mais poderosa fortaleza que possuíam 

os nossos inimigos. 

Outro ainda de muita irrwortancia dá-se 

no dia 7, ás 9 horas da noite, devido aos 

esforços do distincto official, que dirigiu o 

feito. 

De ha muito o Coronel Olympio da Silvei

ra insistia com o General em chefe para to

már um ponto, talvez a chave de Canudos, 

mas este não queria; finalmente nesse dia, 

o Coronel, impacientado, avisou-o da ne

cessidade de tomar-se aquella vantajosa 
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posição e á frente do 27.0 , cornmandado pelo 

bravo , Capitão Tito Escobar, e um conti

gente de artilheria, sob o cornrnando do in-, 
trepido 2.0 Tenente Francisco . Escobar de 

Araujo, marchou sobre a posição que se de

nominava Fa.<enda Velha e onde havia 
1 

e.xpirado o Coronel Moreira Cezar, tendo á 

vanguarda corno exploradores, alurnnos da 

Escola Militar, cornrnandaclos pelo destemi

do Alferes Campello, do 24.0 ele infanteria e, 

addido ao 5. 0 de artilheria de campanha. 

O resúltado não se fez esperar: 30 minu

tos depois era.mos senhores da posição. (') 
Dahi em deante o desanimo apoderou-se 

d& jagunçada. (5) 

(4) Já esl11va no prélo e~te meu trahal!lo quando li o Rei dos 

Jagunços, do Capitão Manoel Benicio. Assignala elle o dia 6 
pa!'a esse feilo, mas posso afllrmar que nào toi, pois estava 
nesse dia com o Coronel Olym11io, a que·u me offereci para 
acompanhar a diligencia, que se etrectuou no dia 7 ás 9 boras 

da uoite. 

(5 O Caplião Manoel Benicio diz que foi no dia 16. Enganou-se. 
O Coronel Siqueira de &leJH zes seguiu para o Carnbaio no dia .t 
e no dia 7 apoderou si.i desse ponto, $endo divi~ada da Fazen 

da l'elha no dia ·!!,uma bandeirinha vermelha num morro do 
Cambaio. 
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Tambem nesse dia ás 2 horas da tarde ~ 

alma de Canudos, o homem da sCiencia e 

de. guerra, o militar e o homem illu~trado, 

Tenente-Coronel Dr. Siqueira de Menczc:;.·, 

com o 9. 0 , 22.º e 34.0 tomou a estrada do Cam

baio, para onde havia marchado no dia 4, 

afim de interceptar a passngem dos jngunço~, 

e, como sempre, a sorte o protegeu, porque 

ama aos filhos de Schúmbcin, Bocke, Lavoi

,sier, Carnot e Freire, aos homens da sçiencia. 

Quere~, por certo, algum insensato dizer 

que é 1~xagcro o que digo, porquanto disso 

jà tive prova, dizendo-se-me que sendo sol

dado nfío pôde alguem ao mesmo tempo sa

ber o que é scicncia; nrns quem o fizer não 

se lembra que nté o soldado mais estupido 

quando vae fatzcr a pontaria para o inimigo 

é com o auxilio desta grande protogonista das . 
causas mundanas, que se chama sciencia; 

o artilheiro quando maneja o seu canhão é 
o bedcccndo ~ís regras da sch ncin cprn deno

m inn mos balística. 

Além disto o illu~trc cidadão a que me 
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' 
refiro snbe ser soldado e homem illustrado, 

sabe manejar a arma quando preciso e a 

penna quando necessario. E além de tudo 

sabe ser militar illustre, porquanto compre

hende o que à generosidade. 
Obedecendo aos seus princípios de educa

ção não pratica os actos de vandalismo 

que outros têm honra em fazer. 

Não havia um só jagunço, quer manso 

quer bravio, que não acatasse o nome hon

rado de Siqueira de Menezes. 

No dia 10 de Setembro estando quasi toda 

a força acampada dentro de Canudos foram 

os doentes, qne se achavam na Flwella, 

transportados para lá e todo o corpo sanita

rio, ficando somente o distincto Capitão Dr. 

Correia da Camara e eu, para tomarmos 

conta do hospital de variolosos (G) e dos doen

tes_da 2.• brigada, que ahi ficou acampada 

sob o commando do velho e illustrc militar 

16) o llospilal de variolorns era uma pequena arl'a entre dous 
montes, tendo 3 bn1 rncas re11ue1ws 1111dc li~a\':tm os enfermo~. 

P0rtrnto os dcenlrs ali estavam\ u:r.rcê da Providencia. 

H. 
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coronel Gouveia, afim de garantir a posição, 

que sem duvida era a mais importante 
dalli, depois da Fa.;r>nda l·euw, para onde 

foi conduzida toda a artilheria sob o 

commando do v~lente Coronel Olympio da 

Silveira, uma das glorias daquella arma. 

Continuamos, portanto, na Facella, quan

do a 18 ti vemos ordem de seguir com a 21 

brigada, que ia estacionar na.. Far~~eo, afim 

de impedir que 03 jagunços entrassem e 

sahissem com seus cargueiros de generos, 

cortando-lhe·s deste modo os meios de que 

dispunham para subsistirem. Realmente lá 
chegamos e foram logo distribuídos pique

tes a certas distancias em todo o lei to da es

trada, de maneira a enterceptar a passagem 

aos jagunços e haYer livre transito para os 

nossos comboios, que por alli passavam, 

vindos pela estrada do Calumbi, aberta 
pela commissão de engenheiros e pela qual 

o trajecto de Canudos a Monte Santo e Vice

·versa era apenas de 14 leguas, ao passo que 
pela do Rosario erlf de 20. 
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Quando ahi chegamos já encontramos o 

289 de infanteria sob o commando do Capi

tão Daltro, assim como o Dr. Abreu, que 

veiu ta'rnbem com eS'to batalhão e que ahi 
ficou comnosco. 

A Var.;,'l'Ct é um logar bonito e alegre; 

tem um immenso campo circumdado por 

grandes pés de icó. (')Havia muito bom gado 

e os que eram mortos para a carneação da 

brigada eram pagos por vales, passados 

pelo Coronel Gouveia ao proprietario ela fa
zenda, major Lucas, que, ele quando em vez 

là apparecia. 
Não me demorei, porem ahi, porque, no 

dia 23, visto não ter-se quasi o que fazer, 

fui a Canudos e pedi ao Dr. Curio, para 

me desligar ela brigada, afim de ir servir 

no hospital, pois havia bastante serviço e os 

collegas que ht estavam viviam bastante 

(7) lcó é um wg.ital de lam:inho r~gular. tendo rolha3 com
pridos e estreitas, sendo a parle inferior do limbo cobcr la de 
rôllos. A rolha é um pouco acloc1cada e lá snvia para a alimen
taçllo dos ca,·allo~. No trrnpo da lonre houve quem se alimen
tas~e com e lia. 
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fatigados· pelas innumeras o consecutivas 
noites que perdiam. Immediatamente foi 
dado em detalhe do dia o meu desligamento 

pelo que eu ahi fiquei/ morando então com 

os distinctos e bons collegas João Pondé e 

Pedro Albernaz. 

O hospital tinha muitos doentes e feridos e 

o serviçJ estava dividido cm quartos que 

.principiavam ás 6 horas da manhã e iam até 

o outro dia, ficando quem estivesse de 
quarto obrigado a estar á testa do todo o 

serviço, quer de nóite quer de dia. Felizmen

te o colleguismo ahi foi extraordinario e a 

toda prova, tal o criterio do Ernesto Tei

xeira, Francisco Mangabeira, Josephino de 

Castro, Epaminondas Gouveia e Joaquim 

Xavier. Só havia tres medicas militares no 

hospital e nove academicos. 

E' indispensa vel registrar o esforço de 

todos os collcgas, especialmente Pondó, 

Albernaz e Victor, durante as operações, 

assim como Adolpho Vianna, Appio e Aris

t:'lrcho Dantas na quadra do termino de 
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Canudos, quando lá chegaram, porém, 
quando tambem o trabalho redobrára, a· 

não querer citar os nomes dos demais e 
entre os quaes muitos que, · por mo
lestia ou motivos outros superiores foram 

obrigados a retirar-se e tambem os da phar

macia · como C2.rlos Mangabeira, Pio e 
Casemiro e ainda tambem já que trato disso, 
os que sorviam em Monte Santo entre os 
quaes Agostinho, Theophilo, Cícero, Sabi
no, Ivo e os que serviram em Queimadas, 

cujos serviços foram lo:uvados por todos, 
especialmente Emílio Britto, Selmann, Caio 

Moura, Freitas e Nicanor Barbosa. 

De todos os collegas que para là foram só 
teve um que destoou da correcção de pro

ceder, já recusando-se a seguir para onde 
se lhe ma?dava, como fez tres vezes, quan
do o chefe do serviço em Monte Santo 

mandou-o para Canudos, já procur~ndo 

nos desmoralisar, por meios indignos. O 

unico trabalho que fez fol conduzir com

boios do Monte-Santo para.·. esta capital. 

Digitized by Google 



54 MARTINS HoRCADES 

As operações de guerra continuavam no 

· mesmo que dantes: a indecisão triumpha-

va .... era enorme a morosidade .... .. moro-

sidade ... "'· , quando a 25, o bravo Coronel 

Sotero de Menezes, tendo ordem para ata
car a rectaguarda de Canudos, afim de tomar 

uma posição, avançou com a brigada poli
cial, sob .seu commando e força do exercito,· 

secundado pela artilheria , ao mando do 

velho Olympio da Silveira, tomando e in- -
cendiando quasi todas as casas da cida

della que se achavam naquella parte. 

Quanto ao valor militar deste feito não te

nho competencia para ajuisar, mas, na mi

nha opinião, de particular, achei-o de gran

de valor, porquanto penso que foi quem 

apressou o termino daquella lucta sa~gui

nolenta. Foi, á frente de todos estes briosos 
defensores da patria, que o \mperterrito 

Sotero de Menezes poude, com grande Yan

tagem, assaltar as habitações da horda 

jagunçada daquella região, quasi que con
scguinoo após a perda de 50 homens, 
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pouco mais ou menos, o que havia mezes 

se procurava obter e com a perda de ceh

tenares de vidas preciosas. 

Talvez fosse por já estarem os jagunç?s 

um pouco desanimados e enfraquecidos, 
mas, não obstante, foi incontcs!a velmente 

de grande vantagem, rnpito e por isso con

trariou áté a alguem. (8) 

No dia 28 chegou o g.' 11°c' ral CJ rlos Euge

nia com uma IJriga<h d :: :n '..:u it c:1· ia , ficando 

os Canet8 em MonLc-S:1i:Lu . () Com e: )1) che

garam os collegas Adolp tl c.> Vianna e Appio 

Medrado, que fo!'am se hosty'dar em nossa 

barraca, assim como Aris U<reho Dantas e 

Lima Mendes, que lá chegnrarn nu àia 30, 

sendo os serviços J.e todos ellcs approveita

dos muito efficazmente i1a ultima phase da 

rev0lução, quando mais se precisava dos 

esforços humanitarios dos apostolas da ca-

t8J Ouvi fallar que o ge11eral Arthnr Oscar havia responsabi
~atlo cs Coroneis Olympio e Soléro pelas perdas !Javidas no as
salto. Não sei se foi real por isso não posso affirmar. 

(9) Os canhões canets só sei viram para sal vai' em Monte San
to no dia da ~ictoria, 

'·. 
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ridade, posto que lá fossem ellcs licenciados 
I 

por não querer o chefe do serviço da praça 
«base das operações» que elles para lá seguis

se.m em caracter official. Deu-nos en"tão o Dr. 
' Curio algumas praças da poli~i~ de S. 

Paulo, para fazermos um airramunchtio, 
coberto de couros seccos e tapado 
de folhas, onde todos nós podiamas, á von
tade, armar as nossas rêdcs e dormir mais 

commodamente. 

Foi a 30 de setembro que se organisou o 
plano do assalto que devia eílectuar-se no 
dia 1.º de outubro. Foram então dadas, pelo 

Dr. Curio as cletcrminaçõef' precísas sobre 
a disposição que devia tomar· se no hospi
tal, afim de fazerem-se os curativos no dia 
do assalto, em que provavelmente haveria 
muitos feridos, o que effectivn e infelizmen

te se realisou . 

As forças para o dia do assalto compu
nham-se de 5.871 comlrn1en1cf'. (1<) Ff'lava-

't 10 , Formaram 1odas as praças existentes, inclusive os baga
geiros dos officiaes. Só flcaiam as que eram empregadas no 
llospilal 
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mos, portanto, preparados para, no outro 

dia. assistir talvez, ao mais sanguinolento 

combate travado no sólo brazileiro, desde o 

tempo em que o paiz arrancara ºf' grilhões 
do servilismo ignáro. (li) 

Até mesmo creio que nos tempos cujo 

esta,do normal era de agitação interna, pelas 

constantes )netas que quotidianamente se 
·.travavam não houve um comhatc tão me

donho e cm que houvesse tanto derrama

mento de sangue comoaquelle, (12) que reputo 

um feito heroico para todos os brazileiros. 

·Para todos sim, porque não sei qual o mais 

herúe, qual o mais glorioso. 

De mil lado era o soldado cheio de misc

rias e acabrunhado de desgraças, persegui-

, 11) Sem fallar no dia 27 de Junho, na Favella, que a historia 

da Ame1·ica não regi~tra egua1 1 attcndendo as horas de combale 

e o numero tle morto;., 

... 112) Porque mesmo acho que n?lo se <l1ne con•iolerar o 11101·ti

cinio ''ª Fal'ella como urn combate; é mais cabível dizer-se que 
foi uma caçada humana, por')ue as forças foram collocadas 

11'u111a 1·~pec1e d•i ,.~lle t•nlrn cinco monte•, 11os cumes dos 
qr~l'S esl.1va111 os cal'adurcs 

li 'º 
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do pela rnolestia e pelos delongados sofTI'Í

mcntos, que alli se achava por um cornpro

misso contrahiuo apf):; um juramento lW

rante as lei::; do torr;"if•, que lhe se1·,·in d·~ 

bcri:o e lhe da n1 os meios d1:! s11b-::i.~ki1cia 

para si e sua familia. pela sua honra e 

dignidade e pela honra do s11a patl'Í<.1. 

synthi~tisada na fanh qnl' \"Cstia. · p · ~lo 

pnnclono1· que possuia, t~ndu qn(' ,-11Jta1· 

ao seio <los s0-us concidad:ios fo1·;1,:_sido (~ 

aterrol'isado p8lo m:~do e ainda pelos c;_is · 
• 

tigo:.;; infligido:.;; pelas leis mi!ita:·cs e tda 

nota 1·e,·olfantc de C0\"<1:·<.le , pela n111t:t)•~ 

de ver aqnella !neta tcnninach p:1ra niltar 

ao seio dos entes qne lhe cra111 mais c<.trus 

e, mais do qnc t11do isto . pelo ra11cor 1;x-.. 
ccssi '"º de ad \·crsai'io p:=tt'<.l a<l n~ rsai'io . 

Do outro laclo era o mi5era\"cl sobre 0 

qual actuava . a inconscicncia llos actos. 

massa corporea q uc aninhava todas as fa -... 
digas de uma delongalla cxcurs ~io acciden-

tada por entre regiões invias, onde ia to 

mar sobre os hombros as conscq11cncins 

·".:" .. ~ 
- ·.·~ 

. .:-'~!·~: 
.. 
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funestas jlO cl'ime rc.,·oltante do oxtcrrninio 

da humanidade, como si um anlor frcmcn- _ 

to o impellisse a esses act0s ele verdadeiro 

apostolado do mal, attenuaclo, entretanto, 

pelo cs1ado physiologico elo seu cerebro, 

real consequencia da direcção de um men
tecapto, onde abundavam a hediopclez e o 

lJan<liiismo vis, ao laclo ele muitos que, 

por nma convicçiio propria, embora diri

gida para o mal, julgavam cortamcníc 

corresvonder á ospoctativa ele sous conci
da<lt1os, pensando provirem d'alli o bem 

e o porvÍI' fagl:loiro para suas · f.amilias, 

qne seguiam o grande principio ((ela lucta 

1wb existcncia», sem outro interesse a não 

~:~ r n convic<;üo da causa que abraçavam 

<' pela qnal trabalhavam com tanfa dedica

c::1o. passando·as maiores privações possi

v<:is, sem os meios precisos para a sua sub

si~tencia, sem os recurs0s bellicos de que 

dispunham seus adversarios, debaixo de 

uma perseguição sem tregoa::;, levantada 

pelo governo de um paiz, dirigida por ho-
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• 
mens civilisados e que tinham consciencia 

. ' dos actos praticados e ainda mais do que 

tudo pelo rancor indomito que tributavam 

ao seu inimigo. 
Concidadãos, cu acho que o misoravcl . 

que lucta pela convicção devotada a uma 
idéa e que por ella soffro tornando-se 

martyr, é mais heroe do que o soldado que 

lucta por uma convicção, ma8 tambem pelo 

compromisso. (13)Sim! A sciencia que profes- · 

113i A proposalo da opinião que ernilli neste período, o illus. 
frado ~bravo Coror.el Dr. Siqueira dtJ ftlenezes, a quem mo~. 
Irei algumas liras dúsle lavro, en:lereçon -me a caria que pela 
muita consiileração tpie lhe lrihulo, puhlico aqui, tendo. porem 
que ante pôr ás suas delicadas obJecções a assevera.;ão d~ 'I ue 
nenhum braslle. ro estima e consider1 mais o exercito do que 
eu, encarando-o como a senlinella da derez:\ nacional e o que 
deii..ei escriplo no supracilailo periotlo é lllllo da intuição e 
do modo de per.sar que lenho não achanJo nas 1111nhas pala
vras oJieusa alguma irrogada ao exercito; e a prova disso é 
que dou publicidaile a sua delicada missiva, pe1li11 lo-lbtJ p~r
mi~são para isso. 

Eal-a: «llluslre Dr. Martins llorcades 
Na rol!Ja 15, por un.a delicadt>sa que agra leço rezo arnigt> esta 

cor~e.:ç.~o-por 1wia convicção-qu•! uào me p1rew muito de 
biir monia com o começo do periotlo. 

Se mais uma vez quizer tliipeosar a immerecida considera
ç:\o com •1ue me distingue peço que re.tija o período de modo 
qu i att,•nue a iujosta e grave olfonsa que irroga ao exercito na-

I 
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• 
so, a minha índole e a minha consci-

encia, assim me fazem pensar. E por 

isso é que repudiei os barbaros Mu-

sulmanos, para abraçar os chistãos de 
Creta, porque era a causa da fé e da 
consciencia; e abandono tambem o povo 

francez inteiro, para abraçar Emílio~ Zola. 
porqul3 é o propugnador imperterrito das 
crenças humanas, o dejensor altivo do op
prim.do e vilipendiado, porque finalmente 

, synthetisa a liberdade da sua patria e a 
justiça do seu paiz! 

cional equipar.rnJv-o á exercilos de merceaarios, que se batem 
por um méro compromisso e pelo salario. Nã'o,. o ex.erciLo bra
eileiro nunca foi mercenario. Em to.las as aspirações geuercsas 
des1e povo, em lodas as suas ma11 i festaçõ·is hislori.:as. em lo· las 
os seus. transe.i de amargura, o exercito braziltirn revelou seu 
acendrado patriotismo. o seu d0vo:ame11to á causa ela p 1 tria. 
A culpa não é vossa pessoalmenre. Esta injustie;a, hoje tão com
mum, é filha do meio ern que vivemos. 

D.iscubro 1 he os at.1ema11es dos exageros t.1:1s .mo:bs. 
Não é de b?m t,)m e a:-rka-se a n:h agra hr a socie:h.le ele 

allo a baixo, <1uem hoj~ 11ã·> hoslllisa o exercito de mil formas 
divers~s . 

C:iprichos •la moita e tod•.lS g•lsla:n de puectlr bem. Pi.lcieRcli& 
e espt!remr s <1ue o povo brazileiro entre em convalescença desta 
enfenuida•lti, se i1ão for incuravel. 

llesculpe ao com;;>anhelro de luta, amig·l e aJmira,dor Jose 
de Siqueira Jlenezes » 
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S<i.o considcraçürs cstns do mais dcci-

d ido ininiigo que todos aq nelles rnisera Yeis 

podiam ter, simplesmente porque nilo se 

achaYam dentro da méta constitucional elo 

seu paiz; de um obscurn brnzileirn que 

pt·ocur·a a todo transe honrar o seu berço 

e que seguiu para o campo da !neta uni

camente para desempenhar um deYer ciYi

co e com o unico fito de pngar o tributo 

degratichlo á sua Patria, porem, que en

tl'etanto a uem de sua dignidade, é preciso 

que faça justiça üquelles que, de uma ma

neira brilhante, honraram o nome bra

zileiro. 

Talvez por isso receba cu o cognome de 

j(lgt111fc; porén1, . que importa, descle que 

desempenhei um dcYc1· de conscicncia e 

cumpri , um desejo do meu coraç<io, falando 

a Yerda<le, segundo o preceito de Sá de 

Miranda, o distincto poeta portuguez, cujo 

talento é acatado pelos seus concidadãos: 

Dizei em tudo a vcrd<Jdc 

-Aque1:!1 cm lucioa dtvc.:is 

• 
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Q11c importa. desde qne cm mim mio 

se aninha o pnrtidarismo obcccndo nem a 

paixão odiosa? 
-Era chegada a occasiüo de se conhecer 

o valor real de cada individuo J;í h.avin 

cchoado por todo o circulo snpc!'ior do 

acnmparncnto n noticia da rcsol11ç.tio do 

commn ndo crn cll<'fe. que c1·a r<)ccbida por 

muitos c,om a decidida sntisf;H;üo, peculiar 

áqnclles cm qncm !'eponsn.rn a dignidade 

e o cl'itel'io e q11c havia qnnsi 11 nwzcs vi\'i

am a passai· as mais acerbas amargura:-;. 

mel'gnlilfülos n11n1 ln l>yl'intlw de rnb<~rhis 

e dnras privaçôes, e pol' poucos. 11111ilo 

poucos, com o pcí':fll' e a i11decis:"io. propl'i

os do covnrd(~. que ll<ln clr•sr~jani o 1>~~111 

est.ar da sna patrin, dt~.3dl.! q nau~lo tf llt~1·ia qne 

continuasscmos no . .;;fotu-1110 e111 que nos 

acha vamos. 

A's 8 horas da noite j;i todo ncnmpn

nwnto parecia deserto; apenas vi::un-sc• d1~ 

cspn\o em cspa<;o scnt incllas postadns 

qm• gnnrdnvam o qrn• lil<·s era ~nnfindo: 
~ 
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todos repousavam afim de no outro dia 

estarem dispostos :í luc~. 

Nesta noite me competia o quarto de 2 

horas da madrugada ~ís 6 da manhã, sen

do cu á h0ra aprazada despcrtatlo pelo 

sempre afTavel collega Ernesto Teixeira. 

Minha barraca ficava na encosla de um 

~J'ite, perto do cume, frontci~o ao hos

pital e atraz do qual dem(1rava a cidad<~lla 

rebelde. A' noite não só cu como os col

legas erarnos vigiados pelas balas da ja

gunçada infrenc, que de hora cm hora sibi

lavam no alto de nossas barracns e [ÍS 

vezes até as vai·avam. D'ahi podíamos 

Yiginr o hospital, pois ficavamos a cnval

leiro delle. 
Chamei, entüo, meu bagageiro, ordenan

do-lhe qne fizesse café e dahi a poucos 

minutos, jü elle apparecia_ servindo-nos, a· 

mim e a meu rr:fcrido collcga. Desci para 

o men posto e elle foi dormir, pois já ha

via íicftdO de 1c tis 2 hon1s da madrugada e 

dl!Via esfar ha;;;tante fatigado. 
• 
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O frio era demasiadamente forte, pois 

estando eu com Caillisa do lã, ·meias, bom

bachas, blusa, botas e capa de casemira e 

borracha, tendo as mãos nos bolsos, ainda 

assim não tinha movimento nos dedos, tal 

o estado de resfriamento em que me achava. 

Estava eu, então, sosinho, formando mil 

castellos sobre a minha volta á c:pitaJ, 

lançando de vez P-rn quando um olhar para 
~. 

a sentinella, que cabisbaixa achava-se á 

entrada da cerquinha que circurndava um 

pedaço do terra com algumas barracas, 

cognominado de hospital. 

De quando em vez um ai! do ferido e o 

sibilar da bala, que os jagunços, para 
terem a soldaàesca vigilante atiravam so

bre no13sas cabeças. Foi esta uma das 

poucas noites em que elles se conservaram 

mais quietos, talvez desconfiando do que 

tinha de haver, ·porquanto, posto que os 

soldados não soubessem das ordens do 

ataque corntudo previam o que se ~eter

rninara visto corno o General em chefe dera 
H ll 
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ordem para que se arrccadass3 toda a mu

niç:lo que se achava em potlcr delles e que 
\ 

limpassem os seus sabres, começando então 
· • elles a mostrar e a acenar para os jagun

ços, como que aYisando-os do que suspei

tavam. Isto principalmente dava-se com o 

5.0 corpo de policia da Bahia, que se acha

va ~is proximo delles. 
Eram 5 horas da manhã quando come_ 

çaram a passar os soldados baga~iros 

dos officiaes, que iam buscar agua nos 

poços do rio e então dei ordem ao enfer

meiro-mór para formar todo o pessoal' do 

hospital. A's 5 e 40 minutos começou-se a 

ouvir o troar da artilhcria, sonóro como 

sempre, ·agradavel como nur~q.. Então co

meça o fervilhar de gente: levantam-se 

todos a assistir o tristonho espectaculo, 

que d'ahi a horas tínhamos esperança de 

VL~r terminar com a victoria das nossas 

armas. 

A's 6 horas e 10 minutos partiu do com-
~ 

-~ 
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mando em chQfe (11) o signal de artilheriaces

sar fvgo-i11filn teriri -G·' •brigada - ava n

çar. Subimos então eu e os collegas para o 

cume do monte, fronteiro do hospital e de que 

já tive occasião de falar, na encosta do 

qual estavam as nossas barracas e de lá 

aprccü1mos o cspectaculo interessante e . 
tristonho de que era theatro a cidadella de 

' canudos. Vimos então de cá . refulgir a 
espada e brilharem os galões do invicto 

Coronel João Cczar Sampaio, que á frente 
de sua brigada penotrara no arnago do 

reducto. De rebenque em pumho e espada 
alevantada, binoculo ao lado e chapéo 

molle de abas grandes, gesticulava á porta 

da egreja nova como se estivesse numa 

praça de qualquer capital a acenar cnrai

Yecido, afim de cumprirem as suas ordens. 

Depois de estarem dispos.tas as forças, 

parte do commando em chefe o signal de 

114 1 o G••nnal e:n chde foi assistir o as;;alto na trincheira de 

sacco~ lle arf'in, onrll' eslava assestada a maior rarte dà ariilbe_ 
ri11 ua F<i.enda J'elha que foi denominada bateria 7 de Se
temb·ro, porque roi ncs~e 'lia que se tomou a11uella posição. 
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~arga a bayoneta. Immediatarqcntc ~irrompe 
forte e animada aquella enorme muralha 

de peitos descobertos ao limpido clarão do.· 
diurno astro. Lembrei-me então do que 

nos conta a historia da maneira pela qual 
se atiravam ao combate os cavalleiros 

Parthos. Estes levavam á sua frente. tudo 

quanto se lhes antepunha; mas nossos sol-

.• dados não, purque dahi a horas. o imperio 

das circumstancias assim o ordenava. 

Dão-se. signaes para as brigadas avan

çarem; immediatamep.te o brado impetuoso 

do clarim sôa:--5. 0 co!'po de policia da 
Bahia-avançai'. Não sei se alguma cousa 

de grave passava-se por lá, mas só vimos 

gigantes, leões, homens feitos de aço 

avançarem e em um momento mais de 20 
casas foram tomadas a bay0neta e mortos 

os se11s moradores: muralhas de carne 

humana a offerecerem resistencia á selva

jeria idomita daquelles que nada conheciam 

de impossível para impedir o seu deside

ratum; cada veres gelados sobre o chã o, 
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envolvidos no pó vermelho, levantado pel~ 

certeira bala; corp'os exanimes sobre o 

sólo a soltarem os ais desesperadores de 
quem soffre sem consolo; creancinhas ainda 

no verdôr dos primeiros dias varadas pelo 

aguçado ferro do inimigo rancoroso; final

mente espesso fumo do sol , e das casas 

levantava-se para dar o sombreado á apo

theose · sanguinaria da desg1·aça! ! ! ... 

Tudo é funereo, como se no coração de 

todos se ouvisse soar o dobre lugubre do 

campanario! Miserias que repercurtem no 
coração humano como a nota a mais 

plangente das cousas mundanas. 

Tinhamos principiado a admirar os gla

diadores na· arena do combate, quando·o Dr. 

Curio chamou-nos, scientificançlo-nos de que 
as nossas vidas corriam risco e que mesmo 

já hav.iam principiado a chegar feridos. 
Descemos, e antes de chegarmos á base 

do monte avistamos o Alferes Enaud. que 

cançado chegava a participar que o seu 

commandante, o bravo Tupy Caldas fora 
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g~avemente ferido. Immediatamente foram 

dadas as ordens e eu puz-mc em caminho 

com o dito aL'eres e soldados com urna pa

diola, levando tambem, por precaução, um 
pouco de ergotina, visto como o ferimento 

havia sido no peito, segundo nos dissera o 

seu ájudante de ordens, ·e grande derrama

mento de sangue em toda região t.horà.xica 

si estava dando. 

A trincheira onde elle tombara distava 
um pouco menos de meia legua do ponto 

em que nos achavamos, devido a grandes 

voltas que trnharnos de fazer. Haviarnos ca

minhado um bom pedaço quando chega ao 

nosso encontro o distincto e disposto collega 

Ernesto Teixeira, que, tarnbern corno eu, 

apreciava o merito eleva~lo do Tenente-Co

ronel Tupy Caldas. 

Chegamos então a um logar todo descam

pado e onde os jagunços bom alvo podiam 

fazer. 

Ahi o sibilar da bala era continuo; dir
se-ia urna desencontrada philarmonica re-
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gida pela amestrada batut~ da morte,! Lu

ctamos com alguma difficuldnde para atra
vessar este logar, mas era preciso, pois que 

dois motivos imperiosos assim o ordena

vam: a amisade e o devêr. 

Finalmente começamos a entrar ' no acam

pamento da 5'. brigada, que era commanda

da pelo invicto soldado sobre cuja gloriosa 
cabeça queriam bater as agoureiras azas 

da morte. 

Estavam todos os soldados formados atraz 

da trincheira paraá primeira voz investirem 

contra .o inimigo; o bravo guerrcirq havia 

muito a contra-gosto dos offi ciacs chegado 

á. trincheira, e estava do pé, com o binoculo 
encontrado dentro da cidadella rebelde e que 

diziam haver pertencido ao pranteado Mo
reira Cesar( 1' ' ). collocando-o ante os olhos, do 
mesmo modo que o fazia o cornmandante 

da 3ª expedição, frenetico, enraivecido pelo 

modo por que os solcladoseslavan'. atacando 

as casas, batendo com o pé sobre o solo de 

, li>) Esle binoculo foi encontrado den'lro de Canu1li1•, po1 occa

sião do as~alto do dia ~'>de Setembro. 
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maneira a sacudir a sua basta cábelleira, 

fazendo mil a'ccnos e dando gritos, tudo 

isto para ver as nossas armas coroadas dos 
louros da victoria quando veiu maldita bala 

atirada p.or um miseravel, que sem duvida 
na occasião de apertar o gatilho de sua 

malfadada arma devia ter sentido, como 
força extraordinaria a vibrar-lhe todo 

o corpo, um grande remorso, uma visão 

mysteriosa, como se estivesse a lhe dizer: 

miseravel! não matas porque nfio o podes 
fazer; eüe é irnrnortal; desde Passo Fundo 

principiou a sua irnmortalisação e em Canu

dos veiu terminar .. 

Depois lhe devia ter dito: Pois bem mata, 

extingue, porque só o poderás fazer com a 

massa corporca de Tupy Caldas ... com o seu 

nome nunca, jamais o poderús ... elle passou 

aos annaes sagrados da Patria ... é urna das 

clavas potentes da no!:'sa historia; é um dos 

grandes cst.eios que sustentam esta grande 

barca cognominada Republica! ... 
E succumbiu. ~ 
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«Mas si baqueou .foi no chão da historia 

e si naufragou foi no mar da glorian. 

Porem ... terrível illusão! 

Porventura teria succumbido o abnegado 

soldado, que salvara a honra. da Repu.blica 

. e a livrara das garras ferozes, usurpadoras 

e vis na perigosa batalha de Passo Fundo 

onde só a espada de Tupy livrou-nos de uma 

derrota, na ' campanha do Rio Grande .do 

Sul? Infelizmente a realidade transparecia. 

Foi excluido do numero dos vivos o vulto 

sympathico e elegante de Antonio Tupy 

Ferreira Caldas, a alma boa e generosa, o 

espirito Incido e altruista, o soldado valente 

e estima vel. 

Mas resta uma convicção para os que 

prezavamn'o: Em Canudos não pisou um 

official mais valente, calmo. estimado e ge

neroso do que ellc; e si muita cousa lá se 

fez deve-se-lhe unica e exclusivamente, 

como todos sabem. 

· Era um dos elementos mais fortes que a 

H 12 
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legalidade possuía alli. Digo tudo isto de 
• 

VlSll. 

Muitas vezes o vi, assim como aos Coro

neis Dantas Barretto e Dr. Siqueira de Me

nezes, a construirem trincheiras e organisa

rem linhas de fogo. 

O Tenente-coronel Tupy na occasião do 

assalto trajava bombachas e palitot de brim, 

camisa fina, chapéo molle de abas grandes 

e calçava botas pequenas de couro pintado 

de preto. 
A unica arma que trazia era a sua espa

da gloriosa.· 

Achava-se atacado de beriberi e na ves

pera, indo eu, a serviço da chefia do Corpo 

Sanitario, á barraca do commando ela· 1.ª 

columna lá o encontrei e· estivemos con

versando por algum tempo. Manifestando 

elle o firme proposito de tomar parte no as

salto elo dia immediato, eu aconselhei-o 

como amigo e membro do Corpo Sanitario a 

que absolutamente não fizesse, pois o loc.al 

onde se achava entrincheirada a sua bri-
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gada era bastante humido, como já tinha eu 

tido occasião de ver; mas ellc immediata-· 
µiente respondeu-m~ «que não podia ficar so
sinho e 'só gostava de estar no rnei0 de sua 

soldadesca;, que as balas tcrniamn'o, porque 

era encouraçado, jtí tendo duas o attingido, 
urna n'urn cinto qlÍe trazia com uma chapa 

de metal e outra na espada, porém que nada 
tinham conseguido fazer; portanto era urna 

tolice elledeixar de ir»(!!) 

A bala que o matou éra de «Mauser»; 

atravessou o rnusculo ·bicipitl! brachial, fra

cturando o httn1(>ro; penetrou em parte do 
grande peitoral, atravessando o coração 

e, depois de lesar muitos vasos, sahiu na 

regitio dorsal, indo alojar-se ainda no bici

ptte cmral do seu cabo de ordens, sendo 

extrahida no hospital pelo Dr. LucianoRo

cha. (16) 

\16) Pai ece haver incohereucia ou erro ela minl;a parte i:a des· 
crip~ão das regiões em que penetrára a bala relativan ente ao or
denança, mas l~to é explic:;\'rl, J'M'Çcwnto o lofar rm que ie 
achava situada a trincheira era completamente l'l1ei3 de buracos 
e além disso o Coronel Tur·Y tra muito baixo e o seu cabo de 
ordens muao alto. 
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Logo que chegamos junto delle tomamos 
.o seu pulso e justamente nessa occasião 

elle expirava. Voltei-me então para a offi
cialidade da brigada que o cercava' e disse: 

Vosso commandante já não vive mais; bal

dos, portanto são os nossos esforços. Disse 

em tempo isto para que d'epois os que não 

têm escrupulos e tratam de má fé não di
sessem que a sua morte foi devida ao trata

mento. Mandamos depois collocal-o cm uma 

padiola, a qual fomos carregando 'até o hos
pital, eu e o collega Ernesto Teixeira e os 

Alferes Enaud e Mangabeira. De lá então 

mandou-se enterrar e hoje quem for de ex

quisito gosto e quizer visitar aquehas para

gens ha de vêr, á sombra de um frondoso 

joazeiro, á margem <lo Vasa-Barris, uma 

cerquinha, tendo uma cruz ao centro com 

a inscripção: «Aqui jazem os restos mortaes 

do Tenente-coronel Antonio Tupy F. Caldas. 

Fallecido a f 0 <le Outubro de 1897.» 
Quando chegamos ao hospital já havia 

mais de 100 feridos. Começou se o trabalho 
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e cada vez mais augmentava o nu

mero delles. Não é possível enumerar todos, 

assim cómo os mortos, pois que foram 

muitos e faltam-me as notas que tomei so

bre- isto; mas, dizendo que excederam a 

500, falo a verdade. A's 11 horas chegou 

ferido no estomago, por bala «Manulicher .. , 1 

o bravo Major Henrique Severiano; fui,pelo 

Çhefe do Corpo Sanitario, mandado servir 

como seu assistente.Larguei, pois, o meu tra-
• 

balho para tomar conta deste. A's 2 horas 

fui substituído pelo distincto collega, o ins

pirado auctor do Hostiario, Francisco Man

gabeira, que lá ficou até 11 horas da noite, 

quando morreu o valente ferido. 

O trabalho continuava sem tregoas e 

penso que até 6 horas da tarde mais de 

40) feridos entraram para 9 hospital. 

A' tarde começou-se a deitar dynamite 

sobre as casas, pois as nossas forças, na 

impossibilidade de continuarem no assalto, 

entrincheiraram-se ás 9 horas da manhã, 

porque os jagunços achavam-se mettidos 
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em furnas. Nesse trabalho morreu o · bra
vo Capitão Aguiar, pertencente ao estado 
maior do General Carlos Eugenio. 

Voavam estilhaços de paus e de pedras, 
a todo momento, das casas que restavam 
para se tomar e o fogo devorava em suas 

1chamrnas devastadoras tucl9 quanto encon
trav~, porém, o inimigo não cedia mais nem 
um palmo! Um segundo ataque aventurou-se 
e,• posto que me falhe competencia, como 
já disse, para tratar de assumptos exclu
sivamente ele tactica militar, comtudo te

nho direito de opinar como simples espe
ctador e então chamal-o-hei de inconve
niente e inopportuno, pois que só serviu 
para se sacrificar soldados, desde que todos 
sabiam achar-se o inimigo escondido em 
furnas e portanto serem ínfructiferas quaes
quer investidas que se tentasse. (17) 

Deste ataque foi elemento primordial a 5• 
brigada, já muito augmentada pela junc
ção de outros batalhões, e, não fossem es-

(17) Este ataque principiou ás 4 horas da tarde. 
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tar os soldados justrunente indignados 

com a morte de seu bravo commandante, 

. talvez todos tivessem recuado, tal a impe

tuosidade com que foram recebidos pelo 

inimigo. Basta dizer que só um batalhão 

perdeu 48 homens, se não estou enganado.e•~)' 

D'entre os bravos dos bravos saliento os 
Alferes José Narciso da Silva Ramos e Vi

cente Mangabeira, hoje justamente recom

pensados pelo governo da Republica com a 
promoção ao segundo -posto do exercito. (IP) 

Chegou a noite e então começ.amos a an

tolhar um dos mais· crueis e ao mesmo 

tempo dos mais bellos espectaculos imagina

veis: uma cidade incendiando-se! Realmen

te era cruel vêr-se habitações feitas para o 

repouso ele membros fütigactos e para aco

bertar cabecinhas innocentes, que ainda 

não haviam dado o primeiro passo vacil
lante neste mundo ele miserias, corpos al-

\ 18) Supponho 11uc foi o 31· 

l ltl) Peço excu~a aos de!11ais, por n<io me recordar de momen -
to dos seus nomes. 
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quebrados pelo peso dos annos e organis

mos atrophiados pela inficxivel enfermida

de, devastadas pela chamma voraz, que nada 

respeita ... Mas era ao mesmo tempo agra

davel ver..'..se destruir pelo alicerce as mo

radias d'aquelles que se revoltaram contra 

os :seus irmãos e as quaes faziam parte da

quelle antro que resguardava a selvageria 

e a perversidade do castigo ordenado por 

um poder superior .. 

Mas nós não testemunhaYamos aquelle 

incendio com a maldade de Néro ante o de 

Roma. Ellc o fazia po1: mrt índole e coração 

perverso, mas nôs, não, era no cumprimen

to do mais sagrado dos deveres e com o dcs

dcm peculiar ao coraç.ão generoso e cheio 

de fé e mais ainda, pela fadiga de quem 

soffria ha mezcs, por· causa d'aquelles que, 

sem razão, desobedeciam a · quem os go

vernava. 

Durante o correr da noife ouvinm-se 

ainda estampidos de tiros; ao amaphecer, 

porc~m. for<lm elles snbstituidos por bandei-
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ri nhas brancas, que avistavam-se ao lon
ge. Dir-se-hiam fagueiros cysnes a annun
ciarem uma nc va phase, como junto ao Cn

pitolio despertaram a guarnição romana 
ao chegar Breno com as suas tropas! Con

traste bello aquelle que lá se via: Em derre

dor dezenas de signaesinhos vermelhos in · 

dicando que se achavam os guardas da le

galidade _para obrigarem os desviados 

d'ella a se subrncttcrern e no centro d'a

q uella rubra aureola, ,pontinhos alvos, syrn

bolos da paz e da suõmissão! 

Indescriptivel alegria notava-se em todos , 
os semblantes. O inimigo ciue out.r'ora erà 

invisível e mysteríoso, agora ia nos appa

rcccr para dar-nos o amplexo de irmão!. (tº) 

Cheguei n'essa occasifto ao cume do 

monte e avistei os Gcneraes Oscar e Bar

bosa(21) e na trincheira de sua brigada, o Co

ronel Sampaio 

Dirigimo-nos para l::í iam bem, eu e os col-

. 20) Trrrivef illu~ào ! 
" 121) Estavam def:rnle do Ct'111ilerio dos jagunços. 

H 13 
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legas Adolpho Vianna, Medrado e Aristar
cho Dantas. 

Já em caminho encontramos os Generaes, 
que voltavam, e um jagunço prisioneiro, 

trazendo ainda na mão um trapo branco d o 

qual fizera uma bandeira; elle era o ilntu · 

nio Beatinho. Continuamos e poucos minu

tos depois chegamos á egreja nova, diri
gindo-nos d'ahi para o amago do ultimo 

reducto, com alguns officiaes mais, pois os 

jagunços principiaraqi a entregar· se. 

Vi desde o dia effi"'que lá cheguei toda a 
sorte de misorias, porém; como deste em de· 

ante, não; ~é puramente impossível. Pene

tramos em urna ruasinha que tinha um 
correr de casas derrocadas, mas outro em 

pé; n'este é que se achavam quasi todos os 

jagunços. 

Em uma d'essas casas penetramos e a 

impressão foi a mais horri vel: dezenas de 

homens, mulheres e crcanças, mortos quasi 
todos á fome e s(~de e tambcm quasi priva

dos da fala e do mistura com diversos cor·

pos, que, golido~ adormeciam. Compun-
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giu-rne sobremodo a maneira , por que es

tava urna menina de · dez annos, tendo os 

labios cobertos de pús e ressequidos pela 

sêde que rnartyrisava-a sentada debaixo 

de urna mesa, junto a urna velha, coberta 

de chagas, com urna b[1cia na mão, toda 

criYada de balas. • 
A despeito de estar com o coração petri

ficado pelas at_rocidade~ presenciadas nvma 
carnificina de quasi tres mezcs e ~cm va

cillar siquer um só momento , pondo em 

risco a minha propria vida, attrei-me a 

ella para salvai-a das garrn~ da morte. ·e 

então talvez o meu anjo tutelar dirigisse ao 

nosso Delis um psalmo fervoroso pela ex- · 

pontaneidade de acção com que cu _fazia, 
e ao voltar-me vi- em redor os inimigos fe

rozes, empunhando pujantes clavinotes, 

mas foram tão benevolos para commigo que 

me consentiram saliir d'alli illeso! E' que 

elles viram em mim, não o inimigo san

guinario, mas o apostolo bondoso da ca

ridade! 
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F. tanto esta supposição é real, que mi
nutos dopois e no mesmo Jogar foram mor
tos dois soldados e ferido um . official que 
ficou sob os meus cuidados. (2t) 

Voltamos logo ao acampamento e fortes 
descargas começaram a partir do nucleo 

revoltoso. 
Entra em scena o kerosene e as chammas 

proseguem na sua faina devastadora. O . . 
.inimigo vê-se vencido, mas não cede. Sem

pre constante e resoluto, até a morte! Quan
'do voltava eu com os collégas acima citados 
encontramos em uma casa o General Barbo
sa, que ia interrogar o Antonio Beatinho. Mi
litar cumpridor dos seus deveres, valente, 
dedicado, coração nobre e generoso, quali
dade que é o apanagio do bom soldado, elle 
j<i acobertava sob o tccto do seu Quartel Ge

neral duas infelizes que a sorte desprezara; 

mais este apparece e elle, com a affabilidade 
que lhe é característica, fal-o conduzir a sua 
presença. De braços atados para traz, com a 

W2J O i:apilào L11uria110, do 31. 
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cabeça erguida sereno e resoluto, ainda 
trazendo o trapo com que se entregara: eis 

como elle apparece. Com a lhaneza natu

ral, inherente ao sertanejo rude, nos cum

primenta, o General manda desamarrai-o e 
"""~ elle fala: 

«Sr. governador, eu nunca matei nin

guem, por isso é que me entreguei e pedi 

para vir a presença de v. ex., por que 

:sei que é homem civilisado e que sabe fa

lar. Eu venho dizer a v. ex. que acabe 

com esta guerra. porque nós estamos Yen
cidos; ahi dentro não tem mais gente p'ra 

brigar com vmces., por isso eu venho pe

dir p'ra mandar os seus soldados abrirem 

o cerco p'ra nós ir p'ras nossas casas e 

vmces. irem p'ras suas, porque nós esta

mos ahí dentro como bóde no curral_. Ha 3 

dias que não se dorme; está tudo mettido 

em buracos e os meninos so vivem gritan

do, porque estão todos com fome e sêde. 

Seu Conselheiro não se sabe delle. Desde 

que v. ex atacou hontem com sua gente 
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que morreu quasi tudo e cu hoje, vendo que 

morria, resolvi , apresentar-me, afim de 

falar com v. ex. e então fiz um buraco por 

baixo de uma parede e amarrei este pe~aço 
de panno branco n'urna varinpa, p'ra me 

ÇJlf 

deixarem passar. Si isso durar mais dia$ 

vmces. matam todos que estão lá, por isso 

eu peço p'ra deixar cada um ir p'ras suas 
casas e vmces . vão tambem descançados 

p'a~a suas.» (23)-_ 

Após isto foram-lhe feitas varias pergun- . 

tas, ás quaes elle respondeu com precisão e 

firmeza, e, depois de satisfeitas todas ellas, 

retirou-se elle, acompanhado de 4 praças 
para o acampamento donde tinha vindo, 

reunindo-se depois os tresGeneraes para uma 

conferencia com o dito jagunço, a portas fe

chadas.(2.J)Não sei sobre que versou'ésta con

ferencia, porem sei que ao terminar ella, se

guiu o Beatinho sosinho para o reducto, 

voltando mais tarde, com doi~ companhêi-

1231 Foram as pala nas lexluaes deli e, as quacs lümei na occa
sião em que.Jallava. 

O Deatmhd"con\ersava bem e era muito insinuante. 
(2~) Eram feitas de pedra das egreju, 
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ros, os quaes apresentou aoGeneral em chefe. 

Depois, perguntando eu ao ama vel Beatinho 

qual o convenio havido, elle respondeu-me 
-

«que _o General o havia encarregado de 

convencer aos c0mpanhefros que devia!11 se 

entregar com suas familias, pois cá teriam 
casa, comida e tudo quanto precisassem.» 

Não sei se foi ex[icto, nem tive a levian.,. 

dade de perguntar a quem lhe disse se re

almente o era; mas pelo menos me pareceu 

verídico, pois não só elle como os dois 

companheiros começaram a entrar e sahir 

das casas conduzindo grande quantidade 
, 

de jagunços Não sei mesmo como naquellas 

furnas cabia tanta gente! Dir-so-iam for

migas que brotavam, do sólo, tal a manei

ra por que sahiam e a pcrção. 

Mas clles não deixavam de ami udadamen

te disparar as suas armas contra nós: no 

que eram correspondidos. Isto entretanto 

éra explicavel, porquaúto havia um nume

roso grupo que persistia na resolução de 
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morrer, mas não entregar-se, apesar de o 

fazerem seus companheiros. 

No dia posterior (3) as forças ainda per

maneciam nos seus postos e o mesm9 mo

vimento do anterior continuou. O General 

em chefe deu então 3 horas de praso para 

entregarem-se os jagunços, deYido a pouca 
vontade cem que o flrliam, findo o qual 

praso mandaria a ar~ilhcria bombardear, e 

estavamos sobreas trinchciras(2')) quando fo

ram disparados os prime1ros tiros, que de

viam sercle polvorà secca, o que entretanto 

não foi, sobre as ultimas casas e de subito, 
sobre mesmo centenas de companheiros , os 

jagunços fazem fogo sobre nôs de uma ma

neira extraordinaria (2ô) 

O effeito não se fez esperar: ficaram innu_ 
meros cadaveres juncando o sólo, já· Wo 

banhado de sangue! A custa ~ahimos d'ahi 

'25) O Gmeral prcmt'ftro qull ma111laria dar 3 tiros de p0lvo1a 
s1·cca ligo q1:c rxpirnsH· o pra10 por e!le rshpnlado, mas entre
t1111lo logo o pr:rneiro foi 1le bala, ar risra11.Jo a matar lodos uós 
que lá esta\'amo~. 

126) O rio ··~Iam s1cco, p1rd~;.11do s.rcarnr dPm a Ires palmos 
para enconlrar-st! agu:i. 
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para o acampamento, pois os jagunços al

vejavam a todos que viam . No flm d' este dia 

o numero ·ele jagunços prisioneiros elevou

se approximadamente a 600. 

No dia subsequente continuou-se o mesmo 

trabalho do anterior e logo pela. manhã 

apresentaram-se diversos outros jagunços 

fortes e gordos, que muito [divergiam dos 

outros, geralmente pallidos e rachiticos. Se

guiram logo para o acampamento, no leif o 

do rio. (27) 

AhieslaYam2batalhões. que os guardavam. 

No dia 5 11ma fulgurante .aurora rompe 

n'aquella zonn, que em t.udo quer provar de 

quanto é capaz a mngnificencia de nossa 

natureza. 

Não viam-se mais aqucllas densas nu

vens ele neblina, que quotidianamente cir-

• 27 Por engano saliiu na pagina 88 s11b nnmero 26 a nela 
que aqui dt>vi:. ser lida, de1·r111to fazei-o aqui quem a ler, por . 

quanto é ~ó onde lt m cah1mrnlo. 

li li 
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cumdavam os monte:;: situados cm der~cdor, 

occultando o rcgio astro n('m 011via-se o 

canto insupportan•l do fuzil. mas apparecia 

illurninada a fimbria do horisonte. como que 
a indicar-nos a akiçareira nova que haYia 

de surgir e feria-nos os onYidos o canto 
mavioso do cardeal , que em abund.ancia lá 

exbtia: avistavam-se os m•rntcs. tendo co

roados os seus rum<.'s de linda nevP, como 

se fôra o symbolo argenteo da paz e do pro-

gresso. 
A anciedade era geral: qneriamos que 

se désse o desenlace ha tanto esperado, 

ainda mesmo que fosse coroado pelo in

fortunio, impossível quasi n'essa occa

sião. 
EstaYam no acampamento mais de 800 

jagunços e todos eram unanimes em dizer 

que j:í n:io existia o Con .~,.lf1cin . Estavamos. 
eu e os companheiros de visita ao reducto, 

a conn~rsar com o illnstrc Major Frederico 

:VIlira. junto a egreja noca. quando ao la-
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borar o fogo pelo re;-;to .das casas. apenas 

foram vistos 3 homens. Entt1o a tropa co

meçou a entrar pelas demais ruas, vendo· 
se mulheres que, ao inquirir-se lhes se que

riam agua, pois já fallaYarn mal, respon· 
diam-nos que prefcrinm a morte . 
. Circulou, entfio, com o relance do raio a 

noticia sublime.de- Victol'ia! Victol'ia! 

De todos os · 1ados corria gente para o 

centro das ruinas afim de verificar se era 

real o que circulavn. pois voltar para o 

lar era o sonho de todos qne lá estavam. 

Eu fui dos primcir0s a apreciar, por en
tre as ruínas, tudo quauto havia. Horror! 

e mais horror! o cumulo do horror! Só cm 

urna casa encontrei 22 cadavcres já quei

mados, de mulheres, homens e meninos! 

Em urna rua uma mulher, tendo sobre 

urna das pernas urna creancinha e n'um dos 

braços outra, todas t.rcs qum;i petrificadas! 

Em uma porta um jagunço, que pcr·seguia 
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um sargento e ao sahir fora victimado por 

uma bala, cahindo sobre o perseguido que 

prostrára por terra! Em uma furna 12 cada

veres de jagunços. asphyxiados na occasião 
do ultimo assalto! Nem sei se é conccuivel 

mais do que vi! O cerebro do homem não 

pode nem a penna tem força para narrarem 

os horrores alli presenciados; nem mesmo 

sei se me exprimo bem, dizendo horror! 

Mas tudo isso era olhado com o maximo 

dcsdem, porque naquella occasiüo só se 
pronunciava a palavra dôce e agradavcl de 

victoria, sem se .attender a nada mais. Esta 
palavra dôce, porem, fazia esquecer appa
rentcmente tudo.-Sons harmoniosos pnr-

tiam dos clarins a annunciar-nos official

mentc o termino da lucta; as bandas de 

musica formadas no largo, junto ás egrc

jas batiam sonoramente o magestoso hym

no ela Patria e os batalhões com seus res

pectil-os pavilhões saudavam a Patria re

publicana, emquanto chegavam os Generaes . 
Oscar e Carlos Eugenio, cavalgando fogo 
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sos corcéis a unirem-se ao heroico Barbosa, 

que a pé e com seu estado-maior estava re

unido.aos demais officiaes e alguns outros 

que se achavam esparsos pela praça alli 

existente . . Depois <le passada revista ás . 

tropas o general em chefe apêou-sc e le

vantou o seu chapéo ante o. glorioso pa
vilhão auriverde, que altaneiro tremulava 

ao sopro lento da faguE.ira brisa, erguendo 

um fervoroso viva á Republica, que foi 

correspondido por todos os presentes. 

O enthusiasmo tocou ao delírio e para 

mim não sei até onde foi, mas não era pu-. 
ramente devido a ella, porque cu encarava-a 
como consequencia de factos e até não 

pensei' que fosse tão deslustrada; porém é 

que eu via surgir uma nova phase para o 

meu estado natal-a Bahia. 

A genuina victoria a ella pertenceu-a 

moral, porquanto esta não foi otluscada. 

Mais do que nunca ella appareceu altiva e 

sobranceira ao mundo inteiro. Sahiu illesa 

dos vilipendios e calumnias contra ella as-
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sacados, por miseraveis dctul'padores da 

honra alheia. 

Desmentiu pelo o~gão o mais puro. dos 

seus adversarios o conceito vil e ignobil que 
della faziam. Nem siquer a mais leve pe

numbra de duvida e incerteza .PairaYa sobre 

a sua fronte altiva de ha muito, respeitavel 

sempre e ante o seu augusto regaço de 

mater clulcissima e amorosa! 

·Desmentir ao principio com o mutismo 

de quem sofre innoccntemente, deixando 
que os factos comprovem e o materialismo 

triumphe e pelo clarim sonoro '.e fremente 

dizer aos quatro ventos, que eram misera
veis, que eram infames os que a injuria

vam, é nobre, é elevado. E com este .re
sultado, esses espíritos comesinhos que 

nada olham ao quererem detractar dos ca

racteres, os mais sfios, ao quererem enla

mear a dignidade a mais pura, fi~aram na

turalmente tão aterrorisados como o homem 

grego ao vêr a cabeça de Meduzza; porém, 

como têm corações refractarios á acção be-
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ncvola dos idealistas e sentimentalistas ho
diernos, talvez que a ignorancia ainda 

lhes continue a ser o «maior dos males».· 
Nem siquer o nome de um só ftlh8 da 

Bahia figurou alli como cmi1plice de idéas 

monarchicas. (llt!J Até mesmo não u creio que 

as houvesse; e ~e algu<~m que lá esteve o , 
affirmar não apresentará. certamente, as 

provas patentes de suas asserçôcs , porque 

ninguem pesquizou mais esses negocios uo 
que eu, para quando fallasse ser com a 

base precisa de quem tem convicção. E a 

quem quizer contradizer-me perguntarei: 

quaes as provas qne me apresenta, a menos 

que. não sejan1 futeis? 

Salvo se forgical-as ... 

(27) Ap~nas roí encoutra:la em nm llahú velho urna carta cir
cular impressa, cio Sr. Dr.Se\eriuo Vieila. dirig;c.Ja a um sert:t 
nt'jo, peclindo o sen apoio para sua candiilalur~ ao cargo tlc De
putado íederal ,•m u111a eleiç.1\o que ia se elTecluar e lngo desco
briu-u q 1:~ o llr. Stwr 110 eia monarchist~. o· que proleslt>i, 
lnt>udo Yer a loucura e hi\ ial1elade que estig1r.altsa\•a ~~ta 

as~uçào. Diz- ~e que fornm cncontra<lc s diversos documento•, 
111as para que não apresentaram .ou 11prrsrnla111 ? C11·io que ellrs 
uào ~ão mais do que somnamh1;Jis111os jacobinos. 

• 

Dig1112ed by Google 



.l'";,li!\G 411 '1 

96 MARTINS HoRCADES 

Canudos não era mais do que um antro 
de ignorancia, que o medo e a covardia de 
alguns tornaram em um reducto quasi inox-

• pugnavel. Pouco importa que me taxe111 
de bairrista e pessimista por essas conside
raç.ões; o que não poderão chamar-me é de 
coyarde e apaixonado. Não quero proYo
car discussões. porque não me conYencc

rão do contrario daquillo que vi e o meu 
fifo é outro. Fazem-se passciatas e a 

artilheria salva; percorrem-se os destroços .. 
para augmentar a cstupefacção e interro-
ga se curiosamente os jagunços prisionei
ros. Dormimos esta noite mais tran
quillos . sem prcoccnpaçücs outras ,que a 
de voltar ao lar estremecido, compungin
do-nos apenas a maneira por que pass<warn 
os pobres irmãos prisioneiros. 

Principiou-se logo neste mesmo dia a 
fazer excavnçtícs na casa qu0 diziam ser o 
sancttlario e poucle-sc unicamente retirar 
os destroços cl::1s paredes e telhado que 
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haviam cahido no chão, encontrando-
. se com este trabalho, feito pela digna Com

missão de · Engenheiros, centenas de san

tinhos, quasi todos de barro e que haviam 

cahido dos seu~ altares com o choque das 

balas que lá batiam, ficando tambem sem 

braços, cabeças, etc, como se fossem curn

plices na rebellião alli supplantada! No dia 

immediato (6) continuou-se a trabalhar e ás 

11 horas foi encontrado o cadaver de um 

individuo de côr parda, estatura regular, 

cabellos longos e quasi pretos, tez queima

da, olhos aprofundados e' que pareciam ser 
grandes, bocca rasgada, sem dentes, bar-, 
ba longa · o grisalha, dedos compridos e 

unhas aparadas, pés grandes e descarna
dos, assim como todo o corpo, mostrando 

passar uma vida de duras privações; ves

tia ceroulas e camisa novas de algodlio

sinlw; tunica azul, tendo aos pés alperca

tas novas; achava-se envolto em uma es

teirinha fina, vulgarmente chamada da Cost&., 

e que foi reconhecido ser o de Antonio 

H 
. 15 
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- - ---- -

Conselheiro, o bandido-chefe da horda Ca

nudense. A cova cm que elle achava-se 

tinha pouco mais ou menos 10. centímetros de 

largura, para 2 metros de comprimento, (Z!t) 

Não sóo Capittío Jcsnino Lima (-3º) como tam

bem os proprios jagunços e algumas pessoas 

que là estavam entre as quaes os collegas J. 

Pondó e Pio de Souza. residentes no Itapi

curú, por onde ello havia passado, reconhe

ceram a identidade do c:ubver. Foi então 

retirado da cova e photographado pelo Sr. 

Flavio do Barros, photographo cxpodicio
nario o irnmotliatamente lavrou-se uma 

acta, assignada pela Cornmiss<'io do Corpo 

Sanitario. designada pelo General cm chefe. 

O estado sanitario daqnella zona nfio era 

muito lisongeiro, principalmente pela grande 

quaotidaclc do jagunc_:os e soldados feridos. 

(\?\ll o r.ndal'l'r e<'ª"' ª collocado 1le la1lo 
(30) O CapiUo Jésnino Li111a f.,i 111~,;o~ia11le em Ca11uJos a11lcs 

tJ,~ l'l'be11lar a reroltu;ft11 e 11;w sl'i 1•,1rrp1e os jag•rnç.-,s km:iram 
ln1lu 1p1e r!J,~ poss111n e o ilz1·ra111 de !:'t sah1r. 

Por esta ra~~o r!le gu:•.rdou rnucoroso c1Jio e auxiliou a to1bs 
as exre<lições. Era c•inhreiolo p· ·la solda le:-i:a por rapif.ifo jiL· 
!Jll1lffJ. 
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* * * 

Começo agora a tratar do facto mais 

importante que se deu nesta revolução e 

sobre cuja realidade talvez ainda reste al

~uem na incerteza. Realmente é ele summa 

gravidade; mas não me arreceio de tornal--o 

publico, porqnnnto <'· n ~inccrn exprcss:io 

ela verdade e ninguem m'o podcr:í. con(('S
tar, salvo os caracteres baixos, pois elelles 

nada duvido, mesmo se o deixasse de fazer 

poderiam me chamar de covarde e ficaria 

esta pallida descripçilo com mais uma 

grande lacuna, alérn das muitas que j<í. 

possuo. Escrevo com toda a independencia 
. ' 

.. pois não me podem tolher à liberdade de 

pensamento , que me outorga a Constituição 

Nacional e ponho (t margem todas · as con

siderações pcssoaes manifestadas ate na 

magnitude do coração. 
Talvez que pelo ouzio do meu proceder 

sejam-me atiradas as maiores churdas. 

Por<Sm qn8 importa se os espíritos eleva-
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dos reconhecerão que proftigo um acto de 

inteira selvageria, proprio da Africa em
bryonaria? 

Perguntar-me-ão os QUe -me derem a 

honra de lêr: E para onde foram todos os 

prisioneiros de~de que aqui não chegaram? 

E' disto que vou tratar. 

* ,,. ,,. 

Em primeiro logar peço permissão ao 

rcsponsavel pelo destino de todos clles para 

dizer como o inspirado auctor de D. Jayme 

em seu pocmeto Se!llwr, Ntw!: 

Se phraze menos nobre ou menos àtcade 

ferir o vosso ouvido, em met. protesto, 

exemplo ·encontrareis, preceito, e aresto 

dos poetas, ienhor, no-c:Absu/utum JUS-. 

Tratam se em classico os assumptos classi ~os; 

porem, com lustre o que não seja illustre, 

nem vós podeis qu~rer, sem que se frustre 

a correcção do açoite em vícios nus. 
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: 

E, para. o meu silencio não ser cumplice 

d 'esse attentado, o psalmo mglorio e mesto 

pablico, e seja elle o meu protesto· 

ao menos é leal! 

Ouvi; Senhor! 

101 

Jamais pensei que tão terrivel tempestade 
desabasse sobro a nossa patria, irrigando 
o seu sólu, não de agua, que era o mais 

preciso para dar vividez áquellas regiões, 
afim de diminuir o depauperamento da 

seivado vegetal alli existente, mas do san· 
gue puro e carmesim de centenares de 

seus filhos, que mais tarde podiam ser de

íen~ores leaes e honestos della, como foram 

de uma sua parcella e que um ardor fre

mente se apoderasse do seu cerebro, para 
defender uma ideia com tanta abnegação e 

com tanta bravura como aquellas com que 

lá se houveram. 
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Se alli rcpclliram com tamanha energia e 

vantagem os seus irm:'ios, filhos do mesmo 

torr{io, sentindo pulsar nas suas artorias; o 

mesmo sangue, s&ntindo os mesmos agrô

res o tragando o fél do mesmo calix do 

amargura, o que não fa1·iarn quando o es

trangeiro auclicioso e rcprolJo quizosse se 

apoderar de um atomo do seu territorio, dos 

seus lJcns o de ~nas farnilin::-·?! 

Porventura 11~0 prcstn11 os mais relevan

tes serviços nesta revolrn;iio, o esquadri'io 

de cavallaria de praças do 31 ·, organisado 

pelo heroico soldado qno se chama Carlos 

Tellcs? E quem foram elles, sinão om quasi 

sua totalidade os sentenciados pelo chefe do 

governo do Rio Grande do Sul, na rcvolu

çfio daquelle Estado a tombarem sob o pu

nhal homicida nos vastos pampas IJrazi

leiros, salvos, porém. por ·este coração de 

archanjo, que possuo o General Carlos Telles? 

Mas infelizmente de nada servio esta por

tentosa lecção. 

Se não o visse, talvez duvidasse a princi-
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pio, esperando que provas cabaes surdissem 

para a minha tlesillusüo ser completa; mas 

feliz ou infelizmeuto eu vi e assisti a sa

crificar-se todos aquelles miseraveis, por

que alli representava um jornal de minha 

terra e era preciso que lhe désse certas mi

nuciosidades para o esclarecimento do pu

}?lico e tambem pelo espírito de curiosidade 

que me tirava da incerteza, para profligar 

convenientemente aquel les factos crimino
sos. E com sinceridade o digo: Em Canu

dos foram degolados quasi ,·todos os pri

sioneiros. 

Noticia punjcntc esta para o coração. bra
sileiro! 

Nos tempos antigos quando a ciwili~ação 

achava-se ainda embryonada numa rachi

tica comprehensão, contlscava-se os bem; 

elo individuo na parte talvez mais civilisada 
da prisca sociedade, e agora, nos tempos 

hodiernos, quando a ~ciencia progredia G a 

civilisação não é mais incognita, numa das 

partes do mundo que se dii civilisada não 
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mais confisca-se, assassina-se, mata-se, 

como se dessa forma extinguisse completa -

mente a mania de revoluções! Bello exem

plo de civismo e progredimento social! Le

var-se homens de braços atados para traz 

como criminosos de lesa-magestade, inde

fesos, e perto mesmo de seus companhei

ros, para maior escarneo, levantar-se pelo 

nariz a cabeça, como se fôra a de uma 

ave, e cortar-lhes com o assassino ferro o 

pescoço, deixando cahir a cahcça sobre o 

sólo-é o cumulo do banditismo praticado 

a sangue frio como se fôra uma acção no
bilitante! Assassinar-se nma mulher, pelo 

simples facto de ser o seu companheiro 

connivente com o que se dava-é o auge 
da miseria! Arrancar-se a vida a creanci
nhas, que ainda não haviam sentido o 

mais leve bafêjo da acção corruptora do 

humanismo, cercbros inconscientes em que 

não haviam vibrado ·ainda sentimentos máus 
e que mais tarde concorreriam para solidifi

car a muralha pujante que sustenta as 
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crenças republicanas-é o maior dos bar

barismos e dos crimes monstruosos ,que o 
homem póde praticar! E além de tudo, estes 
prisioneiros estavam isentos de quaesquer 

castigos pelo juiz o mais probo e severo,--a 
sciencia, porquanto a physiologia diz que o 

fanatico é irresponsavel, é inconsciente; e 
ainda as leis de guerra do nosso paiz, corno 

de todos, supponho que garantem a vida 

do prisioneiro. 

Mas entendeu-se que alli a lei era a força 
e o juiz o punhal. Que horrível decepção 

para nós! vermos ha pouco tempo o Negus 
, Menelick, soberano da Ethiopia, um paiz 
que pelo menos não se acha collocado na 
ordem dos ci vilisados e tendo até o cogno-

.· me de barbaro, dar tão bello exemplo de 

generosidade e respeito e tão nobre ensi
namento aos filhos da Apennina, fazendo 
com que o mundo inteiro o considerasse 

não mais como um barbaro, mas um mo

narcha generoso, que soube tratar com 
mais cavalheirismo os subditos do filho de 

li lü 
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Victor Emmanuel do que elles consideran
do-se ciyilisados; e agora quem represen

tava o governo de um paiz civilisado, em 

·completo antagonismo com aquelle, sem a 

devida ordem e sciencia deste; mandar ex

tinguir todos aquelles que mostraram ser 
valentes, constantes e resolutos, qualidades 

tal vez as mais esseneiaes para o homem da 
guerra, que deram uma excellente lecção 

aos homens governantes e governados, é 
barbaro, é deshumanol (31) 

Como não posso punir com severidade o 
\ 

auctor de todos esses actoii vandalicos, for-

neço deste modo os dados precisos á His · 

toria para a sua punição moral e ante os 

mem; concidadãos apresento o meu protesto, 

para qua não pensem que todos quanto lá 

estiveram foram conniventes com aquella 

immoralidade. E supponho que ·nenhum 

t31JPresumo não ter lido sciencia disto o governo doSr.Dr.Pru
denle de &loraes, porque faço delle um conceito muito elevado 
e portanto acho-o incapaz de sanccionar crimes desta ordem, 
mesmo porque lambem sei que se occullava tudo do corerçlo e 
bravo Marechal Billencourt. 
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dos meus collegas applaudio semelhante 

ideia, desde quando foi dentre .elles que par
tiram os primeiros protestos, sendo dito ate 

por alguem a um; ao profligar o que se 

praticava: 4<0lhe que o Sr. está numa praça 

de guerra; acho bom que se cale.>> O nosso 

collega, hoje medico João Pondé, sabe disso 
perfeitamente. Pouco importa ainda não ter 

tido alguem a coragem de narrar estas atro

cidades, não ter querido 5cientificar a nossa 
sociedade sobre isto, afim de elucidar com
pletamente a questão no seu espírito. (3~) Fa

ço-o eu; esperai ei o castigo do meu ouzio, 
já o disse. Lá poderiam assassinar-me .atraz 
dos montes sem que ninguem, o ·soubesse 

(32) Actualmente está nesta Capital um cidadão que esteve 
cc.mo auxiliar da Com missão de Engenheiros, em Canudos, que 
ao sabl'r da maneira pela qual eu me externava nesse livro, 
quando ainda no p1 élo, disse-me que não achava bom proceder 
eu por esta forma, porqlle ba certas cousas que não de".em 
ser dilas e que «sabia que linha-se degolado os j~guq·os 

pórem que lôra chamado no Rio, pelo.Allnisho lia Guerra, para 
dizer rn era real, m2s 1Hr«nd1 u que não sabia de cousa 
ai guma, plrque flão. era tôlo para {azet º"· Pois digo eu 
porqlle sei e se sei é p01que li. 
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como quizeram fazer com o criterioso cor
respondente do Jornal do Commercio, do 
Rio, capitão ·Manoel Benicio, mas aqui, não, 
todos saberão e eu serei vingado.(33) E quem 
o responsavel por essas atrocidades? Na
taralmentc ninguem agora quererü assumir 

a paternidade dellas, mas eu posso asseve
rar com toda convicção que são filhas legi
timas do com mandante da 4.ª expedição ...... 
Se não quizesscrn que eu dissesse isto ar

rai1c2.ssern Vi tarnbcm a minha cabeça quan
do prornetti fazcl-o. 

E' 1)reciso que s :~ trate, dessas cousas, 

para que e:--;ting8 --: c: in : :) fum do nosso paiz 
esses costurn 2s 01·iun ~lo s da deg2nc:· 2s~en

cia social, sem o que nunca poderemos 
anelar com a mesma altivez de outr'ora. E 

!33l Quando chrguei em l\l1J11fe-Santo, soube que haviam 
mandado tle Canudos uma pessoa aai:1 de chicotear o Capilão 
Manoel Ilenicio e 1111·,.z lra:13formal-n em nada, pelas mentit·as 
que tinha manda1lo e111 correspon1le:1cia para o d orna; do Com
merciO•• Não sei se foi real, porem correu com~in~istenci:i este 
boato e quando sahi de Queimadas deixei o Capitão Benlcio, que 
sahi1·a de Monte-Santo 3 IJoras antes da que realmente preten
dia si.hir, dizendo-se que a isso deve·u não reetber o que lhe 
.llavll\m reservado. 
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depois querem acobertar tudo isto com o 

largo echoar da victoria, como se não ti

vesse sido esta desnaturada! 
De que servio-nos ella? .. Ella não foi mais 

do que um pacto vergonhoso, realisado a 

sombra do auri-verde pavilhão e escudado 
pela effigie da Republica ... 

No entretanto, si se quizessse podia ter 

sido gloriosa para todos nós. 
E para affirmar o que digo, aqui está a 

prova: quem tem seguido com a devida at
tenção todas as minhas narrativas deve 

ter notado bem a parte relativa ao Antonio 

Beatinho. Pois bem. 

Será ou não um convenio o que se deu 
referentemen te a elle? 

Prometteu-se ou não poupar a vida, não só 

delle como de todos os seus companheiros, e 

mais, dar-lhes os meios de subsistencia de 
que careciam? E qual o fito de todas essas 
phantasmagoricas promessas? · 

Seria para poupar maior derramamento 
' de sangue da parte dos inimigos? 
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Se f'oi, como mandar-se, após estas illusões 
sarcasticas, degolar atraz dos montQs áquel-

les a quem tinha-se, pela palavra, empenha

do a honra e a dignidade, manchando a nossa 

raça, desmoralisando o governo do paiz e 

a Republica? Antonio Beatinho e os seus 
dous companheiros foram os primeiros de
golados na primeira turma, composta de 
18, ás 8 horas da noite do dia 3de Outubro!!! 

E falar-se em victoria, desde que seu brilho 

foi mareado, o uniforme do corpo militante 
foi enchovalhado e foram chafurdadas as 

vestes desta deusa magestosa que synthe
tisa a Republica!! Era o apogêo da miseria 
e do cani_balismo o que ali estava a dar-se. 

Vandalismos que repercurtem por todo o 

hemispherio como um latego ingente das 
vociferações selvagens! 

Nos tempos modernos, de idolatrias re

volucionarias e convulsões intestinas, cas
tigar-se com o punhal todos os submetti
dos numa revolução, é extinguir-se a hu

manidade inteira, só sobrevivendo inco-

.··_, ..... ~~ 
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lumes nesta cntastrophe de sangue, os que 
empolgaram· bôas posições hierarchicas-os 
mandantes. Tambem responsabilisar-se 

uma classe inteira por factos praticados 
por um só individuo sem o assentimento 
de todos, o que digo de bom grado-, é uma 

injustiça clamorosa, um crime e tão gran
de, que pode o infractor ter severo castigo 
desde que nella existem corações cheios de 
fé, espíritos cheios de luz e cerebros onde 
repousam as mais verdadeiras crenças ... , 
onde existem personalidades que pelo seu 

merecimento conquistam a admiração e a 

estima dos seus compatriotas. Lá ·mesmo 
uma das glorias . do nosso exercito, 
um dos verdadeiros heróes daquella san
guinolenta campanha,C:ao ter sciencia da 
sorte destinada aos seus irmãos, disse não 
compartilhar desse festim de sangue 
nem tão pouco assumir · a responsabilidade 
daquellas atrocidades. Esse era digno .do 
nome brasileiro. Não quero declinar o seu 
nome para não feril-o na. sua inodestia, e 
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para que não surda incontinenti a burlesca 

inveja dos vis adversarios. Assim como 
profligo os actos de pura insensatez e per
versidad~ praticados por um, louvo e enal

teço a acção meritoria de quem ao receber 

não pequeno ferimento quando assestava 
um canhão no monte canudense recolheu

se á sua barraca e lá mesmo, lno theatro da 
guerra, ouvindo o sibilar da bala e o som do 
clarim,· acercou-se da mocidade para cica

trisar a sua ferida sem querer vir em de
manda da Capital, para receber maior 
somma de confortos e vangloriar-se pelo 

sangue precioso que derramou em prol de 
sua Patria; de quem agio no campo de ba
talha com todo o ardor do guerreiro cora
joso, sem que ao menos o seu nome fosso 
pronunciado no centro populoso mais pro
ximo; de quem por fim, ao regressar ver

dadeiramente victorioso, evitara qualquer 

manifestação do apreço por parte dos seus 

concidadãos, providenciando para que che

gasse a estâ'capital ás horas mortas da noite . 
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A que era devido tudo isto? A sua com

provada rnodestia. 

Mas, apezar das declaraçõos forrnaes de 

um co-responsavel nos negocios bellicos da

quella zona, não foi desviada uma só linba da 

rnét.a do prograrnrna que havia planejado 

um cerebro incomprehensivel, e, depois de 

trucidados aquelles pobres prisioneiro:;;, 

nem siquer lhes dava o legado deixado por 
Deu~, para o seu repouso eterno-a terra! 

Eram collocados os seus cadaveres sobre 
enormes fogueiras e reduzidos a figuras in

formes, depois de soff rerem horríveis con

t.orsões nervosas, como se até o fogo tra
masse contra elles, deixando de parecer que 

«ante o tumulo não se distingue qualida

des»!!! 

Quando os jagunços se apresentavam, da

vam a um determinado official os seus no

mes e depois por aquelle arrolamento ia o 
official designado para esse fim fazer cm 

presença de todos quanto estavam no 

acampamento dellel!;, a ch3Jlada para a 

H 17 
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============================ 
morto, tí. semelhança da que se faz do es

tudante para o exame. 

Acontecia cortas occa~itíos estarem muitos 

daquolles misoraveis dormindo e serem 

acordados para se lhes dar a morte. Depois 

do. feita a chamada organisava-sc aquellc 
batalhão ele martyrcs, de braços atados, 

arrochados um ao outro, tendo cada qual 

dous guarda$ , e seguiam ... seguiam para 

ainda urna vez provar ~abalmente a sua 

coragrm infimorat.a .. . C<lminhavam um pe
queno pedaço de terr<l o l:í ia sendo assas

sinado nm apôs ontro . .. Ernm encarrega

dos deste serviço dous cabos e um soldado 

ao mando do sanguinario Alferes Maranhão, 

os quacs peritos na arte , j:í traziam os .seus 
sabres convenientemente amolados. de ma
neira que ao tocarem a carotidn, o sangue 

começava a extravasar-se, sondo então dece-

pada toda acprnlla rcgWo, de modo a produ

zi1· um jorro de sangue, tendo pouco mrüs 

on menos 2J contimetros Llc C$pcssura, cm 

circumfcrenc~. 
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Eram atirados á sua face, os maiores vi

tuperios, mas elles os enfrentavam com a 

serenidade do indefeso; pr.ocuravam arran-
' car-lhes revelações, mas elles as· faziam 

com o mutismo; finalmente mamlavam-n'os 

dar vivas ú Republica, mas elles diziam 

preferir a morte, e era dando vivas ao «Bom 

Jesus Conselheiro» e Bollo Monte (l1) que ca
biam fulminados pelo punhal ela legalidade 

(se bem mo exprimo) aquelles homens dignos 

do nome brasileiro!! Sim! Faziam jús ao per
dão, porque eram brazilciros como os re

voltosos de 6 de Setembro e dos pampa

rio-granclenses. Desde que aq uillu era uma 

revolução e tinha um fim como todas, pre-
' sumo não pensar mal pondo-a no mesmo 

plano que as acima citadas, tendo unica

mente urna cousa que a divorciava dellas: 

ó que o estado mental elos revoltosos de 
Canudos era extremamente prccario, devido 

ao fanatismo que havia innundado o seu 

• 
l:ll) Era es·sa a du110111ina~ào •!UI! ·~lli.l> 1lav<1ru .a Ca11UJds . 
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cerebro, o que não se dava com os demais. 

A principio eram os jagunços executados 

á noite, porém depois como que se tornou 

isso cousa naturalíssima e eram ellos sup

pliciados mesmo ao clarão dourado dos 

raios solares, e as turmas duplicaram, tri

plicaram e quadruplicaram!! Depois de as

sassinados eram os seus cadaveres empi

lhados e sobre elles collocava-se grande 

quantidade de lenha e então terrível fuma

rada espalhava-se por todo o acampamento, 

a annunciar o exterminio das victimas como 

a trombeta do Horeb a predizer a sagrada 

lei aos apologistas do Moysés da Biblia. Incrí

vel, inconcebível que houvesse dentre os bra

sileiros um coração tão empedernido! Nem as 

multiplas campanhas nem as provações 

mais torturantes, nem o rancôr mais. feroz 

permittem este vandalico procedimento. 

E _não fallar-se, para que elle continua

damente se· reproduza afim de enlamear, 

atrophiar, matar o nome desta perola mara

vilhosa, vigiada pelo Oyapoc e o Chuy! 

r 
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Não! Servi da maneira, a mais dedica

da a minha Patria nos desertos campos, 

onde passei as maiores miserias dos meus 

19 annos e quero ainda uma vez prestar

lhe um serviço, ainda mais relevante, apon

tando-lhe aquelles que abusaram do seu 

nome, para commetterem crimes tão atro
zes. 

Prestei os meus serviços com a maxima 
devotação, embora fossem elles insignifL 

"" cantes, e para enaltece!-os, é pre-

ciso que aponte factos que incessantemente 

lá se deram. Resta-me um consolo: !'-Tão po

derão atirar-me á face o epitheto de covar

de, porquanto não vacillei um só instante 

em seguir para as posições mais arriscadas, 

por me impellirem a isso o dever e a honra. 

Quero, porem, repito, deixar bem patente 

que nada tem de responsabilidade a classe 

militar, porquanto é ella, como todas, suce

ptivel de ter em seu seio espiritos sensatos 

e desvairados e não foi connivente toda 

ella com aquellas scenas degradantes nem 
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deu seu assentimento a ellas e se pareceu 
a tod0s que a observavam, quando em uc~ 

ção, que intluio para que se désse aquelle 

resultado, é por que obrigada pelo re
gímen disciplinar, não podia dai· expansão 

ao seu justo ressentimento, a menos que 
incorresse nas penas de seu codigo. 

E não foi esta somente a razão: Ainda que 

ella gozasse desta liberdade, muitos dos 

seus membros não o fariam, porque, a 

exemplo das demais profissões, o indivi

du0 tem dous modos de pensar, um interno 
isto é, do intimo da sua alma, da sua con

sciencia e outra exterior, is.to é, relativo , ao 

colleguismo, afim de poder engrandecer a 

sua profissão. Em todas as hypotheses isto 

são maneiras de pensar, são expansões de 

consciencia e convicção, que todos nós so

mos obrigados a respeitar sem a exaltação 

propria do ignorante. Talvez nem todos da 

respeitavel .classe, onde conto bons e dedi

cados amigos, se conformem com a minha 
opinião franca e decidida, taxando até os 
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mais apaixo11ados essa descripçiio d.e r9le!!i 
e inveridica, porém aquelles que se exter

narem reflcctidarnentc, dirão que é a e~

pressão sincera ela verdade o que aqui 

deixo escripto, sendo isto um lenitivo 

bastante ngradavel para mim. (3'') Em tudo 

caso, repito, é o meu modo de pensar. 

(35; Para provar que não é baldada e>ta minha convicção, 
transcrevo aqui a carta que em 4 de Ju'ho rio corrente 1.nno 
me endereçou urn 1!Hincto amigo, valen le e illustre official do 
exercito, que co111migo lá serviu, depois 1le ter lido a coll~cção 
de prov:is desle meu trahalho,que eulàr> estava· somente impresso 
até a pagina 110. Fortalece-me e d1sYanece-me S{lbremodo a ma 
nPira por que se expende elle nessa missiYa, vendo eu nas suas 
delicadas pala nas mais uma rro,·a de gentilrw, que ~!Tectuosa
mente dar1ui agradeço. Não publico o seu nome por exten,o, 
porque nlio quero t.razr,r-lhe incommodo corn isso, des.Je qne 
é milttar e faço esla Lranscrip~.iic sllm a sua ordem e sciencia• 
entretanto se nnis larde .fôr pr~.ciso, tar,.i, porquanto lt>m elle 
baslanle homllridade e altivez para sustentar a sua oprn1ão· 
hcsta carta ell'iltida. V1mn portanto ns leitores 11ue os desapai
xonados já começam a julgar o n.en procedimento. ccrrecto e 
altivg. 

É e~se o re;ullado qne me adYem da puhlicaçào do rr.eu livro 
- a justiça. É um militar quem diz: _ · 

«Jleu cm':) Horcades: 
Acabei de lêr e envio t·.~ pt:lo portadtlr o teu b·~llo, vil'O e emo

cionante lr:ibalho, que não é como disse8le uma pallula des;iri. 
pção do que viste e ohservaste, mas nm fulgnra11le e bem tra
çado esboço da trajetlia de Canudos. 

Li-o de um trago e l~ndo-o senti ª'; mesmas (•.moçrjes que 
abalaram-me a alma qua11do presenciei os facto.; qutl t:lo pri-
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Não sou suspeito. Pode quem quizer pen

sar que os actos que verbero são plausi

v~is; eu é que não os posso absolutamente 

acceitar como tal nem podem elles se co

adunar com a min.ha indole e educação; e 
acho . que este deve ser o pensar de todo 
homem educado. 

Mas .. ,enfim que durmam esses factos 

vergonhosos o somno do esquecimento, 

para que não façam corar as nossas faces 

quando em terras alheias ... 

-E não tertí, porventura, remorso o auctor 

de todas estas crueldades, parecendo-lhe 

que uma grande . fatalidade acha-se perto 
de si ou que a visão da desgraça está de 

bruços sobre seu leito, nas occasiões em 

que vae nelle repousar, com o seu olhar 
phantastico. encarando-o como aquella 

morosamer.le descPrveste no leu livro. Pena é que eu não sa
lisllzesse ror inteiro a minha curiosidade, :1companbantlo·le até 
o Om o teu presenli1lo e nobre brado M iudignação contra os 
barbaros degülamentos que envergonharam o auje da victoria 
das nossas armas e que macularan1 o brilho <las nossas espadas 
rara o publico, apezar de não terem ellas se embebido no san
gue dos prisioneiros. 

Adeus-Abraça teu amigo affecluoso-E.» 
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tão cruel que se antolhava a Orlando em 
todos os passos que dava, após as barba
ridades commetti<.las nos santos corações 
que o cercavam? N~.o o desejo que tal acon
teça ... e el'l.tão, para não ser mais prolixo, 
peço-lhe permissão, para ainda uma ve2 
paraphrasear o inspirado auctor de D. Jay

me no seu poemeto já citado: 

.· 

Senhor não desprezeis o meu protesto! 

por Vós por nós o formulci.-por bi!m!! 

H 
IR 
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*o fim ~o capitulo anterior havia eu in

terrompido a descripção de nossa vida no 

acampamento, para tratar de outros fa

ctos, de palpitante interesse. Agora, porém 

continúo a róta em que ia, cumprindo-me 

fallar da nossa partida de Canudos. 

Após o cnthusiasmo dos primeiros mo

mentos da victoria começou-se a demolição 

de todas as edificações existentes, já tendo
se en.contrado, como disse em outra parte, 
o cadaver do bandido--chefe de Canudos, 
de cuja limpeza e desinfecção fui eu incum
bido. 
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F.m primeiro Jogar foram collocados bar
ris de polvora sob os alicerces das egrejas 

noca e celha, sendo ellas immediatamen

te destruidas. Feito isto, tratou-se de pôr 
em pratica o plano traçado pelo General 

em chefe; «Não dei~ar .ficar de pé nem um 
só páu que indicasse ter havido alli uma 

choça, siquer.n 

Foram design&dos por grupos os solda
dos de uma brigada, dirigidos pela distin

çta commissão de Engenheiros, que, incan

savel como sempre, executou perfeitamente 

as ordens emanadas do commandante cm 

chefe. E restam, apenas, hoje naquellas pa

ragens tüo tristemente celebrisadas, mon_ 

ticulos de pedras e terra avermelhada, que 

indicam de modo muito vago a existencia 

apparentemente prisca (k humildes habita

ções e ossadas de cadavercs humanos, que 

seniram de ludibrio a homens civilisados, 

a branquearem aquem e além, osculados 

ao bruxolear da aurora pela brisa dos nos

sos sertões e rí sombra dos montes acinzen-
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tados que assistiram á immolação da

quellas victimas e agora olham placida· 

mente para suas ossadas, esperando o dia 

terrível em que vá expiar as suas culpas o 

perverso coração que só se saciou com o 

trasbordamento cruel do sangue dos seus 

irmãos! 

E será então applicavel a celebre phrase 

attribuida á rainha Tomyris ao ser decepa

da, a cabeça do grande Cyro: «Sacia-te de 

sangue, barbaro, depois de morto, já que 

em vida nunca te saciaste» ... 

·-Porventura dará ideia exacta do que foi. 

aquella verdadeira hecatombe o que agora 

se encontrar por lá? Absolutamente não. 

Para martyrio de um criminoso só se vê a 

prova.palpitante do canibalismo que lá hou
Ye; do mais restam apenas os milhares de 

estilhaços das granadas da nossa artilheria, 

a infinidade extraordinaria de capsulas dos 
v. 

nossos fuzis e as innumeras ossadas dos ani

maes que rara lá foram. O vegetal devastado 

pelo canhão naturalmente hoje já cresceu 
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de novo; a terra revolta e as cxcavações 

produzidas por trabalhos nccessarios já 

deverão ter retomado seu aspecto normal; 

ainda a grande quantidade de capsulas do 

cartuchos e estilhaços de balas dos canhões 
póde se ter enterrado no sólo, portanto de
sapparecido; finalmente os corvos que de lá 

haviam se afugentado indubitavelmente já 
terão tornado; mas o que ainda, por certo, 

não apparecou foi u bello aspecto produzido 
por aquelle conjunto alegre de milhares do 

casinhas, destruídas pela poderosa força da 

dynamite, assim como tambem não desap

pareceu o vasto lençól de ossadas humanas, 

attestando eloquentemente a carnificina in

concebível de que fôra theatro aquella infe

liz circumscripção do nosso abençoado ter

ritorio! E qualquer morador daquellas para
gens ao passar meia legoa distante de lá 
não terá, certamente, o desejo de fazer-lhe 

uma visita ... 

Começava a humedecer o leito do rio, até 

aquella data completamente secco, e com 
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este ínicio de enchente ficamos sobresal

tados, assim como o General em chefe, que 

t.ratou immediatament.e de t.ransportar tudo 

para Monte-Santo, principiando por encar
regar a cada batalhão que de lá sahia de 

levar os doentes a elle pertencentes, pois a 

febre de caracter typhoide, conforme disse
ram os mais entendidos, ·começava a inva

dir o hospital, ameaçando os enfermos de 

completo extermínio. 

No dia 3 de Outubro ou por uma distinc

ção immerecida on porque o recusassem 

os demais collegas do Corpo ·Sanitario, fui 

incumbido pelo illustre Chefe Dr. Miranda 

Curio de assumir a direcção do hospital de 

variolosos, por ter de se retirar com o seu 
batalhão o distincto Major da policia para

ense; Dr. Antonio da Matta Rezende. Nã~ 

obstante faltar-me a pratica ~recisa para 

exercer tal cargo, como tambem não estar 

recentemente vaccinado, accedi, sem. vacil

lar, ao convite do Sr. Dr Curio, visto como 
acho que, desde que para l{l me dispuz a ir 
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foi para desempenhar qualquer incumben
cia de que fosse investido. Nesse mesmo dia 
segui~para o hospital, que distava meia le
goa do acampamento, com o meu digno col
lega F. Eduardo Cox, como pharmaceut.ico 
e ajudante, e hi encontramos 24 enfermos des
te terrível mal epidemico, (lll) que só tinham 
por guardas assíduos os poucos corvos que 
começavam a sombrear as suas barracas, 
varridas pelo vento fresco que sobrava do 
norte. Quando tive de passar a direcção ao 
meu substituto tinham fallecido apenas 4, 
estando 14 em plena convalescença; sendo 
preciso notar que os fallecidos foram de 
«varíola confluente,)) portanto fatal, desde 
que lá não havia os requisitos essenciaes 
para o seu tratamento, pois cuidado e des
velo da minha parte e do meu companheiro 
não faltaram (·i) • 

!36) Quatro del1es eram jagunços. 

1 37) Nào quero com isso absolutamenle dizer que foi de
vido a minha comprlencia sciPnlillca. Anles que o façam, re
conheço f1 nncan t'llte que clla é de etieilo inteiramente 11ullo. 
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Com a sahida dos batalhões urgia a disso

lnç:lo do hospital e dando-se isso a nossa 
presença era dispensavel e devíamos prin
cipiar a nos rcf.irar. o que fizemos. 

Foi a heroica e pujante policia bahiana,. 

aq uella que pOl'tou-se do modo, o mais in

vejavol , valente e resoluta , quem primeiro 

regressou <l Cnpital. (ªª) seguindo-se-lhe as 

briosas e destemidas policias. do Amazo

nas, Pará e S. Paulo. Depois foram man

dadas llh"ersas brigadas para reconheci

mento de alguns pontos, corno l'or;.:eo da 

Ema, C((t11wbrai•a etc, onde alguns prisi

oneiros dizinm hnver companheiros seus 

concentrados, o que absolutamente não se 

encontrou. Destas diligencias fornrn encar

regados o il111strado e valente Capitão Na-

\38) Todo e qnalqnrr cl(lgio que l!zesse a e>sr~ hravos não era 
exagerad(l, enlrelanlo o~ que lerem e>te 1 i vro h~o de observar 
qne muito ligeira111rnte !ralo tle qualqner consa a elles referen
te, porque q1wro o mais que fôr ros,iv<'l furtar-me ãs censu
ras injustas dos ••raixonados, que não se cansarão, armados .:om 
o dcspeilo e a n.t>nlirn, em 111e chamar de hairrisla. ro1em que 
digam os 1Jtosapaixo11ados o modo C(l!'l'ftl(l "sol>ranceiro, por qnP. 
lá ~e bfu,·e e~ta crl;Mte intonerata e iJriu~a que fC chamcu 
-fi· corpo d~ policia tfo Bahia. 

H lü 
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poleão Aché, (39) que incansavcl e correcto 

desde que lá chegou, ainda dessa vez de

sempenhou-se perfeitamente da cornmissão, 

assim corno o ·bravo Coronel Ces ar 
Sampaio, o heróe que todos conhe

cemos no dia 1. 0 de Outubro, -que de um 

modo elogiavel se portou mais urna vez. 

Começaram a partir os batalhões do exer

cito ,que tanto trabalharam para a manuten· 
ção da ordem no · territorio da nossa joven e 
esperançosa Republica e com e}les diver
sos collegas. No dia 14, quando quasi todos 
já haviam seguido, tivemos tarnbem ordem 

de marchar para os nossos lares, eu e os 

collegas Josephino rle Castro e Francisco 
Mangabeira, que fornos encarregados de 

acompanhar um comboio de doentes com 

os batalhões. Part-imos ás 10 horas da ma

nhã e viajamos o dia inteiro, para dormir
mos na Susscwrona, onde chegamos ás 6 
da tarde. Ahi fornos comer carne de cabra 
que arranjamos no caminho e tratamos de 

( 39) O Capilãu Napoltiio Fl'l ' l'Pe Acbé, hoje Major, comma:1dou 
consecutivamcnle 3 batalhões-o 16, 7 e 24, 

Dig1112ed by Google 



bE CANUDOS Á BAHIA 131 

fazer urna fogQeira , crnquanto um jagunci
nho crescido que eu trazia e o meu baga~ 
geiro iam ver icú para os fracos animaes 

que cavalgavamos. Depois de comermos es
tivemos á beira da fogucirinha, a apreciar 

o movimento da força que acampára num 
alto junto a nós e deitamos-nos ao pé de 

um lagedo. 

Partimos tis 4 horas da madrugada, che

gando ao Caldeirão Grande ás 11 horas do 

dia. Descançamos um pouco e <.ls 2 horas 

sahimos, chegando a Monte-Santo ás G 

horas da tarde desse dia (16), podendo en
tão respirar um oxygenio mais puro. 

Ahi ficamos alguns dias, pois eu tinha do 

mandar fazer algumas vestimentas para 

cobrirem os corpos de infelizes que commi

go vinham e os quaes por forma alguma eu 

consentiria que entrassem nesta ci<-lade com 

as vestes trazidas daquelle antro de mise

rias, para o qual parece que o nosso Deus 

não lançt\ra o menor retlcxo de commisera
ção, consentindo em arrancar-se aos seus 
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habitantes, tudo, tuck•, até a propria . vida. 

Monte Santo era enU'io o mesmo que en

contramos quando passamos para Canudos 
com a differença de grassar fortemente a 
vario la. 

Ahi encontrei o benemerito Marechal Car

los Machado de Bittencourt, ministro da 
guerra, que para lá seguiu, afim de pôr 
aquelles negocios, tão desorganisados. em 

ordem. 

E ai de nós se elle para lá não fosse~ Tal

vez ainda tivessemas que contar mais al

gumas centenas de victimas pela fome e 

pela bala. Com a sua chegada a Monte 

Santo os negocios tomaram urna nova pha

se e os comboios para Canudos, que segui
arn espaçadamente, dahi em diante come

çaram a ir todos o::; dias. 

No eampo das operaç<ies não continuou

se a sentir a falta de officiaes que todos 

os dias davam pat'te de doente, afim de se 

retirarem, porque elle os fazia voltar, não 
consentindo que se désse mais o caso de um 
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Alferes .. commandar batalhão, como suc

cedeu. 

Tudo, tudo, tudo mudou, emfim. 

E' de justiça_ tambem registrar aqui o no

me do Dr . Felix Gaspar de Barros e Al

meida, chefe de policia deste Estado, que 

com a maxima solicitude e força de vonta

de, auxiliou efficazmente o governo da Uni

ão na extincção daquelle reducto, que nos 
clesmoralisava. Elle era um dos elementos 
mais poderosos que o governo lá tinha. 

Era o Marechal ministro da guerra em 

Monte-Santo e elle em Queimadas. Procu

rava obter os meios necessarios de que 

precisa vamos e fazia com que não se softresse 
ainda mais, o que tanto supportamos. De 

quando cm vez appareciam animaes novos 

e muitos goneros alimentício$ que elle de 

Queimadas fazia seguir para lá. Eram, por

tanto dous brazileiros que muito se recom-· 

mendavam á estima dos seus concidadãos. 

Se elle não estivesse em Queimadas desde 

o principio, certamente soflreriamos ainda 
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mais acerbas privações. Isto simplesmente 

·provava a boa direcção que dava aos ne
gocios de sua terra, o 1llustre cidadão Dr. 
Luiz Vianna, governador deste Estado e no 
entretanto os seus inimigos procuraram, o 
mais que poderam desnaturar o seu benefi
co proceder, · mas não o poderam fazer, 
posso affirmar. E a prova disso foi o bri
lhante resultado obtido pelo vomitorio que 
deu em seu palacio. Com o ministro da 
guerra tambem se achava, o distincto e 
bondoso Coronel Affonso Pedreira, com
mandante do Regimento Policial deste Es
tado, que por vezes quiz seguir mesmo 

para Canudos, no que foi obstado pelo Ma
r~chal, devido a falta sensível que fazia no 
seu estado-maior. Ao Coronel Affonso Pe
dreira, muito devemos ,nós, p0is era quem 

nos facilitava tudo, além de nos tratar com 

a maxima affabilidade, aliás peculiar neste 

illustre cidadão, aquem ainda uma vez 
agradeço as finezas que me dispensou e 
aos meus collegas, que estou certo têm-lhe 
verdadeira e sincera affeição. 
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No dia em que cheguei já encontrei o Ge

neral Barbosa, que sahira horas antes de 

mim e chegara tambem horas antes a Monte 
Santo, seguindo dous dias depois para 

esta Capital. No dia seguinte chegou o Sr. 

General Art.hur Oscar com o seu estado

maior e nessa occasião já havia partido o 

Marechal ministro da guerra. Ficou som~n:. 
te em Canudos o General Carlos Eugenio, 

que foi o ultimo a lá chegar e só devia se 
retirar depois que sahissem todos os bata

lhões. 

No outro dia resolvi-me a dar µm pas

seio ao cume do monte onde ficam as 25 

capellinhas, que todos quantos lá foram 

conhecem, as qunes dão um bollissimo as

pecto áquella villa. 

A minha excursão prolongou-se por uma 

hora, mais ou menos, para subir e outro 

tanto para descer, pois tem muito mais de 
meia legoa. No cume onde eleva-se a maior 
dellas ha urna fo1:1te cuja· agua é magnifica 
e nesta capella acham-se gravados todos 
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\ 

os nomes dos visitantes, tendo eu tam

bem deixado ficar no alabastrino de uma 

das paredes o meu obscuro nome, es

cripto a lapis. Quando desci estava exhau~

to e banhado de suor, tal o esforço que fiz, 

tal o meu estado de fraqueza, em virtude 

da febre que me atormentava quasi todos 

os dias. 

Nesta praça de operações estavam muitos 

collegas ainda e nesse dia seguia com um 

comboio de feridos o nosso bom e cfficaz 

companheiro Agostinho J. Jorge. cujos ser

viços áPatria e aos scusconcidadãos são ele 

grande montn, assim como outros collegas, 
ü proporção que ordenant o chefe do Ser· 

viço- Sanitario o illust.re Dr. Borges Leitão. 

No outro dia foi dada ordem de marcha a 

mim, Xaxier Leal e Bom fim de Andrade 
com a brigada do Coronel Carlos Tellcs . 

Preferimos a estrada denominada do tc
lP[;ropho, por ser muito mais curta, e fomos 

nesse dia dül'mir na ,'-'u1.r;uda, distante de 

Monte-Santo 2 legoa~, seguindo no ontro dia. 
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muito ct~do, para dormirmos em S. Domingos 

onde d1cgarnos ás 3 horas da tarde. 

• Por me achar com febre sempre de 40 

gr<íus, não podia adiantar muito a viagem, 

de modo qu~ só no outro dia (20) foi que 

chegamos a Queimadas. 

J<í nos nchavamos quasi todos. qne 

pnrlimos juntos ela Capitnl reunidos ahi e 

promptos para descermos á primeira ordem 

do governo, á .excepção de muito poucos, 

corno Adolpho Viannn, que, infatigavel e 

solicito, cõntinuava no hospital 4 de Monte

Santo a prestar ainda com a sua activi

dade os seus proficientes s.crviços; como 

Sahino Filho, fJHe, levado· pelo mais acen

drndo patriotismo e pelo nmor fervido do 

coraç{io de moço, não podia ahandonar 

1íqnelles a qnem elle principiara a dar leni

tivo e conforto. 

Promptos, pois esta vamos todos os mais 

para regressar á primeira ordem e esta 

era tão des<~jacla, prfocipalrncntc por nós, 

que tinhamos vindo de cima e que 3 mezes 
H 
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~----- - -- ------·--- :--- -==-~---=------_·--__ 

já se haviam passado sem que sentíssemos 

o halito puro e vivificante ele urna athmos

phera limpicla, encimada pela vasta abG

bada azulada do fLmarncnto desta «rnatcr 

dulcissima e amorosan, que se .chama 

Bahia. Mas tambem era preciso demorar

mos,,nos alli n1<.ti:s alguns dias, afim de vêr 

que nfio oramos somente nós que de

sempenha vamos com dcdicac~ão e zelo a nossa 

missão. Era tambem o jornnlista insigne e 

cidadfio prestimoso Lellis PÍedade, que, re

presentando a, syrnpa.1hica e piedosa insti

tuição Comifl: Pulriotico du B(l/Jio, dava 

mostra sobeja ele sua grande alma, gene

rosa e bôa. soccorrcndo aos misera veis e 
infelizes sem arrimo, acobertando sob o 

manto grandioso e nobre da Caridade 

aqucllcs que pressurosos a imploravam! E 

o sou grnnde coração não podia deixar de 
abrir-se inteiramente para receber os que 

eram eguaes a elle, seus irmüos, moços em 

que a Caridade encontrava verdadeiros in
terpretes, a darem guarida aos que soffri

am-c consolo ::ios que choravam. 
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Foi assim que elle se irmanou comn~sco 

e, com toda a co1Tcc<;:ão do seu proceder, 

captou as verdadeiras sympathias dos que 

lá o viam a exercer o seu santo apostola

do. Era tambcm o telegraphista intelligen

te .e habil, João Neiva Junior, que, como 

seu chefe e demais collegas, desempenha

vam-se perfeitamente ela imcumbencia de 

que os havia investido o governo da Repu

blica_, attendendo com solicitude a tudo 

quanto concernia ú importante repartição 

federal <le que eram representantes. Eram 

finalmente os distinctos Alferes José e Fran

cisco Sodré Pereira, que, com a bondade 

característica elos corações educados desde 
• 

a mais terna edade na pratica do Bem, re-

cebiam com hospitalidade pouco vulgar 

ú.quelles que regressavam exhaustos e ca

rentes ele solícitos cuidados. 

-No dia 23 ele Outubro recebíamos ordem 

de partir para a Capital ás 10 horas da 

manhã do dia 24, acompanhando muitos 

feridos que ainda cstarnm cm tratamento 

no hospital. 
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A' 1 hora da tarde desse dia chegan1os

.a Serrinha, onde j;í. nos esperava um 

magnifico almoço, servido por muitas bon
dosas representantes do sexo bello Serri

nhense, que assim principiavam a nos re

compensar pelas multiplas provações sof(ri
das por nossa Patria. Eram encantadoras 

jovens a nos offertarem com as suas mi

mosas rnfios o alimento preciso para nossa 

nutriçfio, após dias tão tenebrosos que pas

saramos, após tantas vicissitudes que ha

víamos soflrido. Dir-se-iarn pombas mei

gas e santas que levam após os dias de 
honivcl tempestade o fn1cto puro da herva 

aos filhinhos quasi exhaustos pela- borras-
• 

ca! E' que cllas. apezar uo centro em que 

viviam, scnt.iam tambern o impulso benefico 

do patriotismo desinteressado e süo, e, já 

que o sexo não 'lhes permittia ll)Yar ao 

campo de batalha o lenitivo dôce o suave 

áquclles que soflriam, abençoavam e ser

viam aos que aninhavam no sou coração o 
mesmo sentimento que ellas. 

'' 
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Mais uma vez vos enviamos u mais so

lemne dos reconhecimentos, o nosso cora
ção, oh! virgens castas e puras, que ao 

arfar dos vossos seios produzis a mais viva 

das sensações nos nossos corações bons e 
generosos ... 

Seguimos a nossa viagem e ás 7 horas 

da noite chegamos a Alagoínhas e fomos 

nos hospedar no hotel Central, para no ou
tro dia, ás 6 horas da manhã, continuar

mos em demanda do que mais apetecíamos 

-a Bahia. 

Ahi estavamas e a febre me conduzia ás 

regiões do delírio, quando entra no meu 

aposento o bom e estimado collegaChristiano 

Selmann a perguntar a minha opinião so

bre um negocio: tínhamos recebido um te
legramma em nome de todas «as classes 

sociaes da capital» e assignado pela corpo

raçrw ucademica, a pedir-nos «que adias

sem os a nossa chegada a essa capital para 

o dia 26, porquanto desejavam perpetuar a 

sua gratidão para comnosco de um modo 
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condigno»; porém nós, achando que iria 

nossa acquiBscencia fel'ir a modestia, um 

dos mais sagrados principios da educação, 

resolvemos muito constrangidos não acce

der a esse honroso e delicado pedido; e 

foi essa a minha opinião, dada ao meu il

lustre collega e dilecto amigo. Partimos 

eflectivamente no dia 25, ás 7 horas da 

manhã, e ás 11 estavamos na nossa gran 
de e magestosa Bahia. 

* * * 

A maneira porque fomos recebidos aqui 

ainda está bem gravada na memoria de 

todos e não precisava que eu insistisse so
bre isto; porém, attendendo a que devo 

dar por completo esta descripçüo e perpe

tt:iar urna nrova de gratidão t~quelles que 
nos receberam com tanta generosidade, 

passo a dar uma ideia do que foram as 

festas com que nos distinguiram, todos não 

digo, porém quasi todos os nossos illustrcs 

- • -·"'!!11111 
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e generosos mestres, que, compenetrados 

ela sua verdadeira posiç~o, nobre e altiva, 

sabem sempre abrir os braços para receber 

áquelles que clão patentes provas do ensi

namento civico que clelles recebem e por

tanto honram os nomes de todos elles. · Ou

tro tanto fizeram os nossos dignos collegas, . -
de todas as escholas deste Estado, que ir-

manados pelo coraçi'í.o e espírito com todos 

nós, quizerarn, corno sóern fazel-o em todas 

as occasiões opportunas, dar provas da sua 

completa adhesi'í.o a urPla cansa santa e no

bre como a que defenderamos; a valorosa 

e independente filha de Guttemberg, que, 

inspirando-se no pensamentG de Goethe 

moribundo a pedir <1mais lnz», representa, 

quando dirigida por espíritos desapaixo

nados e leaes, a opini<1o nacional-a im

prensa; o rocter absoluto que só abraça 

in totwn as causas justas e tendentes á 

salvaçfío da Patria, o poder que é supremo, 

porém que [ÍS vezes sofire. pelo opprobio e 

vilipendio, ciue é trahido e até perseguido 
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-o povo; finalmente aquellas que fazem 

o encanto da vida, cujo lemma é suavi
sar as dôres do vivente, é guial-o pelo cami
nho do Bem; quando desnorteado da estra

da recta da exist.encia, é unir-se ao homen~ 

para dar Jenitivo quando soílrc· e com par-

. tilhar das suas alegrias qrn:mdo é fclir., pai:,a 

inspirar a abnegação e a grandeza a·o mun

do inteiro, que formal e pereÍ11ptoriarnente 

muito deve ao seu amor- as dignas repre-

sentantes do bello sexo. 

-Quando chegamôs (t gare da estrada de 

ferro ella estava' completamente deserta. 

Ao apearmos-nos, então do carro foram 

chegando pouco a pouco muitas pessoas e 

desvaneci-me de vêr entre as primeiras 

urna numerosa cornmissão do acrediiado e 

· ant.igo collegio S. Salvador, onde bebi os 

primeiros sorvos da minha edticaçã.o pre
paratoriana , e a qual, representando seu 
illustrado quilo bondoso Director, Dr. Adol

pho Frederico Tourinho que já tl'az Õ seu 

nome t:io merecidamente ligado ií cadeia 
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dos benemoritos da Pnfri:-., Yinha me 

receber o dar-me os ernboras, por ter re

gressado feliz aos rncns larrs. e dizer-mo 

querer tambcm cornpartillrnr das gentilezns 

que nos tribufavam os nossos concidaclfios. 

DeYcr é confessal-o que senti corno que o::; . 

braços de minha miic nos dnquelles jovens, 

irnpollntos ainda da c-:ir1·11pç;fo banal do 

interesseiro o nos q1rncs se apresentava cm 

sua plenifnde a sincÚidndo de quem mn 

Yinlla cingir em d<ko o estreito amplexo, 

por haYcr ressuscitado daq11clla catas

trophc tc1Tivcl. Ern o inicio das homarias 

cxpontancas que corne<:n vnmos, muito im

mcr-_ccitlnmcnfe. a 1·cce1Jer. Doixao, pol'tan · 

to , q11c ílq11c aqui gravada. meus jovens 

muiges. n utinlrn irnmorrcdoura grnlidão. 

Cllcgnrnm cnf:lo nlguns lentes da Facnl

dndo de 1Il'dicina e cnfrc elles o illustrado 

e rcspeitan•l Dr. Antouio Pncifico Pcrcirn, 

o n1llo 1wtis Jil'<H'll!Ín('nf<: d<~ q11nnt<1s colla

borum uaqnelle i11~tilufo ~ei!'ntifico na dolo

rosn <' !11g11lm' qnndrn <l<' Cnnrnlos: o Dir<'· 
li ~t 
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ctor correcto e enthusiasta dos nobres prin

cípios do patriotismo e ela humanidade, que 

soube formar de todos os seus jurisdiccio· 

nadas urna cadeia forte e rígida para suster 

os furiosos embates com os quaos queriam 
nos aniquilar moralmente; o professor eme

rito e illustre, que soube sempre dar o en

sinamento cívico de que são carentes os 

cerebros tenros, que não dão a mais leve ac

quiescencia a paixões desvairadas; o 
homem probo e sincero que tem sabido se 
manter na altura do conceito cm que é tido -

na sociedade; o republicano leal e critcri-

oso, que pela correcção .do seu proceder 
captou a sympathia da maioria dos seus 

concidadãos e fez com que a mocidade que 

partia para lagares donde talvez não vol

tasse, o considerasse seu verdadeiro ídolo e 
derramasse sobre elle o &nhelo perenne da 

sua perpetua gratidão, pelo palpavel inte

resse que tomava por todos aquclles a 

quem elle idolatrava co(no filhos, já con

correndo para o exilo completo dos seus de-
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sejos, jtí advogando a sua causa e o seu 

procedimento ante aquelles r1ue o taxavam 

de estultice, devido ou á completa ignoran

cia de factos historicos os mais rudimen
tares das cultas nações ou por completa 
ausencia de principias altruisticos elevados 

ou ainda por cumulo de perversida:le, ele

vada as cadinho da miseria e da estupidez. 

Foi elle tambem que nos conduziu até o 
ponto em que o permittiam as ·circumstan

cias da jornada, por entre a multidão 

compacta que enchia os graclfs e os pontos 

elevados das ruas por onde passavamos e 

onde as familias generosas e bôas da nossa 
Bahia corôavam, das suas jancllas, as no~

sas frontes, encorajando-nos desse modo a 
combatermos pela Republica, notando-se 

nas physionomias das joviacs senhàras a 

dôce expressão de alegria por tão excepci
onal commettimento, o que as impellia a 
côroar-nos com as flores puras e odoríferas 

dos seus jardins. 

Foi o nosso illustre Director quem, no 
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momento de nossa partida para os invios 

sertões, ao som · vibra11te e onthusiastico 

do hymno da Republica, nos dirigiu a pa

lavra eloqnentc e firme, cxhortando a nossa 

deClicação para e1·guermos o renome da 

nossa Faculdadee ajudarmos a levantar a 
nossa Patria do opprobio, quando o silvo 

da locomotiva decretava a nossa separaçílo; 

foi elle ainda que á nossa chegada, quando 

só trazíamos sobre o corpo os trajes do 
men~ligo, o cansaço e a terri rn_l enfermida

de, haurida na infecçüo do campo juncado 

de cadaveres, mas no coração e no espírito 

a imagem ela Patria, quem nos con

cluzio ao seio dos nossos çoncidadãos e 

disse: 

«Aquellcs corpos cheios elo fadiga e can

saç~ synthctisam o esforço e a convicçào 

clevoüula a uma ideia.» 

-Seguimos da gare da.Estrada de Ferro . 
em cai·1·0 especial , até o edificio da Associa
çào C0mmorcial, onde cspernmos os nossos 

collogas, que, na impossibilidade de rece-
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ber-nos na estação da Estmda de Ferro, 

devido {t falta de aviso da nossa partida de 
• 

Alagoinhas, vieram nos ·encontrar naquelle 
lagar, conduzindo estandartes e bandeiras . 

A scena do nosso encontro me exinio de 

descrever, porque fallécem-me as forças. 
Seguimos cobertos pelos diversos estandar-. 

tes e bandeiras e sob uma verdadeira chuva 

de confetti, parando em frente a cada jor

nal para recebermos as diversas sauda

ções que nos eram dirigidas, até o edificio 
da Eschola de Medicina, onde o nosso illus

trado Director celebrou uma sessão com o 

fim de apresentar-nos as suas saudações, 

fazendo-se ouvir diversos oràdores, aos 
quaes com o silencio demos a mais alta 

prova de • agradecimento, tal era a nossa 

cornmoçi'io, e sendo. dirigida, pelo mesmo 
distincto Director urna allocução aos nos

sos bons collegas, que en1 synthese foi o 

seguinte: «Já acha-se entre vós, meus ami
gos, a pleiade illustre e patriotica dos vos

sos collegas, que partiram em defesa da ci-
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150 MARTINS HoRCADES 

vilisação e dos principias da humanidada; 

mais tarde os seus concidadãos far-lhes-ão 

a devida justiça. 

Eu vos convido para vos constituirdes 

em sessão, afim de votardes um programma 

das solemnes festas que temos de realisar, 

já que para elevarem mais o seu procedi

mento nobre e altruista, quizeram, por um 

rasgo eloquente de modestia, chegar ines

peradamente a esta Capital, não dando 
tempo a que os recebessemos condigna
mente.» 

E nos retiramos em busca de nossas fa

milias, sendo eu, então, acompanhado por 

muitos collegas e amigos até a casa do Dr. 

Adolpho F. Tourinho, com quem residia e 

onde tambem já me esperava grande nu

mero de pessoas, como todos os alumnos do 

acreditado collegio S. Salvador, que me 

levaram nos braços até o interior do edifi

cio, por entre estrepitosas acclamações, 

pronunciando eloquentes discursos diver

sos oradores; aos quaes ainda uma vez 

Dig1112ed by Google 



DE CANUDOS Á BAHIA 151 

confesso-me summamente penhorado, espe

cialmente aos distinctos academicos J_ulio 

Virginio e Luiz Mendes, profesS\)r Cid Car

doso e alumno Ferreira Caciquinho. 

Como é dôce e agradavel receber-se urna 
prova tão patente da solidariedade e enthu
siasmo de coraçücs tenros, onde a generosi

dade e a nobresa acham tão grande campo 
para esplanarcm-se! Como é bcHo e eleva
do para um ente humano si vêr entre braços 

tenues, innocentes, parecendo-lhe elevar-se 

:1 uma altura donde nenhuma potestade o 

pode fazer tombar! 

Como é honroso receber-se tão oxponta
nea mostra de admiração e amizade, par-

tida de quem ainda não conhece o menor 

vislumbre de corrupção e miseria!!. 
E foram estas, unicamente estas, as re-

compensas da minha dedicação. 

-No dia 29 do Outubro teve logar a proje-
• 

ctada manifestação dos nossos mestres o 

collegas, reunindo-nos em casa do nosso 

desvelado Directur. Dr. Antonio Pacifico 
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Pereirá, á praça Duque ele Caxias, onde nos 

foram buscar .os nossos .illuslrcs e genero

sos manifestantes. ús 11 horas elo dia, sen

do uina verdadeira apotheose o nosso tra-

. jecto até o edificio da Faculdade. Ahi . di

versos oradores fizeram-se ouvir~, falando 

pela congregação da Eschola o erudito pro

fessor Dr. Guilherme Pereira Rcbello, que, 

confirmando suas. gloriosas tradicçües, pro-

duziu uma vibrante e eloquente oração, . at

testado o mais valioso da robustez invejavel 

do talento do emerito cathedratico de Pa

thologia Geral. Seguiram-se o distincto col

lega Jorge de Souza, o talento prodigioso 

llo qual muito tem a esperar a Patrin, corno 

um cfficaz auxilio ao seu progredimento 

social, e outros ainda, que abundaram 

nas mesmas ideias. Agradecemos nôs pela 

palavra, cheia de cornmoção e tarnbem de 

inspiraç~io, do nosso collega Etelvino Cortez, 

sendo então r>or nós offerccidos ao nosso 

prezado Dircctor, os diverso~ lj()rt<Jftf!ts e co

rôas de lourus. que nos haviam offertado. 
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Entre estas saliento urna, oflcrcciua pelo 

collegio N. S. Rainha dos Anjos, que teve 
mesmo por interprete um meigo anjinh,o, 
onde a candura scintillava em sua pleni-

tude. 

No dia 31 desse mesmo mez foi-nos ofte

recido um bem acabado marmore, tendo 

gravados a ouro os nomes ae quasi todos 

nós, pela altiva e benemerita mocidade do 

commercio desta capital, que, apezar da 

sua grande actividade, acompanha interes
sadamente toda a evolução político-social 
do r.osso patrio torrão. Ella desempenhon

se perfeitamente, na Faculdade, da tarefa de 

que generosamente se incumbira, pren

dendo num sacrosanto élo o seu gr~nde co · 

ração ao nosso. Ao sahirmos de lá segui

mos para o palacete da Victoria, afim de 

servirmos-nos de um almoço que nos era 

offerecido pelo patriotico govemo da Bahia, 

que assim queria patentear a sua gratidão, 

pelo pouco que fizemos em prol della e da 
communhão brazileira, tornando desse mo-

H 22 
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154 MARTINS HoRCADEs 

do ainda mais manifestado o seu compro

vado patriotismo. 

Eis quaes as recompensas que tivemos: 

unicamente manifestações em que se nota

va a expontarieiclade de acção ele corações 
nobres e altruistas. Do governo, sob cujas 

ordens ficamos na campanha, não recebe
mos a menor prova de consideração do 
nosso acto. Quando partimos, S. F.xa. o Sr. 
Presidente da Republica enviou-nos um 
officio, acceitando «O nosso oflerecimento 
e agradecendo a maneira desinteressada 

pela qual punhamos, á disposição da Pa

tria os nossos serviços.» No entretanto 
quando de l<t voltamos, exhaustos e perse
guidos pela horrivel enfermidade, úem um 
só incentivo nos deu S. Exa. para que mais 

tarde, a despeito das miserias que passa
mos, nós e outros mais sigamos pressuro
sos, quando for mister, em defesa das ins
tituições patrias. Verdade é que quando 
para lá seguimos não tinhamos em mira 

interesse de especie alguma; mas -S. Exa. 

·""~ · .... ~ ..... 
"-<t. 
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DE CANUDOS Á BAHIA 155 

deve comprehender que a justiça é a maior 
das recompensas para os que se dedicam 
devotadamente a uma ideia e portanto era 
muito patriotico e justíssimo que recompen
sasse os soffrimentos dos joven_s legiona
rios, que lhes agrad~cesse ao menos. Seu 
agradecimento, entretanto foi geral, vago, 
porquanto era a todos e não a nós que elle 
se dirigira, acceitando serviços ... e nem nos 
encorajou para outra lucta que por fatali
dade appareça!. .. Talvez tivesse julgado que 
pelo facto do governo estadoal nos dar uma 
gratificação pecuniaria, para nos alimen· 
tarmos um pouco melh?r, porque não po-
diamos nos sujeitará boia do soldado, não de
via S. Exa. nos dirigir mais uma palavra 
siquer, porque talvez assim violasse uma 
medida disciplinar para com a sua elevada 
posição! Já .. eramas soldados ... E pensa S . . 
Exa. que se fosse por qualquer remunera
ção, embora muito grande, eu, pelo menos, 
iria para lá? Que esperança!... Pois bem: 
reverta S. Exa. tudo quanto a nós cabia para 
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dnr.ao.3 thuriferarios elo poder, á sua parenté

la política, aos que sorvem do thcsouro naci.:.. 

onal o producto do trabalho de um povo, que 

derrama o seu suor para poder obtel-o e 
que em troca só haure rniserias e amargu

ras; porquanto estes lhe prestam serviços de 
grande monta e lhe dão salutares conselhos 

sobre a suprema politica nacional e nós não 
o fazemos, só trabalhamos em prol da nos

sa patria e só a ~lia, unicamente a ella, foi 

que servimos. ,JoJ 

Apesar dessas ingratidões, seja-me licito 
dizer que estarei prorrwto, para cm qual

quer emergencia que forem necessarios os 

meus serviços, seguir pressuroso para o 
logar do perigo, seja elle qual fôr. porque 

para o homem saborear os gozos do mundo 

é preciso soffrer e luctar muito, assim como 
para pisar-se orgulhoso no solo patrfo, urge 

soffrer e sacrificar-se até, pela sua liberdade. 

1401 Es!a parle foi rscripta em Outubro 1te 189il, qua:1tfo 
ainda eslava na presidencia da lli>publica o Exm. Sr. Dr. Pru
deQle de Moraes Barros. 
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E convém dizer que emquanto houver mo

cidade a patria não morr~rá .. 

Pouco importa, pois, a ·ingratidão do poder 

federal, desde que além de tantas provas de 

consideração que recebemos, tivemos asa

tisfação de ouvir, na occasião em que chega· 

mos, a prolongada e estrepitosa salva de 

palmas, sancção glorificadora que recebera 

a eloquente palavra do distincto collega, 

doutorando J. H. de Cerqueira Lima, quan

do dizia: 

«Na lucta sangrenta, enorme, 

Que dois irmãos preparam, 

Ambos vencidos tombaram, 

Ambos foram vencedores. 

No germinar das idéas, 

Divididos em um partido. 

Dizei-me qual o vencido? 

Dizei-me qual vencedor? 

São filhos da mesma terra, 

Nascidos de um mesmo amor. 

Ah! n'esta lucta titanica, 
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De dois irmãos fort'e heróes 

Não ha vencedor nem vencido: 

Quem venceu foi a Caridade, 

-O vencedor fostes vós. 

Pouco importa essa ingratidão governa
mental, desde que ouvimos a palavra flu

ente e aµrnstrada do illustre orador official 
da Congregação da Faculdade de Medicina 
a exaltar o nosso procedimento em phrases 
buriladas e cheias de enthusiasmo. Desde 

que ouvimos o illustre orador official da Fa
culdade de Direito desta Capital, Dr. Abilio 

de ~agalhães Carvalho, em um rasgo de 

verdadeiro enthusiasmo e eloquencia, como 

si naquella hora solemne estivessemos a 

vêr a justiça estendendo o seu grande e ma

gestoso manto por sobre a humanidade in

teira, dizer com a altivez que lhe é peculiar: 

· Senhores Collegas: 

«A fe~ta que hoje se celebra, sob o tecto au

gusto deste templo, duas vezes venerando, 
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DE CANUDOS Á BAHIA 159 

onde a religião de outr'ora ensinou que o 

.amor a Humanidade era um mandamento 

celeste e a sciencia depois rasgou á intelli

gencia novos horisontes. é uma lecção edi

ficante para vós que vos preparaes para o 

sacerdocio da Caridade, e aos meus olhos 

deslumbrados (tal a imponenci a do acto, 

tal a grandeza do auditorio) apparece como 

um exemplo de civismo de que tanto care

ce a geração actual. 

Nesses tempos de idolatrias revoluciona

rias, em que a Republica parece viver da 

inspiração de um tumulo , em que o senti

mento democratico procura a4uecer-se á 

lousa fria de um sepulchro, corno se a exis

tencia de urna nação dependesse da vida de 

um homem, é dôce ás almas quasi descri

das da justiça tantas vezes mentida, as

sistir festas como esta. 

A Bahia é neste recinto representante da 

humanidade agradecida, que vem juncar 

de flores a estrada do vosso triumpho! e a 

Faculdade de Direito reune o seu applauso 
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aos <'chos da acclamaçfío que vos acolhe. 

porque fostes na aridez do sertão , devasta· 

do pela morte, os mensageiros da Caridade, 

consoladora e divina; porque fostes guiados 
no meio das selvas asperrimas pelo senti
mento da solidariedade humana, cujo de- · 

sapparecimento cobriria de trevas a face do 
mundo moral; porque a vossa acç<io desin
teressada e nobre, profundamente piedosa 

e civilisadora, chega quasi ao heroísmo, 

mas ao heroísmo que é a virtude no sa

crificio e não isto que anda ahi pelas ruas, 

barateado pela lisonja e prostituido pela 

mentira. 

Ser heroe não é simplesmente vencer. 

mas vencer com justiça, respeitando o di
reito. 

Não foram herocs os degolladores. de 

Belém, mas foi Christo sobre a c1'.uz; 

não foram herocs os que uccendcram as 

fogueiras da inquisiç11o, mas os qnc morre

ram pela verdade; herocs s;Io todos que têm 

soílriclo pela sciencia, pela justiça. pela 
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humanidndc: são finalme11te os vencedores 
que não deslustram o triumpho com o ex

terminio atroz dos sl1bmeltidos. 

A vós, pois, que <rescreYestes um grande 

capitulo no imrnonso livro do Bernn: que 

fostes a cssencia do nosso espírito feito de 

affectos brandos e suaves; que velastes ca

rinhosamente os corp.os ensanguentados 

e.los que cahirarn victirnas do dever, sobre o 
solo· sagrado da Patria; que fostes a cal'i-. 
clade osculando piedosamente a face desco-
rada dos bravos; a vós que nuncá derra

mast.es criminosamente o sangue de irmãos, 
a Faculdade ele Direito abraça, porque ti

ve~tes picclade, porque fostes homens!. .. e a 

inscripçfio que clla destina ao vosso estan-

. darte, trnduz a união perpetua dos nossos 
idéaes e de nossos sentimentos-A justiça 
(í Caridade. 

Quanto ao nossocollega que lá ficou ccdor
mimlo u soamo. que rnlo tem sonhos. dessa 

H :tJ 
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--- ----

noite sem alvoradas» caiam. sobre a sua 

sepultura modesta. as bençi\os dos bons, o 

orvalho ctlestial dns lagrimas e a homena

gem lutuosa da no:ssa saudade!» 

Confortou-nos ainda da ingratidão do 

poder federnl o patriotico representante da 
«Gazeta de Noticias», do Rio, Coronel Fa~ 

villa Nunes, cm seu livro Guerra de Canu

dv.<! ,·quando escreve os topicos que se se· 

guem, dircctamentc referentes a nossos ser

viços, prefiicnciados por elle mesmo no thea

tro da lucta: 

«E os drs. Mourão, Gouveia Freire, Souza 

Gayoso e Saraiva ele Magalhães, com os aca- · 

dernicos Ponclé, Albernaz, Francisco Man

gabeira, Joscphino de Castro, Horcades, 

Pio de Souza, Carlos Màngadeira, Francis

co Eduardo e Vianna, todos, todos ... de man

gas arregaçadas, mãos tintas de sangue, 
cortava-rn pernas aqui, braços alli, pensa

vam feridos por toda parte! 

/·~ .... - ~ 

• 
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E os medicos e os estudantes pareciam 

a<iougueiros, cm mangas de camisa, ensan~ 
guentados e facas · nas mãos!. .e os phar-

maceu ticos se <;trrepelavam pela falta de 

recursos ... porquc só havia muito ... algodão 
em pasta! ... 

. . . . . . . 
Pouco acima do hospital havia um abar

racamento de feridos e de bravo3 acade

micos de medicina da Bahia , que tão bons 

serviços prestaram.>> 

Animam-nos egualmentc as seguintes ex

pressivas linhas publicadas pelo valente 

propugnador dos interesses socines o «Dia

rio da Bahia», pelo annivorsario da nossa 

partida daqui: 

OA·T A GLORIOSA 

«Ha um anno, a Bahia entro risos e sau

dades , via partir sob uma chnva de Horas, 

a pleiadc de acadernicos quo ia levada por 

sentimentos de humanidade ao inhospito 
sertão de Canudos, para tratar dos nossos 
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irmi"los feridos nos combntes travados para 

·a rnanutençüo da ordem e <la Lei. 

Nenhum perigo, nenhum sacriticio poude 

enfraquecer o animo dos dbt.inctos moç0s, 

que só se lembraram tlo nome da Patl'Ía e 

que havia enfermos carecedores de cuida

dos, que havia soflrimentos que podiam es

maecer, que havia dores que elles podiam 

apagar. 
O uem estar no seio da familia, a _ lagrima 

materna, ·o pungimento elo estremecido pae, 

a amargura da separaç1'io para posto tüo 

perigoso, onde a morte não escolhia e cei

fava louca e cega a ttor da mocidade, tudo 

isso os intemeratos estudantes procuravam 

esquecer, achando alentos na sua fé, na sua 

coragem e na sua abnegação, afim de se

guirem para ond~ os chamava o dever. 

E com que enthusiasmo deram o adeus 

de de~pedida a mestres e amigos, a paren

tes e collegas, que os acompanharam ua 

marcha triumphante, ao som de musicas 

militares, ao ponto do embarque na Estra

da de Ferro! 

·-;.·.J:P 
- ---.. ~ 

- . ~. 
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Era o convencimento da acção nobilissima 

que ifraticavam, como inicio da sua carrei

ra medica, e que para elles era jà um sa

cerdocio. 
Foram! E se o dia de hoje rememora na . 

familia bahia.na a data de saudades tão in-

tensas, de duvidas tão esmagadoras, de ri

sos e de prantos, recorda tambem a do 

exemplo edificante, e de altruismo, essa 

pagina de ouro escripta pelos academicos 
da Bahia em 27 de julho de 1897. 

Honra a elles! 

Como preito de homenagem, não lhes po

dendo atirar daqui do nosso modesto gabi

nete de trabalho; as flores do nosso reco
nhecimento, em nome da Patria, regista o 
Diario se~s nomes, lhes dizendo avante e 

sempre na carreira luminosa. 

Dos generosos e valentes expedicionarios 

eram 16 da Bahia, 5 de Pernambuco, 1 do 

Rio de Janeiro, 1 do Maranhão, 1 da Pa.ra
hyba e i de Alagoas. 

A fatalidade quiz que um perecesse á ca-
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beceira dos doentes e designou um bahia
no para ser causa do luto e da affiic~ão na 
comrnunhão dos seus! 

Mesmo assim, não foi pouca a gloria que 
lhe coube, nem será menor a gratidão que 
cercará a sua memoria . . 

Se romeiro tombou na senda accidentada 
da viagem, os seus serviços não poderão 
jamais ser esquecidos.» 

Ainda no illustre e imperterrito orgão da 
imprensa bahiana, «Di11rio ele Noticias», 
lê-se o que se segue: 

10 ANNIVERSARIO 

«Leva o soldado á guerra o sentimento elo 
dever e, illuminado por elle, atira-se como 
um leão aos asares do combate, ás luctas 
sanguinolentas, soffrenclo, calmo e ·sereno, 
duras provações, noites mal dormidas, mar-- . 
chas forçadas, fome, sêde, tranquilla e he-
roicamente, sem trepidações, sem sustos, 
sem tremores nem covardias. 

Leva a gloria atravez dos mares o nave· 
gaclor audaz e, alentado por ella, transpõe 

--~spa .... 
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abysmos, domina ventos furiosos, bate-se 

com tempestades, snpporta o frio, a calma, 

vela noites iriteiras e passa dias angustiosos, 

para aportar a continente desconhecido ou 

abrir novas estradas ho liquido elemento. 

Tudo isso é admiravel, tudo isso é bello! 

Entretanto, quando abandonando as li

ues escolares, deixados os füros e os mes--tres, a paz do lar, o aconchego da familia, 

a bemaventurança do sorriso materno,. o 

· amparo abençoado do braço paternal, o 

carinho suàve do uma irman, os amigos, 
tud,, emfim que se ama e se venera, vae al · 

guem, attrahido pela caridade, ungido pelo 
amor, levar longe. a plagas aridas e mani

nhas, a paragens onde a guerra ulula e a 

morte e a dor semeam devastações e ma

guas, o conforto e o remedio , o cuidado e o 

consolo; a uns a melhora, a outros a cura, 
sem pretenções, desintores:saclamente; mais 
do que admiravcis, mais do que bellas,

sublimcs, divinas, sobrehumanas são esta 

dedicação e este sacrificio. 
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Assim procedeu a humanitaria plciacle 

de academicos que, corajosa e altruist.ica

mente, ha um anno, foi levar ao soldado que 

se bat.ia em Canudos, vencendo difficulda

des e arros.tando a morte, o remedi o 1e o sa

crificio de suas dedicações. 

Partiram entro flores e hymnos, deixan

do em .corações e lares lagrimas e sanclades 

e voltaram glÓriosamen te bc.:llos, cobertos 

das benç::los ela Patria que ennob.receram e 

cercados ela veneraç.::lo ele todos. 

Entretanto essa lucta incruenta da scien

cia e da caridade teve tambem suas victin.,as! 

Um dos valentes lidadorC's expirou no seu 

posto de honra-á cabeceira dos doenJcs. 

Outro poude voltar, mas foi cruamente 

ceifado pouco tempo depois ele receber o 

seu diploma de medico! 

Esparsinclo .as flores da nossa saudade 

sobre estes tumnlos qucric;los, damos lam

bem o nosso preito ele homenagem e grati

dão aos que · tanto souberam honrar o nome 

brasileiro. n 
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No distincto e · patriotico lidador «iornal 

de NoticiasH,- tivemos o ensejo de lêr palavras 
cheias de ardor e patriotismo, corno sen-:

pre sóe fazel-0, applauso honrosíssimo ao 

nosso proceder. 

E. ainda no interprete fiel e leal do parti

do republicanct, o «Correio de Noticias», 

foram estarnpDdas lambem palavras cheias 

de encomios que muito nos· honraram e di
gnificaram. 

Ainda mais: tive o prazer, no dia de mi

nha chegada, de receber ela gentileza, que 
muito .me penhorou, do meu amigo Sr. Pro

fessor Antonio Cid Cardoso, o_ seguinte 

honroso mimo: 
, 

<tNão foste combater a horda jagunçada 

O fanatismo ind0mito, o vandalismo audaz. 

Não foste o vencedor da guerra pertinaz 

Nem louros à conquista tu foste em tal jornada. 

Tua missão foi outra: mais nobre e mais sagrada 

De louros não preci~as, pcis Jcuros ella já traz. 

-Tu loste como arost'lo levar consolo e paz 

A'qu elles que luctavam cm prol da patria amada 
H 21 
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Leva::.te c0mo guia a Sunta Caridade, 

Espalhaste os seus dons de amor, de humanidade 

Prescindindo de heró..: os louros e tropheu 

Porque para este feito-que já valor e1:cerra 

Não ha q'Jcm rlcompense, não ha premios na terra 

Somente a Deus é dado recompensar no céu . • . 
Por fim, no que me toca iudividualmente, 

,. -· 
julgo-me ainda . largamente compensado 

com as elevadas e sinceras homenagens, 

não só a minha pessoa, mas particular

mente ao que fiz, á ideia que representava, 

ao amigo e ao companheiro, partidas 

da briosa mocidade do Collegi'o S. 

Salvados, a qual , com a go·nerosidadc que 

lhe é inhcrente, rccobcra-me em verdadei
ro triumpho o, pela palavra ele seus illus

tres oradores, dissera-me «que cu conquis
tara gloriosamente um logar de honra no 

PanthEon elos bcnemeritos da Patria». 

Ainda mais confortou-mo e penhorou a 

nunca esquecida gentileza do meu bondo

so e emerito mestre, sincero e leal amigo, 

Dr, Adolpho Frederico Tourinho. o qual, 
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per:ante selecta reunião de homens illustres, 

ofiereceu-me um festim, classificado por 
.um dos mais circurnspcctos orgüos da im
prensa por banquete de honra, dando 
assim uma eloquente e fervorosa-i.ec,ção de 

civismo á mocidade cuja educação lhe fôra 
confiada. Tambem o velho patriota dàs co· 
xilhas paraguàyas, aquelle que outr'ora 
teve o mesmo proceder que nós agora, Dr. 
Satyro de Oliveira Dias, obedec.endo ao no

bre impulso do seu coração, quiz generosa 
e bondosamente dar-nos a confortante honra 

· - de banquetear-se na intimidade familiar 
com cinco dos seus jovens amigos, que, 
segundo disse, tão nobrcmei1tc correspon-
.deram á sua espectativa. 

Para que precisamos, pois, da gratidão 
official da Republica, a qual, demais, havia 
de trazer-nos o bafejo da politiquice impa
triotica e absurda? 
. Só acceitariamos contentes, repito, o que : 

nos fosse dado em nome da Patria: O que 
conquistaramos nobremente no campo de 

batalha. 
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Não dcshonramos absolutamente a profls-

são que encetamos por entre o anhelo sor

ridente da ventura e a genuflexão momen

tanea do perigo; pelo. contrario, tratamos 

quanto nos foi possivel de eleval-a ainda 

mais. E outro não podia ser o nosso pro

ceder. Tratamos de sustentar as suas legen

darias glorias. pesde o Brasil septentrional, 

das margens do Amazonas, até os pampas 

do Prata; cte·scte as bordas das lagunas até 

as doiradas praias, beijadas pelas ondas 

enfurecidas e alvas do oceano, tem se visto 

a dedicação abnegada dos discípulos do 

Hyppocrates; e mesmo no nosso paiz, 

quem qnizer folhear os annaes da nossa 

historia-patria hade se convencer, que o J)is

tu.ri não cura somente os males physicos; 

cura tambom os moraes e é as~irn_ que hade 

vêr em urna de suas paginas, escripto etn 

lettras de ouro que, quem levantou a nossa 

· joven Republica do leifo em que a havja 

prostrado a terri vel enfermidape do descrc

clito e do descalabro de suas finanças, quem 

' 
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"' livrou-a da mais terrivel das epidemias-a 

político-social, que pretendia anniquilal-a, 

foi o cirurgião proficiente e emerito que 

occupava o cargo de segundo magistrado 

' da nação- Dr. Manuel Viétorino Pereira. 

'* * * 
Resta agora dizer que, a vós, Exmas. Se

nhoras, que representaes tão dignamente a 
' candurae a bondade, a fidelidade e a pu-

reza, a doçura e a meiguice, a vós, estrellas 
scintill~ntes, que transformaes o joven ti-

.. 

mido e vacillante em guerreiro forte e au-
daz; a vós, mocidade altiva, que sentis cor
rer o sangue em vossas arterias, forte e vi-

goroso como a caudal do nosso patrio sólo, 

esteio forte e pujante das instituições repu-
.• . 

blicanas, baluarte poderoso contra os em-

bates a ellas atirados, astro luzente, fulgu

rante que illumina o universo, a vós, que 

encorajaes os que partem e, com o dôce 

effluvio do vosso enthusiasmo, amplexaes 

os que voltam do campo de batalha; a vós, 

oh! livre imprensa, poderoso sustentaculo 
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do direito das gentes, escudo firme e inaba
lavel do miseravel que mendiga, cadinho 
são e puro da opinião incorruptível dos 
homens·senS'atos, que sabeis exaltar e enno
brecer o merito de uns e abysmar - numa 

profundidade inconcebive.l a hediondez e a 
torpeza de outros. a .vós, que osculaes ca

rinhosamente a face do heroe cadaverico 
e gelido; a vós, representantes das classes 
armadas, que nos offerecestes o vosso forte 
b,raço, para levantarmos da profundidade 
abysmatica, soterrado pela ignomínia e pela 
miseria, o cada ver augusto e 5anto do ... cre
dito da nossa Patria, a vós, que offerecei s 
a vossa vida em holocausto ao torrão que 
vos servio· de berço; a vós representantes 
do ma.gisterio superior, mestres e amigos, 

que, com as mais abalisadas lecções ·e o 
mais digno proceder, sabeis incutir no ani
mo dos que não têm ainda a pratica da 

vida, o ensinamento cívico de que são ca

rentes, a vós, que sabeis guiar os tropegos 
passos do vivente atemorisado pelo cata-
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clysma da vida; a v,ós, oh! classe commer-
' cial, nobre e digna, operosa e. activa, que 

sabeis apreciar o merito ·dos que se esfor
çam; a vós, povo altivo e · soberano, inde
pendente e consciente, que só sabeis abra
çar a causa do Bem, que nos ajudaes tão 

efficazmente a sustentar os ideiaes que e5-

tremecemos e que por mal intencionad.os 
tão illudido e opprimido sois, a todos vós o 
nosso eterno e inolvidavel reconhecimento. 

·--
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CANUDOS 

(Ganudos era chamada antigamente uma 
fazenda de abastada familia deste Estado, 

, si tu ada no centro do nosso sertüo, distan to 
20 legoas da villa de Monte-Santo e 34 da do 
Queimadas, assim como 91, approximada
monte, desta Capital. Consta-me que cifra
vam-se ou(r'ora suas ccliflcaçôcs cm cluas 

ou tres casinhas, situadas num vasto tabo

leiro, tendo cm derredor grandes catingas, 

onclo havia btms pastagens para gado vac

curn, cavallar e lanigero, e parcas planta-. 

ções, que serviam para ajudar o abasteci

mento da fazenda. 
Niio sei, 

II 
porém , como podia germinar, 

25 
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crescer o produzir alli ov~getal, porquanto o 
terreno é completamente pedregoso e por

tanto quasi esteril; mesmo a debilidade dos 

vegetaes que lá se vê é tal, que quasi 
não existe nelles chlorophyla, cahindo de 

quando em vez as ~uas folhas queimadas 

pelo calor abrasador do astro rei... 
A agua, tiravam de uma lagôa do rio, 

que sempre conservava-se cheia. 

Agora, porém, fôra mudado o nome . da 

antiga fazenda Canudos para Bello .ll!/onte 

e existiam não mais as duas ou tres casi- . 

nhas do outro tempo, mas 5.~00, conforme 
fôra verificado pela illustre commissão de 

engenheiros da 4.ª expedição. 

Achavam-se ellas situadas no vasto tabo

leiro onde já tinham sido edificadas as an

tigas, em conipleta desordem relativamente 

ª alinhamento, tendo apenas algumas ru

asinhas que indicavam ter havido esmero 

na edificação. Eram todas as casas cons
truidas muito toscamente, sendo as paredes 

feitas com parns grossos amarrados 50b va-

•. 
• 

.. 
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rinhas e cobertos de barro branco. Os tectos 
de algumas eram de folhas de icó e palha 

cobertas de barro, tarnbern branco' com pe
drinhas roliças. 

Tinham apenas urna sala, um quarto e 
um cornpartirnentosinho qne servia de co

sinha e sala de jantar ao mesmo tempo. 
Nenhuma tinha ' quintal. Algumas havia 

que tinham espessas paredes, porém arran

jadas na occasião da investida f,eita pela 

força, pois constavam ellas de uma solida 

estacada cheia de grandes pedras que im

pediam a perfuração por qualquer projectil. 
Dentre todas menciono destacadarnento3des
tas casinholas, que serviam de morada ao 
Santo Conselheiro e eram conhecidas pelo 

nome de Sanctuario; estas tinham' paredes

trincheiras, '(pois bem rnereéern ser assim 

denominadas), que mediam pouco mais ou 
menos um.metro e meio de solidas pedras e 
onde o bandido-chefe collocara toda· a sua 
santaria. 

Em cada casa encontrava-se, ao entrar, 
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um surri"io de pcllc de bódc pendurado cm 

qualquer das parceles da snla, rêues, uaca

martes,, etc. Havia buracos feitos no chão, 

afim de livrarem-se os jagunços da iracun

dia feroz do avermelhado projectil e onde 

adormecia o infeliz fanatico, como em im

provisados leitos, cobertos por um grosso 

couro de boi. Havia alguns barracões cober

tos de telha, donde elles nos faziam certei

ras ,ponta rias de bacamarte. 
No centro de todas estas casas, dispostas 

quasi cm circulo, estavam as egrcjas not'a 

e i~elho, sendo a primeira de muito gosto ar

tístico e ambas de grande solidez. Todo o 

trabalho da ultima foi feito por proprios ha · 

bitantes de lá, até mesmo o altar e suppo

nho que tambcrn os santos. 
A cgt;cja 111n'u podia servir, corno servio, 

para urna esplcrnlida fortaleza. tal a sua 

solidez, tal a espessura de suas paredes, in

teiramente feitas de pedra e cal. A velha 

não tinha torres, acontecendo o contrari~ 

com a 1wc·o, que era dotada do duas assaz 
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grandes e lateraes e donde os perfldos ir

mãos ceifavam tantos defensores da Lei; 
ach~va-se cercada de andaimes pois a sua 

construcção ainda e8tava em meio ... 

Aproveito o ensejo para lembrar aos ge

ographosque d' ora em diantedenominemRio . 
Secco ao Vasa Barris, porquanto disseram

nos muitos jagunços ser o seu estado normal 

o encontrado por nós, só conservando agua 

2 ou 3 dias durante o anno e isso quando 
havia grandes chuvaradas; em 97, por 

exemplo, não n'a teve nem um só .. . 

Todas as casinhas tinham as entradas 

para·o lado dascgrejas, que ficavam em 
frente uma da outra. passando por junto o 

tal Vasa-Barris. 

No logar onde se achavam situadas as 

egrejas havia um corredor de casas em ali

nhamento e ahi era estabelecido o centro 
commercial, que tinha por chefe o misera

vel Villa Nova . 
Pelas averiguações a que procedi, scien

tifiquei-me do que quasi todos, sinão todos 
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os habitantes eram casados, deixando isso 
patente, que aquelle povo só era carente de 

instrucção, tão descurada pelos governos 
ineptos ... 

Toda essa grande esplanada era cercada 
de immcnsos montes, além de muitos ele
vadiços que ficavam na extensão limitada 
pelas casas. 

Em frente a estas e á rectaguarda da 

egreja velha ficava o cemiterio, que era um 

pedaço limitado de terra, talvez benzido 

pelo Conselheiro, e onde eram todos en

terrados. 
Havia algumas plantações a certa distan

cia e tambem pastagens m&.is fcrteis para 

o gado lá existente e para o qual haviam 
feito grandes curraes. O terreno em derre
dor era:completamente accidentado, forman

do verdadeiros Canudos, donde talvez tiraram 

o nome desta antiga e malfadada fazenda. 
Ao lado de uma das egrejas havia um gran

de buraco, que fizeram para collocar os ca

nhões que serviram na 3.ª expedição. 
• 

• l i 
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Dividia- se a cidadella em 2 pàrtes ou bair

ros: uma habitada pela nobre~a, isto é os 
mais ricos do logar, e outra pelos pobres, . 

os que viviam de esmolas; aquelles eram 
• batalhadores e estes pacíficos, inuteis para 

o serviço das armas. (ti) Os montes e sitios 

que demoram ao redor do Bello Monte • 
são: Caipan, na serra do mesmo no
me; o Cambai·1, tambem, assim cott10 

Cannabrava, Cocorobó, além de muitos 
9utros que não conheci; os sítios mais im
portantes são: Cocorobú, que tem um ter

rível desfiladeiro, Cannabrava, junto ao 

monte que lhe dá o nome, Fortale.za, Var

zea da Ema, Varzea Grande, Calumbi, 
Bóa Esperança,-Angico, Umburanas e Fa 

veUa e Fa.zenda Velha, que ficam quasi 
dentro de Canudos. 

Para terminar devo dizer que-a reunião 

inteiramente heterogenea: indivíduos sem 
completo ou nenhum discernimento de civi-

l4l) Alas nem por isso deixaram de ser victimas do punhal. 

Dig1112ed by Google 



· 1s4 MARTINS HoRcADES 

lisação, sendo estes cm grande maioria, as
sassinos, ladrões, soldados desertados das
fileiras do exercito e das policias, beatas, 
mulheres indolentes e acossadas pela fome; 

sendo acompanhadas naturalmente por seus • 

filhos, ajuntando-se-lhes ainda n~gociantes 
estupidos e exploradores, foi quem formou 

' a barreira perigosa e quasi inexpugnavel, 
que a Patria teve de combater cm nome dos 

seus creditos. da sua moralidade e dos fóros 
de civilisados que possuíam seus filho~-_ 

Mas dizer-· se que o elemento monarcllico 
era o que alli existia, é uma mentira e ao 

mesmo tempo uma injuria atirada á face 

dos cidade.los que alli combateram em prol da 

Republica. A ideia monarchica nunca existio 

alli, mas sim . a ignorancia, auxiliada pela 

pc1 versidaclc o chefiada por um mãniaco-

. bandido. (.tt)E' muito natural que aquelles ho~ 

1421 Em crdem do dia n. 108 " datad > de 23 de Ag1slo de 97, 

em Canudo3, diz o Comma11da11te t•m Chefe tia .J.· expcd1ç:io: 
.Bello, in1lescripll\'el mesmo, era vêr como cada sol•lado s• n • 

tia a sede de afastar lri11cbeira por trincheira, G cata desses 
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mens fallassem em monarchia, porq~e, como 

todos sabem, os adultos de hoje nasceram 
no tempo da monarchia e nos sertões, onde 
a civilisação infelizmente não chegou ainda, 
não têm elles outra noção além da monar
chica e devido ás sugestões do seu Conse

lheiro consideravam brutalmente a Repu
blica como acerrima inimiga, porém a 

prova de que elles não tinham noção do 
que diziam é que tinham em mente que, ven
cendo as forças lElgaes, o principe D. Pedro 

monarchistas sob o d~1farce desparatado de salvadores da Re
ligião Christã: era bello ver como cada soldado desejava ven
~er trincheira sobre trincheil'a, rebentar pedra por pedra com a 
mesma heroica solemnldade com que os patriotas francezes, na 
revolução do Om do seculo XVlll, arrancaram pedra por pedra 
da celebre cadela em que se alojava o IObo que mostrava na3 
unhas a herança das miserias reudaes. • 

Has onde achou s. Exa. a prova para dizer isso? 
Quaes os documentos que tinha ou tem para corroborar esta 

affirmatlva? 
E se os tem, paya que não apl'esentou-os ou apresenta-os? 

Qual! Engano maniCesto. É que S. Exa. é jaccbillll de alma e 
eol'ação e em um .sonbo como este vê Satanaz em logar de Ga
briel; ou t>nlào em loga1· disso talvez tosse algum ataque Jo som
nambulismo de que são susceptiveis todos os membros desse 
grat1de partido, que quer a todo transe vêr triumphante o sen 
ideial, embora com a anarc4ia. Outra explicação não acho, por
que então s6 lhe poderia ser otrensiva .••. 

H 26 
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fosse habitar em Canudos. E' o mesmo que se 
, .. 

dá quanto á religião. 

O individuo nasce e é acostumado logo a 

rezar , de maneira que eu duvido converter
se um habitante do sertão em protestante 

._, 
ou qualquer outra seita religiosa,· a não ser 

. . '(· 

com difficuldade qq.,asi insupcravel. 
Portanto digo : Monarchia ·em · CanudoR 

nunca houve; nunca, nunca e nunca. 
Provem-me com factos, que _ me conven

cerei, do contrario nunca. 

E' que alli além de tudo elles tinham 

a caprichosa natur~za, que,,desde .ª dispoJFi 

sição do terreoo até a mais fraca trincheira 

feita por elles, tudo actuou efficazmente, . 
para que tomassem · tamanha gra<vidade 

os negocios · inherentes ' áq uellas regiões, . 

completamente désfavorecidas pela mys
teriosa mão do Omnipo.tente . 

.. 

ll~IA-L1lho-ty1•. de J. G. Tourinho- !'raça do Ouró 11. ri 

. . 
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