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Coleção indispensável

Cinquenta e seis anos depois da publicação do volume 110 da
Coleção Documentos Históricos, a qual se seguiu longa interrupção, e
14 anos depois de publicado o volume 111, esta importante coleção,
criada em 1928 na gestão de Mario Behring, é outra vez retomada pela
Biblioteca Nacional.
Idealizada para divulgar as fontes documentais manuscritas sobre
o Brasil custodiados pela Divisão de Manuscritos, a CDH cumpre uma
das missões das bibliotecas nacionais em todo o mundo: favorecer o acesso ao conteúdo de seu acervo documental.
Ao longo desses anos publicou grande variedade de documentos
oficiais dos governos de Portugal e do Brasil: alvarás, correspondência
de autoridades, doações, forais, livros administrativos, leis, mandatos,
ordens régias, patentes, provimentos seculares e eclesiásticos, regimentos etc., todos eles praticamente relativos ao período colonial. Entre os
grandes conjuntos documentais divulgados pela CDH sobressaem, por
exemplo, as consultas ao Conselho Ultramarino provenientes da Bahia,
Rio de Janeiro, Pernambuco e capitanias do Norte entre 1643 e 1746 e a
documentação existente na Divisão de Manuscritos sobre a Conspiração
dos Suassuna e sobre a Revolução de 1817 – ambas em Pernambuco.
Como a coleção não pode prescindir da transcrição de textos antigos, sua continuidade depende do trabalho de profissionais – historiadores, bacharéis em letras, arquivistas, bibliotecários e especialistas em
documentação – familiarizados com as técnicas paleográficas. Esse trabalho constitui uma das modalidades mais recorrentes de pesquisa, lato
sensu, nas instituições de memória, como aliás ocorreu intensamente
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na Biblioteca Nacional até meados do século passado. Vide a extensa
documentação divulgada não só na CDH como também nos Anais da
Biblioteca Nacional.
Na introdução ao volume 111, alertávamos para a necessidade
de revitalizarmos na Biblioteca Nacional as atividades de transcrição
de documentos, tão importante quanto os inventários, bibliografias e
catálogos. Estes últimos, por sinal, não deixaram de ser feitos em todos
esses anos. Também mostrávamos a importância de ter a colaboração
de especialistas na apresentação dos volumes da coleção, ao convidarmos o historiador João Fragoso para apresentar, naquele volume, a série
Tombo das cartas de sesmarias do Rio de Janeiro dadas por Cristóvão
de Barros (1573-74) e dadas por Salvador Correia de Sá (1578-79).
Embora a Coordenadoria de Pesquisa e a Divisão de Manuscritos
Biblioteca Nacional já tenham retomado os trabalhos de transcrição de
manuscritos de grande relevância histórica, a publicação, neste volume,
do Diário do tenente-coronel Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello:
Notas extraídas do caderno de lembranças do autor sobre sua passagem
na Guerra do Paraguai origina-se de sugestão dos historiadores Ricardo
Salles e Vera Arraes, especialistas na história do conflito que envolveu os
quatro países banhados pela bacia Platina.
Ricardo Salles é autor de Guerra do Paraguai: memórias e imagens,
publicado pela Biblioteca Nacional em 2003, e Vera Arraes fez a transcrição do manuscrito. São eles os organizadores do volume – o primeiro,
aliás, a publicar documento do período imperial –, apresentando o diário
e elaborando várias notas explicativas. A historiadora Marcelly Pedra,
ex-estagiária da Divisão de Manuscritos, prestou excelente colaboração
identificando palavras não decifradas na transcrição e cuidando, ao lado
de Vera Arraes, da normalização e revisão técnicas.
Com 209 páginas e escrito em Paissandu, no Paraguai, entre 28
de março de 1865 e 7 de setembro de 1867 o manuscrito, sem título
(os dois títulos aqui empregados foram atribuídos), pertence ao fundo
Mário Barreto, cujo inventário foi publicado no volume 125 dos Anais da
Biblioteca Nacional.
Observam os organizadores que a publicação de relatos íntimos, em
especial aqueles feitos por militares, é pouco comum no Brasil. Natural
da província de Pernambuco, Albuquerque Bello comandava o Corpo de
Polícia do Pará quando Argentina, Brasil e Uruguai assinaram o Tratado
da Tríplice Aliança declarando guerra ao Paraguai. Logo sua unidade
militar, como aconteceu em todas as províncias do Império, foi transformada em Corpo de Voluntários da Pátria – à exceção do Rio Grande do
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Sul, cujo corpo de cavalaria manteve a designação original de Corpo da
Guarda Nacional.
Os organizadores acreditam que Albuquerque Bello, que recebeu
inúmeras condecorações e, aos 59 anos incompletos, dois meses antes
de morrer, chegou ao posto de brigadeiro, pode ter destruído registros
mais recentes de seu diário e também sua correspondência, provavelmente inseguro quanto à revelação de certas informações. Ainda assim,
o leitor irá encontrar comentários fortes no diário, como o que segue,
destacado pelos organizadores na apresentação documento: “Que espero
eu mais neste exército? (...) Antes tivesse sido sapateiro do que abraçado
a carreira militar.”
A divulgação do diário do tenente-coronel Joaquim Cavalcanti
d’Albuquerque Bello é valiosa para todos aqueles interessados em conhecer a história do Brasil sob novos ângulos, como são os revelados pelas
vivências e sentimentos de um militar brasileiro na Guerra do Paraguai,
o maior conflito militar ocorrido na América do Sul. Agradecemos, pois,
a Ricardo Salles e Vera Arraes pela preciosa e generosa colaboração, bem
como a Marcelly Pedra, pela dedicação. E celebramos a continuidade da
Documentos Históricos – coleção inerente às instituições de memória de
primeira grandeza e necessária à pesquisa histórica.
Marcus Venicio Ribeiro
Editor

Introdução
Ricardo Salles e Vera Arraes*

O documento que temos em mãos é raro. Nem tanto por ser muito
antigo, já que data da segunda metade do século XIX, mas por sua natureza. Trata-se do diário que o tenente-coronel comissionado Joaquim
Cavalcanti d’Albuquerque Bello escreveu entre 28 de março de 1865 e
7 de setembro de 1867, durante sua participação na guerra contra o
Paraguai (1864-1870).
A literatura íntima, como são os diários pessoais, é rara em nossa
cultura e no acervo legado pelo nosso século XIX. Ela é ainda mais
rara no que diz respeito aos diários militares. Em 2004, a Nova história militar brasileira1 apresenta trabalhos resultantes de pesquisas de
17 autores sobre a história militar e sua interação com a sociedade.
Abrange temas tão diversos quanto a origem social dos combatentes
e do oficialato, os vínculos de sociabilidade, as hierarquias formais e
informais das instituições militares, sua participação em guerras e no
processo de unificação territorial, os episódios de violência coletiva e as
questões de gênero, incluindo a identidade masculina, o homossexualismo e a participação de mulheres nos contingentes. Principalmente,
ressalta a raridade dos diários de guerra brasileiros: uma fonte, talvez
por isso, pouco utilizada por nossos historiadores, em contraste com o
enorme sucesso do gênero nos Estados Unidos.

*RICARDO SALLES é professor da Escola de História da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (Unirio) e VERA ARRAES é bacharel em História pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).
1. CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor; KRAAY, Hendrik (Org.). Nova história militar
brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
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A Guerra do Paraguai, o nosso maior conflito militar, não escapa
a essa constatação. São poucos os diários e memórias do conflito que
chegaram até nós. Podemos citar as memórias do visconde de Taunay;2 o
diário de André Rebouças, que narra, entre outros episódios de sua vida,
sua passagem como engenheiro militar pela campanha;3 o diário do coronel Manuel Lucas de Oliveira, um dos líderes da Revolução Farroupilha,
mais tarde deputado provincial e liderança política da província que, em
1865, organizou um dos corpos de Voluntários da Pátria que seguiriam
para a Guerra do Paraguai;4 o Diário da Campanha do Paraguai, de
Francisco Pereira da Silva Barbosa, publicado em meio eletrônico, que
narra a participação do autor na Guerra do Paraguai como voluntário
que assentou praça no 1o Corpo de Voluntários da Pátria, em 17 de fevereiro de 1865;5 e aquele que talvez seja o grande clássico do gênero,
as Reminiscências da Campanha do Paraguai, de Dionísio Cerqueira,
no entanto escritas quase 40 anos depois de encerrado o conflito, pouco
antes do falecimento do autor.6
Inseridos na categoria dos escritos de si ou autoreferenciais, como
as correspondências, as memórias e as autobiografias, os diários íntimos
possuem outras particularidades a serem observadas. O processo de
construção de si é regido pela definição do caráter público ou privado
da prática diarística, determinada pela função que o autor lhe atribui.
Tão antiga quanto a própria escrita, inicia-se como uma manifestação
pública e, muitas vezes, masculina, e vai se tornando, com o tempo,
uma forma de expressão íntima, passando a ser mais associada ao público feminino.7 Os diários de guerra contêm, além das características
dos diários íntimos, a verdade de um autor ante uma situação limite: a
2. TAUNAY, Visconde de. Memórias do visconde de Taunay. São Paulo: Instituto Progresso
Editorial, 1948.
3. REBOUÇAS, André. Diário: a Guerra do Paraguai, 1866. São Paulo: Edusp, 1973.
4. OLIVEIRA, Manuel Lucas de. Diário: coronel Manuel Lucas de Oliveira, 1864/1865.
Transcr. e rev. Paulo Roberto Staudt Moreira e Jorge Roberto Petersen. Porto Alegre:
Edições Est, 1997.
5. BARBOSA, Francisco Pereira da Silva. Diário da Campanha do Paraguai. Disponível
em http://geocities.yahoo.com.br/cvidalb2000/. Acesso em 26 ago. 2005.
6. CERQUEIRA, Dionísio. Reminiscências da Campanha do Paraguai, 1865-1870. Rio
de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1980.
7. OLIVEIRA, Rosa Meire Carvalho de. Diários públicos, mundos privados: diário íntimo como gênero discursivo e suas transformações na contemporaneidade. Dissertação
(Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporânea) – Faculdade Integrada da Bahia,
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possibilidade da morte a qualquer momento. Uma condição que transforma sua narrativa em exercício de controle do tempo, buscando uma
“continuidade e estabilidade através do tempo”.8 Trata-se de uma especificidade do diário de guerra, que preside todas as ações de construção
de si engendradas pelo autor.
Nos diários de guerra, o tempo fragmenta-se nos tempos de ação
de guerra e de inação. A ação de guerra representa o tempo do confronto propriamente dito. A inação representa o tempo que antecede o
embate contra o inimigo, também subdividido em véspera imediata de
combate e longas esperas até o enfrentamento. Um intervalo, no entanto,
dominado pelo tempo limite da ação. Esse tempo limite, paradoxalmente,
na maioria dos casos, recebe poucas linhas ou descrições telegráficas e
meramente informativas. São raras as passagens, como nas memórias
do visconde de Taunay ou em uma carta de Benjamin Constant à sua
esposa, em que um combate é descrito com riqueza de detalhes.9 As vívidas descrições dos combates, que encontramos naquele que talvez seja o
exemplar mais clássico da literatura íntima da Guerra do Paraguai, são
feitas por Dionísio Cerqueira.10 É difícil aquilatar o porquê dessa característica. Seria a dificuldade mesma de se descrever o horror do combate?
Um certo pudor de descrever a carnificina? Ou, de forma mais prosaica,
porque o ato de escrever o diário se desse nos momentos de calmaria nos
acampamentos?
O diário de Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello, tenente do
Exército do Império do Brasil, é uma bela exceção à nossa “tradição” de
ausência de relatos íntimos, especialmente de guerra. Trata-se da memória de um oficial com 22 anos de carreira, alçado, no início do conflito,
ao exercício da comissão de tenente-coronel para comandar o primeiro
Corpo de Voluntários da Pátria da província do Pará enviado ao teatro de
operações na guerra contra o Paraguai.

Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2002. Disponível em http://bocc.ubi.pt/pag/
oliveira-rosa-meire-diarios-publicos-mundos-privados.pdf. Acesso em 23 set. 2005.
8. GOMES, Angela de Castro (Org.). “A título de prólogo”. Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p.17.
9. CONSTANT, Benjamin. Cartas. In: LEMOS, Renato (Org.). Cartas da guerra:
Benjamin Constant na Campanha do Paraguai. Rio de Janeiro: Museu Casa de Benjamin
Constant, 1999 apud SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: memórias e imagens. Rio
de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2003, p. 133.
10. CERQUEIRA, op. cit.
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As notas que Bello tomou nos campos de batalha do Paraguai não
fogem às características gerais desse tipo de literatura que apontamos
acima. Talvez, se ele as tivesse retomado posteriormente para publicação,
inserisse descrições mais detalhadas. Talvez, contudo, suprimisse outras
tantas passagens que fazem de seu diário um documento de inestimável
valor. Nele encontramos muito mais o cotidiano dos acampamentos, os
tipos bizarros que o frequentavam, os sentimentos do diarista do que
propriamente grandes cenas de ação. Por isso ele é um instrumento
privilegiado para se observar o homem exposto a uma situação limite,
onde sentimentos e emoções são exacerbados pelo constante perigo e
pela incerteza de obtenção da vitória final. Nele, é possível perceber as
estratégias de sobrevivência elaboradas com o objetivo de manter-se física e emocionalmente íntegro e vencer o tempo, as dúvidas, incertezas,
indecisões, hesitações do ser humano ante a violência da guerra. É possível perceber a constante tensão e ambiguidade entre o indivíduo uno e
múltiplo das sociedades modernas, o indivíduo com suas máscaras, com
seus papéis públicos e sociais e com sua intimidade, que guia suas ações
e escolhas, determina seu lugar social e produz certos modos peculiares
de expressar comportamentos e valores. A questão da dimensão subjetiva desse tipo de escrita desloca nosso olhar crítico ao documento. Ele
expressa a experiência do autor em relação a um acontecimento e não à
“verdade dos fatos”. Assim, devemos considerar a visão do autor e sua
intenção ao relatar o acontecimento.11
***
Os caminhos que o diário percorreu, desde sua elaboração até chegar a item da coleção particular do militar e historiador Mário Barreto,
são desconhecidos. Somente ao final de 1994, a coleção foi doada à
Fundação Biblioteca Nacional, o que possibilitou sua “descoberta” para
pesquisa. Encontra-se arquivado sob a classificação 34A, 04, 004 no 037.
Em 2003, trechos do diário foram utilizados e divulgados na obra Guerra
do Paraguai: memórias e imagens, publicada pela Biblioteca Nacional.12
O diário é um manuscrito em tinta preta com letra cursiva inclinada para a direita e papel amarelecido pelo tempo. Formado por dois
cadernos, medindo 220 x 298 mm, tem a maioria de suas 105 folhas
11. GOMES, 2004.
12. SALLES, 2003.
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soltas. O texto apresenta-se em cada página dos cadernos, numerados por
folha, a cada uma de suas faces frontais, em seu ângulo superior direito
com numerais cardinais. Após a folha da dedicatória, o primeiro caderno
traz 52 folhas enumeradas e o segundo reinicia a sequência até o número
53, sendo inexistente a de número 13. Os manuscritos apresentam várias
folhas com bordas corroídas, manchas d’água e de fungos. Através da
leitura de suas páginas, sabe-se que a ele eram anexados textos de outros
autores como sonetos, poesias, além de boletins do Exército, recortes de
jornais, mapas: “Recebi um boletim e os sonetos que junto a este livro.”;
“Publicou-se o boletim que vai junto a este livro”. Nada disso restou.
O pernambucano Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello, “bem
conhecido por homem de bem”, como ele mesmo se definia, nasceu a
20 de setembro de 1827, filho de Joaquim José Bello. Casou-se com
Francisca Firmina de Souza Caldas em 14 de abril de 1846, aos 18 anos,
e com ela teve oito filhos, nomeados na dedicatória do diário. Parte de
sua história militar encontra-se no Arquivo Histórico do Exército, em
sua Fé de ofício.13 Ao todo, são 58 páginas que dão conta da carreira
militar de Bello. A última de que se tem notícia é a de 1886, publicada
neste volume no anexo, e está apartada deste conjunto, sendo um item
da Coleção Mario Barreto. Cada unidade a cujo corpo o militar passa a
pertencer produz uma Fé de ofício. Os registros reproduzem a carta de
assentamento da unidade anterior e acrescentam as novas ocorrências.
Fornecem dados como promoções, lugares em que serviu e sua conduta.
Muitas informações, que se repetem a cada Fé de ofício, são contraditórias entre si: datas de casamento e nascimentos, nomes dos filhos e da
esposa etc. Os registros sobre o serviço militar, no entanto, dão acesso
a informações complementares e esclarecedoras, sempre submetidas à
comparação com outras fontes, sobre sua carreira profissional, formação
militar, posição social e, principalmente, sobre a ação durante a guerra. E
também os locais onde o indivíduo esteve acampado com sua unidade, as
datas de suas promoções e condecorações e todos os combates dos quais
participou.
Essas informações são valiosas e, no caso de Bello, podem ser verificadas e explicam vários acontecimentos relatados em seu diário. Sua
vida no Exército iniciou-se aos 16 anos, como voluntário no Segundo
Batalhão de Artilharia a pé, em Pernambuco, a 9 de outubro de 1843.
A ascensão na carreira militar principia no mesmo mês de sua admissão,
13. Fé de ofício de Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello. Arquivo Histórico do
Exército, pasta XXIX-16-14, 1856.
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vencendo rapidamente alguns níveis de graduação, passando a cabo de
esquadra e, em seguida, a segundo-sargento graduado e efetivo. No ano
seguinte, passou a primeiro-sargento e, em 1845, foi reconhecido como
primeiro-cadete.14
O título de cadete foi uma instituição portuguesa de recrutamento
e formação da elite militar criado em 1797. Era concedido aos filhos de
nobres e “filhos dos oficiais com a patente mínima de major do Exército
ou de coronel de milícias”.15 O Exército brasileiro, durante o século XIX,
modificou essa herança em seu conteúdo e usos. Deixou de lado o critério
de nobreza de filiação como principal condição de acesso ao título, o que
fez “diminuir o número de oficiais europeus no seio da instituição” 16, e
contemplou mais setores da sociedade com a distinção. A partir de 1854,
“ao lado do título de primeiro cadete, destinado aos filhos de ‘nobres’ e de
oficiais superiores, surgiram também os de segundo cadete e de soldado
particular”,17 concedidos a outros setores da sociedade.18
Ser cadete dispensava o titular de servir nos postos inferiores da
hierarquia militar, ingressando no Exército diretamente no grupo de oficiais subalternos. Ao que parece, não foi esse o caso de Bello, uma vez
que ele foi sargento depois de um ano como cabo e nomeado cadete após
outro ano como sargento. Além disso, ter sido cadete não estendeu mais
benefícios à sua trajetória militar. A nomeação para alferes ocorreu somente em 28 de agosto de 1849, quatro anos depois ter recebido o título
de primeiro-cadete. Em janeiro de 1852, quando servia na Companhia
Fixa de Caçadores da Província do Espírito Santo, “teve licença para
estudar na escola militar da Corte, o curso de sua arma”. A unidade
espírito-santense pertencia à arma de infantaria ligeira do Exército de
linha, o que leva à presunção de ser esta a área de estudos do alferes,
14. Fé de ofício – Pasta XXIX-16-14, 1856. Arquivo Histórico do Exército. Daqui em
diante Fé de ofício.
15. SOUZA, Adriana Barreto de. “A serviço de Sua Majestade: a tradição militar portuguesa na composição do generalato brasileiro (1837-50)”. In: CASTRO, Celso; IZECSOHN,
Vitor; KRAAY, Hendrik, Nova história militar brasileira, p.166.
16. SEIDI, Ernesto. A construção de uma ordem: o exército brasileiro e o nascimento
da meritocracia (1850-1930). Disponível em http://www.fapa.com.br/cienciaseletras/
publicacao.htm. Acesso em 19 maio 2006.
17. Francisco Pereira da Silva Barboza, autor do Diário da Campanha do Paraguai, teve
licença para usar o distintivo de soldado particular seis dias após seu alistamento como
voluntário da Pátria no Exército, em 17 de fevereiro de 1865.
18. SEIDI, Ernesto, op. cit.
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apesar de sua iniciação ter ocorrido em arma de artilharia e nela ter
permanecido até ser transferido para o Depósito de Recrutas em 1849.
Três meses após a concessão da licença, no entanto, foi nomeado
comandante do Corpo de Polícia da província de Sergipe. O nascimento
de sua filha sergipana Leonor, a 20 de abril de 1853, comprova sua estadia na região. Entre novembro de 1853 e novembro de 1855, Bello foi
adido a um dos corpos da cidade de Recife, local onde nasceu sua filha
Amélia em junho de 1855. Ainda no ano de 1855 chegou ao Pará a 15 de
novembro, transferido para o 11o Batalhão de Infantaria. Um mês depois
foi eleito agente do Conselho Econômico. Em maio do ano seguinte, ao
ser nomeado ajudante no mesmo batalhão, foi “elogiado em ordem do dia
regimental de vinte cinco do mesmo mês, pela atividade e interesse que
havia tomado no desempenho d’aquelas funções”.19
Em 9 de janeiro de 1858, foi despachado tenente cerca de oito
anos após a admissão ao posto de alferes e à entrada em vigor da lei de
1850, que regulamentava a carreira militar. A disposição legal impunha,
para a promoção até o posto de capitão, antiguidade de dois anos no
posto atual, além da obrigatoriedade de obtenção do curso completo da
respectiva arma. Para o serviço em atividades de guerra o tempo previsto
seria reduzido à metade, e ainda suas condições poderiam ser modificadas
“por serviços relevantes e ações de bravura e inteligência devidamente
justificadas, e publicadas em Ordem do dia do Comandante em Chefe das
Forças em operações”.20
Não há indícios na Fé de ofício de Bello de ele haver de fato iniciado
o curso para o qual fora encaminhado em 1852 ou de tê-lo concluído.
Sequer há menção regimental elogiosa que atenda à condição necessária
prevista pela lei. A nomeação para o novo posto não só contrariava o estatuto militar e indicava a permanência de critérios personalistas e sujeitos a ligações com o poder central, origem social e prática política, como
deixava em aberto o conhecimento do grau de instrução do tenente. Os
anos seguintes continuariam sendo marcados pela alternância das mesmas funções até Bello ser designado recrutador da capital da província
paraense em 1862.
Em 1864, o presidente da província do Pará, José Vieira Couto
de Magalhães, nomeou-o comandante do Corpo de Caçadores de Polícia
Paraense com o posto de tenente-coronel comandante comissionado.

19. Fé de ofício.
20. BRASIL. Lei no 585 de 6 de setembro de 1850. Art. 4o a 7o.
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É nesse posto que o início da guerra com o Paraguai o encontra.
***
Em março de 1865, assim como aconteceu em outras províncias, o
corpo de polícia do Pará foi transformado no 1° Corpo de Voluntários da
província, com a designação inicial de 10o Corpo de Voluntários da Pátria
e, em seguida, como 13o Corpo de Voluntários da Pátria.
Os corpos de Voluntários da Pátria haviam sido criados por decreto pelo governo imperial em 7 de janeiro daquele ano. Sua criação
visava atender às necessidades de recrutamento em grande escala e, ao
mesmo tempo, motivar a população em geral, em especial, aqueles que
estivessem em idade de alistamento. Como forma de estimular a apresentação de voluntários, o decreto, em seu artigo 2o, estipulava que os
“voluntários que não forem Guardas Nacionais, terão, além do soldo que
recebem os voluntários do Exército, mais 300 réis diários e a gratificação
de 300$000, quando derem baixa, e prazo de terra de 22.500 braças
quadradas nas colônias militares ou agrícolas, além de outras honrarias
militares e pensão por invalidez ou morte”. O artigo 3o, por sua vez,
previa que os “Guardas Nacionais, praças de pré, que se apresentarem,
serão alistados na primeira linha com as mesmas vantagens do artigo 2o,
passando nos postos que tiverem nos Corpos da mesma Guarda, a que
pertencem”.
Mesmo com essas vantagens, o número de voluntários ficou muito aquém do desejado. A Guarda Nacional, instituição paramilitar com
maior organização e prestígio no país, foi, então, diretamente mobilizada.
Ainda que a finalidade da Guarda Nacional fosse o serviço interno, a
constituição previa que, em caso de necessidade, seus corpos pudessem
ser utilizados no serviço externo. Estavam obrigados ao serviço na Guarda
Nacional todos os cidadãos cujas rendas familiares superassem 200$000,
o que não era muito. Havia profissões e categorias dispensadas de seu
serviço, como funcionários públicos, advogados, médicos e os que estivessem no exército regular. Logo houve confusão entre corpos de Voluntários
da Pátria e corpos da Guarda Nacional destacados, isto é, designados
para o serviço no exterior. Em agosto, o governo estendeu as vantagens
conferidas aos corpos de Voluntários aos corpos da Guarda Nacional, que
passaram a ter a designação de Voluntários da Pátria. Somente os corpos
de cavalaria do Rio Grande do Sul mantiveram sua designação original
de corpos da Guarda Nacional, assim como os batalhões de linha, que já
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pertenciam ao Exército regular. O general Queiroz Duarte considera que
o grosso dos batalhões de Voluntários da Pátria, que perfizeram cerca
de 75% dos efetivos enviados ao Paraguai, foi constituído a partir dos
corpos da Guarda Nacional e, em menor escala, a partir dos corpos de
polícia provinciais.
É como comandante do 13o Corpo de Voluntários, comissionado
com o posto de tenente-coronel, que Bello inicia a redação de seu diário.
O corpo, composto originalmente por 549 homens, sendo 19 oficiais, segue para o Rio de Janeiro, de onde prosseguiria rumo ao teatro de operações no Prata.21 Na viagem para a Corte, entretanto, sofre suas primeiras
baixas. Na escala de São Luís o navio em que se encontravam recebeu
voluntários da província do Maranhão, alguns deles acometidos de “bexiga”, isto é, varíola. Em 23 de abril de 1865, quando embarcam do Rio de
Janeiro em direção ao sul, o corpo está reduzido a 400 e poucas praças22.�
Daí em diante, a doença simplesmente devastou os voluntários do Pará, o
que é relatado com horror por seu comandante. No acampamento próximo ao rio São Francisco, em Paissandu, no Uruguai, Bello registra:
8 de maio de 1865: Entraram algumas praças para o hospital, com
bexigas; no Rio de Janeiro deixei 19 praças doentes. Do porto deste
acampamento fiz voltar para Montevideo 9 praças com bexigas; a bordo do Oyapock morreu uma outra.
10 de maio de 1865: Principiaram os exercícios e as praças têm sentido
muito em consequência do frio que é extraordinário.
11 de maio de 1865: O tempo vai mal e o frio aumentou-se [sic];
as praças entram em grande escala para o hospital, já tendo morrido
algumas.

Ainda no acampamento de Paissandu, sem ter entrado em ação
e antes mesmo de chegar à linha de frente, o 13o do Pará resume-se a
18 oficiais e 148 praças!23 Em 18 de setembro, quase seis meses após
sua criação, o corpo, sem ter lutado uma única vez contra o inimigo, é
extinto pela drástica redução de seu contingente. O Corpo de Voluntários
paraense fora abatido pela varíola e pelas condições desfavoráveis de
adaptação ao frio da região do rio da Prata. Careciam de agasalhos e
abrigos adequados, alimentação suficiente, melhores condições de higiene
21. DUARTE, Paulo de Queiroz. Os Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai. Rio de
Janeiro: Biblioteca do Exército, 1981, v. 2, tomo II, p.160.
22. Ibidem, p.161.
23. Ibidem, p.161.
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dos acampamentos, o que os deixou vulneráveis às enfermidades, principalmente à varíola.
O comunicado oficial feito por Bello aos seus comandados explica
o fim do batalhão.
Quartel do Comando do 13o Corpo de Voluntários da Pátria, no
Acampamento de Mandisobi-Chico, em 18 de setembro de 1865.
Ordem do Dia no 21.
Srs. Oficiais e mais praças do Corpo de polícia da Província do Pará
(hoje 13° Corpo de Voluntários), o qual tive a honra de comandar até
ontem, é com a lágrima nos olhos e a dor no coração que me despeço
de meus camaradas dando publicidade à ordem do Exmo. Sr. GeneralChefe, sob n° 96, de 15 do corrente abaixo transcrita. Todos vós sois
testemunha de que se o Corpo chegou ao estado em que está, em extremo resumido, foi devido unicamente à pouca sorte de tão distintos
Paraenses, que saindo debaixo do Equador foram imediatamente levados para um país frígido, como é este, no rigor do inverno, onde vimos
perecer de bexiga e congelação mais de dois terços de nossos camaradas, e com especialidade no fatal acampamento de São Francisco, onde
foi a mortandade motivo por que passamos por esse grande golpe, não
só nos vendo separados, como por não ter a Província do Pará quem a
represente neste Exército, por isso que o 13o Batalhão de Voluntários é
hoje fundido com o 6o de Voluntários, sob outro comando.
Soldados paraenses! Se tiverdes de entrar em combate, mostrai aos
nossos inimigos que sois verdadeiros Paraenses, que não conheceis o
que se chama perigo; e assim a nossa Província ficará imortalizada
com a vossa bravura.
Se Deus for servido, e o nosso General-Chefe permitir, eu vos acompanharei passo a passo até que tenhamos dado uma lição aos nossos
selvagens inimigos paraguaios.
a) Joaquim Cavalcanti de Albuquerque Bello, Tenente-Coronel
Comandante.24

A dimensão do efeito deixado pelo acontecimento pode ser compreendida através da avaliação particular que Bello deixa nas páginas de
seu diário.
18 de setembro de 1865: Dia bem triste para mim! O fatal dia da dissolvição [sic] do meu corpo! [...] Quando fiz ler a ordem do dia dando
publicidade a dissolvição [sic] do corpo, não foram só meus olhos que
derramaram suas lágrimas, foram quase todos que estavam em forma!

24. DUARTE, 1981, p.162.
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Pobre gente! Depois de estarem no seu novo corpo, voltavam quase
todos, cada um de per si, para fazerem as suas despedidas a mim,
como um filho que se separa de seu pai; isto me tem compadecido o
mais que é possível. Escrevi a minha mulher lhe dando parte deste
terrível golpe, assim como ao presidente do Pará.

Um período de incerteza quanto ao futuro instala-se. Pede ao general em chefe um comando para lutar, pois “o meu fim era acompanhar o
exército e os meus soldados até o fim” 25. Enquanto aguarda uma decisão,
é nomeado para o serviço postal do Exército em 30 de setembro de 1865,
fato não registrado em sua Fé de ofício. Para seu desgosto, a 8 de outubro
de 1865, recebe o comunicado para retornar à Corte, no Rio de Janeiro.
A partir de então, realiza uma série de visitas a amigos de seu círculo
de relações. Em 14 de novembro de 1865 fala com o ministro da Guerra,
Ângelo Moniz da Silva Ferraz, e tem, enfim, seu desejo alcançado: está
de volta à guerra, nomeado para comandar uma tropa. Não retornará
à sua família sem honra e glória, porém preocupa-se com os seus que o
aguardam em vão.
28 de novembro de 1865: (...) lembrei-me que hoje fazem [sic] oito
meses que de ti me separei, e que hoje mesmo aí devia ter chegado o
paquete do Sul com o alferes Ferreira portador de minhas cartas para
ti, e a noticia de que no seguinte vapor eu iria! Pobre Chiquinha! Como
ficará teu coração quando fizer sinal o vapor! e mais ainda quando te
derem a notícia de que não vou! Hoje tu deves receber minhas cartas
te dizendo que vou no seguinte vapor; hoje mesmo estou aqui no porto
de Montevideo! Perdoa-me minha cara o quanto tenho te feito sofrer...

Acredita que entenderão os motivos que o levaram de volta à guerra e assim se sucede.
23 de fevereiro de 1866: (...) minha mulher manda me dizer que muito estimou ter eu voltado para a campanha a fim de cumprir minha
palavra quando publiquei a ordem do dia que dava a dissolvição [sic]
do 13; muito agradeço à minha boa mulher os seus sentimentos, prova
que me estima e não quer que eu volte com indignidade.

O 9o Corpo de Voluntários da Pátria que Bello passa a comandar
fora organizado na corte com elementos das províncias do Rio de Janeiro,
Sergipe, Alagoas e Santa Catarina. Um contingente sem instrução e
sem experiência do serviço em campanha,26 conforme seu relato de 24

25. Diário de Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello, 8 out. 1865.
26. DUARTE, 1981, p.22.
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de novembro de 1865: “Tomei hoje o Comando do 9o Corpo de V.os da
Pátria, é uma porção de homens sem jeito de soldado; o corpo está em
um verdadeiro caos”.
Quase os mesmos problemas que atingiram o corpo paraense acometem o 9o Corpo. “De 336 praças que trouxe, já baixaram ao hospital
27, devido aos maus comandos e expostos às chuvas, frio etc.; e quem é
o culpado? O governo”.27
Acrescentam-se agora as deserções. Estas são continuadamente
descritas durante a viagem a caminho de Corrientes. O vapor que os
transporta permanece “doze dias encalhado! Doze dias terríveis de sofrimento e de saudades”28 e deixa a todos em uma praia de rio, com poucos
víveres, à espera de condições de navegação pelo rio.
13 de dezembro de 1865: Essa noite desertaram cinco praças do meu
corpo e outros tantos do Provisório; estou pouco satisfeito com esse
pessoal, que tem se portado mal; isto é, os soldados que vieram quase
todos de outras províncias.
14 de dezembro de 1865: São 9 horas da manhã e tive parte que desertaram seis praças do meu corpo e 12 do Provisório; que gente; que
Voluntários!
15 de dezembro de 1865: Parece-nos que o Rio está enchendo, e Deus
queira para nos ver livre d’essas praias onde estamos condenados a
morrer a fome; entretanto que os nossos soldados estão desertando,
sabendo que irão morrer de miséria! Que soldados! Que Voluntários!
Já têm desertado 13 dos meus, e 25 do Provisório! Que gente!

Em 30 de dezembro, dia seguinte à sua chegada ao acampamento
do exército brasileiro, percebe que seu comando à frente do 9o Corpo de
Voluntários será breve.
Realmente, o primeiro dia do ano de 1866 traz a notícia de que o
9o Corpo fora também extinto, não só por redução de seu efetivo como
por sua má organização inicial e despreparo de seus integrantes,29 sequer
tendo havido possibilidade de participação em algum combate. Os soldados foram divididos e distribuídos por diversos corpos. Oficialmente a
extinção ocorre a 6 de janeiro de 1866, no acampamento junto a LagoaBrava, na província de Corrientes, conforme consta em Fé de ofício do
comandante Albuquerque Bello.
27. BELLO, 1o dez. 1865.
28. Ibidem, 18 dez. 1865.
29. DUARTE, 1981, p.22.
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Mais uma vez a desilusão é o tema central de seus pensamentos.
Alcançar a glória do guerreiro está cada vez mais distante.
1o de janeiro de 1866: Que espero eu mais neste exército? O general
pelo que vejo não gosta de mim, devo, portanto retirar-me para o seio
de minha família e deixar tanta infâmia; que dia de ano bom tive eu,
que bela festa, que boa entrada de ano! O 66 entrou terrível para mim;
Deus queira nos proteger.

Apóia-se em sua fé para superar os problemas: “a Deus eu deixo
tudo, e tudo sofro por amor dele, é só com ele é que conto”. Sente-se
desprestigiado, sozinho em sua guerra particular. O aniversário de vida
militar logo em seguida o faz reavaliar a escolha profissional e dá a medida de seu sentimento. “Faço hoje 22 anos de praça, antes tivesse sido
sapateiro do que abraçado a carreira militar na qual tenho passado por
tantas decepções”.30
Contudo, o ano de 1866, iniciado de forma desastrosa para o desiludido e ansioso soldado, leva-o definitivamente aos campos de batalha.
Tal qual personagem de Machado de Assis, em Iaiá Garcia: “só então
pôde (...) encarar o verdadeiro rosto à guerra”.31
A 11 de janeiro é nomeado instrutor da 18a Brigada de Infantaria
e a 22 de janeiro ascende a capitão à frente da 6ª companhia do 11o
Batalhão de Infantaria. Ao final de fevereiro é mandado comandar o 19o
Corpo de Voluntários da Pátria, composto no começo da guerra pela
reunião dos corpos de polícia das províncias do Ceará, Sergipe e Piauí.
Assume a chefia em Tala-Corá, pouco antes de o Exército passar o rio
Paraná e invadir o território paraguaio.
Neste momento, o exército aliado ainda se encontrava em território
argentino, diante de Passo da Pátria, na confluência dos rios Paraná,
Paraguai e Uruguai, na fronteira com o Paraguai. Eram constantes as
escaramuças e pequenos combates entre os exércitos em luta. Acampado
diante de Passo da Pátria e na expectativa de cruzar o rio Paraná, Bello
acompanhou a tomada da ilha de Itapiru por forças brasileiras e o rechaço do ataque paraguaio a estas posições, ocorrido no dia 5 de abril. No
dia 13, pronto para cruzar o rio, Bello lacrou seu diário, endereçando-o a
sua mulher. Apesar de não explicitar tal intenção, é óbvio que, diante da

30. BELLO, 9 out. 1865.
31. ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Iaiá Garcia. Disponível em: http://www.ig.com.
br/paginas/novoigler/livros/iaia_garcia_machado_assis/cap5e6.html. Acesso em 10 mar.
2006.
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expectativa dos combates que se seguiriam à invasão, queria se assegurar
de que, se algo lhe sucedesse, o diário chegaria às mãos da esposa. Quase
quatro meses depois, em 6 de agosto, retomou o diário, passando para ele
as anotações que fizera em outro caderno de notas no período.
Com efeito, em 16 de abril de 1866, teve início a invasão do
Paraguai. Bello estava entre as tropas que adentraram o território paraguaio poucos dias depois, no dia 18. Os exércitos aliados começaram a se
dirigir para o norte seguindo o rio Paraguai. O terreno era desconhecido
e alagadiço. O objetivo era tomar as fortificações paraguaias de Humaitá,
pouco acima, cuja função era bloquear a subida do rio Paraguai através
de um sistema de correntes, minas fluviais e peças de artilharia dispostas
em um cotovelo do rio. Após um combate em 2 de maio, do qual Bello
participou, seguem os enfrentamentos. No dia 20, depois de alguns combates, tomaram uma posição, onde acamparam. O local era conhecido
como Tuiuti.
No dia 24 de maio de 1866, os paraguaios atacaram o acampamento aliado em todas as frentes. Travou-se a maior batalha campal da
guerra, Tuiuti. Bello teve, então, seu verdadeiro batismo de fogo. Vale a
pena transcrever suas notas para esse dia e os seguintes.
Quinta, dia 24: Estávamos com ordem para marchar às 2 horas.
Estava comigo na barraca o Te Castello Branco, o João Paulo, quando
na frente ouvimos muitos tiros de artilharia e fuzil, e, ao mesmo tempo,
sinal de sentido para o exército. Eram 11:30h da manhã quando o
inimigo nos atacou com perto de 20.000 homens, nos flanqueando
completamente. Foi uma batalha terrível, que durou até às 6 da tarde,
tendo o inimigo deixado no campo de batalha muitos mortos e feridos.
Nosso prejuízo não foi pequeno, visto que vi no campo. Eu tive 30
homens fora de combate.

Somente oito horas e meia depois de iniciado o combate, extenuado,
Bello pôde relatar sua experiência no caderno de notas provisório: “agora,
8 da noite, foi que cheguei ao acampamento, morto de fome e cansaço”.
No dia seguinte, ainda tecia comentários gerais sobre a batalha. Junto ao
registro do número total de perdas, entremeava uma nota sobre a morte
de um companheiro. O fato relatado é pungente, ainda que registrado de
forma corriqueira e rápida, como se pode esperar de anotações de guerra,
colhidas no calor da hora.
Sexta, dia 25: Nosso prejuízo monta a mais de 3.000 homens. Foram
feridos [sic] o Dias, o Cadete Aranha morto, tendo antes feito um bilhete a lápis para eu mandar à mãe dele. Há um número extraordinário
de oficiais feridos. Vou de prontidão para a esquerda do exército.
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Sábado, dia 26: Ontem à tarde fui com o corpo cobrir o flanco esquerdo do exército. Foi uma noite terrível que passei não só pela vigilância
que tive toda noite com o inimigo na frente, como por estarmos colocados no meio de cadáveres! Que horror! Os homens mortos no meio de
cavalos também mortos, no combate de 24! E assim passamos toda a
noite, até 6 da tarde, que o 14o batalhão nos veio substituir. Que horror
é um campo de batalha!

A fina flor do exército paraguaio foi destruída na batalha de Tuiuti.
Mesmo assim, os aliados não conseguiram tirar proveito imediato da vitória. Sem conhecimento do terreno, carecendo de elementos logísticos
necessários ao deslocamento de grandes massas de soldados, assolados
por doenças, foram incapazes de perseguir as derrotadas tropas inimigas.
Apenas em setembro as forças da Tríplice Aliança iniciaram movimentos
ofensivos. Após abandonar o plano de contornar Humaitá por seu flanco
terrestre, as tropas aliadas buscaram avançar ao longo do rio Paraguai,
com o apoio da esquadra. À vitória inicial de Curuzu seguiu-se a fragorosa derrota dos aliados ante as trincheiras paraguaias de Curupaiti.
O ano de 1867, com seus oito meses e sete dias de anotações, expõe
uma dura realidade. O período iniciado após a derrota em Curupaiti, a 22
de setembro de 1866, não conhece grandes ações, mas para Albuquerque
Bello trata-se de uma rotina inquietante.
19 de janeiro de 1867: Hoje pela manhã uma força da 2ª divisão
atacou os piquetes avançados do inimigo e os desperçou [sic],
havendo algum prejuízo. Às 8 horas o inimigo, que há quarenta
dias não nos dava um tiro de Artilharia, bombardeou-nos, e nos
causou algum dano; às 10 cessou o bombardeamento, ao meio dia
continuou e durou até a tarde; às 3 horas força de infantaria tentou
retomar as posições que lhes havíamos tomado, mas tiveram de
voltar com grande perda, isso durou até às 6 da tarde – o meu
acampamento foi muito ofendido pelas balas do inimigo – mas não
teve prejuízo algum.

A atuação de Bello começa a lhe render frutos sob a forma de condecorações e elogios vindos de oficiais superiores. Torna-se cavaleiro da
Imperial Ordem do Cruzeiro em 17 de agosto de 1866 pelos serviços
prestados no mês de maio daquele ano; Cavaleiro de São Bento d’Avis a
17 de novembro do mesmo ano e Oficial da Ordem da Rosa por decreto
de 14 de março de 1867 pelos serviços de 16 de julho de 1866. O brigadeiro Guilherme Xavier de Sousa, comandante da 3ª Divisão do Exército
brasileiro, antes de retornar ao Brasil bastante doente, distinguiu-o em
sua Ordem do Dia de 15 de março de 1867 de forma elogiosa. Em 1o de
junho, Bello é promovido a major.
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Entre a derrota em Curupaiti e julho de 1867, portanto dez meses,
os aliados permaneceram estacionados em Tuiuti diante da fortaleza
de Humaitá. Nesse período travaram-se inúmeros pequenos combates.
Entretanto, as epidemias e doenças eram o que mais causava mortandade
entre as tropas. Em novembro de 1866, o marquês de Caxias, veterano
e vitorioso general, assumiu o comando das tropas brasileiras. Até julho
do ano seguinte, toda sua ação esteve concentrada em dotar o exército
de uma infraestrutura adequada: meios de locomoção, uniformes, armamento, munição, treinamento, disciplina, maior conhecimento do terreno, hospitais. Somente no final do mês de julho de 1867, ele enfim iniciou
o movimento de flanqueamento da fortaleza de Humaitá.
Pouco depois, a 7 de setembro, Bello lançou seu último registro – ao
menos que tenhamos notícias – em seu diário. Outras notas posteriores
teriam sido destruídas pelo autor, como fez com sua extensa correspondência, inseguro quanto à inviolabilidade de seus segredos? O que se perdeu do diário? Até quando teria sido escrito? Teria chegado às mãos de
seus destinatários? Sua mulher Francisca teria lido as revelações contidas
no diário? Qual a trajetória percorrida até ser incorporado aos arquivos
do historiador Mário Barreto? O que aconteceu às pessoas que ali tiveram
suas presenças registradas, como a menina Carlinda, que encontraremos
na parte final desta apresentação? São perguntas que talvez nunca venham a ser respondidas.
Podemos, no entanto, responder parcialmente à questão mais
importante que o próprio Bello se colocava: “Ficarei aqui como meus
companheiros?!” A resposta é possível através do exame da Fé de ofício
do tenente-coronel, de uma consulta ao jornal Diário do Rio de Janeiro32e
do livro Os Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai, do general
Queiroz Duarte.33
O Diário do Rio de Janeiro, em sua edição de 26 de junho de 1870,
informava aos leitores que o 50o Corpo de Voluntários da Pátria, do
Piauí, tendo adidos vários contingentes do Norte, sob comando do tenente-coronel Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello, posição a que fora
promovido em 1868, o sabemos por sua Fé de ofício, desembarcara na
corte e aí desfilara em 19 de junho. Bello participou ainda dos combates
da “Dezembrada”, em Lomas Valentinas, e durante um deles assumiu o
comando de uma brigada, por morte de seu comandante. Em 5 de janeiro

32. Diário do Rio de Janeiro, vol. 78, maio/jun. 1870.
33. DUARTE, 1990, p.70.
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de 1869, o corpo de Voluntários da Pátria que comandava foi o primeiro
a ocupar Assunção.34 Uma mostra do quanto era bem considerado pelo
comando superior. O histórico de participação em combates não deixa
dúvidas de seu valor. Sua carreira é tipicamente uma carreira construída
na guerra. Elogiado na parte do comandante da 10ª Brigada por “ter-se
portado muito bem, como sempre tem feito, em todos os encontros com
o inimigo; é bastante conhecido no Exército e reconhecido por bravo e
verdadeiro cumpridor dos seus deveres”.35
Sua Fé de ofício de 1883 revela todas as condecorações recebidas:
Cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro, Cavaleiro de São Bento
d’Avis, Oficial da ordem da Rosa, Comendador da mesma ordem da
Rosa. Condecorado com a medalha de Mérito Militar pelos reiterados
atos de bravura Oficial da Imperial ordem do Cruzeiro, medalha geral
da campanha do Paraguai com o passador de ouro, tendo este o número
cinco indicativo dos anos que serviu no exército em operação contra o
governo da República do Paraguai. Compartilhou dos elogios dirigidos
por Sua Majestade o Imperador e assim por Sua Alteza o Senhor Príncipe
Conde D’Eu.36
A amada Chiquinha testemunhou toda a sua glória, inclusive
quando alcançou o posto de coronel em 1874 por merecimento. Pouco
depois, em 4 de junho de 1875, ela falecia. Dois anos e meio depois, a 29
de dezembro em 1877, Bello casou-se com Galdina de Vasconcelos Bello.
Ainda viveria mais alguns anos. Faleceu em 20 de julho de 1886, com 59
anos incompletos, dois meses depois de ter sido promovido a brigadeiro.
***
Mas nem só de combates viviam os homens na guerra, Bello
entre eles.
Em 1867, no dia 15 de abril, há dois anos longe de casa, Bello faz
uma anotação inesperada. Em um texto desde sua primeira página dedicado à mulher e aos filhos surge a revelação da prática de um crime e um
pedido ardente de perdão. Ter o diário como confidente não era a motivação inicial declarada, embora o seja para muitos diaristas. Necessidade

34. Ibidem, 1990.
35. Ibidem, 1990, p.64.
36. Anotações do ano de 1870.
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de confissão, de justificação ou de invenção de um novo sentido para a
vida são aspectos que se combinam com muita frequência nas escritas
de si37 e aqui estão presentes. Surpreende também a natureza da falta
cometida.
15 de abril de 1867: Hoje meu filho Adolfo faz anos, coitadinho!
Pensando nele, nos outros e em minha pobre mulher, só tenho saudades! Mas não obstante eu tenho cometido alguns crimes, mas minha
pobre mulher, que é tão boa para mim me desculpará, porque sabe o
que são os homens! Dois anos de ausência de minha mulher, me têm
feito cometer um crime! Perdoa-me minha cara mulher, sou homem!
Eu te peço perdão por tudo quanto é sagrado! Eu tenho cometido um
crime! Te confesso Chiquinha, minha cara mulher te peço perdão! Não
sei mesmo como escrevo estas linhas tendo na mente um crime horroroso! Perdão minha mulher, perdão eu te imploro de joelhos! Pobre
mulher, pobres filhos!

A traição à mulher amada, incensada, venerada é confessada como
“um crime”, uma falta inerente à natureza do homem, em uma tentativa
de assegurar sua absolvição. Tal qual a prática católica, entretanto, esta é
manifesta em papel. Uma construção para atenuar ou justificar a mácula
causada à honra e à glória do guerreiro que sofre com o ato cometido por
ser apenas humano. Professa a verdade talvez por temer que seu segredo
tenha sido revelado. Uma ilação autorizada pelo registro feito logo em
seguida, em 20 de maio do mesmo ano. O erro está no outro, nos inimigos
que o caluniam.
20 de maio de 1867: (...) não recebi [carta] de minha mulher, não
sei o motivo; o Candido recebeu cartas de 8 de Abril, e numa delas o
Netto mandou-lhe dizer que constava que eu estava aqui com moça na
barraca! Não pode haver infâmia maior, os meus inimigos procuram
me desacreditarem [sic] até perante minha família!

Um mês antes de a notícia infamante chegar do Pará, a 15 de março de 1867, surge uma incógnita para o leitor. “Estive com C... que está
doente dei 3”. A anotação feita acima de um sinal como a letra V, com
tinta mais escura que a usada no texto disposto em toda a folha é uma
inequívoca marca de interpolação posterior ao texto.
Quem é “C” que está doente? O que ele lhe deu? Parte do mistério
se resolve a primeiro de abril: “A Menina C... está aqui comigo”. Também

37. CALLIGARIS, Contardo. “Verdades de autobiografias e diários íntimos”. Estudos
Históricos, v.11, n. 21, 1998, p.1.
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está com ele no dia 5, sendo que no dia 29 de abril “C. foi ontem para
Artilharia a cavalo”. Em 3 de maio, “Estive com C”.
No dia da “infâmia maior”, 20 de maio de 1867, outra frase está
acrescentada de forma ulterior ao registro do dia: “Estive com a menina Carlinda que já esta convalescendo”. A moça na barraca que Netto
menciona na carta era na realidade a menina Carlinda. Daí em diante é
citada várias vezes, ora com a inicial do nome “C”, ora como “menina
Carlinda”. Mesmo após a confissão, as referências à amante são anotadas após a construção do texto. Somente os dois últimos registros sobre
Carlinda são revestidos de naturalidade e estão incorporados ao texto. A
menina já faz parte de sua vida condicional.
16 de julho de 1867: Aniversário do combate de 16 de Julho, onde
recebi dois ferimentos; os oficiais se reuniram e deram um baile, e nos
divertimos até a 1 da manhã - A C. também esteve cá.
26 de julho de 1867: São 8 horas e 9 minutos, no Exército toca-se
recolher, e o Cabo Manuel Antonio junto à minha barraca, está cantando a modinha - Virgem Santa – Está também presenciando a menina
Carlinda. Temos ouvido muitos tiros para o lado de Tuyuty.
6 de setembro de 1867: Saí das linhas sem novidade – O Coronel Nery
jantou comigo e [...] outros oficiais, assim como a menina Carlinda que
nessa ocasião chegara à minha barraca.

O que o teria levado não só a confessar sua transgressão ao código
de honra matrimonial como ainda registrar os encontros com Carlinda?
Obrigou-se a uma revisão em suas anotações, como se a verdade/sinceridade dos fatos o forçasse a isto. Para o homem religioso, a Semana
Santa inspira um exame de consciência. Assim o fez o católico major na
segunda–feira santa, dia da revelação de seu ato censurável, premido
pela presença constante do perigo e pela incerteza quanto ao futuro.
Talvez uma de suas mais de mil cartas pudesse revelar o não dito. Mas
foram queimadas.
Desse modo, pelo diário de Bello, desfilam os personagens de uma
história quase sempre anônima: são soldados, familiares à distância e outros personagens, sobre os quais ainda falta um bom trabalho de história,
como a menina Carlinda. De onde vinha? Como foi parar na linha de
frente no Paraguai? Que fim teve? Não há uma Fé de ofício que dê conta
dessas vidas.
Aliás, são dignas de nota as muitas referências de Bello à condição
das mulheres na guerra. Muitos são seus relatos sobre as mulheres que
acompanhavam o exército. Chamam sua atenção a violência praticada
contra elas e a coragem que demonstram para enfrentar toda sorte de
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adversidades. Algumas vezes faz juízo de valor negativo sobre elas, mas a
solidariedade é a tônica de suas notas.
O Exército brasileiro que lutou na guerra contra o Paraguai era
constituído por soldados brancos e negros, como se constata nas imagens
da guerra, fotos e charges dos jornais brasileiros publicadas à época, somente para se destacar um tipo de fonte. Mas o exército em que serviu
o tenente-coronel Bello só possuía um soldado negro digno de nota, o
alferes Lima. É sobre ele sua única menção à presença de soldados negros
no Exército.
17 de novembro de 1866: Aqui junto de minha carpa tem uma
francesa casada que tem casa de comércio, é o nosso entretimento,
levam [a francesa e seu marido] essas duas criaturas todos os dias
a se descomporem reciprocamente, nunca ouvi nomes tão depravados! Agora mesmo, 8 ½ da noite, estão brigando, ela já lhe deu
uma bofetada que o fez virar de pernas para o ar! A questão dele
com ela é por causa do Alferes Lima (um preto) de quem ela gosta
muito e até passa a escândalo. E o diabo de negro é tão falta de
caráter, que não se retira não obstante as descomposturas que o
francês lhe passa! Continua a questão, o tal Alferes ofende o francês, este não faz caso, e (?) nos baús e mais apetrechos da Madama
e deita tudo na rua; para onde irá ela agora, para a barraca do
preto?!!!

A circunstância que relata sobre o soldado aborda alguns aspectos
da situação do negro na guerra: um oficial de baixa patente em um episódio de briga e drama pessoal envolvendo outros personagens, também
diferentes do restante do grupo que está no acampamento. Homem de
seu tempo, Bello reflete a forma naturalizada de tratamento do negro
seja na esfera privada ou quando não há vínculos afetivos. O silêncio a
respeito da presença de soldado negro no corpo de voluntários ressalta
que essa presença, que tanto chamava a atenção de paraguaios, argentinos e outros estrangeiros, era naturalizada e, em certa medida, tornada
quase invisível. Bello utiliza imagens sobre a liberdade. “Os soldados que
estavam embarcados desde 26 do passado, têm dado pulos, carreiras e
tomado banho como loucos; não há nada como a liberdade!” 38 Reconhece
que os soldados são capazes de atos heróicos.
Apresentou-se um soldado do 20 de Voluntários que tinha sido prisioneiro no dia 24 de maio! O soldado conta que esteve todo esse tempo
amarrado, e tanto ele como os próprios paraguaios se sustentam em

38. BELLO, 7 dez. 1865.
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milho torrado e carne de cavalo! Há três dias que ele e mais três companheiros, que também tinham sido prisioneiros no mesmo dia 24,
foram soltos (...); que tentavam fugir e com efeito, escaparam-se para
cá; mas que os guardas deram pela fuga deles e os perseguiram; e que
ele meteu-se num banhado onde a muito custo pôde escapar depois de
três dias, e que não sabe se os outros foram capturados! Presenciou eles
fazerem fogo sobre os seus perseguidores e mataram alguns; Coitados,
se foram outra vez presos já não existem! Que resignação de homens!
São verdadeiros brasileiros; e o que dará o governante que cá chegar
depois de tanto sofrer? É ou não um bravo?

Para ajudar a situar o leitor nos acontecimentos da guerra explicitados pelo autor e, principalmente, nos ausentes de seu relato, fundamentais para entender sua visão fragmentária do conflito, foram elaboradas
as notas que acompanham esta edição do diário de Albuquerque Bello.
Por outro lado, a identificação de personagens desse mundo particular
foi alvo de intensa pesquisa para trazê-los ao palco da História. Várias
obras foram consultadas e algumas se tornaram as principais fontes,
como Maldita guerra: nova história da guerra do Paraguai, de Francisco
Doratioto, Efemérides brasileiras do Barão do Rio Branco, Dicionário
das batalhas brasileiras de Ernani Donato, Os Voluntários da Pátria na
Guerra do Paraguai do general Paulo de Queiroz Duarte e duas obras
de Ricardo Salles, Guerra do Paraguai: memórias e imagens e Guerra
do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do exército. Foram
examinados, por meio eletrônico, documentos oficiais brasileiros como
Mensagens dos presidentes das províncias (1830-1930), Mensagens
Executivas (1889-1993), Relatórios Ministeriais (1821-1960) e o
Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro (18441889) do Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras, Center
for Research Libraries e Latin American Microform Project.
***
As páginas do diário de Albuquerque Bello que subsistiram ao tempo
contam sentimentos e emoções de quem enfrenta a morte a cada minuto.
Lutar contra a descontinuidade, a mudança, a perda e a angústia. Tentar
preservar a memória de pessoas e de acontecimentos. Relembrar familiares e amigos queridos. Recordar e explorar sonhos. Celebrar graças e
sucessos. Descobrir o que é sagrado em sua vida. Revelar o inconfessável.
Se “para o homem do século XIX vitoriano, em particular do século XIX
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brasileiro, a intimidade era o lugar do exercício de uma contenção” 39,
Bello não a exerceu nestes escritos de si. É certo que em alguns momentos
assim procedeu, mas essas atitudes apenas evidenciam as ambiguidades
de um homem do século XIX e revelam quem ele era.
O diário de guerra elaborado cumpriu plenamente a função determinada por seu autor: transformar em memória sua passagem pela
guerra. Além disso, a análise de suas anotações demonstra como um pernambucano, militar, religioso, patriota, gregário, familista, crítico, bemhumorado, honrado, nem pobre nem rico, infiel e preconceituoso brasileiro vivia seu tempo no Brasil do Segundo Reinado. Joaquim Cavalcanti
d’Albuquerque Bello atingiu plenamente seu desejo de sobreviver à guerra, sobreviver ao tempo e imortalizar-se. Deixou um documento capaz
de trazer a dimensão humana a um conflito que a História esqueceu de
valorizar sob esse aspecto. A riqueza de seu conteúdo subjetivo, fragmentado, ordinário, permite inúmeras leituras a quem se aventurar por suas
páginas. Memória e história através de um diário de guerra.

39. SALLES, Ricardo. “A intimidade do diplomata”. Gazeta Mercantil, 23 set. 2005.

Nota técnica
Marcelly Pedra Rezende da Silva

Esta nota tem por objetivo esclarecer os critérios adotados na
edição dos manuscritos Diário do tenente-coronel Albuquerque Bello,
transcrito por Vera Lucia Damasceno Peres Arraes, e Fé de 0fício de
Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque Bello, 1886, redigido por Liberato
José Feliciano da Silva Helly e transcrito por Maria de Fátima Morado.
Tanto na transcrição paleográfica quanto na edição final desses documentos, procuramos conjugar o princípio basilar de respeito aos textos
originais (e seus autores) à intenção de torná-los inteligíveis ao leitor.
Optamos por isso pela manutenção da ortografia e da pontuação
adotadas nos textos originais e das diferentes grafias empregadas para
uma mesma palavra. São os casos de palavras como “pai”, com três
formas diferentes (“paÿ”, “pay” e “pai”), “mãe” (“mãi”), “Magalhães”
(“Magalhãns”), “Jesus” (“Jezus”), “gente” (“jente”) “Daiman”
(“Dayman”), “Tuyuty” (“Tuÿutÿ”, “Tujuty”), Para-cuê (“Paracuê”),
“Ayuí” (“Aijuÿ”, “Ayiy”), “Montevidéu” (“Montevideo”, Montevideu”),
“Jequitinhonha” (“Jiquitionha”), “paraguaio” (“paraguaÿo”), “bagagem”
(“bagajem”) e “Curupaiti” (“Curupaity”, “Curupaitÿ”).
Palavras repetidas foram eliminadas enquanto palavras ou expressões grafadas de forma separada foram unidas (“tam bem = também) e
vice-versa (abordo = a bordo). As notações de data existentes nas margens superiores de cada página do Diário também foram mantidas, assim
como o uso do sublinhado e do negrito, tal como aplicados pelos autores.
No que tange às abreviações, muito comuns nos textos antigos para
economizar papel e tempo, optamos por desdobrá-las de modo a tornar a leitura mais fluente. Mantivemos apenas as abreviaturas de títulos
nobiliárquicos e militares e de pronomes de tratamento, por serem de
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fácil entendimento (confira a tabela no final desta nota). Conservamos
também as formas usadas pelo autor do Diário para as notações horárias
fracionárias (ex.: ¾ = quarenta e cinco minutos) ou representadas pelo
símbolo ” (ex.: 30” = trinta minutos). A notação $ referente a réis, então
a moeda nacional, também foi mantida.
Nos trechos em que a leitura paleográfica é dificultada por rasuras,
manchas de tinta, desvanecimento da folha de papel ou danificação pela
ação do tempo, fizemos a devida indicação [palavra ilegível]. Em ocasiões
específicas usamos palavras entre colchetes para indicar a falta de termo,
quase sempre um conectivo que comprometia a compreensão da frase
ou período. Para indicar que a leitura de alguns vocábulos foi duvidosa,
usamos um ponto de interrogação entre colchetes. A notação [sic] foi
empregada, como é a praxe, para chamar a atenção do leitor para grafias
peculiares eventualmente adotadas pelo autor do documento, desfazendo
assim quaisquer dúvidas quanto a supostos enganos cometidos durante a
transcrição e revisão.
Também foram preparadas notas explicativas destinadas a esclarecer o significado de termos obsoletos ou de uso muito restrito e para
identificar lugares ou qualquer outro item que possa ser de difícil entendimento para o leitor. Essas notas estão indicadas pela abreviatura
N.P. (Nota Paleográfica), sendo as demais de autoria dos organizadores
deste volume. As fontes utilizadas na redação das notas são identificadas
conforme as convenções bibliográficas.
A presente edição contém ainda algumas convenções criadas pelos
organizadores do volume para transmitir ao leitor uma ideia aproximada da forma como o Diário de Albuquerque Bello foi elaborado por seu
autor, tais como a distribuição espacial do texto, a indicação de datas,
a numeração de páginas, o uso de negrito e tachado. Os organizadores
também incluíram entre suas notas algumas destinadas a esclarecer o
significado de termos em desuso.
Esta revisão paleográfica baseou-se nas Normas técnicas para
transcrição e edição de documentos manuscritos, estabelecidas no II
Encontro Nacional de Normatização Paleográfica (1993), à exceção das
ressalvas já apresentadas.
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Abreviaturas
S.

São

S. Ex /
S. Excia

Sua Excelência

S. M.

Sua Majestade

Sa / Sra

Senhora

Sargto

Sargento

Sr. / Senr /Sres

Senhor /Senhores

Te

Tenente

V. Exa

Vossa Excelência

Va Sa

Vossa Senhoria

Capão

Capitão

Cel

Coronel

Comte

Comandante

D.

Dom / Dona

Dr.

Doutor

Exmo

Excelentíssimo

Gal

General

Illmo

Illustríssimo

N. S.

Nossa Senhora

a

Diário do Tenente-Coronel
Albuquerque Bello
Notas extraídas do caderno de lembranças do autor
sobre sua passagem na Guerra do Paraguai

Transcrição da dedicatória: “Lembrança. Para minha mulher e meus filhos;
desde 28 de março de 1865 que sahi de minha caza na Provincia do Pará, até que me recolha.
Albuquerque Bello.”

Página inicial do diário de Albuquerque Bello.
Coleção Mário Barreto.
Divisão de Manuscritos / FBN
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Página 1
1865
Aos vinte e um dias do mez de maio de mil oitocentos sessenta e cinco,
no acampamento do exercito brasileiro junto ao rio São Francisco em
Paÿsandú no estado Oriental, faço a declaração que se segue para a todo
o tempo constar: Declaro que sou casado com Donna Francisca Firmina
de Caldas Bello, de cujo matrimonho tenho oito filhos a saber: Hortencia,
Alfredo, Leonor, Amelia, Adolpho, Joaquim, Francisca, e Affonso. Minha
familia reside na Provincia do Pará. Nada tenho que legar a minha mulher e meus filhos, unicamente deixo-lhes o meu nome.
Joaq.m Cavalcanti d’Albuq.e Bello
Notas que tirei de um quaderno de lembranças desde que sahi do Pará.
Março de 1865
28 – 3a Feira

Sahi da Provincia do Pará a bordo do vapor Oÿapock
commandando o corpo Paraence de Voluntarios da
Patria, com destino ao Rio de Janeiro; tivemos muitas
demonstrações de amisade e estima n’essa occasião; fomos felicitados por commissões do corpo do commercio, guarda nacional e assemblea Provincial da mesma
Provincia; as ruas por onde passou o corpo estavão todas cheias de arcos trihunfaes e arcatifadas de folhas e
flores; a conenvencia do povo era extraordinariamente
grande; eu recebi muitos boquets ricamente arranjados, dei um a minha comadre D. Maxima e mandei
outro a minha mulher; grande numero de amigos me
acompanharão até a bordo onde se conservarão até
a noite; ora que tambem recebi uma commissão da
Sociedade Firmeza a Umanidade que foi fazer sua despedida e me felicitar em nome da mesma. O Exmo Sr.
Presidente Couto de Magalhañs o Dr. Chefe de Policia
Danin, o Dr. Malcher Presidente da Camara e outras
muitas pessôas forão tambem a noite fazerem as suas
despedidas. Meus filhos Alfredo, Adolpho e Joaquim
me acompanharão até a bordo e quando se
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Página 2
Março
despedirão - chorão muito, menos o Joaquim, que
por ser muito innocente ainda não comprehendia o
que se passava, julga ser algum brinquedo, e por isso
mostrava-se satisfeito; coitadinho, não sabia a dor que
seu paÿ sentia se despedindo d’elle e lhe beijando talvez pela ultima vez! o Te Coronel Miranda foi quem se
encarregou de os levar para caza; dizer aqui a dor que
senti quando os vi sahir de bordo, é impossivel.
4a – 29

As 5 da manhã ouvi estar se levantando o ferro do
barco: eu que tinha passado mal a noite tanto pelas
fadigas do dia antecedente como pelas saudades de
minha familia, estava passando por um sonno todo
sobre-saltado, despertei com o vapor que se largava da
machina; vesti-me sahi do meu camarote e dirigi-me
para cima; 30’’ depois o barco estava em marcha. Eu
que tinha o coração na Rua das flores, procurei com a
vista descobrir minha casa que se avista do Rio no ponto que costumão os vapores passar; e conquanto minha
casa estivesse agrupada com outras, era tal a força de
vontade que tinha n’essa occasião que representou-me
estar vendo minha mulher e meus filhos a me dizerem
a Deos - e entre todos que me parecia estar vendo, vi
ainda mais; vi dous olhos que sem movimento algum
estavão como uma fonte derramando uma torrente de
saudosas lágrimas! esses dous olhos, erão os de minha
cara mulher que naturalmente estava na varanda da
caza rodeada com seus filhinhos para ainda uma vez
se despedirem de mim! Foi grande a minha dor, meu
coração soluçava, e a brisa da manhã trazia-me aos
ouvidos os soluços de minha cara mulher e filhos!
Voltei e dirigi-me para meu camarote e nessa ocasião
notei que não era somente eu quem tinha os olhos e o
coração na bella cidade de Belem, eram muitos, eram
quinhentos e tantos Paraences que eu condosia para o
campo de batalha, a que muitos d’elles se despedião
para sempre de sua cara Patria, deixando tambem
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Página 3
Março 1865
mulher, filhos, mãi e irmãos, como eu deixava-os inconsoláveis! isso ainda augmentou mais a minha dor;
aprecei-me em descer para o meu camarote, e quando
estava no meio da escada, ouvi uma mulher que tinha
um filinho no collo, dizer ao marido que é praça do
corpo, “o Commandante vai chorando” e com efeito
eu tinha o rosto em brazas e as lágrimas cahião-me a
ferver pelo rosto; ao entrar no camarote já lá estava o
ajudante que estava aboletado comigo, a chorar porque
tambem deixava sua mulher e seus filhos; fis-me forte
e não dei a entender que chorava, e tratei de animal-o;
durante esse dia não houve nada mais que se possa
notar; todos os passageiros se conservarão em verdadeira tristeza. O Sr. Pontes Ribeiro commandante do
vapor tratou-me com muita concideração e os criados
do vapor parecião querer me adevinhar o pensamento,
fazendo-me diversos oferecimentos, dizendo-me que
para isso tinham ordem de seu commandante.
30 – 5a Feira

Cheguemos ao Maranhão as 4 da tarde, desembarquei e
fui visitar o Presidente Dr. Leitão da Cunha, e pedi-lhe
para não fazer embarcar uma força do 5o batalhão que
embarcava para a Corte, em consequencia das minhas
praças ainda não terem tido bexigas, e nesta cidade
estar grassando muito, o Dr. Leitão não annuhio ao
meu pedido, e no dia seguinte fez embarcar cento e
tantos praças inda um recruta com bexigas!1

1. A bexiga ou varíola era uma doença presente na região amazônica desde a época colonial. Após a epidemia de 1855, no Maranhão, vários surtos ainda ocorriam na província.
Em 1865 o Rio de Janeiro teve um pico de mortalidade em virtude de epidemia de varíola
e de outras doenças favorecidas pela aglomeração das tropas com destino ao Paraguai.
A população flutuante da cidade chegou a 25 mil pessoas. A doença espalhou-se entre os
soldados nos acampamentos do exército causando milhares de óbitos. Não havia leitos
suficientes para os doentes nos hospitais militares nem para os sãos nos alojamentos. A
cidade acusou um total de 9.600 falecimentos, representando um aumento de 1.411 óbitos em relação ao ano anterior. RELATÓRIO do Presidente da Junta Central de Higiene
Pública, 1865. A-G-2,3. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1740/000140.
html>. Acesso em: 15 mar. 2011.

45

31 – 6a feira

Dormi hontem a noite em casa do Capitão Eloÿ e Te
Cordeiro, de onde escrevi a minha mulher; vim para
bordo as 8 da manhã; as 6 da tarde sahimos deste porto; o Dr. Leitão foi a bordo nos vesitar as 4 da tarde,
recebemos aí muitos passageiros, inclusive a familia
do Dezembargador Vasconcellos. O Dezembargador
Pontes Visgueiro2 esteve a bordo, e me dei a conhecer com elle; gostou muito de ver o retrato de minha
familia.

Página 4
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1o – Sabbado	Este dia já foi disenvolvendo alguma intimidade entre os passageiros que se familharizavão; aparecerão
alguns desfrutaves e cavaquistas com brincadeiras de
mandar-se os tolos onde não querem, no dia 1o de Abril,
e por tanto a viagem comessou a ser mais satisfatoria.
2 – Domingo

Chegammos hoje as 10 horas da manhã no Ceará. Não
desembarquei; os officiaes e outros passageiros forão a
terra, e resultou virar-se a jangada que condosia alguns
d’elles e tomarem banho sem ter vontade; um d’elles
foi o negociante (Peixe frito) que tambem vem de
passagem. O Te Jesuino veio nos visitar. Comprei dous
lenços de labirinto e algumas rendas para mandar a
minha mulher, cada lenço custou 10$000.

2a – 3

Chegou hoje a este porto as 8 horas da manhã o vapor
Tocantins, vindo de passagem o Sr. Augusto Ramos
Proença que segue para o Pará, e por elle mandei a minha mulher umas atas e um queijo, e lhe escrevi nesta

2. José Cândido de Pontes Visgueiro (1811–1875), magistrado alagoano, protagonizou
em São Luiz do Maranhão um dos crimes passionais mais famosos do século XIX, conhecido nos meios jurídicos como o Caso Pontes Visgueiro. Um amor não correspondido
por uma menina de 16 anos aproximadamente levou-o a assassiná-la com premeditação
e requintes de crueldade em agosto de 1873. Após a descoberta do corpo, enterrado
no jardim de sua residência, a população revoltada apedrejou sua casa. Preso, julgado,
escapou da pena de morte com a alegação de insanidade mental feita por seu advogado
Franklin Doria. MORAES, Evaristo de. O caso Pontes Visgueiro: um erro judiciário. Rio
de Janeiro: Editora Siciliano, 2002.
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data. As 4 da tarde embarcou o Corpo de guarnição
desta Provincia, e sahimos as 10 horas da noite.
3a – 4

Passou este dia sem novidade; apenas muitas caçuadas
entre os passageiros, aparecendo uma folha denominada Neptuno, na qual apresentavão os defeitos de
muitos senhores que se portavão mal na meza etc. Esta
folha é escripta pelo Maribondo, Garrocho e outros; o
alferes Zosimo é quem mais tem cavaquiado por tratar
d’elle.

4a – 5

Cheguemos essa noite no Rio Grande do Norte, não desembarquei; as 8 da manhã seguimos para a Parahiba,
onde chegamos as 5 da tarde no Cabedello ahi fiquemos; desembarquei e outros passageiros, comprei umas
rendas e ceamos uma peixada, e nos recolhemos as 8
da noite.

Página 5
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5a – 6

Sahimos de Cabedello a uma hora da tarde; as 7 da
noite estando uma porção de passageiros deitados junto
ao leme, brincando uns com os outros, estando n’esse
numero o Garrocho, e Maribondo, surcedeu ter-se arrebentado um cabo que prendia uma pipa com agua,
esta rola e deita agua por cima d’ellles, e gritão todos
ao mesmo tempo “agua! agua! agua! do que resultou a
Senhora do Dr. Jance assustar-se e ter um ataque que
esteve sem falla algumas horas; o Dr. Macario e o Dr.
Pontes forão quem tratarão d’ella. Nesse mesmo dia
cheguemos a Pernambuco a meia noite.

6a – 7

Desembarquei as 8 horas da manhã e fui aos
Affogados, onde estive com minha mãi e mana
Alexandrina; o preto Domingos que nos criou ao
me ver abraçou-me e pois a chorar, coitado está
velho! e eu tive tantas saudades ao me lembrar da
minha infancia! Fui a Matriz visitar e rogar a N.
Senhora da Paz por mim e minha familia que ficava
consternada com minha ausencia. Voltei tomei café
dei cem mil reis a minha mãi e beijando-lhe outra
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vez a mão sahi dizendo-lhe que voltava; pobre mãi!
em tão pouco tempo que junto a ella estive contoume tantas cousas! e me pediu que não deixasse de
voltar; mas eu entendi que não devia tal fazer para
não lhe ferir mais o coração com minha despedida;
fasião dez annos que ella não me via, ella não me
conheceu, minha mana foi quem pronunciou logo
o meu nome. Segui para o Recife, e na Rua nova
encontrei meu paÿ que para cá tinha vindo pela manhã; ao me ver conheceu-me logo, abraçamo-nos, e
na rua mesmo as lagrimas correão; tanto elle como
minha mãi estão
Página 6
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bastante velhos; ahi mesmo encontrei meu tio João,
meu primo e compadre João Chrisostimo, e o Gaudino.
Assisti a benção da Bandeira do Corpo de Voluntarios
Pernambucano de que é Comte o Coronel Leal. Almocei
em caza do meu primo João Chrisostimo, e jantei em
Caza de meu concunhado Joaquim de Albuquerque;
tendo antes hido com meu paÿ ao Presidente o Sr.
Castello Branco, e fallei-lhe sobre seus negocios de
aposentadoria. De caza do Albuquerque fui para bordo
acompanhado por meu paÿ, meu tio João, meu primo
João, o Albuquerque e outras muitas pessôas; as 7 da
noite sahimos do porto desta Provincia.
8 – Sabbado

Chego neste porto de Maceió a uma e meia hora da tarde; não desembarquei porque o tempo não estava bom;
o Sabino desembarcou para levar a familia que fica
aqui em Maceió; o desembarque de Santa e os filhos
me fes muitas saudades; o João e a Sinhá desde que
se avistou Maceió, que choravão sem quererem largar
o paÿ; e Santa quando se despedia de mim estava banhada em lagrimas; imcombi a ella de procurar minha
cunhada e me mandar noticias pelo Sabino, e quando
elle voltou disse-me que ella estava nas Alagôas. As 5
da tarde sahimos. Tendo aparecido uma outra folha em
represalia ao Neptuno escripta pelo Zosimo, e indo as
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cousas tomando um carater cerio, prohibi que continuassem aparecer; o tempo cada vez vai a peor, muita
chuva e vento.
9 – Domingo	O tempo continua maó, muita chuva e vento, e por consequencia os passageiros metidos nos seus camarotes.
Página 7
Abril 65
2 – 10
a

Cheguemos hoje as duas horas da manhã neste Porto da
Bahia. Não desembarquei porque o tempo está maó. o
meu ajudante foi a terra levar o mappa ao Presidente, e
ao desembarcar foi ao mar, tomou um banho e perdeu
o barret e uma libra em ouro, veio muito insultado com
o trote que levou; e eu ri-me bastante. A meia noite
sahimos deste Porto.

3a – 11	O tempo vai melhorando. Este dia não nos vai muito
bom; cahio um homem no mar e custou-se bem para
salval-o em consequencia do mar estar muito cavado.3
4a – 12	O tempo vai a melhor, e a viagem vai sem novidade.
5a – 13

A viagem d’ esse dia foi bôa, passamos junto as ilhas
dos Abrolios, é uma vista muito pitoresca.

6a – 14

A viagem vai muito bôa. Avistou-se o Cabo Frio já a
noite; encontramos muitos barcos a vella e vapores; a
meia noite fondehemos defronte a Ville-Galon.

Sabbado – 15

Sexta feira da Paixão - o vapor suspendeu e foi para
a Saude; antes d’ isso mandei o seguinte officio ao Sr.
Pontes Ribeiro - Bordo do Vapor Oÿapock no Rio de
Janeiro 15 de Abril de 1865 - Illmo Sr. - Permitta-me Va
Sa que por meio desta agradeça-lhe o bom tratamento
e concideração que deu não só a minha pessôa como
a todos os Officiaes e Cadetes e mais praças do corpo
sob meu commando durante a viagem que fizemos

3. Mar encrespado, com ondas muito próximas umas das outras. AULETE, Caldas. Aulete
digital: dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Disponível em: <http://www.auletedigital.com.br>. Acesso em: 5 maio 2011. (N.P.)
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do Pará a esta Corte a bordo do vapor Oÿapock sob
o digno commando de Va Sa Os mais officiaes do navio,
são igualmente dignos de nossa estima pelas maneiras
urbanas e delicadas com que sempre se houverão para
conosco. Deos Guiara a Va Sa Illmo Sr. Antonio Marcelino
de Pontes Ribeiro – Comte do Vapor Oÿapock.
Página 8
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no trajecto para a Saude, o vapor metteu a pique uma
Falua que lhe passava pela proa. O Conselheiro Tito,
logo que teve noticia da chegada do corpo e foi a bordo
nos visitar. Passemos para um pequeno vapor e lanchões e fomos aquartelados no convento do Bom Jesus;4
a noite o fornecedor Manoel Jose Pinto Cidade e o Capão
Jose Maria, forão me visitar e levarão-me para a Corte;
estive nesta mesma noite em caza do Conselheiro Tito;
vimos a procissão do Enterro e fui dormir em caza do
Cidade onde tambem está o Jose Maria.
Domingo – 16

Voltei para o Bom Jesus. O Exmo Sr. Ministro da Guerra
e o Exmo Sr. ajudante general vierão visitar o corpo e
me tratarão com muita concideração. O Maribondo e
outros officiaes forão para a Corte.

2a – 17

As 4 da tarde S.M. O Imperador, veio visitar o Corpo
e gostou muito de ver o pessoal, o fardamento e equipamento do corpo; conversou em particular comigo
a respeito do officiaes e suas instrucções; nesta visita
acompanharão a S.M., o ajudante de campo [e] dous
camaristas, o duque de Saxe, e um outro Principe filho
da Princesa D. Francisca. S.M. tratou-me com muita

4. Localizado na ilha do Bom Jesus da Coluna, na baía de Guanabara, o convento, erguido
em 1707, serviu de quartel para os voluntários que vinham do Norte e Nordeste enquanto
se preparavam para a guerra. A partir de 1868, as dependências do convento foram
transformadas em asilo para os Inválidos da Pátria. Atualmente, remanescente dessa
construção, existe a Igreja do Bom Jesus da Coluna. A ilha foi aterrada e faz parte da ilha
do Fundão. MATTOS, Heyder Gomes de. A saúde na cidade do Rio de Janeiro: 2ª metade
do século XIX. 2004. Disponível em: <http://www.hmattos.kit.net/historiadamedicina.
html>. Acesso em: 15 mar. 2011.
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consideração, e disse-me que estimava muito que eu
fosse official do exercito; muito cassuou elle com o
Principe fallando em Francez, por eu ter chamado pacovas5 em vez de bananas, na occasião que elles forão
no rancho, dizendo ao Principe que no Pará se chama
pacovas; eu fiz que não entendi; depois perguntoume quem era um Capitão Tupinambá6 que eu tinha
no Corpo, apresentei-lhe o Maribondo, que lhe beijou
a mão, e elle conversou em allemão com o Principe
duque de Saxe.
Página 9
65
3a – 18

Fui a corte a serviço do Corpo para faser pedido de
barracas e trocar o armamento etc. Fui a S. Domingos
não encontrei o Braz nem a familia que estão na Tijuca,
estive com minha comadre D. Joaquina que está muita
velha. Voltei para o Bom Jesus a tarde.

4a – 19	Não fui a Corte, passei no quartel o dia, forão alguns
officiaes a Corte. Eu faço um Rancho geral e como com
os Officiaes e Cadetes.
5a – 20

Fui a Corte, encontrei o Sr. Braz na ponte das barcas,
fui com elle a São Domingos, almocei com elle e voltei
para a Corte, e as 4 da tarde embarquemos nos carros
de ferro e fomos para a Tijuca; lá estive com toda a
familia.

5. Em tupi pa’ kowa, que significa “folha de enrolar”. AULETE, http://www.auletedigital.com.br. (N.P.).
6. O oficial de linha, major fiscal do Corpo de Voluntários da Pátria do Pará, Franklin
Tupinambá da Trindade era ajudante de ordens do presidente da província Dr. Couto de
Magalhães e acompanhava-o desde a presidência de Goiás. Possivelmente era um indígena, o que teria despertado o interesse do Imperador. O apelido Maribondo tanto pode
ser um regionalismo de Goiás, designação dada pelos portugueses aos brasileiros à época
da Independência, como designar pessoa intratável, de temperamento áspero e mordaz.
DUARTE, Paulo de Queiroz. Os Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai, Rio de
Janeiro, Biblioteca do Exército, vol. 2 tomo II, 1983, p.159. Mais se encontrará na nota
de número 106.
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6a – 21

Voltei com o Braz, da Tijuca. Fui a pagadoria e o
arsenal de guerra a serviço do corpo. Fui a rua do
Ouvidor e tirei retrato; na mesma caza (Cruseiro do
Sul) compramos o retrato do Dr. Couto de Magalhañs
Presidente do Pará. Voltei a tarde para o Bom Jezus. O
Corpo tomou a denominação de 10o de Voluntarios da
Patria.

22 – Sabbado

Fui a Corte; estive com o Juca Leal, o Braz, fui ao
Ministro receber as suas ultimas ordens. Entreguei
as cartas para minha familia; estive tambem com o
ajudante general. Entreguei ao Sr. Costa Real na rua
do Ouvidor no 98, quatrocentos mil reis para mandar
entregar no Pará a minha mulher; e deixe-lhe uma
procuração para receber na Pagadoria da Corte cem
mil reis mensaes, e mandar essa quantia mensalmente
a minha mulher; voltei para o Bom Jezus bastante doente. Recebeu-se o armamento equipamento e fardamento para as praças. O Maribondo veio da Corte e os
outros officiaes, e entregou-me 180$ que eu lhe havia
dado a

Página 10
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mais no pagamento que lhe fis. Tenho passado mal
com febre e diarrhea.
23 – Domingo	Embarquei com o Corpo n’um pequeno vapor de
guerra e fomos desembarcar no largo do Passo; dali
fomos para o arsenal de marinha; conjuntamente o 3o
de Voluntarios que veio da praia grande; a musica de
artifes foi que acompanhou meu Corpo; o Imperador
já estava no arsenal a espera dos corpos para benzer
a bandeira do 3o e assistir ao embarque; o Imperador
estava com um Pavilhão ricamente ornado para a
benção da bandeira; logo que cheguei o Imperador
mandou por um dos seus camaristas me chamar
para onde elle estava e que levasse a minha bandeira, a qual foi condosida pelo alferes Ferreira; depois
da benção da bandeira do 3o, S.M. pediu ao Ministro
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minha bandeira, entregou-me-a e abraçando-me disse
“ defendei-a com honra e vallor” - fis-lhe uma venia,
beije-lhe a mão e tomei conta da bandeira. Houverão
muitos discursos e poesias. Sugeri-lhe depois o embarque para bordo do vapor Oÿapock que estava atracado
no Caes do arsenal; S.M. a bordo nos deu beija-mão e
fes as suas ultimas despedidas. Os Conselheiros Tito,
Souza Franco e Furtado nos fez tambem suas despedidas n’essa occasião; o vapor as 4 da tarde passava
por Santa Cruz com destino a Montevideo. O Corpo
foi geralmente admirado pelo povo do Rio de Janeiro,
que o qualificou como o primeiro que ali tem embarcado para a campanha, já pelo seu pessoal como pelo
arranjo do seu fardamento equipamento e disciplina;
eu estava num dia verdadeiramente enthosiasmado,
porque tudo me ajudava para que a Provincia
Página 11
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do Pará que me tinha confiado este Corpo tivesse uma
gloria; os soldados parecião que fasião os movimentos
por meio de uma mola; e ainda mais os ajudava a bella
musica que marchava em nossa frente; recebião-mos
flores de quasi todas as varandas da Rua direita até
o arsenal; me foi offerecido no meio do caminho um
ramalhete primorosamente bem arranjado de mimosas
flores, que logo o destinei para minha cara mulher,e
guardei-o nas minhas malas logo cheguei a bordo. Era
tanto o povo que na Rua direita que é bastante larga,
foi preciso redozir a frente do Corpo que marchava em
divisão, em secções, e assim mesmo custava a seguir.
Eu, o Maribondo e o ajudante estavão-mos bem montados em cavallos que nos mandarão já promptos.
3a – 25	Não tenho passado bem. A viagem vai bôa. São 9 da
noite, os rapazes tocarão e cantarão. Hoje as 10 horas da manhã o tempo foi escuricendo, e ficou noite
completamente a ponto de se assender as vellas para
podermos almoçar; consequencia do eclipse d’este dia;
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ao meio dia já aparecia alguma claridade a 1 hora já
estava dia.
5a – 27

A viagem vai bôa. Nosso devertimento tem sido todas
as noites, sao diversos officiaes e cadetes a tocarem
violão e cantarem modinhas da Bahia; quasi todos os
cantantes são do 3o de Voluntarios da Bahia.

6a – 28

Chegamos hoje as 5 da manhã em Montevideu; desembarquei porque o Capão Conceição e o alferes Freire
vierão a bordo me buscar; estive no hospital com o
Tenente Chaves e alferes Abreu que estão doentes;
jantei com o Te Cel Pedro Nicolao Feguerstein7 e voltei a
noite para bordo. Comprei na Calle 18 de julho
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uns arreios para cavallo por 96$, um capote para mim
por 36 $ e um para o cadete Finta por 18 $; o Finta me
acompanhou e voltou comigo. Gostei muito da Cidade
de Montevideu, as cazas são muito bonitas, todas de
sotea8 as ruas bastante largas, mas muito mal calçadas. As senhoras andão se encontrando pelas ruas; são
bonitas, os seus toaletes são elegantes e simples, mas
a respeito d’ ellas corre geralmente muito má famma,
com honrosas excepcções.
29 – sabbado	Estou a bordo, o tempo não está bom, vento sul do Este
e ameaça temporal. Os meos officiaes estão em terra.
30 – domingo	O tempo não está bom, há grande temporal, não se
pode ir a terra sem grande risco. Alguns dos meus officiaes já voltarão para bordo. Escrevi a minha mulher e
mandei a carta para o Correio pelo Cadete Bastos

7. Comandante do 11o Batalhão de Infantaria. Em 1866 comandou a 2ª Brigada, vindo a
falecer pouco depois de 20 de abril de 1866.
8. Soteia: varanda no alto da casa onde se toma o sol. AULETE, http://www.auletedigital.
com.br. (N.P.).
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Maio
2a – 1o Maio 	O tempo vai melhorando, estou a bordo não tenho ido
a terra, veio da terra o Comte do 3o de Voluntarios e foi
para terra o Maribondo com todo máo tempo.
3a – 2

Seguimos hoje para Paÿsandú.

4 –3

As 8 da manhã passemos defronte de Colonia do
Sacramento. Ao meio dia por Martins Garcia - é uma
fortificação; ao passar o vapor, o forte insou[sic] bandeira e firmou-a com um tiro de Artilharia nosso vapor
cumprimentou-o. A uma da tarde encontremos o Apa
e outro vapor que decia. Fondeamos em Frai Bentos.

5a – 4

Vamos navegando muito devagar porque o rio está
muito baixo; a viagem neste Rio do Uruguai é muito
bonita.

a

Página 13
Maio
5 – 5 	O vapor engalhou abaixo pouco de Paÿsandú . Mandei
desembarcar o corpo para aliviar o navio, e não conseguio passar abaixo, mandei novamente embarcar a
gente; o ponto onde estamos encalhado fica na frente
de Conceição do Uruguai. Chegou um vapor de guerra
para nos condosir.
a

6 – Sabbado

Passemos para o vapor Araguaÿa e seguimos para
junto do acampamento que fica um pouco acima de
Paÿssandú, onde chegamos as 10 horas do dia. Tendo
o Comte me convidado para ir a camara, ali bati com
a cabeça de encontro ao forro que é muito baixo, e
machocando o lobinho que tenho na cabeça, cahi sem
sentidos. Desembarquei com o Corpo e fui me acampar
junto do 8o Batalhão de Infantaria e fiquei hospedado
com meu Cunhado Luiz ajudante do mesmo batalhão.
O General Antonio de Sampaio é que está commandando esta divisão.9

9. Comandante da 3ª Divisão de Infantaria do exército imperial.
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7 – Dommingo

Tenho passado bastante encomodado com a pancada
que hontem dei sobre o lobinho que tenho na cabeça.

2a – 8	Entrarão algumas praças para o hospital, com bexigas; no Rio de Janeiro deixei 19 praças doentes. Do
porto deste acampamento fis voltar para Montevideu 9
praças com bexigas, a bordo do Oÿapock morreu uma
outra.
3a – 9

As bexigas tem-se desenvolvido muito com o frio, já
tenho muitas praças doentes. O 3o de Voluntarios que
hia conosco tambem está soffrendo mesmo mal.

4a – 10

Principiarão os exercicios e as praças tem sentido muito em consequencia do frio que é extraordinario.

5a – 11	O tempo vai maó, e o frio augmentou-se; as praças
entrão em grande
Página 14
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escala para o hospital; já tendo morrido algumas.
6 – 12	O tempo não está bom, estive com o Luiz e almocei
mão de vacca10 com elle. Fui a barraca do Capão Couto
de Magalhañs.
a

Sabb. – 13 	O tempo melhora e o frio continua; as praças continuão
a baixarem ao hospital.
14 – Dommingo Tenho perdido muitas praças no hospital. O Batalhão
11 chegou hoje neste acampamento.
2a – 15

Morreu hoje uma mulher do Corpo. As minhas saudades cada vez se augmentão mais; minha mulher e meus
filhos são os meus sonhos.

4a – 17

Morrerão hoje 3 praças do corpo. O Capão Couto de
Magalhañs esteve hoje comigo.

5a – 18	Baixarão hospital 4 praças e morrerão duas.

10. Prato típico da culinária nordestina, mocotó bovino. AULETE, http://www.auletedigital.com.br. (N.P.).
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Sabb. – 20	O Capão Couto Magalhães me visitou hoje. O tempo
não vai bom.
Dommingo – 21	O temporal principiou hoje com bastante força, o frio é
muito.11
2a – 22	O tempo vai melhorando, mas o frio é excessivo.
Continuão a morrer as praças de bexigas; morreu
hoje uma mulher e uma criança do corpo. Foi preso
o alferes Cosme por não ter hido a carneação. Mandei
ao general dous officios nestes termos: Acampamento
junto ao arroio de S. Francisco em Paÿssandú 22 de
maio de 1865 – no 8.
	Illmo Sr. O 2o Cirurgião Dr. Embirosú,12 que da Corte
veio com o corpo do meu commando foi destinado a
passar visita em outros corpos, ficando o do meu commando privado a 3 dias desta visitas por não aparecer
outro medico para este serviço, o que participo a Va Sa
para dar as providencias a respeito.
Deos Guarde a Va Sa Illmo Sr. Capão Assistente de Divisão.
Acampamento VB. P. 22 de maio de 1865 - Illmo e Exmo
Sr. - O numero de praças
Página 15
Maio
do corpo sob meu commando que tem fallecido na
Enfermaria deste acampamento, já é sabido; procurei saber
a causa principal, e nas visitas que eu e meu fiscal temos
feito a esta Enfermaria, fomos informados pelos doentes que
elles não são medicados convenientemente, assim como que
as praças mandadas diariamente pelo corpo para as faxinas
não se prestão regularmente, a vista do que tomei as providencias que estavão ao meu alcance, isto é enquanto as
faxinas, mandando nomear diariamente um sargento com
10 praças para ali se conservar durante o dia e noite, a fim
11. Foi neste dia que Albuquerque Bello iniciou a produção deste diário.
12. Tenente-coronel Dr. Pedro Mauricio da Conceição Embirosú, médico formado em
1859 na Universidade de Medicina da Bahia.
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de prestar os serviços aos enfermos ( alem dos que já estão
empregados) e um official subalterno para velar sobre as
dietas, medicamentos e o mais que for para o bem estar das
praças do corpo que se achão em tratamento; providencias
que peço aprovação de V. Exa - Deos guarde a V. Exa Illmo e
Exmo Sr. General Antonio de Sampaio - A minha ordem de
hoje é [extranhado] aos Comtes de Companhia e os officiaes
do estado maior pelo pouco zelo que tem tido com as praça
doentes na Enfermaria foi nomeado o alferes Zozimo para
se encarregar do serviço do hospital; ordenei mais que o
fiscal visitasse diariamente os doentes para lhes dar parte do
ocorrido. Fui a Enfermaria e voltei cheio de horror por ver
tanta mizeria! pobres soldados! O meu camarada José que
ali está, assim que me avistou pou-se a chorar.
3a – 23	O tempo vai melhorando, menos o frio. Almocei hoje
com o Capão Marques de Souza.
4a – 24 	Estive no acampamento do Batalhão 11 com o
Garrocho, Fonceca, Castro e Sabino.
5a – 25

Morreu hoje o sargento Daniel Urbano da Silva. (Nesse
dia acontecia o combate de Corrientes)

27 – Sabbado

Falleceu o soldado Jose Ventura meu camarada, senti
muito a morte
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desse soldado por ser muito bom homem, e na qualidade meu camarada tratava-me com o maior cuidado
possivel, e se me via encommodado não sahia mais de
junto de mim.
3a – 30

Chegou hoje o general Osorio Comte em Chefe do
exercito.13 Recebi uma carta de minha mulher com

13. Nomeado em 27 de maio de 1865, o general Manoel Luís Osório chegou a São
Francisco e deu início ao deslocamento de toda a força brasileira de Montevidéu para o
Daiman, a fim de transpor o rio Uruguai e reunir-se ao exército argentino em Concórdia,
ponto de reunião dos exércitos aliados. No decurso da marcha enfrentou grandes dificuldades. A chegada de novas tropas vindas da Corte e do Norte do país só fez aumentar
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data de 11 de abril. O Corpo passou hoje a pertencer
a 10.a Brigada de que é Comte o general Sepúlveda.
Estive com os officiaes do 11 no acampamento d’elles.
Passou por aqui no vapor Apa o corpo de Voluntarios
de Pernambuco.
Junho
5a – 1o Junho	Estive hoje com o general Osorio. Embarcou hoje para o
Daiman o 8o Batalhão de infantaria, e o 1o de Artilharia
a pé; o 3o de Artilharia passou por aqui no dia 30 do
passado com o 11 de Voluntarios de Pernambuco.
6a – 2 	Escrevi hoje a minha mulher e a outras pessôas da
Provincia do Pará, Pernambuco Rio de Janeiro, etc.
Sabbado – 3	O Corpo embarcou hoje assim como o 11 de infantaria no vapor Araguaÿa para seguir para o Daiman.
O Capitão Salustiano e o alferes Aranha tiverão baixa
para o hospital.
Dommingo – 4

Chegamos hoje no acampamento do Daiman. O Te Cel
Ferguestein teve essa noite um ataque de colica e está
bastante doente. Dirigi um officio ao Comte do vapor
agradecendo-lhe as maneiras urbanas com que nos
tratou a bordo. Recebi uma carta de meu primo João
Chrisostimo.

2a – 5

Morreu hoje uma mulher do Corpo.

3a – 6

Morrreu na barraca um soldado, e uma menina. Aqui
não há hospi-
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tal, os doentes são remetidos para o Salto.

os casos de bexiga, sarampo e disenteria, quer pelas condições do clima, muito frio, quer
pelas condições inadequadas de material de campanha e de estacionamento. DUARTE,
1982, v. 2, t. I, p. 40. DUARTE, 1983, v. 2, t. II, p. 47.
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4a – 7	O Tenente Estrada e o Padre Guerra14 forão hoje com
bexigas para o hospital do Salto. Mandei o seguinte
officio ao Comte da Brigada. Sendo o corpo de meu
commando o que mais tem soffrido aqui de bexigas,
neste exercito, por não terem sido as praças vacinadas, e não sendo possivel aqui extinguir-se esse mal;
proponho a V. Exa para mandar o corpo para o Salto,
onde havendo mais recursos pode-se vacinar o restante
das praças, e assim a mortandade que tem sido demasiadamente crescida no supradito corpo sob meu
commando; proposta que espero V.Exa a tomará na
devida consideração.
5a – 8

Forão as praças doentes para o Salto, e no caminho
morrerão duas.

6a – 9

Morreu o Cadete Camacho, um soldado e uma mulher
no acampamento sem recurso algum.15

2a – 12

Mudou-se o acampamento do exercito, mais para a
direita de onde estavão.

3a – 13 	Escrevi a minha mulher, e mais pessôas. Remeti uma
letra sacada pela pagadoria deste exercito, sobre a
pagadoria das tropas da Corte, em favor do Sr. Jose
Ferreira Leal, no valor de 875$(reis) mandar ao Sr.
Carvalho no Pará, a fim de dar: 600$ a minha mulher; 120$ a senhora do ajudante, 100$ a senhora do
Capão d’Ó; e 50 $ a senhora do Te Macedo. A dita letra
tinha o no 1, datada de 13; foi portador d’ella e de
uma malla com roupa para ser remettida para o Pará,
o Exmo Sr. General Sepulveda. O Coronel Leal passou
a commandar a 10a brigada. A ordem do dia de hoje
datada no 10, é declarando que o Corpo toma

14. Capelão-capitão José Cândido da Guerra Passos do Corpo de Guarnição do Ceará.
15. Um grande número de baixas ocorreu no acampamento em Daiman, légua e meia
acima da Vila de Salto, ainda na República Oriental do Uruguai. Os cemitérios ficaram
abarrotados. DUARTE, 1982, v. 2, t. I, p. 41.
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a denominação de 13 de Voluntarios ordem do dia da
corte no 447 de 19 de Maio.
5a – 15

Destacarão hoje para o vapor Araguaÿa, o Te Barralho,
alferes Laurino, e 58 praças do Corpo. Marchei hoje
com o corpo as 10 horas do dia para a cidade do Salto,
onde cheguei as 6 da tarde embaixo de muita chuva,
e foi me aquartelar dentro do quintal do hospital militar que servia de latrina dos doentes; o diretor destinou um quarto dentro do estabelecimento para mim,
mas eu preferi armar minha barraca junto dos mais
officiaes e praças, já que o nosso fim era soffrer e mais
soffrer, não quis ficar bem acomodado, quando via
os meus mal acomodados. Antes de sahir do acampamento fui receber as ultimas ordens do general em
Chefe Osorio, e quando sahi de sua barraca elle disse
essas palavras “Soldados de barro” referindo-se ao
corpo que tinha sucumbido quasi todos por falta de
cuidado do seu antecessor! No trajecto do Daiman
para o Salto, o Capitão Maribondo e o ajudante,
encontrarão uma carretilha com duas moças; o ajudante querendo mostrar-se ser muito bom cavalleiro,
desembanhou a espada e principiou a fazer gÿnastica
sobre o cavallo; as moças gostaram muito e rião-se a
hora rir; o Maribondo que é muito moleque, dirigise a uma e pede para que gabem o ajudante; ellas
fazem muitos elogios ao ajudante etc. e este cada vez
se enthosiasmava mais; mais adiante na passagem de
um arroio a carretilha fica atolada e os cavallos não
o podião arrastar; o nosso ajudante e o Maribondo
que tambem cahio na esparrella, offerecessem-se seus
serviços as duas bellas; ellas aceitarão e elles actão os
tirantes nas cinchas16 de seus cavallos e tenta

16. Peça dos arreios, geralmente faixa de tecido ou correia larga, que passa por baixo da
barriga da cavalgadura com a qual se firma a sela ou a carga. AULETE, <http://www.
auletedigital.com.br>. (N.P.).
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arrastar a carretilha do atoleiro! Safarão a carretilha,
porem os arreios do cavallo do ajudante escangalhouse todo e elle cheio de lama até os olhos; e os pobres
cavallos ficarão innutilisados; isto temos comentado
bastante aqui pelo que o ajudante tem dado muito
cavaco.
6a – 16	O exercito principiou a passar o Uruguaÿ para junto da
Concordia.17
Sabbado – 17	O tempo continua máo, o frio não cede e as praças vão
no mesmo.
Dom. – 18	O que tenho hoje a dizer? Nada, muitas saudades de
minha mulher e meus filhos.
2a – 19	Officiei ao general lhe pedindo licença para ir ao acampamento a serviço do Corpo. Chiquinha! Eu soffro
muito, minhas saudades cada vez augmentão mais;
jantei hoje com alguns officiaes, isto é, Maribondo,
Dias, d’ Ó, Macedo, Ferreira e ajudante e o cadete
Fileto; foi uma reunião sem fim algum, entretanto que
hoje é um dia bem assignalado para nós, o nascimento
de Amelia; coitadinha que tanto sentio ter eu sahido
sem me vêr!
3a – 20

Amanheci hoje muito triste; veio preso para meu
acampamento o Major Lopes de Cavalaria, a ordem do
general em Chefe.

4a – 21

Fui ao acampamento fallar ao general e pedir-lhe que
não nos deixasse no Salto, visto que o exercito já estava
passando para outro lado. Recebi barracas para os officiaes e praças dormi na barraca do meu cunhado Luiz.

17. O exército brasileiro, sob o comando do general Osório, começou a passar da margem
esquerda para a direita do Uruguai, junto ao arroio Juqueri-Grande, a um quarto de légua
da cidade de Concórdia, capital da província de Entre Rios, local acordado entre os chefes
aliados para a reunião dos três exércitos. Rio Branco anota em Efemérides brasileiras a
data de 24 de junho de 1865 para tal evento.
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5a – 22 	Embarquei no vapor Uruguaÿ e vim para o Salto; vierão muitos passageiros do acampamento S. Francisco.
Tendo morrido muitos praças por se ter virado a chata
que os condozião a reboque; vierão tambem o Capitão
Salustiano e o Alferes Aranha que tinha ficado doente
em São Francisco.
Página 20

Junho
6a – 23

Vespera de S. João. Mandamos preparar uma ceia e
uma fogueira para hoje, mas fes tanto frio que não nos
permitia sahirmos das barracas; esta noite passarei bem
triste, lembrando-me que minha mulher e meus filhos
estarão agora mesmo se lembrando de mim e por isso
bem saudosos ! Que fazer? Fé em Deos que algum dia
se lembrará de nós; Adeos minha mulher e meus filhos.

Sab. – 24

Passei uma noite toda torbulenta e sonhos sobre-saltados; que noites de saudades! Fui a missa - Jantei reunido com os officiaes Maribondo, Dias, d’ Ó, Ajudante,
Ferreira e os Cadetes Fileto e os d’ Ó; houverão muitas
saudes, e isso me trouxe recordações bem saudosas.
Em tú Chiquinha, e nos meus filhos, é somente meus
pensamentos; não ha um só momento nesta minha
vida toda torbulenta que não tenha-te na lembrança.
Adeos.

Domingo – 25

Saudades e aflicção - Adeos Chiquinha.

2a – 26	Escrevi a minha mulher, dizendo-lhe as saudades que
tive na noite de S.João, e como de facto foi uma noite
bem triste para mim por me traser recordações bem
saudosas.
3a – 27	Estivemos reunidos esta noite no hotel Concordia,
onde o alferes Zosimo nos offereceu uma chavena de
chocolate; foi hoje que chegou aqui a noticia da derrota
da esquadra paraguaÿa em Riachuelo.18
18. Em 11 de junho de 1865 ocorreu a batalha fluvial do Riachuelo, 15 km ao sul de
Corrientes, próximo à embocadura dos rios Paraná e Paraguai. A esquadra imperial, sob
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4a – 28	Recebi cartas de minha mulher com data de 15 de
Maio e 26 de Abril, e outras pessôas do Pará.
5a – 29	Embarquei com o corpo as 5 horas da tarde no vapor
Araguaÿa para me reunir ao exercito na Concordia.
Página 21
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6a – 30 	O Araguaÿa seguiu as 6 da manhã, e as 7 ½ estavamos
no porto do acampamento em Jucurÿ na Concordia
da Confederação Argentina; desde hontem a noite que
chove; desembarquei e só a noite foi que tive minha
barraca armada.
Julho
Sab. – 1 	O tempo continua pecimo, grande temporal, frio.
Estive na barraca do Garrocho e tomei café com elle e
o Freire. Dei um retrato de minha familia ao Fonceca,
outro ao Bento.
o

Dom. – 2	O tempo tem milhorado, isto é, quanto ao vento e chuva.
As 5 da tarde o general me mandou chamar, e espalhouse imediatamente no acampamento do 11, que é junto
ao meu, que o general me mandou chamar para me
exonerar do commando do corpo a vista de uma correspondencia que apareceu no Salto contra o general,
e atribui-se ser eu o author, de cuja correspondencia só
tive conhecimento d’ella depois de muitos dias de sua
publicação; sendo seu author o Capão Maribondo; fui ao
o comando do chefe de divisão Francisco Manuel Barroso da Silva, destruiu a maioria
das embarcações da marinha paraguaia, comandada pelo capitão de mar e guerra Pedro
Inácio Mesa. As baixas no lado brasileiro foram de 247, sendo 104 mortos. No lado
paraguaio, elas foram aproximadamente de 700 mortos e 800 feridos. A vitória permitiu
o bloqueio marítimo do Paraguai, impediu o país de receber armas e manter comércio
com o exterior durante a guerra. Entretanto o domínio do rio Paraguai pela esquadra
brasileira ainda seria dificultado pelas fortalezas paraguaias ao longo dessa via fluvial,
principalmente Humaitá. DONATO, Hernâni. Dicionário das batalhas brasileiras. Rio
de Janeiro: Biblioteca do Exército, Ed. São Paulo, Ibrasa, 2001, p. 439. DORATIOTO,
Francisco. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia
das Letras, 2002, p. 564. Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, Barão do.
Efemérides brasileiras. Ministério das Relações Exteriores, 1946. Edição fac-similada.
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general tratou-me muito bem e dissi-me que havia mandado me chamar para me nomear director do hospital
ambulante do exercito que ia se usar, ficando entretanto
eu commandando o corpo que ficaria fazendo o serviço
do hospital visto o estado resomido em que se achava
para operação; aceitei a nomeação e voltei para o meu
acampamento; esta nomeação causou muitos desgosto entre alguns do 11, que não devo mencionar aqui.
Chegarão o 15 e o 21 de Voluntarios.19
2a – 3

Marchei hoje com o corpo para junto do hospital do
qual fui
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nomeado director. Hoje mesmo entrarão duzentos e
tantos doentes pra o hospital, e tem sido um trabalho
insano.
3a – 4	O frio de hoje tem sido extraordinario, as barracas
amanhecerão cobertas de gelo. Eu não tenho passado
bem, tenho tido febre.
4a – 5 	Escrevi a minha mulher e lhe remetti por intermedio
do Sr. Pontes Ribeiro tresentos peso fortes. Remetti ao
Juca uma lata com alguns livros e papeis, por intermedio do Sr. Cunha immediato do vapor Galgo de que é
Comte o Sr. Pontes Ribeiro. Fiz embarcar com destino
ao Rio de Janeiro, 5 mulheres e 3 crianças das praças
do corpo que já fallecerão, a fim de que ellas se recolhão no Pará.
5a – 6	O Batalhão 11 foi unido ao corpo da Parahiba por estar muito resomido.

19. Em ofício de 4 de julho, o general Osório comunicava ao ministro da Guerra que o
estado sanitário do exército ainda continuava a sofrer com “a peste de bexigas, que tem
sido pertinaz, especialmente com os Corpos que vêm do Norte do Império, pois assim ontem desembarcaram os Batalhões 15o e 21o de Voluntários da Pátria, com muitos doentes
de bexiga”. DUARTE, 1983, v. 2, t. II, p.182.
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6a – 7

A minha ordem do dia de hoje foi mandando prender
o Capitão Antonio d’Ó, Tes Macedo e Estrella, por não
terem entregado as relações [palavra ilegível] do mez
findo.

Sab. – 8	O alferes Ferreira tem estado bastante doente; o ajudante deu-me um requerimento pedindo demissão;
esses dous moços notto que me estimão muito, por isso
faço com elles o que está ao meu alcance; não informei
o requerimento entreguei-o outra vez.
Dom. – 9	O numero dos doentes no hospital chegou hoje a 980.
O frio é muito eu tenho passado encommodado.
4a – 12

Foi-me participado do Salto que hoje falleceu no hospital de
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aquella cidade o Capitão Salustiano; e que o Capão
Cabedo está doudo.
5a – 13	Escrevia a minha mulher lhe participando a morte do
Capão Salustiano, foi portador o Capão Moreira, escrevi
ao Dr. Tito fallando sobre a volta do Cabedo. Tivemos
ordem para amanhã mudarmos de acampamento.
6a – 14

A ordem para se mudar de acampamento ficou para
amanhã.

Sab. – 15	O exercito marchou para junto do arroio Aijuÿ; o
alferes Ferreira foi para o hospital do Salto bastante
doente; dei-lhe trez libras por estar elle sem dinheiro.
Acompanhou o hospital para o mesmoacapamuito mil
e tantos doente, cheguei ao novo acampamento as 8
horas da noite, bastante encommodo, e somente com 5
doentes, os outros ficarao pelo caminho por não poderem caminhar, dos quaes muitos já estavão a espirar e
não tive uma carreta para esse serviço! Desembarcou a
seguir para este acampamento o 22 de Voluntarios.
Dom. – 16 	Reuni os doentes que ficarão hontem no caminho, e
morrerão alguns no campo sem o menor socorro.
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Morreu tambem no caminho a velha Francisca, mãe
do meeiro Sebastião.
2a – 17

Cahio essa noite uma grande trovoada acompanhada
de vento e chuva. A barraca do ajudante foi arrancada
pelo vento, e a minha arrancou-se parte. Marcharão o
5o e o 7o batalhões de infantaria a reunir-se ao general
Flores.20
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3a – 18

Mudou-se o hospital do logar em que estava por estar
o terreno muito alagado; amanhecerão hoje muitos
doentes mortos dentro das barracas que estavão cheias
d’ agua. As musicas dos corpos tocarão recolher no
quartel general.

4a – 19	Informei os requerimuitos do Capão Gomes e do
Ajudante pedindo inspecção de saude.
5a – 20	O tenente Estrella apresentou-me um requerimento
pedindo passagem para o 22 que é do Maranhão; não
informei. Dei uma libra ao Luiz.
6a – 28	Estiverão hoje comigo o Jose Maria e o Abreu.
Sab. – 29

Seguio hoje o 3o batalhão de Voluntarios a reunir-se ao
general Flores. Jantou hoje comigo o alferes Abreu.
Agosto

3 – 1	Não tem havido nada de maior menção, a não ser os
meus soffrimentos, já pela ausencia de minha familia,
e já pelos encommodos de espirito que passo na qualidade de director do hospital, onde faltão todos os recursos, e sou eu quem acarreta com a responsabilidade.
a

20. O general Mitre resolveu destacar para o norte de Concórdia uma força sob o comando do general Venâncio Flores, dando-lhe o nome de Corpo de Vanguarda. Tinha a
missão de bater uma coluna inimiga que descia pela margem direita do rio Uruguai, sob
o comando do major Pedro Duarte. Reforçou-a com a 12ª Brigada do exército brasileiro
formada dos 5o e 7o Batalhões de Linha e o 3o Corpo de Voluntários da Pátria. DUARTE,
1982, v. 2, t. I, p. 68.
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5a – 3

Falleceu hoje o Tenente Fernando Martins Garrocho,21
foi para mim uma grande dor porque o Garrocho era
um verdadeiro amigo; a sua morte foi geralmente
sentida.

6a – 4

Dei uma libra ao Luiz que me pediu.

3a – 8

Falleceu hoje o Tenente Duarte do 3o de Artilharia

5a – 10	Entreguei uma carta ao Alferes ajudante Francisco
Antonio Nepomu
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ceno, para minha mulher, contando 24 libras esterlinas; elle me deve 58$ que mandei que entregasse a
minha mulher no Pará.
Sab. – 12

Falleceu o Coronel Carvalho commandante do 3o de
Artilharia a pé.

2a – 14	Entreguei ao Capão Paranhos do 3o de Artilharia uma
carta para minha mulher, contendo 249.800 reis em
ouro; sendo 3 moedas de 20$ 3 ditas de 10$ e 17 libras
esterlinas.
3a – 15	Entreguei ao Capitão Raimundo Antonio Gomes que
se retira para o Pará, uma carta para minha mulher,
contendo 12 libras; emprestei 504 a elle para pagar lá
a minha mulher.
6a – 18 	O exercito marchou hoje e acampou aqui no Aijuÿgrande; ficarão para mais de 400 doentes que não
poderão marchar a pé.
Sab. – 19

Tem hoje todo o dia chegado doentes nas carretas e a pé, e
morrerão alguns pelo caminho. Tem chuvido muito hoje,
e muito frio.

21. O governo imperial concedeu, por decreto de 10 de fevereiro de 1866, pensão de
504 réis anuais sem direito ao meio soldo a D. Antonia Maria dos Santos Garrocho,
mãe do tenente do 11o Batalhão de Infantaria Fernando Martins Garrocho, falecido em
campanha. Somente através do decreto no 1.897, de 17 de outubro de 1870, o meio soldo
foi incluído na concessão.
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Dom. – 20

Pedi exoneração do cargo de director do hospital; continua a chegar doentes que tinhão ficado na retaguarda.

3a – 29	O exercito marchou hoje para Gualeguarÿto; ficarão
muitos doentes no campo a falta de transporte.
4a – 30

Tem chegado muitos doentes e muitos morrido no
caminho.

5a – 31

Continua a chegar os doentes que estavão na
retaguarda.
Setembro

6a – 1o

Fui exonerado a meu pedido do cargo de director do
hospital; graças a Deos já larguei essa pesada cruz que
tanto me encommodou.
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3a – 5

Marcharão o 11 de infantaria e o 4o de Voluntarios
para Uruguaÿana.22

4a – 6	Recebi cartas de minha mulher com data de 8 de julho; tive noticia da morte de meu primo e compadre
João Chrysostimo. Escrevi a minha mulher e ao alferes
Ferreira que está no Salto, e lhe remetti duzentos mil
reis por intemedio do Sr. Brabo fornecedor do exercito.
5a – 7	O 3o de Artilharia salvou ao dia de hoje.

22. No dia 4 de setembro, o almirante Tamandaré chegou ao acampamento do exército
do general Osório em busca de reforços para o cerco a Uruguaiana, mantido pelo exército
do barão de Porto Alegre. As forças paraguaias invasoras do Rio Grande do Sul, sob o
comando do coronel Estigarribia, haviam entrado na cidade em 5 de agosto de 1865. O
comandante-chefe do exército aliado, general Mitre, mandou embarcar o 11o Batalhão
de Linha, o 4o Corpo de Voluntários da Pátria e duas Companhias de Zuavos Baianos do
exército imperial e o Batalhão Santa Fé, argentino. Também decidiu ir para Uruguaiana
em companhia de Tamandaré. Alcançaram o destino a 10 de setembro. No dia seguinte,
o Imperador e sua comitiva chegaram ao acampamento diante da cidade sitiada, sendo
recebidos pelos generais aliados Bartolomeu Mitre, presidente da República Argentina,
e Venâncio Flores, presidente provisório da República Oriental do Uruguai, o tenentegeneral Porto Alegre e o almirante Tamandaré. DORATIOTO, 2002, p.182. DUARTE,
1981, v. 1, p.125.
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6a – 8	O exercito marchou hoje para junto da Federação, foi
uma má viagem para mim; o meu camarada ficou na
retaguarda com minha bagagem e perdeu-se no campo; fiquei sem barraca e sem o que comer esta noite por
ter chegado aqui muito tarde e não saber nada desse
acampamento. é mais de 11 horas da noite quando
escrevo estas notas na barraca do Maribondo, que me
vendo no campo me fez recolher a sua barraca; faz
muito frio, aqui passa o vento da noite.
Sab. – 9	O exercito mudou o acampamento para junto deste arroio Mandisobÿ. Hoje pela manhã em marcha foi que
encontrei meu camarada com a bagajem. As 10 horas
do dia um dos meus cavallos desparou e escangalhou
toda bagajem. Hoje Alfredo fas annos.
2a – 11

Fis dia a praça hoje; recolheu-me agora da ronda, são
2 da manhã tive uma noite terrivel para rondar; a chuva relampagos e trovões me fizerão andar perdido no
campo, sem poder atirar com as guardas e piquetes.
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5a – 14	O exército mudou-se hoje para junto do MandisobÿChico. Fiquei na retaguarda para acompanhar o hospital; tive um pecima viagem por ter sido a noite; um
dos meus cavallos desparou e e escangalhou as malas
no campo; chego por tanto aqui desesperado de raiva e
vou me deitar.
6a – 15 	Essa noite já muito tarde foi que me chegarão as
malas em meu poder, porem fiquei sem o cavallo e a
cangalha que nao aparecerão. Reuni-me a brigada e
deixei de acompanhar o tal hospital que tanto tem me
encommodado.
Sab. – 16	Escrevi a minha mulher e ao Guerra.
Dom. – 17

Fui a missa. Visitei o general Andreas e ao Dr. Pitanga
que tem estado muito doente.

2a – 18

Dia bem triste para mim! O fatal dia da dessolvição
do meu corpo! As praças forão encorporadas ao 6o de

70

Voluntarios. Concluirão-se afinal os desejos de meus
inimigos. Fiquei junto do quartel general em Chefe.
Quando fis ler a ordem do dia dando publicidade a
dessolvição do corpo,23 não forão só meus olhos que
derramarão suas lagrimas, forão quasi todos que estavão em forma! pobre gente! Depois de estarem no
seu novo corpo, voltavão quasi todos cada um de per si
para fazerem as suas despedidas a mim, como um filho
que se separa de seu paÿ; isto me tem compazido o
mais que é possivel. Escrevi a minha mulher lhe dando
parte deste terrivel golpe, assim como ao presidente do
Pará; escrevi tambem a meu paÿ e lhe remetti pelo Dr.
Pitanga
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11 libras esterlinas. Remetti copia da ordem do dia de
dessolvição a minha mulher e ao Presidente.
3a – 19

As 9 horas da manhã deu uma salva de 19 tiros pela
chegada do Ministro Inglês.24 O Capão d’ Ó25 os filhos
e o Te Macedo forão servir no 3o de Artilharia contra
minha vontade, porque desejava que todos estivessem
juntos.

4a – 20

Faço hoje 38 annos. São 5 ¾ da manhã; acabo de fazer
minhas orações a Deos por me ter conservado a vida ate

23. A Ordem do Dia no 96, de 15 de setembro de 1865, do general Osório, informava que,
devido ao reduzidíssimo número de efetivos dos Corpos 6o e 13o de Voluntários da Pátria,
as praças do 13o seriam incorporadas ao 6o de Voluntários. Joaquim Bello, em sua Ordem
do Dia no 21, informava a seus comandados “esse grande golpe”. DUARTE, 1983, v. 2,
t. II, p.162.
24. Edward Thornton, representante inglês no rio da Prata, dias depois, a 23 de setembro de 1865, apresentou suas credenciais ao Imperador em Uruguaiana, com um pedido
de desculpas do governo britânico, aceito por D. Pedro II. Restabeleciam-se as relações
diplomáticas entre os dois países, que haviam sido rompidas por iniciativa do governo
brasileiro, após decisão arbitral do rei belga Leopoldo I favorável ao Império do Brasil, no
desfecho da “Questão Christie”. DORATIOTO, 2002, p. 188.
25. Antonio do Ó d’Almeida, capitão do 1o Batalhão da Guarda Nacional, comandante da
3ª Companhia do 13o Corpo de Voluntários da Pátria do Pará.
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agora; pensava na minha familia e nos meus soldados,
quando o quartel general em chefe toca o hinno nacional, e todo o exercito repete o mesmo e as [certas?]
tocão alvorada; ainda não sei o que ha de novo porque
ainda estou na minha carpa e pessôa alguma me fallou,
a exceção do meu camarada Diogenes que me perguntou se quero café. O quartel general toca debandar,
porque o exercito está em alarma; ouço agora os soldados dizerem que foi a tomada de Uruguaÿana.26 São
11 horas, mudei minha barraca para junto do quartel
general, e fis minha apresentação ao Ajudante general.
Fui ao general e não lhe fallei por estar descansando.
Recebi um boletim e os sonetos que junto a este livro.
As 4 da tarde fui jantar com o Capão Maribondo e o
alferes Dias, onde encontrei mais alguns officiaes, fizerão alguns brindes, mas o Maribondo notando que eu
soffria extraordinariamente prohibio os brindes, no fim
do jantar não quiz deixar esquecido um nome para nós
bem saudoso, ao ouvido do Maribondo fiz uma saude
ao Dr. Couto de Magalhães Presidente do Pará, a quem
sou sumamente grato; esse brinde nos trouxe bem saudosas recordações e por con
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cequencia quando nossos olhos se encontrarão na occasião de levarmos os copos a boca, nossas lagrimas
saltarão! Em seguida dirigi-me ao Te Guaranÿ que é
poeta, e lhe disse “Te, minha mulher e meus filhos ausentes” As 6 da tarde voltei para minha carpa, tendo
fallado antes ao general em chefe que me prometteu
fazer acompanhar o exercito, mostrei-lhe as rasões que
tinha para isso, e elle concordando comigo prometeume dar um commando logo que houvesse. A noticia
da capitulação de Uruguaÿana foi recebida no exercito

26. Com efeito, no dia 18 de setembro de 1865, Estigarribia havia se rendido e entregue
a cidade às forças aliadas, ante a presença de D. Pedro II. Ibidem, p. 564.
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com enttosiasmo; houverão jantares, illuminações,
ballões.
5a – 21

Amanheci bastante triste; as saudades cada vez se
augmentão mais; se as recordações de minha mulher e
meus filhos me herão tão penosas, hoje ainda se ajunta
mais a dessolvição do meu corpo. Fui ao commercio e
comprei algumas cousas para minha alimentação; ali
encontrei o alferes Cosme27 e fui com elle ao acampamento do 6o; tomei café com o Tenente Estrella, dei
algum dinheiro a uma mulher viuva de um de meus
soldados, a qual tem uma filinha; até essas infelizes
tem soffrido. Estive com o Maribondo, Dias e Fileto, e
almocei com elles. Estive a tarde na barraca do general
Ananias. Agora a noite os acampamentos estão todos
illuminados, as musicas tocão, e ouve-se vivas de todos
os lados; os festejos ainda continuão.

6a – 22	Recebi uma carta do Juca Leal de 4 do corrente Dei uma
libra ao Fileto. São 8 da noite os festejos de Uruguaÿana
continuão nas carpas; disse o Capão Sepulveda que minha bandeira não tinha ficado esquecida, foi amarrada
no quartel da 10o brigada que pertenciamos; agradecilhe a lembrança; eu já a tinha visto tremulando com
suas irmãs; é-me bem conhecida.
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Sab. – 23	Escrevi a minha mulher, ao Te Barralho, ao Ferreira, ao
Juca e ao Felippe Leal. Comprei uma mula para carga
por 16$000.
Dom. – 24

Chegou o Brigadeiro Antonio Manoel de Mello. Recebi
do Te Estrella 4 libras para as praças do Salto. O
Exercito foi a missa em um altar em frente d’artilharia.
Deu-se ordem para o exercito marchar amanhã.

27. Alferes Cosme Francisco Pereira, quartel-mestre do 13o Corpo de Voluntários da
Pátria do Pará.
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2a – 25

Amanheceu um grande temporal, deu-se ordem contraria para marchar; 11 horas, o tempo melhorou, e
deu-se nova ordem para se marchar as 2 da tarde; a
uma hora o tempo piora e o exercito marcha; as 5 chegamos no logar denominado Sanga do Coronel Varella,
onde acampamos; as 6 da tarde chegou minha bagajem; jantei as 7 da noite um pedaço de carne açada
com farinha que o comando trouxe; neste logar não há
lenha de qualidade alguma, somente campo; faz muito
frio.

3a – 26

A 5 da manhã o camarada aqueceu água em um fogo
feito em bosta de boi, fes café que tomei; as 7 horas
o exercito se põem em marcha. Comprei um cavallo
cargueiro por 12 patacões por me terem roubado outro
esta noite. As 9 horas o general mandou tocar alto,
sentamo-nos todos inclusive elle nos capins do grande
campo que parece um oceano. As 10 horas levantemos,
ao meio dia chegamos no Mocoretá onde acampamos;
a 1a e a 4a divisões ficarão do lado oposto do arroio
d’esse nome; e a 3a divisão deste lado com Artilharia e
Cavallaria. Na marcha o general apeou-se e pegou um
Tatu que viu den-
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tro de uma moita de capim; há muitas perdizes nestes
campos. Veio parte no quartel general que 3 mulheres
da 3a divisão tinhão parido em marcha,28 que aperto!
Assim mesmo não deixo o exercito! A minha bagajem
chegou a uma da tarde, mandei armar a barraca deiteime e dormi um pouco; as 4 jantei um pouco de carne
que mandei buscar no acampamento do meu cunhado Luiz. As 8 horas o Luiz esteve na minha barraca;
28. Muitas mulheres acompanharam o exército durante toda a campanha. Eram esposas e
amantes que seguiam seus companheiros, eram mães que buscavam dar apoio e cuidados
aos filhos, eram prostitutas buscando obter lucros da situação. Muitas levavam consigo
seus filhos pequenos. SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na
formação do exército. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 125.
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as 9 estive com o retrato de minha familia, e depois
deitei-me.
4a – 27

A viagem do Mandisobÿ-chico até aqui, é a mais bella
possivel; é um lindo campo, não ha um só arbusto, é
o mesmo que o oceanno, as colinas e a ocilação dos
capins pelo vento, representão as ondas; o orisonte é
o mesmo que no mar; as manadas de cavallos e bois,
nem todos reconhecem o exercito em marcha, e ficão a
distancia de 60 passos muito espantados, mas em uma
posição muito elegante, reparão algum tempo como
atrahidos pelos toques, e depois desparão a toda carrera. O exercito principiou a passar hoje o rio Mocoretá,
ficando somente junto ao quartel general a quarta divisão. O Cadete Fileto almoçou comigo. Estive todo dia
na barraca, e a unica distração que tive foi estar vendo
minha mulher e filhos em retrato; são 8 horas da noite
quando escrevo estas linhas.

5a – 28	Escrevi ao Rohan. O exercito continua a passar o rio.
O exercito de Mitre chegou hoje ao meio dia, e está
acampado onde esteve a 1a Divisão. Fazem hoje seis
meses que sahi do meio de minha familia e dos meus
da bella Cidade de Belém do Pará, onde eu tenho sido
tratado como
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filho, finalmente sahi embaixo de flores para hoje estar
no meio de inimigos! Tenho soffrido uma guerra de
esterminio de todos os meus camaradas d’ arma; e por
que? Por que estão me vendo com a commissão de
Te Coronel, e só desejão ver-me despido d’ ella; o que
não tardará muito, não dou 15 dias a vista do Officio
que se segue, o qual me foi mostrado em confiança.
O officio diz assim: Verá V. Exa a vista da ordem do
dia que remetto, as rasoes que tive para fundir o 13
de Voluntarios ao 6; ficando o respectivo Comte Te
Coronel J.C.A.B. junto a este quartel general, até que
V. Exa delibere que destino deva dar-lhe, elle é tenente
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ajudante do Batalhão 11 que ahi está. V. (dirigido ao
Ministro em Uruguaÿana); para que é esta insinuação
no final do officio? Não é para o Ministro me exonerar
da Commissão? É sim senhor ajudante general, é sim
meus amigos; mas eu não deixo de ser o mesmo Bello
bem conhecido por homem de bem, a Deos eu deixo
tudo, e tudo soffro por amor d’ elle, é só com elle é
que conto. Estou bem convencido de que o Exmo Sr.
General em Chefe assignou o Officio confiando-se nos
seus empregados, mas esses abusão da bôa fé e procurão chegar aos seus fins.
6a – 29

Passei hoje com o quartel general, o Rio Mocoretá, e fiquemos acampado junto a margem esquerda do mesmo rio;
passemos em um pontão de borracha e os cavallos a nado.
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Sab. – 30

Fui nomeado e tomei conta do serviço postal do exercito. O exercito acabou de passar hoje. O Te Estrella e o
alferes Mathias me visitarão.
Outubro

Domingo – 1o	Escrevi a minha mulher, ao Couto Magalhães ao Tito,
ao Carvalho e Ferreira. O exercito do Mitre principiou a
passar hoje o Mocoretá.
2a – 2

Despachei uma mala hoje para Uruguaÿana e outra
para a Concordia. Mostrando hoje ao Cadete Jacinto
Ferreira da Silva, empregado no quartel general, o retrato da minha familia e o meu diario, gostou muito da
primeira parte, isto é; da declaração que faço legando
a minha mulher e meus filhos, unicamente meu nome!
São nove da noite e está agora mesmo tocando uma
bella musica junto a tenda do general em chefe, mas
não obstante isso o meu coraçao está no Pará. Adeos
Chiquinha adeos meus filhos.

3a – 3

Mudemos hoje de acampamento para a direita da infantaria, uma legua do ponto onde estava-mos junto do
Rio. Deu-se ordem para o exercito marchar amanhã; o
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toque de alvorada é o de apromptar. Publicou-se o boletim que vai junto a este livro. Fileto almoçou comigo.
4a – 4 	O exercito levantou-se as 6 horas da manhã; e acampou as 11
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horas do dia em um campo que não sabemos o nome;
mas como hoje é dia de S. Francisco, e que minha mulher fas annos, eu lhe denominei campo de S. Francisco.
Antes de chegarmos ao acampamento o general para
um pouco a espera da infantaria; apehei-me e amarrei o meu cavallo em uma arvore, e tendo aparecido
um bando de porcos, os soldados sahirão com bollas
e forao pegal-os, e sucedendo balearem meu cavallo
que estava perto dos porcos, o cavallo desparou e só
um hora depois foi que um soldado da Cavallaria me
o trouxe com os arreios todo estragado. Tem aparecido hoje grande quantidade de veados e avistruzes
no acampamento e tem sido um divertimento ver os
soldados atrás d’elles para pegar com ballas. Ao entrar
do sol apareceu a lua com a metade eclipçada. Temos
ordem para levantar amanhã ao toque de alvorada.
5a – 5

Marchemos as 5 da manhã e acampemos as 8 1/2 da
manhã no logar denominado Canhada del Laranjito ,
de onde levantemos as 2 horas e acampemos a 5 1/2 da
tarde no logar Sanga de Mocoretá; eu cheguei alguma
cousa encommodado pelo grande Sol que levei n’essa
viagem; muitos soldados cahirão no campo desphalecidos. O logar de onde
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sahimos hoje, chama-se Bella Vista; o que eu tinha
apelidado S. Francisco.
6a – 6

Passei mal a noite, e tive alguma febre em concequencia
do sol que levei hontem. Levantemos o acampamento
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as 4 da manhã e no fim de duas horas de marcha o
general mandou tocar alto e dar pasto aos cavallos.
Acampemos no logar chamado Espinilho, onde cheguemos as 10 da manhã; as 11 cahio um grande temporal
acompanhado de muita chuva. As 6 da tarde recebi
uma mala do Brazil; as 8 escrevi a minha mulher; está
na minha barraca agora mesmo o Cadete Fileto e meu
cunhado Luiz, que tambem escreveu a mulher d’elle;
com o temporal meus camaradas não fizerão fogo;
comi agora a noite um pouco de carne assada e tomei
chá com pão que tinha mais de oito dias, estava duro
como uma pedra mas tinha fome. Vou feixar as malas
para o Brazil, são 9 da noite estou a espera da correspondencia do general em Chefe. Escrevi tambem ao
Couto Magalhães; e ao Costa Real e mandei a este uma
procuração para receber meus vencimento na Corte.
Sab. – 7	Levantei-me as 4 da manhã para entregar as malas do
general, a fim de seguir para o Brazil. São 5 horas, estou
com muitas saudades de minha mulher e meus filhos; só
n’elles penso; agora mesmo faço o mal escripto acrostico
que se segue; nao sou poeta nem conheço a arte poeta, mas
não obstante quero escrever o que meu coração me dita.
Como vives minha Chiquinha
Hoje tam longe de mim
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Inceparaveis que eramos?!
Quanto tem ella chamado
Unida a seus filinhos
Impaciente a esperar
Na volta do caro paÿ
Hontem a noite chorava
A esposa carinhosa.
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As duas horas da tarde o exercito levantou-se e veio
acampar a duas leguas de distancia junto a uma sanga
que ignoramos o seu nome. As 5 da tarde recebi uma
carta de minha mulher em que me disia que o Affonso
ficara doente, tendo vindo outra carta dentro para o
Luiz; recebi uma carta para o Fileto e uma outra do Sr.
João de Deos e Sra para eu lhe dar noticias do Capão d’
Ó, Te Macedo, Alferes Aranha, e o Sargento Leopoldino;
veio uma outra carta para o alferes Aranha. Dei uma
libra ao Cadete Fileto.
Dom. – 8	O exercito marchou as 5 da manhã e acampou as 10
horas no logar que ignoramos o seu nome; o quartelgeneral denominou - acampamento em marcha para o
Cúrussú- Cohartiá.29 As 3 da tarde foi-me apresentado
um avizo de 2 de Outubro escripto de Uruguaÿana,
mandando-me recolher a Corte, estou com ordem de
seguir amanhã; fallei com o general para me deixar
ficar,
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mas elle não concentiu. Fallei ao general Andreas,30 este
disse-me que não tinha intimidade com o general; estava presente o major Peixoto e este me disse que fallava
ao Te Cel Salustiano Comte do 4o que tinha intimidade
com o general, fallei-lhe a esse respeito dizendo-lhe
que o meu fim era acompanhar o exercito e os meus
soldados até o fim; o Salustiano foi ao general depois

29. A vila de Curuzu-Cuatiá foi a última parada em território uruguaio da longa marcha efetuada de Montevidéu a Mercedes pelo exército de Osório e completada a 20 de
outubro. “Para se ter uma ideia dos sofrimentos e perdas só do exército brasileiro, basta
consignar que em seis meses de campanha já decorridos, isto é, da marcha de Montevidéu
a Mercedes, avançando vagarosamente, acampando longos dias em um ou outro ponto,
já por causa do mau tempo, já pela deficiência de meios de mobilidade, as baixas, por
moléstias, em nossas fileiras, eram computadas em 5 mil homens.” DUARTE, 1981.
v. 1, p.149. BORMANN, José Bernardino. História da guerra do Paraguay. Curitiba:
Impressora Paranaense, 1897, p.107.
30. Brigadeiro José Soares Andréa, comandante da 1a Divisão do exército brasileiro.
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de 7 da noite, mas ainda nao tive resposta alguma. São
10 da noite.
2a – 9

Faço hoje 22 annos de praça antes tivesse sido sapateiro do que abraçado a carreira militar na qual tenho
passado por tanta decepções. As 7 da manhã fui ao general em Chefe receber as suas ordens por ter de seguir
para o Brazil. Em uma notta que deixei ao Maribondo
para receber 11 libras dos officiaes que me devião, dei
ordem para data ao Cadete Fileto duas libras; o Capão
d’Ó, alferes Dias, Te Macedo e Cadete Fileto me acompanharão até a carretilha que conduz. Notei muita
tristeza nos officiaes e praças do meu corpo quando
hontem fui ao 6.o me despedir d’elles; a noite forão
muitas das praças a minha barraca se despedirem de
mim; eu as animava dizendo-lhe que voltava, mas meu
coração me diz que eu nada devo esperar do governo,
por consequencia já mais me ajuntarei com ellas no
campo. As 8 da manhã segui com destino a Concordia,
sendo meu companheiro de viagem o Coronel Leal
Comte do 11 de Voluntarios de Pernambuco; elle ignora
o motivo que houve para ser chamado a Corte, mas eu
sei que é por que o general e sua camarilha não gostão
d’elle e do Voluntarios da Patria, fazem uma pobre
gente uma guerra de exterminio. O soldado Diogenes
me acompanha
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Ao meio dia paramos no campo para descansarmos;
as 2 sahimos e as 6 da tarde paremos para pernoitar
tambem no campo.
3a – 10

As 5 1/2 da manhã seguimos viagem. As 9 1/2 paramos para descansar, quando escrevo estas linhas; estou
deitado embaixo da carreta em quanto meu camarada
me aprompta o almoço; não unicamente as saudades
da minha mulher e meus filhos que acabrunhão; o
que me fas mais soffrer, é a vergonha que tenho de
me apresentar no Pará sem se ter concluido a guerra,
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e não ter o que responder pelo corpo que d’ali trouxe;
tudo isso me mortifica; mas tudo soffrerei pelo amor de
Deos; me apresentarei sem glorias e viverei triste entre
os meus. Sao 2 da tarde vamos partir. As 5 da tarde paramos no logar denominado Cerrito do Mocoretá, onde
pernoitemos; Ahi vi uma criança muito parecida com
o Affonso; abracei o e dei-lhe uma moeda de quatro
reaes.
4a – 11

As 5 1/2 da manhã partimos; as 11 comprei pão e
leite numa caza; ao meio dia paremos para almoçar;
as 3 seguimos; as 5 1/2 passemos para MandosobÿChico,onde foi dessolvido o meu corpo. As 7 paramos
em Mandosobÿ para pernoitarmos.

5a – 12

Seguimos as 5 ½ da manhã; as 9 paramos no campo
para almoçar; as 11 seguimos, ao meio dia paramos na
Gualeguarÿto onde pernoitemos por terem os carretos
que nos acompanhava de fazer lenha para levar para a
Concórdia.

6a – 13

As 5 horas da manhã seguimos; as 9 paramos junto ao
Ajuÿ para
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para almoçarmos. As 11 seguimos e as 3 paramos perto
da Concordia; de ahi seguimos n’uma outra carretilha
para a ponte da Concórdia onde chegamos as 4 da tarde; fui a cidade de Concórdia num cabriole entregar a
mala que hia em meu poder vinda do exercito; paguei
uma libra pela viagem. Atravessei o Rio Uruguaÿ as 7
da noite, e fiquei hospedado no hotel Concórdia.
Sab. – 14

Sahi a rua a tratar de minha viagem, e almocei com o
Coronel Leal. O tenente Barralho tendo me encontrado
veio comigo até o hotel e conversamos ate as 2 horas da
tarde. As 5 ½ da tarde sahi do meu quarto e fui para
o Salão para jantar; estava sem vontade de comer porque soffria muito moralmente; no salão onde havião
muitas pessoas que tambem jantavão, conversavão,
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rião e bebião; so eu estava sosinho na minha meza a
espera que da vez em o criado viesse me perguntar o
que queria e me service. Nessa ocasião apresentarão-se
dous meninos e uma menina Italianos a cantarem e
tocando arpa e rabeca; e tiravão notas tão tocantes que
me fez de todo nada mais querer me servir; assendi o
meu inseparável caximbo e pus-me a fumar ouvindo
os tocadores e lembrar-me de minha cara mulher e filhos; e os meus filhos adoptivos (os soldados do 13) no
fim de meia hora pouco maes os tocadores percorrem
as mezas recebendo umas esportolas, eu fui talvez a
quarta a quem elles se dirigirão, pus-lhe na salva duas
moedas brasileiras de mil reis
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cada uma, o que fez os pobres rapases receberem
maior quantidade do que tivessem de receber, porque
até então so lhes davão um real e a vista da minha
esportola31 os hospedes não querendo ficar por baixo
de um brasileiro, principiarão a dar maior quantidade.
Recolhi-me ao meu quarto e as 8 da noite que estou
escrevendo estas notas vou me deitar.
Dom. – 15

Sahi do meu quarto as 8 horas da manhã e fui a missa;
depois percorri todas as enfermarias brasileiras para
ver as praças do meu corpo que aqui estavão doentes, e só encontrei dois de 58 que aqui tinhão ficado;
pelo que vi nas enfermarias, e me informarão, essas
mesmas que restão, precisamente morrerão de miseria;
o Sargto Rufino morreu à 15 dias, o Sargento Manoel
Maria foi para Bueno-Aÿres, o alferes Ferreira foi para
Montevideu. Paguei os vencimentos do mez de Junho
aos que aqui estão. As 10 horas almocei como de costume, só e sem vontade; vou a meza para não morrer a
fome, porque tenho deveres a cumprir como marido e

31. Espórtula, esmola. HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 1.0, 2001. 1 CD-ROM.
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como pai; se no campo soffria, aqui tenho soffrido dobradamente por estar vendo as familias passarem com
seus filinhos, e eu tam longe dos meus, e que a esta hora
estavão se lembrando de mim! Hoje especialmente que
é domingo e estão todos reunidos em caza. Chiquinha
o que estaras pensando agora? Em teu marido não é
asssim? Tens coração cá, e eu tenho o meu ahi junto a
ti, só tenho o corpo e nada mais; não vivo, porque sem
tu não posso viver. São duas horas da tarde, a esta hora
tu deves estar
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jantando rodeada de teus filinhos; meu coração assim
me diz e me mostra um aljofe32 cahindo dos teus olhos
e escapando-se pela face e desmanchar-se sobre teu
collo! Adeos Chiquinha, são muitas saudades; enviote um beijo e um abraço – Teu marido Albuquerque
Bello – As 5 da tarde fui jantar; sentou-se junto a
mim um official Argentino e depois de algum tempo
de conversação, deu-me um bilhete de visita que me
recomendava para Bueno-Aÿres na Calle del Rivadenia
no149 casa de Manoel [Costa?] Geballar depois do
jantar vierão me visitar o alferes Loureiro e Cadete
Araripe, sahimos a passeio e voltei as 7 da noite para
meu quarto. Tive noticias de haver fallecido o Capitão
Pereira de Carvalho no 11 de infantaria.
2a – 16

Sahi a tratar do meu embarque que tem logar hoje
as 5 da tarde; almocei as 10 horas e tornei a sahir;
estive com o Benjamim, comprei um par de chinellas,
e cinco retratos, de Leandro Gomez,33 Flores e outros.
Recolhi-me a huma hora da tarde; jantei e segui para
Bordo as 6 ½ da tarde. Tive noticias de haver fallecido em Uruguaiana o Capitão Xiderico pai do alferes

32. Aljofre: lágrima de mulher bela, em sentido poético. Ibidem.
33. Coronel uruguaio José Maria Leandro Gómez. Comandante da praça de Paissandu,
aprisionado por brasileiros em janeiro de 1865.
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do mesmo nome, assim como Capão do 11 Bernardo
Joaquim Pereira e Dr. Pitanga mano do Praxedes,
no dia 4 o Bernardo e no 7, o Dr., esta noticia me foi
dada pelo Dr. Botelho de Magalhães que embarcou
tambem comigo, e que o Batalhão 11 tinha seguido
para São Borges; é tambem meu companheiro de viagem o Coronel Leal; embarquemos no vapor Uruguai
com destino a Montevideu; o Benjamim e os Cadetes
Fonceca
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e Barral, me acompanharão até a bordo, e a noite o Te
Barralho veio me visitar. As minhas despesas no hotel
forão 18 pesos fortes.
3a – 17

As 7 da manhã sahimos do porto de Salto onde recebeuse muitos paraguaios; as 7 20’’ cheguemos ao porto de
Concordia onde recebemos outros paraguaios inclusive
o Sr. Pereira Pinto cônsul do Brasil em Bueno-Aÿres;
as 7 e 45’’ sahimos de Concordia; As 3 ½ cheguemos
a Paÿsandú; as 5½ sahimos desse porto; num porto
havia dous vapores cheios de praças para o exercito. A
meia noite cheguemos a Frai-Bentos.

4 a – 18

A uma hora da madrugada sahimos de Frai-Bentos;
as 9 do dia cheguemos a Nova Palmira; onde nos demoramos somente meia hora; as 10 ½ passemos por
Martins Garcia; a 1 da tarde cheguemos em BuenoAÿres; desembarquei fui a caza do Leal34 estive com
elle, D. Mercedes e as meninas; a D. Mercedes me deu
o retrato d’ella e ficou de me mandar os das menina,
gostei muito de Bueno-Aÿres; as 4 da tarde embarquei
e as 5 seguimos.

34. O diarista se refere a Felippe José Pereira Leal, ministro residente da missão diplomática brasileira na Argentina de 1863 a 1867. Um personagem constante ao longo dos dois
anos, quatro meses e sete dias das anotações. Uma amizade de longa data transparece ao
se observar a constância da correspondência entre eles e o teor das inserções; revela ainda
uma relação de compadrio baseada em confiança e respeito.
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5a – 19

As 9 da manhã cheguemos a Montevideu, desembarquei e fiquei hospedado no hotel do Louvre, Calle del
25 de Agosto n. 60. Comprei o retrato do Imperador,
e do general Mitre e de Estigarribia;35 a noite fui no
Theatro, onde me encontrei com o Capão tenente Pedro
Thomé. Comprei um bilhete de loteria e sahiu branco.

6a – 20

Sahi a rua e comprei diversas cousas para levar a minha mulher
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e filhos; inclusive um chale de toquin36 por 125 pesos
fortes.
Sab. – 21

Sahi a rua comprei diversas cousas para minha familia, e entreguei o chale por me informarem que já não
está em uso; comprei entretanto um mantelete de filó
de seda por 50 pesos fortes.

Dom. – 22

Amanheci muito cheio de saudades, almocei pouco e
sahi com o Dr. Magalhães para darmos um passeio;
fomos a diversas partes da cidade que é muito bonita;
fomos ao Cemitério que é muito rico; fomos a caza
do Sr. Luiz Carlos e nos recolhemos as 4 da tarde. As
ruas, varandas e sotãos das cazas estavão apinhadas
de pouvo; isso me trouxe recordações de minha mulher
e filhos, e em vez de me destrair, augmentavão-se minhas saudades; jantei as 5 da tarde, a noite sahi e fui
no largo da Igreja ouvir a musica do 7o de Voluntarios
e uma Oriental que ali estavão tocando; havia grande
concorrência de pouvo; as 9 ½ voltei para o hotel, e
depois do costume, isto é; depois de ver minha mulher e meus filhos em retrato, resei e me preparo para

35. Tenente-coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, comandante geral das tropas paraguaias que invadiram o território brasileiro. Rendeu-se em Uruguaiana diretamente
ao Imperador, que se deslocara para o teatro de operações, após se ver cercado pelos
exércitos da Tríplice Aliança.
36. Xale de toquin, muito em moda à época, caro e apreciado, era tecido em pura seda.
SETTE, Mario. Anquinhas e bernardas. Recife: Fundarpe, 1987.
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deitar-me são 10 ½ da noite que está muito frio; penso
em ti Chiquinha: Adeos.
2a – 23

Sahi a rua; comprei um bilhete de loteria.

3a – 24

Fui no Consulado Brasileiro receber passe para embarcar no vapor Jaguaribe; paguei as despesas do hotel
30:600, e embarquei as 6 da tarde, assim como o
Coronel Leal e Dr. Magalhães.

4a – 25	O vapor Jaguaribe suspendeu as 6 da manhã; a viagem
vai muito
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bem, porém muito incipida por haver somente oito
passageiros.
5a – 26

A viagem tem corrido bem.

6a – 27

Sem novidade; muitas saudades de minha mulher e
meus filhos.

Sab. – 28	Em que pensará agora minha mulher? São 8 da noite,
fasem sete mezes que embarquei no Oÿapock no Pará,
e nem de leve lhe passa pela idea que nesta hora estou
a bordo do Jaguaribe, navegando sem saber porque
fim! que destino me darão? É só o que anceio saber.
Dom. – 29

Domingo – O tempo não tem estado bom; amanheceu chuvendo e por isso não se pode entrar hoje em
Santa Catharina. As 5 ½ encontramos o vapor Gerente
defonte da Villa nova; as 6 ½ o vapor Brasil pouco
adiante da mesma Villa. A meia noite fondeamos na
barra de S. Catharina.

2a – 30

As 5 da manhã o vapor suspendeu; as 8 cheguemos e
fondeamos defronte da cidade desterro em S. Catharina,
entremos pelo canal do sul, a entrada e a mais pitoresca
que se pode dar?
As 10 horas desembarquei com o
Coronel Leal, fomos ao Presidente Dr. Adolpho, que
nos convidou para almoçar amanhã com elle. Estive
em caza do meu primo Major Affonso de Albuquerque
Mello, com quem jantei. Estive com a familia do José
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Maria Carrardo; tive noticia de morte do menino Paulo;
visitei algumas Igrejas, o hospital que está muito bem
arranjado no quartel. Santa Catharina é pequena
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mas muito interessante. Estão se preparando para o
recebimento do Imperador que deve chegar aqui por
esses dias. Voltei com coronel Leal para bordo as 7 da
noite.
3a – 31

Desembarquei com o coronel e almocemos com o
Presidente. Fui a caza das meninas de José Maria;
me derão um retrato do Paÿ e uma [galinha?] para
Hortência. Dei um libra a minha afilhada Anninha
por me haver pedido visto não ter recebido dinheiro
algum do marido que era para comprar roupa para a
filha. Embarquemos ao meio dia e a uma hora o vapor
suspendeu; veio nessa occasião me visitar abordo o Sr.
Santos 2o tenente da Armada, e segue para o Rio da
Prata, pediu-me se eu fosse ao Pará que procurasse
a familia na rua de S. Vicente em caza do Sr. Pantoja
para dar noticias d’elle. Procurei comprar alguma galantaria aqui em Santa Catharina para levar a minha
mulher, mas nada encontrei que valece a pena. As 4 da
tarde fondeamos defronte da Fortaleza de Santa Cruz
na mesma Província, por não estar bom o vento.
Novembro

4a – 1o de novembro – As 5 da manhã o vapor suspendeu, e a viagem tem
sido boa.
5a – 2

Continuamos com boa viagem graças a Deos. Esta noite sonhei toda com minha familia, vi todos.
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6a – 3

A viagem vai boa. As 9 da manhã encontremos um
barco a vella, passou para bombordo. As 10 horas a
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viagem principiou a transtornar-se o tempo ficou máo;
a noite foi terrivel.
Sab. – 4

Ao meio dia o tempo foi piorando e temos tido uma
tarde e noite pecima.

Dom. – 5	Essa noite foi terrivel; vimo-nos entre as pedras e o
mar; os trovões e relâmpagos erão assustadores! Já
muito tarde peguei em todo dinheiro que tinha pus em
uma [godica?] e atei na cintura, assim como o retrato
de minha familia, e fiquei em estado de poder cahir
n’agua e me segurar sobre as ondas por algum tempo!
devir eu se morrer vai junto a mim minha mulher e
filhos, se escapar salvo tudo. As 11 horas da manhã
entremos na barra do Rio de Janeiro a muito custo
pela grande cerração que havia, não sabiamos onde
estavamos; um vapor que sahio rebocando uma embarcação foi que nos indicou o caminho; pouco depois
de meio dia desembarquei embaixo de muita chuva;
e fiquei hospedado em caza do Sr. Cidade no beco do
Fidalgo no 6. Estive com o Dr. Tito, Jesuino, e o Braz
que encontrei–o ao desembarcar.37
2a – 6	Estive com o Sr. Sardiva que estava encarregado de
parte da guerra, e disse me que esperasse pelo Sr.
Ferraz, visto que elle não sabia nada a meu respeito. O
João Paulo, e o Alferes Ferreira me visitarão.
3a – 7

Tem chovido constantemente. Estive em S. Domingos
em caza do Brás onde
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4a – 8

fui a caza de Conceição; tive pena de Aristhea porque
se vechou com minha visita; uma menina délla que não
sahio mais de junto de mim, dei-lhe uma libra, essa
menina se parece muito com minha filha Chiquinha;
comprei na rua dos Ourives um [adorno] de brilhantes

37. Vinte e nove dias de viagem transcorreram desde sua partida do acampamento, em
8 de outubro de 1865, “a caminho de Curuzu- Cuatiá”, até a chegada ao Rio de Janeiro.

88

para minha mulher. Emprestei ao Capitão Santos 30
mil reis para pagar suas comedorias para o Pará. O
Juca me entregou uma carta de minha mulher com
data de 21 de Setembro.
5a – 9

Almocei em caza do Guedes, e jantei em caza do
Conselheiro Tito. Chegou o Imperador vindo de
Uruguaiana; a corte tem estado em reboliço, a tudo de
preparar para grandes festejos; comprei umas musicas
para mandar a Hortencia.

6a – 10

Jantei com o Conceição, e depois fui a caza do irmão
d’elle cazada com o Sr. Trindade, onde fui bem recebido. A noite as ruas da cidade estavão todas bem
iluminadas, e o pouvo era de mais pelas ruas; estive em
caza do Coronel [Bruce?]. Comprei hoje um relógio de
ouro por 9 libras para meu filho Alfredo.

Sab. – 11	Escrevi a minha mulher e ao Dr. Couto Magalhães;
mandei as cartas e um bahu de folha pelo alferes
Ferreira, contendo os objetos que comprei aqui e em
Montevideu; e pelo Capão Santos mandei as musicas
para Hortência. Fui esta noite ao Alcazar, e gostei
muito.
Dom. – 12

Passei o dia em caza do Sr. Braz; fui a caza do Juca e
estive com
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toda a famila d’elle. A noite voltei para a Corte com o
Braz e a familia para a Corte, passemos a ver a illuminação, e quando voltemos do Gasômetro, o carro que
nos condosia foi de encontro ao carro do caminho de
ferro, do que hia resultando sermos victma se a locomotiva aos gritos do pouvo, não ter parado immediatamente; podemos dizer que nascemos n’esta noite.
2a – 13

Fui ao [ministro?] Sr. Ferraz (Ângelo Moniz da Silva
Ferraz) e disse-me que lhe fallace amanhã; Estive com
o Conselheiro Tito, e o Sr. Sampaio.
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3a – 14

Fui ao ministro e nomeou-me para voltar para Santa
Catharina para tomar o Commando do 9o Corpo de
Voluntarios da Patria. Fui me despedir do Imperador;
estive com o Conceição e Aristhea; comprei um Alfinete
de peito para minha mulher, contendo meu retrato por
55$. Visto não ir mas para o Pará entreguei outra vez o
adorno que tinha comprado para levar a minha mulher
por 820$.

4a – 15

Ajustei hoje minhas contas na Pagadoria das Tropas e
recibi um quite que tem o no 95 passado pela mesma
Pagadoria. Embarco amanhã; o Sampaio esteve hoje
comigo. Ajustei tambem minhas contas com Sr. Costa
Real na Rua do Ouvidor. Escrevi a minha mulher, ao
Presidente do Pará e ao Carvalho.

5a – 16	Escrevi a minha mulher lhe remetendo uma ordem
para receber dos Sres Thomaz Xavier de Barros e
Companhia; os 1:900$; cuja ordem foi
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assignada pelos Sres Ribeiro Guimarañs e Companhia;
remetti pela agencia de vapores um embrulho contendo
um alfinete de peito com meu retrato, e umas cementes
de flores; e pelo seguro uma carta com a dita ordem e
mais quatro cartões com meu retrato. As 5 da tarde
embarquei no vapor Isabel, transporte de guerra.
6a – 17 	O vapor suspendeu as 5 da manhã com destino a Santa
Catharina; são meus companheiros de viagem o major
Constantino, tenente Campos e o alferes Jesuino; e o
soldado Diogenes que é meu camarada.
Sab. – 18

Temos tido boa viagem; cheguemos defronte da
Fortaleza de Santa Cruz em S. Catharina as 7 da noite,
onde prendeu o vapor.

D. – 19 	O vapor suspendeu as 7 da manhã; o Jaguaribe que
tinha sahido um dia antes de nós, entrou agora mesmo; cheguemos ao porto as 8½ ; desembarquei as 9
½ da manhã. Fui ao Presidente, não tomei conta do
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commando por não ter vindo communicações a meu
respeito; escrevi ao general Polidorio38 neste sentido.
Estive com as meninas do José Maria. Fiquei hospedado no hotel dos Paquetes.
2a – 20	Escrevi a minha mulher. Passei o dia bem saudoso este
dia recordando-me de minha familia.
3a – 21

Amanheci bom; mas minhas saudades se augmenta de
dia para dia; quando terá isso um paradeiro. Comprei
um binocolo por 25$. Jantei na caza do Sargto Serraito
cunhado do José Maria [Carnado?]

4a – 22	Escrevi ao major Elesbão39 a cerca da minha estada
aqui sem ter vindo communica
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cação ao Presidente.
5a – 23

Chegou o vapor Gerente vindo do Rio; veio o Coronel
Leal e está hospedado comigo; veio tambem o
Estigarribia;40 e está hospedado no mesmo hotel em
que estou. Recebi ordem para tomar o Commando
amanhã.

6a – 24

Tomei hoje o Commando do 9o Corpo de Voluntarios
da Patria, é um porção de homens sem jeito de soldado; o corpo está em um verdadeiro caos. Chegou hoje
o vapor Galgo Comte Sr. Pontes Ribeiro; o coronel Leal
seguio para o Sul.

38. O marechal de campo Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão exercia naquela data
a função de ajudante-general do exército.
39. Major do Corpo do Estado Maior Elesbão Maria da Silva Bittancourt, ajudante de
ordem da Repartição do ajudante-general.
40. Após a rendição de Uruguaiana, o coronel Estigarribia e outros oficiais paraguaios
tinham livre trânsito nos acampamentos aliados. O militar paraguaio optou por viver no
Brasil onde continuou a receber o mesmo tratamento deferente. DORATIOTO, 2002, p.
184, 187.
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Sab. – 25

Fui ao Presidente com os officiaes, e me despedi do
Alfonso e da familia do José Maria e outras pessoas que
visitarão.

D. – 26	Escrevi a minha mulher e ao Juca. Embarquei hoje ao
meio dia no vapor Galgo; as 10 horas o corpo ouvio
missa em um altar para isso armado em frente da matriz e do palacio do governo, e em seguida benzeu-se
a bandeira. Houve grande concorrência de senhoras
e homens; as ruas por onde passava o corpo estavão
todas embandeiradas e cheias de flores, etc. recebemos
muitas felicitações; consta que foi o corpo que aqui
embarcou com mais pompa e enthosiasmo. Tambem
embarcou o corpo Provisório commandado pelo
Constantino e duas companhias de alemães o vapor
suspendeu as 2 ½ da tarde; o Provisorio foi no Isabel.
2a – 27

Temos tido muito boa viagem. São 11 ½ do dia e a
musica toca Orpheu, a mesma peça que mandei a
Hortencia para o piano. Os officiaes vierão todos reunidos para me offerecerem um almoço logo que
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chegasse-mos a Montevideu.
3a – 28

A viagem de hontem foi muito boa; a musica tocou
todo dia no tombadilho de Ré; e por consequenccia foi
para mim um dia bem triste porque me trazia recordações bem saudosas de minha familia. A tu Chiquinha
dedico todas as minhas saudades e glorias que tenho
tido nesta vida de soldado, onde tenho gosado muitas
simpathias e estima por onde tenho andado. A musica
as 5 horas da manhã tocou o hÿnno nacional , o que me
fez acordar bem saudoso. Adeos Chiquinha aqui fico
navegando com muito bom tempo, e a tu agradesso
porque sei que com nossos filhos rogão a Deos e a N.S.
de Nazareth por mim; são 6 ½ da manhã agora que
escrevo esta linhas. São agora 10 horas da noite; as
9 cheguemos aqui em Montevideu, e nessa occasião
passou por nós um vapor com tropas para Corrientes;
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derão muitos vivas, e nós respondemos tocando a minha musica hÿnno nacional. Chiquinha! Hoje depois
que almocei fui para meu camarote, e sonhei o seguinte; deite-me serião 10 horas da manhã, pensando em
ti; concilihei o sonno, e ti vi immediatamente muito
alegre entre muitas pessoas; eu me aproximando de ti
deite a mão; tu me apertaste muito e me perguntaste
como eu passava, e foi tal o pensar que minha alma
sentiu nessa occasião sentindo tua mão apertando a
minha que acordei! Ah! Quanto senti ter acordado
minha cara Chiquinha
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Fis novamente esforço para dormir e sonhar contigo,
mas que! Não pude conseguir! Peguei depois n’um
livro de poesias e principiei a ler; larguei novamente o
livro para pensar em ti, e lembrei-me que hoje fasem
oito mezes que de ti me separei, e que hoje mesmo
ahi devia ter chegado o paquete do Sul com o alferes
Ferreira portador de minhas cartas para tu, e a noticia
de que no seguinte vapor eu iria! Pobre Chiquinha!
Como ficará teu coração quando fiser signal o vapor! e
mais ainda quando te derem a noticia de que não vou!
Hoje tu deve receber minhas cartas te dizendo que vou
no seguinte vapor; hoje mesmo estou aqui no porto de
Montevideu! Perdoa-me minha cara o quanto tenho te
feito soffrer; tem paciência, eu tambem soffro e soffro
muito; tu ao menos estaes junto de nossos filhos, soffre
uma só vez, e eu; soffro dobradamente; soffro como
marido, soffro como pai! Adeos minha Chiquinha.
Pela manhã entrou pela vigia do meu camarote uma
borboleta e depois sahio; tem estado todo dia aqui e de
vez em quando vai pousar-se no meu camarote, onde
ainda se conserva agora mesmo que são 11 da noite; e
isso me tem feito crer que seja tuas saudades que vem
me observar! Adeos – abençoa a nossos filhos e se deita
com um abraço meu. Vou me deitar já passão das 11.
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4a – 29	Não desembarquemos aqui em Montevideu por ter o
vapor ficado de quarentena. As 4 da tarde fomos baldeados para o vapor Isabel, este vapor que já tinha
a bordo o corpo Provisório e as companhias alemañs,
ficou de tal maneira cheio que as praças não podião
se deitar; os officiais ficarão sem camarotes; o governo
carrega os seus soldados como os conciderando cousa e
não gente; e é dessa maneira que hão de ter exercito!
5a – 30

Ficou o vapor desempedido pela Policia. Desembarquei
e comprei um instrumento para minha musica41 por
267 pesos fortes. Escrevi a minha mulher ao Juca e ao
Braz.
Dezembro
Sexta feira

1o

De 336 praças que trouxe, já baixarão ao hospital 27,
devido aos máos commandos e expostos as chuvas frio
etc; e quem é o culpado? O governo. As 10 horas da
noite o Isabel suspendeu com destino a Corrientes; na
occasião do vapor suspender as rodas ficarão embaraçadas em uma boia, e deu muito trabalho para safar.

Sab. – 2

Vamos navegando sem novidade; as 4 e 35” da tarde o
vapor fondeou defronte da Colonia do Sacramento.

Dom. – 3

As 5 horas da manhã o vapor suspendeu; as 8 passamos por Martins Garcia; n’essa occasião a musica
tocou o hÿnno brasileiro; as 8, o vapor encalhou; as 9
dous vapores, um brasileiro e outro Inglez que condosião tropas para o mesmo ponto que vamos passarão
por nós; as 9 ½

41. O autor refere-se ao grupo de músicos pertencente a cada Corpo do exército. Algumas
vezes menciona a presença das bandas de modo elogioso e admirativo, reservando carinho
especial à do seu Corpo.
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o vapor desencalhou; as 11 passemos pelos dous vapores na entrada do Paraná; n’essa occasião a musica
tocou o hÿnno brasileiro; o vapor Inglez largou toda
força para nos passar mas foi baldado; As 9 da noite
fondeamos junto do pouvoado de S. Pedro.
2a – 4	O vapor suspendeu as 5 da manhã; as 9 passemos por
Torrebrisa as 9 ½ por S. Nicolaó, logar estorico onde se
reunio o Parlamento em 1852. As 2 ½ passemos pela
villa do Rozario, é um bonito logar e muito concorrido
o seu porto de embarcações; os dois vapores S. Paulo,
e o Inglez que nos acompanhavão ficarão numa villa;
as 4 da tarde passemos pelo pouvoado de S.Lourenço;
as 5 da tarde tomemos o Patacho Iguassú a reboque; o
vapor fondeou as 8 ½ da noite.
3a – 5	O vapor suspendeu as 5 da manhã; as 10 ¼ passemos
pelo logar denominado diamante; é o logar mais estreito que tem o Paraná, passemos junto a barranco,
ahi há um pequeno pouvoado. As 3 horas passemos
pela cidade do Paraná; as 4 passemos por um vapor
brasileiro que condozia tropas, e estava encalhado no
banco, d’um vapor largou um escaller para o nosso,
porem não paramos! Talvez por ser o logar maó e
trazer-mos uma embarcação a reboque; as 8 da noite
fondeamos.
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4a – 6

As 4 da manhã o vapor suspendeu; as 5 encalhou as
5 ½ desencalhou e ficou sobre as rodas procurando
canal. Eu amanheci doente atacado de diarrhea. Não
continuamos a viagem por falta d’agua no rio. As 5 da
tarde desembarquei e fui a terra com alguns officiaes.
Logo que cheguei a terra o primeiro nome que me veio
a lembrança n’uma praia deserta, foi o de Chiquinha,
e depois dos meus filhos; escrevi todos esses nomes na
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praia isto é na areia, e em seguida abri em uma arvore
as iniciaes; as 6 ½ voltei para bordo cheio de saudades
dos nomes que deixo iscriptos na areia.
5a – 7

Desembarquei o corpo e mandei acampar no matto;
minha barraca mandei armar embaixo da arvore que
hontem abri as iniciaes de minha mulher e meus filhos. Os soldados que estavão embarcados desde 26
do passado, tem dado pulos carreiras e tomado banho como loucos; não há nada como a liberdade! O
com.te do vapor me mandou uma dusia de garrafas de
cerveja, e vou as beber em saúde de minha Chiquinha
e meus filhos; coitados! Amanhã elles esperão por mim
entretanto que cada vez fico mais longe d’elles! Mais
isso breve terá um paradeiro porque Deos assim há
de permittir; adeos Chiquinha! constancia, porque eu
sempre serei o mesmo marido e amigo Bello. Estou em
minha barraca embaixo de uma grande arvore a ver os
meus soldados brincando, e ao mesmo eu pensando em
ti e nos nossos fi-
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filhos, adeos vou te escrever uma despedida.
	Esposa e filhos que d’este ventura
	E praser ao meu coração!
Adeos minha alma tortura!
	Eu parto mas deixo cruel aflicção.
Adeos é preciso deixar-Voluntarios,
Deixar-Voluntarios! que sorte cruel?!
A Patria me chama as armas,
É preciso ser fiel.
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Tu esposa querida que desta vida
Com os ternos filinhos,
Viverás em meus sonhos;
Até que a campa baixa alfim.
Se estava sozinho junto a ti
Virava noites de bello luar;
	Quantas vezes jurei cara esposa
Ser fiel constante e te amar?!
Tu tambem cara esposa juraste
Ser constante, terna e fiel;
Testemunhos dos filhos invogaste;
Testemunho eu morte cruel.
	Não me olvides esposa querida,
	Que tambem te não hei de olvidar;
	Quando aos filhos um beijo lhe deres,
	Quando ao campo eu for pelejar.
Cara Esposa depois da victoria
Hei de ufanar a teus pés no lançar
Cicatrizes levando em tropheo
Da patria que hei de vingar
Adeos esposa, adeos meus filhos!
Ah! deixar-Voluntarios é bem cruel!
A Patria me chama as armas;
É preciso ser fiel.....
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6a – 8

Hoje dia de N.S. da Conceição. Como está o meu coração cortado de dor! Hoje tu Chiquinha espera por
mim! Pobre mulher pobre filhos! Que descepção não
será quando anunciar o vapor e tiverem a noticia que
não vou?! Eu cá nestas praias desertas onde estamos
encalhados, soffro a mesma dor ouvindo a todo momento o rebombo do bronze do barco que annuncia o
vapor ; se tu soffres minha cara, eu soffro ainda mais
por estar só sem ter quem me acompanhe nas minhas
saudades.
Desembarquei o corpo como já disse; nesta praia que
se chama El passo del andarias procurei um lugar
mais cheio de matto; e embaixo d’elles formei o abarracamento dos officiaes e praças, todo abarracamento
cheio de arcadas, folhas e flores dos mesmos Mattos, e
isso te-me tornado a minha [distração?] mais suave;
com tudo como tenho o coração junto a ti não posso
por muito tempo gosar d’uma distação porque passo
o tempo esquecido pensando em tu e nossos filhos;
por isso vê quanto soffro. Hoje na occasião do jantar
que foi embaixo de um grande barracão, houverão
muitos brindes, poesias, etc. a musica tocou todo o
tempo que durou o jantar; eu que estava na cabeceira
da meza, empreguei-me unicamente em servir aos
officiaes, deixando que se divertissem pensava estar
na nossa meza servindo a nossos filhos; isso me enchia de saudades, mas consolava-me um pouco pelo
sentido que tomei; depôs do jantar acompanhei aos
officiaes n’um passeio nas praias do rio, acompanhada a musica; os officiaes tonarão-se verdadeiramente
crianças: correrão saltarão e dansarão com loucos
pela praia até quase as 8 da noite que os mosquitos
nos fiserão recolher aos aposentos; eis aqui minha
cara Chiquinha os di
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vertimentos que tenho, e que justamente os melhores
para mim.
Sab. – 9

Amanheci no meu louvavel costume, cheio de saudades; mas com muitas esperanças de muito breve ver
minha Chiquinha e meus filhos; continuamos aqui nas
[andarias?] por falta d’agua para o vapor seguir.

D. – 10

Cahio esta manhã um grande temporal. As 7 da manhã
passou um vapor argentino e ficou encalhado perto do
nosso; as 10 passou o vapor S. Miguel, e ficou pouco acima no canal, e os dous argentinos seguirão; o
Isabel em que estamos embarcados tentou seguir, mas
não conseguio; tinha feito o corpo seguir por terra até
a distancia de uma légua para ahi embarcar, porem
como o vapor não pode passar o baixo voltamos para o
mesmo acampamento. Mandei fazer novos ranchos de
capim por não saber quando havemos de sahir d’aqui;
e o bom é que só temos mantimentos para quatro dias.
Adeos Chiquinha e meus filhos.

2a – 11	O tempo hoje amanheceu bom. Hoje alem dos mais dias,
passsemos muito mal; o encarregado de nos fornecer a
comida, nos tem trato como cães; para o allmoço tivemos um pouco de carne verde mal assada, e farinha; e
para o jantar a mesma cousa, augmentando-se quatro
garrafas de vinho para cincoenta e tantas pessoas; os
officiaes já fatigados pelo máo trato que temos tido,
reclamarão na occasião do jantar; eu fiz uma saude a
elles disendo-lhes que Deos tinha soffrido mais do que
nós e que por tanto que devia-mo-nos resignar com a
nossa sorte; o Tenente Barboza, tomando
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a palavra disse: Agora que o Brazil soffre,
	E para defendel-o como os seus;

99

	Embora soffrendo brademos
Com o Bello: viva Deos.
3a – 12	O tempo amanheceu bom; eu passei mal a noite, tive
febre e muitas dores de cabeça. Sonhei muito com minha familia; sou feliz por que não se tem passado um
só dia, um momento, que deixasse de sonhar e pensar
na minha mulher e meus filhos; é uma consolação que
tenho; quisera sempre estar dormindo para os estar
vendo como acontece todas as vezes que durmo.
4a – 13	Essa noite desertarão cinco praças do meu corpo e
outros tantos do Provisório; estou pouco satisfeito com
esse pessoal, que tem se portado mal; isto é os soldados
que vierão quase todos de outras províncias.42 São 11
horas da noite agora que vou escrever estas linhas; o
que estará agora Chiquinha pensando? Estará dormindo ou sonhado comigo? Coitada quanto não tem
ella soffrido! Os meninos dormem e sonhão com os
brinquedos d’amanhã, o Alfredo sonha com o Collegio,
e Hortência com o pianno e que faz annos amanhã,
Leonor com as lições sempre mal dadas; eu cá, penso
n’elles, e vou dormir para tambem sonhar com todos;
adeos minha Chiquinha, envio-te um beijo e um abraço nas azas das brizas que agora corre. Adeos.
5a – 14

Hoje é um dia bem saudoso para mim e minha familia;
Hortência faz annos, todos se lembrão hoje de mim e
com especialidade ella que faz annos e nesses
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dias recebia sempre um presente meu. Adeos minha
filha, de cá mesmo te abençou e te envio um beijo paternnal; Deos se lembre de ti. Agora Chiquinha quanto
tens tu soffrido, não é assim? Eu tenho uma parte muita
activa em tudo isso, porem assim e preciso que é para

42. O Corpo sob o comando de Bello havia sido formado com elementos, em sua maioria,
das províncias do Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas. DUARTE, 1982, v. 2, t. I, p. 20.
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tu e nossos filhos um dia tambem receberem as corôas
de louros única gloria que o soldado aspira na guerra,
para [pressuroso?] lançar aos pés da esposa querida.
Adeos, eu fico cheio de saudades. São 9 horas da manhã e tive parte que desertarão seis praças do meu
corpo, e 12 do Provisório; que gente; que Voluntarios!
Ao meio dia cahio fogo no capinzal que fica junto do
acampamento que ascendeu todo, e deu-me bastante
trabalho para apagar. Adeos minha e meus filhos; são
11 da noite vou me deitar para sonhar com voceis.
6a – 15

Amanheci bom, e um pouco consolado; não sei o que
vi nos sonho! Es tu Chiquinha que me das vida, ainda
mesmo nos sonhos e ausente! Parece-me que quando
durmo, que minha alma se separa do corpo e vai te
visitar! Basta! Parece-nos que o Rio está enchendo,
e Deos queira para nos ver livre d’essas praias onde
estamos condennados a morrer a fome; entretanto que
os nossos soldados estão desertando, sabendo que irão
morrer de miséria! que soldados! que Voluntarios! Já
tem desertado 13 dos meus, e 25 do Provisório! que
gente! São o contrario dos meus bravos Paraences;
morrerão; mas um só nunca desamparou a sua bandeira; que differença de caráter! coitados dos Paraences,
infelizes que forão! Descobrimos hoje um lagoa onde
temos apanhado uma quantidade immensa de peixes.

Sab. – 16

Fiz uma caixa de papelão para guardar mihudesas que
tenho nas mallas. Morreu hoje um cabo do meu corpo
de bexiga, e estão mais dous muito mal. Esta noite
cahio um grande temporal. Mandei castigar um dos
soldados que tinha desertado, e voltou para o acampamento dizendo-me que tinha desertado indozido pelo
Forriel, o qual pretendia voltar para me assacinar e
levar mais praças para o inimigo.

2a – 18

Suspendemos hoje as 2 horas da tarde depois de ter
embarcado as praças; doze dias encalhado! Doze dias
terriveis de soffrimento e de saudades. As 5 da tarde
o vapor encalhou junto a uma barranca e esteve por
muito tempo, e quando desencalhou tendo se largado a
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ferro, este quebrou-se; tem sido uma viagem pecima. A
noite passada não podemos dormir com os mosquitos.
3a – 19

As 9 da manhã passou um vapor Francês. Suspendemos
as 7 e fondeamos as 9 defronte da Villa da Paz. As 2 da
tarde passamos para o vapor Leopoldina. A bordo do
Isabel escrevi a minha mulher e ao Leal. Se no Isabel
estamos mal acommodados, neste Leopoldina não
há explicação; só a ganância de alguns dos officiaes
d’armada, que esquecendo-se dos deveres de camarada de fadigas, e de homem; aglomerão seus barcos da
maneira que está o Leopoldina; eu que sou Te Cel Com
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Commandante do corpo, estou no meio de cadetes e
officiaes, sem ter um logar onde mude uma camiza;
se quero água o camarada vai com um copo escada e
apanha no rio e me traz! A privada onde vamos fazer
nossos serviços, é apenas uma pequena e immunda,
tendo sempre um dentro e cinco a seis na porta a espera que se desocupe o beco; e para as praças, tem três
buracos, e constantemente sessenta e mais praças na
porta a espera! Forão quatro dos meus officiaes a terra;
o Capão Pinto, Borba, Te Barboza e Alferes Casimiro,
vierão já a noite e o escaller que condozia elles virouse sobre as rodas, mas felismente não morreu nenhum
por se ter acodido logo.
4a – 20	Estamos sendo tratados a bordo deste vapor como porcos; hoje fui forçado a me dirigir ao Comte e lhe fazer
ver o tratamento que nos davão a seu bordo; visto que
elle não hia a meza como lhe cumpria; deu-me muitas
satisfações e que daria as providencias; o café pela
manhã tinha vindo n’um marmitão já adoçado e seis
chicaras para os officiaes irem tomando ali! O almoço
forão três pratos com bifes, que teria muito oito libras
de carne para quarenta e tantos passageiros; o jantar
que foi as 8 da noite, foi mais augmentado; pela manhã
mandarão por no toldo do navio um barril com água
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para os officiaes! Os comandantes d’esses vapores são
uns verdadeiros cafras!43
5a – 21

Faz hoje annos minha filha Chiquinha; Deos te abançoe minha
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filha, Deos te queira dar muitas felicidades. Quanto
não tem se lembrando de minha mulher e filhos? Adeos
minha cara esposa, só peço a Deos para te dar muita
resignação para suporttar tantos encommodos.
6a – 22

As 8 da manhã passemos por Goÿa. Um official do corpo Provisório deu uma bofetada num criado do vapor,
pelo que houve uma grande questão entre os commandantes do corpo e do vapor. Ao meio dia passemos pelo
Rincão do Souto; as 3 da tarde passemos pelas barrancas de Cuivas n’essa occasião tocou a minha musica e
a do 14 de Voluntarios e o comandante do 14 com a
Bandeira na caixa das rodas deu vivas e etc. As 6 da
tarde fondeamos no logar denominado Bella Vista. O
nosso almoço de hoje foi bacalhaó assado, e no jantar
bacalhaó cozido e nada mais. Tem chovido muito e os
soldados estão como porcos no convez.

Sab. – 23	O dia amanheceu máo, muita chuva toda noite, e
os soldados muito mal tratados. O nosso almoço foi
carne secca assada! entretanto que não há rasão para
sermos tam mal tratados quando temos passado por
muitos pouvoados; porem a ganancia está acima dessa
miserável gente. Ao meio dia passemos pelo pedrado
ali ainda se conserva os restos do vapor Marques de
Olinda posto a pique no combate de Riachuelo. A uma
e meia da tarde passemos pelo Riachuelo onde está os
restos do Jiquitionha; as musicas tocarão e etc. Tem
chovido bastante. Jan-

43. Ignorantes, rudes. HOUAISS, versão 1.0, 2001.
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temos as 8 da noite carne de balça44 com feijão. As 4 da
tarde entremos no porto de Corrientes, e só desembarcaremos amanhã.
Dom. – 24 -

Vespera de Natal - Como estarão hoje os meus? Só
pençam em mim so fallam em mim! Teriam armado seu
presepiosinho? Tudo é saudade; tudo provoca lagrimas.
Deos se lembre de mim. Desembarquei as 2 da tarde e
acampei junto ao rio; jantei com o Te Cel Magalhães
Castro, Comte de Brigada, e Capão Maribondo apenas
soube que eu estava aqui veio me visitar; dormiria na
minha barraca veio com elle o Capão Vasconcellos.

2a – 25	Estive acordado até depois da meia noite apreciando
a lua que estava bellicima, e me lembrando dos meus
que a essa hora mesmo estarião se lembrando de mim;
pobre mulher, pobre Chiquinha! Que saudades não
soffremos nesses dias de festa! Que festa tam triste é
esta para mim! O Maribondo foi hoje para o exercito
que está d’aqui a 2 leguas. Pela manhã o exercito do
inimigo deu um salva de 21 tiros; estamos seis leguas
de distancia d’elle. Fui a cidade de Corrientes; esta cidade é uma tapera; não se faz idéia do que é isto aqui.
3a – 26	Esta noite fez um callor excessivo. Estive fora da
barraca até depois de meia noite, e me recolhi muito
cheio de saudades; o inimigo hontem deu três salvas de
artilharia.
4a – 27

A noite tambem esteve bella, e não fez muito callor;
hera 11 da noite quan-

44. Balsa. Regionalismo do Rio Grande do Sul: manta de carne já salgada usada
na preparação do charque. HOUAISS, versão 1.0, 2001.
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do os corpos se puseram em alarma em concequencia
de um tiro que houve no piquete da frente. Comprei
hoje uns arreios por 96$. Tirei o meu retrato.
5a – 28

Fazem hoje nove mezes que me ausentei de minha familia, deixando-os cheios de saudades; pobre Chiquinha!
hoje ti escrevi assim como a meu paÿ e ao Sr. Socrates.

6a – 29

Marchemos hoje e cheguemos ao exercito as duas horas
da tarde junto a Lagoa Brava.45 Foi-me doloroso quando
entrei no acampamento e passei pelo 15 de Voluntarios
onde tinha as praças do 13; os officiaes e soldados estavão todos na estrada a minha espera, e me abraçarão
muitos tendo as lagrimas nos olhos.

Sab. – 30

Fiu-me apresentar ao general e depois dos cumprimentos disse-me que precisava de officaes para ir a corte
buscar gente; pelo que collegi que elle não quer que
eu commande, e por tanto este 9 tera o mesmo fim
que o infeliz 13; sou Tenente do exercito e por isso soffro tanta guerra. Recebi carta de minha mulher e do
Carvalho, com data de 23 de Agosto e 22 de Outubro.
Minha mulher acusando minha carta de 4 de julho
diz-me que deu a mulher do ajudante Nepomuceno a
quantia de 120$ a vista de uma carta que lhe apresentou o Carvalho; eu não dei semelhante ordem é engano;
o dinheiro que devia ser entregue a senhora do ajudante fora justamente 120$ que mandei por intermédio
do Sr. Leal a ser entregue ao mesmo Carvalho; assim

45. Após 35 dias de viagem o Corpo trazido de Santa Catarina pelo tenente-coronel uniuse ao exército de Osório. Este já se encontrava acampado desde 20 de dezembro de 1865
em Lagoa Brava, a leste de Corrientes. As tropas argentinas se instalaram em Ensenada,
30 quilômetros a nordeste da capital correntina, e o exército oriental estacionou em San
Cosme. Os brasileiros sofreram com o calor, os insetos, a precariedade de alimentação,
além das péssimas condições de higiene nos acampamentos. Aí permaneceram até 10 de
fevereiro de 1866, quando o acampamento foi mudado para Tala-Corá. DORATIOTO,
2002, p. 198. DUARTE, 1981, v. 1, p. 22.
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como para a senhora d’Ó, do Macedo e a minha; isto
em junho.
D. – 31

É bem triste este dia hoje para mim, véspera do anno
bom, Deos
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queira que me seja melhor que este que se acaba hoje.
Tenho recebido muitas visitas hoje dos officiaes e praças do antigo 13.
1866 – Janeiro
2a – 1o de janeiro - Deos queira que este anno nos seja mais propicio.
São agora 3 da tarde. O ajudante chega agora com a
ordem de dessolvição do corpo! Que espero eu mais
neste exercito? o general pelo que vejo não gosta de
mim, devo por tanto retirar-me para o ceio de minha
familia e deixar tanta infammia; que dia de anno bom
tive eu, que bella festa, que boa entrada de anno! O
66 entrou terrivel para mim; Deos queira nos proteger.
São agora 11 da noite; acabo de escrever a minha mulher, ao Dr. Couto Magalhães, Dr. Tito, ao Juca ao Leal
e ao Cidade. Essa tarde ouve leilão dos meus soldados;
foram distribuidos por diversos corpos.46
3a – 2

Como amanheci hoje; nem eu mesmo sei responder.
Mandei entregar minha bandeira ao Quartel general .
O Luiz veio me visitar.

4a – 3

Amanheci cheio de saudades e bem triste da minha
vida; do que serve minha posição de Tenente Coronel
neste exercito! não commando! devo voltar.

5a – 4	Estou bom; e preparo para seguir para o Brazil; estou
ajustando minhas contas.

46. Certamente o 9o Corpo de Voluntários foi extinto em virtude de sua má organização,
sem instrução e sem experiência de serviço em campanha, como o diarista havia observado em 24 de novembro de 1865. DUARTE, 1983, v. 2, t. II, p. 22.
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6a – 5

Amanheci bom, sonhei toda noite com minha familia.
Recebi carta do Barra de 8 de Setembro e umas relações; escrevi ao mesmo, a minha mulher,

Página 67
Janeiro
e ao Juca; mandei 4 retratos a minha mulher, um ao
Barra; o Capão Cruz de Sergipe, esteve comigo.
Sab. – 6 -

Dia de Reis - Tão triste este dia hoje para mim; essa
noite as musica de diversos corpos andarão tocando
pelos acampamentos; que saudades não tive dentro da
minha barra! O meu travesseiro unico companheiro
das minhas saudades, sabe as lagrimas que enxugou!
Ah! Minha cara Chiquinha! A benção a nossos filhos,
que a essa hora estão se lembrando de mim, são 9
horas da manhã; o camarada veio por a meza para o
almoço e mandei-o voltar porque não disposição para
comer, a boca me amarga, e tenho uma dor no coração;
dor de saudade, que Deos e N.S. de Nazareth que irão
se lembrar de mim.

D. – 7	Nada tenho que dizer hoje a minha mulher e meus filhos; fico bem, e o mais Deos salve. Dr. Pontes, Dr. Jose
Jorge de Carvalho me visitarão; soube que no hospital
tem 1100 doentes e em Corrientes 900. As duas horas
da tarde houve uma grande implosão no laboratório;
arderão 6 carretas, morrerão 3 soldados e ficarão cinco
gravemente feridos.47
2a – 8

Amanheci bem; sonhei toda noite com a minha familia. As duas da tarde cahio um grande temporal,
arrancou-me minha barraca e a custo o camarada
tornou a armal-a; a minha comida hoje foi um pouco
de café e um pedaço de pão; tenho sonhos as vezes que
até tiram-me o apetite; o d’essa noite foi um d’elles;

47. Possivelmente o “laboratório” citado pelo autor era a oficina criada pelo general
Osório em Corrientes para fabricar cartuchos. A produção até janeiro de 1866 indicava um número aproximado de 2 milhões de cartuchos, para diferentes tipos de armas.
DORATIOTO, 2002, p. 203.
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por volta de meio dia deitei-me para ver se dormia e
discansava um pouco, porem foi baldado por soffrer
moralmente e por isso tenho passado mal; em fim até
as moscas que são em quantidade me atropelão! Safa
até as moscas!
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3a – 9

Amanheci com uma grande poça de sangue; tenho o
corpo todo empolado e cossa-me extraordinariamente.

4a – 10

Passei máo a noite; tomei um lachante de magnesia;
entreguei hoje minhas contas na Pagadoria. Recebi do
Capão Basílio Magno da Silva seis libras para entregar
em Santa Catharina a senhora d’elle.

5a – 11	Não tenho passado bem; Adeos minha Chiquinha.
6a – 12

Amanheci melhor; o Benjamim me visitou. Pela manhã
quando o camarada foi mudar a cama para debaixo de
um caramanchão que tem junto a barraca encontrou
uma cobra jararaca, ainda que pequena, havia dormido comigo!48 estava muito bem enrolada de baixo do
travesseiro; vê minha cara Chiquinha, que bella companheira tive esta noite?

Sab – 13

Amanheci muito melhor; esta noite passou por junto
de nossas barracas uma cavallada desparada, a levar
no meio alguns dos cavallos dos officiaes.É muito
perigosa estas desparadas, arrancão as vezes o abarracamento inteiro e matão muita gente. O Ajudante
general hontem a noite tendo passado por aqui, disseme que eu estava nomeado Instructor da 18 Brigada de
Infantaria;do Cel Evaristo; ao meio dia recebi a ordem,
e as cinco da tarde fiz minha apresentação ao Comte de
Divisão e Brigada.

48. Cobras, aranhas e insetos infestavam a região onde estava o acampamento devido à
natureza do terreno, com densa vegetação, inúmeros riachos, charcos, pântanos e lagoas.
DORATIOTO, 2002, p. 199.
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Dom. – 14

Amanheci bom. Fui assistir ao exercício da Brigada.
São completamente alheios a instrucção dos officiaes e
praças. Adeos minha Chiquinha aqui fico até que Deos
se lembre de mim concluindo com essa guerra que me
tem prendido aqui
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ausente de ti só por caprixo. Escrevo-te estas linhas de
baixo de um carramanchão que fis no matto de frente
da barraca, onde passo todo dia por que na barraca é
impossível estar-se durante o dia, por que, quando faz
frio é de matar, se é calor é de rachar. São 4 da tarde
pareceu agora mesmo um carro com uma familia que
veio ver o acampamento; ião na bolea quatro meninas
vestidas de branco, e lembrei me de minhas filhas, que
saudades me causão essas cousas!
2a – 15

Amanheci bom; fui dar instrucção; passei o resto do
dia de hontem e toda a noite muito triste, tendo uma
dor sobre o coração, que atribuo ser de saudades de
minha familia.

3a – 16	Recebi hoje as 2 horas da tarde carta do Barra com
data de 8 de Dezembro e muito me admirou e me causou surpresa não ter recebido cartas de minha mulher;
a ultima carta que dela recebi foi de 22 de Outubro:
entretanto que tenho recebido cartas de outras pessôas
do mesmo logar! do Uruguai e Sobrinho. Escrevi a
minha mulher nesse sentido, e ao Juca.
4a – 17	Entreguei uma carta para minha mulher ao Luiz que
segue de madrugada para o Brazil. Mudei hontem a
tarde para junto do Batalhão 40, e fiquei hospedado
junto com o Comte Te Coronel Francisco de Farias
Rocha. Depois da instrucção ouvi missa no carramanchão onde se armou um altar para isso. As 5 da tarde
cahio um grande tufão de vento acompanhado de chuva de pedras; quase
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todas as barracas do acampamento voarão pelos ares,
inclusive a minha e fiquei com toda a roupa, cama e
papeis molhados. A minha Chiquinha; que vida se
passa aqui!
5a – 18

Hoje é o aniversario do meu filho Joaquim; a essa hora
estarão se lembrando de mim. Escrevi a minha mulher,
ao Barra, Guerra, e Artiogo.

6a – 19

Amanheci no meu louvável costume cheio de saudades.
O general Flores esteve hontem com o general neste
acampamento. Hum soldado do 3o de Artilharia assacinou hontem uma mulher com duas facadas.

Sab. – 20

Houve uma questão hoje entre o Comte do 40 e o
Comte da Brigada por este ter marcado e castigado um
soldado sem Conselho. Entreguei a um cabo do 2 de
Voluntarios a carta e o dinheiro que o Bazilio me havia
dado para levar a mulher; a vista de uma carta que elle
me dirigia pelo mesmo cabo.

Dom. – 21

Pela manhã preparou-se um altar para se dizer missa,
mas a chuva não deu logar. Esta semana tem sido maó
para as mulheres dos soldados; hontem um outro soldado do 3o de Artilharia assacinou outra mulher, é a
terceira esta semmana. O general recebeu um boletim
lhe participando que o Lopez havia mandado fuzilar o
general Robes, 60 officiaes e [liquidado?] dous batalhões.49 Recebi carta do Sr. Filippe Leal.

2a – 22

Amanheci com uma indigestão em consequencia de
uma

49. Solano López acusou o general Wenceslao Robles e três auxiliares diretos de traição e
os condenou à pena de morte por fuzilamento. A ordem foi executada em 8 de janeiro de
1866 no acampamento de Passo da Pátria perante o exército paraguaio. Ibidem, p. 156.
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feijoada que comemos hontem já a noite.
3 – 23

Passei máo a noite por ter chovido muito e alagado-me
a barraca; passei a cama para cima das malas. Sonhei
toda a noite com minha familia; eu tinha chegado a
abraçal–os cada um de per si etc. Perguntei ao Alfredo
se tinha recebido seu relógio disse-me que não, e o
mesmo a Chiquinha se tinha recebido o baú que mandei. Tivemos noticias que os paraguaios passarão para
cá e matarão cento e tanto homens do general Flores.
Recebi um bilhete do Maribondo dizendo-me que o
Fileto estava preso e hia responder ao conselho; fui immediatamente falar ao commandante d’elle e ficou sem
effeito o conselho. A trovoada de hontem deixou cahir
um raio sobre a barraca de um official da Cavallaria e
matou elle e uma mulher com que elle estava.

4a – 24

Tenho estado hoje muito triste, escrevi a minha mulher
e ao Filippe Leal. O general em chefe assistiu hoje o
exercício que eu tava fazendo com o batalhão 40.

5a – 25

Fui a pagadoria ajustar minhas contas. Tendo hoje
hido passear com o Comte do 40 em uma caza, perto
do acampamento; estava uma moça engomando uma
saia, elle tomou o ferro pois-se a engomar, pelo que
dei-lhe um trote e ele ficou muito enfiado.50 As 4 da
tarde cahiu uma grande trovoada; todos os dias pelas
11 horas vem um passarinho cantar sobre o

a
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carramanchão que tem junto da nossa barraca, e o
mesmo acontecia no outro acampamento e sopponho
ser o mesmo passaro que me acompanha; um passaro

50. Que se mostra encabulado, constrangido; tímido. AULETE, <http://www.auletedigital.com.br>. (N.P.).
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me faz muitas saudades. Passei hoje uma certidão de
obito para o Capão Salustiano.
6a – 26

As 9 da manhã principiou a chuva; estou na barraca a
cismar da vida. Recebi uma carta da minha mulher e
outra do Carvalho, com data de 8 de Dezembro; fiquei
mais satisfeito por ter noticias de todos; mas não posso
comprehender o que quer dizer o Carvalho a respeito
do Barra; minha pobre mulher como ficou com o logro
que lhe passei, não tendo hido! tem paciencia breve eu
vou ter abraçar!

Sab. – 27

Fui a pagadoria ajustar minhas contas do Novembro.
A tarde fui com o Comte do 40 passear numa caza
perto do acampamento; ahi tem um grande laranjeiral, num dos pés abri as iniciais de minha mulher;
erão sete da tarde, o sol hia se encobrindo, e a tarde
estava triste porque ameaçava sereno; os passaros
cantavão sobre as laranjeiras veio-me as recordações
de minha mulher e filhos; principiei a abrir as iniciais de minha mulher na laranjeira; o Comte Rocha
nottou isto e me perguntou o que significava aquellas
letras; respondi-lhe que erão de minha mulher, e
pela maneira que lhe respondi, elle comprehendeu
que eu estava cheio de saudades, calou-se e sahio
sem me responder mais uma palavra; recolhemo-nos
as nossas barra
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cas, agora mesmo que são 8 ½ da noite, onde estou
cismando.
D. – 28

Desde hontem as 9 da noite que chove, são agora 8 da
manhã, ainda chove troveja etc, estou por tanto preso
na barraca; almocei um pouco de carne açada com
farinha, visto que não se pode fazer fogo; as 4 da tarde passou um pouco a chuva e as 5 comi dous milhos
açados; as 8 da noite comi um pedaço de churrasco, e
um pouco de sardinha, com o Te Coronel Rocha; as 9 da
noite já estava outra vez preso onde permaneço.
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2a – 29	O tempo melhorou. Sonhei toda noite com minha familia.
Respondi hoje um officio do Ajudante general e outtro
do Comte do 16 relativo as praças do 9o As 4 da tarde
ouvimos muitos tiros de Artilharia e descargas de mosquetaria para o lado do Passo da Patria; pouco depois
tivemos ordem para marchar; nessa occasião eu tinha
apanhado no campo um raminho de flores muito galante;
dei-lhe ao Comte do 40 que já estava pronto para marchar, elle recebeu e disse-me que aquelle ramo significava
a alma da nossa victoria; em seguida fomos jantar por
que no caso de marcha estaríamos prontos; nesssa mesma
occasião o Comte do 40 recebe cartas do irmão lhe dando
conselhos para ser verdadeiro soldado; do jantar fui fora
do acampamento comprar mais um cavallo para minha
bagajem, e me custou 4 libras.
3a – 30

Ficou sem effeito a ordem de marcha que tinhamos
hontem. Ainda não sabemos de positivo o resultado
dos tiros de hontem.

4a – 31	O tempo vai melhorando. Chegaram de Corrientes 4
batalhões e dous contin
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gentes commandado pelo Cel Lobo. As 3 da tarde ouvimos outra vez tiros de Artilharia no Passo da Patria; e
ainda não sabemos o que tem havido. Ajustei minhas
contas com Te Telles Comte do 8, Companhia do 9.
Fevereiro
5 – 1 	Levantei-me como sempre muito triste as 5 da manhã
para o alarma, voltei para a barraca as 8 com muitas
dores de cabeça sem saber a rasão; tanto que a tarde
não fui ao exercício, e a minha tristeza continua. A
respeito dos tiros no Passo da Patria, tem havido noticias bem desfavoraveis a nosso respeito, e Deos queira
que seja o contrario porque sera um discredito para o
a

o
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Brazil.51 Adeos minha cara Chiquinha, penso em ti e
nos nossos filhos.
6a – 2

Sonhei toda a noite com minha familia; foi uma noite
toda torbulenta para mim, Deos queira que hoje tenha melhor sonhos. Trabalhei com o batalhão 41 e
zanguei-me muito com os officiaes por terem errado
constantemente não obstante eu lhes explicar.

Sab. – 3

Amanheci bom; mas passei uma noite como nunca;
deitei as nove da noite e não acordei e nem tenho lembrança de ter sonhado com minha familia, cazo virgem
para mim desde que ando fora de minha familia. O
Fileto veio hoje a tarde me visitar, e fui com elle até
o acampamento do 6°onde estive com meus officiaes,
voltei as 9 da noite.
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Dom. – 4	Levantei-me as 5 da manhã sem novidade; sonhei toda
a noite com minha familia. Estive até depois da meia
noite sem poder dormir, porque tendo havido um baile
de vivandeiras junto ao quartel general em chefe, a
musica que tocava fez-me distrair o sonno. As 3 da
tarde cahiu um grande pampeiro que fez as barracas
voarem pelos ares; a chuva foi muita. Fiz as contas
do major Barreto, que veio commandando o corpo
de Policia de Pernambuco, e voltei. As 5 da tarde fui
com o major Barros e o ajudante Portella a huma caza
que aqui tem perto para jantarmos uma galinha que
elles havião mandado preparar; voltamos as 8 ½ com
chuva e muito escuro a noite; ri-me muito com o Capão
Augusto que não enchergando o caminho vinha pegando no meo braço, nos todos atolados de lama por ter
51. Cerca de 600 soldados paraguaios passaram para a província de Corrientes, em
Corrales, e surpreenderam 2,5 mil soldados da vanguarda argentina. Após cinco horas
de confronto, os dois lados se atribuíram a vitória no enfrentamento. Fontes argentinas
declaram suas perdas em torno de 400 soldados. Já as fontes paraguaias citam a perda de
170 atacantes, entre mortos e feridos, após causarem a baixa de 900 soldados argentinos.
DORATIOTO, 2002, p. 200.
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cahido dentro de um buraco; e mais adiante cahi por
cima de um cavallo que estava no caminho. São 9 da
noite vou-me deitar.
2a – 5

Fui ao commercio com o Comte Rocha e compramos algumas cousas para nosso rancho. Depois fomos passear
e estivemos em uma caza onde tem umas moças; ahi o
Rocha cozeu um pouco a sahia de um vestido de uma
que estava cozendo. Tinhão me ditto que as mulheres
aqui comem piolho, eu duvidei, mas hoje n’essa caza
vi uma moça estar cattando outra e a comer os piolhos
que pegava! que porcas! é incrível! O alferes Gularte e
o Te Quintanilia que vierão comigo no 9 voltarão
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hoje por doentes. Fiz exercícios com o 41 e o general
em chefe assistio. O Capão Hermenegildo que veio de
Corrientes deu me a noticia que pelo Rio tem descido
muitos paraguaÿos mortos em consequencia dos tiros
que temos ouvido no Passo da Patria; que os vapores
Paraguaÿos há dous dias tem estado a vista da nossa
esquadra e esta firme como uma rocha! Desconfia-se
que estejão dando algum desembarque; que infeliz
Brazil, em máos estão seos intereces!
3a – 6

Pela manhã passarão para Corrientes 126 feridos do
general Mitre.52 Um vapor paraguaÿo consta que foi a
poucos dias junto a nossa esquadra, observou e retirouse em calma! pobre Brazil!53 Escrevi a minha mulher
ao meu paÿ e ao Dr. Tito.

52. Na cidade existia um hospital militar brasileiro, organizado pelo general Osório enquanto o comando aliado não decidia quando se daria a invasão do Paraguai. Ibidem, p.
203.
53. A indignação com a imobilidade da esquadra imperial era crescente entre os soldados
brasileiros e manifesta também por Mitre, comandante em chefe dos exércitos aliados,
que não tinha autoridade sobre a esquadra, comandada pelo almirante Tamandaré. O
comandante da esquadra em Corrientes era o almirante Barroso que não podia agir sem
instruções superiores. Até o Imperador mostrava-se “impaciente e desgostoso” com a
paralisia da esquadra e do exército. Ibidem, p. 200-201.
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4a – 7

Ao meio dia deu signal de alarma com dous tiros de
Artilharia. Desde as 10 horas da manhã que ouvia-se
tiros no Passo da Patria; ignora-se o que seja; Deos
permitta que isso se conclua e que os brazileiros sahião
dessa pasmaceira em que estamos; estou com todo meu
sangue frio, apenas meu coração bate de saudades de
minha mulher e filhos, e lembro-me que a esta hora
elles rogam a N.S. de Nazareth por mim; acabo de dar
um beijo sobre os retratos d”elles e vejo correr uma
lagrima de saudade. O Diogenes meu camarada esta
aqui na barraca comigo para tomar conta das minhas
chaves. Vou já montar a cavallo que já me esperam;
não tenho commando para ter uma gloria mas
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vou dirigir os batalhões 40 e o 41. São pouco menos
de meia hora depois do meio dia agora que escrevo
estas linhas. As 2 da tarde ficou sem effeito a ordem
de se marchar. As 7 da noite recebi cartas de minha
mulher e do Carvalho; com data de 29 de julho e 11 de
Setembro.
5a – 8	Escrevi a minha mulher, ao Carvalho e ao Juca. Fui
ao 6° e fallei com o cabo Salustiano o que minha mulher me recomendou. Paguei os vencimentos do alferes
Fernandes.
6a – 9	Estamos com ordem de marcharmos amanhã, vou arrumar minhas mallas, são 9 da noite.
Sab. – 10

As 4 da manhã levantemos acampamento; as 8 passemos pelo pouvoado de Santa-Anna. Fui a Igreja fiz oração dei uma libra para comprar crivo para N. Senhora.
As 9 horas da manhã acampamos para descansar; as
4 levantemos acampamento; as 6 ½ acampamos no
Tala- Corá; não armamos barraca; eu dormi com o
Comte do 40 embaixo de uma carreta.

D. – 11

Passei mal a noite pelo Sol e cereno que levei hontem. Mandei pelo carreteiro que nos trouxe uma mala
com parte de minha roupa. As 4 da tarde levantemos
acampamento e fomos acampar mais adiante em meia
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legoa; e um dos meus cargueiros disparou e botou tudo
fora.
2a – 12

As 5 da manhã cahio um grande pampeiro; e tem chovido todo dia, o campo ficou todo alagado, dentro de minha barraca a água cobre os pés; estou sobre as mallas.
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3 – 13	O Comte Rocha, amanheceo doente; o tempo não está
bom, muita lamma nos acampamentos; esta fazendo
algum frio; são 7 da noite e já estou mettido na capa
cheio de saudades.
a

4a – 14	Recebi da Pagadoria a folha do mes de Dezembro e os
meos vencimentos de Janeiro; entreguei ao Sr. Pagador
a quantia de 800$0000 para mandar entregar no Pará
a minha mulher; nesta data escrevi a minha mulher lhe
scientificando isso mesmo. Hoje principiou-se a publicar ordem do dia do exercito onde vem a promoção dos
officiaes e consta que estou Capão; tem chovido muito.
5a – 15	O tempo melhorou, amanheci bom, mas muito cheio
de saudade; sonhei toda a noite com minha familia.
O Brigadeiro Victorio hoje me deu os parabens pela
minha promoção para o posto de Capitão. Visitei hoje
o mesmo brigadeiro e o Cel Pederneiras. Arrumei hoje
as minhas malas; ainda tenho calças e lenços engomados que trouxe do Pará; e esses objectos me trazem bem saudosas recordações. Paguei hoje ao Capão
Ricardo os seus vencimentos e ajustei as contas com
sua Companhia; são 9 da noite vou me deitar, e ouvir
a benção de meos filhos e um abraço de minha mulher
pela fresca brisa que sopra agora.
6a – 16

Publicou se a ordem do dia do exercito numero 128
onde veio meo nome para Capitão do 6° corpo do 11
de Infantaria. Visitei ao Brigadeiro Argollo, estive com
o Te Chaves.

Sab. – 17

Tive licença e fui a cidade de Corrientes para guardar
parte
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de minha bagajem, segundo as ordens que há.
D. – 18

Tive muito má viagem hontem para cá, onde cheguei
bastante doente pelo grande sol que apanhei; estou
hospedado no hotel do commercio; fui a Secretaria
militar para entregar uma malla com ropa do Capão
Campos; fui depois ao hospital pagar aos officiaes onde
os encontrei na maior miséria. Estou no hotel no mesmo quarto com o Capão Borba e [Previsto?].

2a – 19

Sahi hontem as 5 da tarde de Corrientes, e cheguei
aqui as 3 da madrugada, a noite estava muito bonita;
foi um companheiro de viagem o Capão Hermenegildo,
tem chovido muito hoje.

3a – 20

Faz annos hoje que morreu meu irmão João no combate de cidade de Areia na Parahiba em 1848.54 Depois
do almoço sahi com o Comte do 40 para darmos passeio
a cavallo, estive com meos officiaes do 13, paguei os
vencimentos dos soldados do 9° (da 6° Companhia) ao
Comte do 2° de Infantaria. As 8 da noite o tenente João
Francisco dos Santos, assistente do 18° de Brigada,
apresentou-me uma ordem para eu hir amanhã tomar
o commando do 19 de Voluntarios.

4a – 21

Foi nomeação expontanea do general, nada pedi. Deos
queira que neste commando seja mais feliz. São 8 da
noite e a musica do corpo esta tocando Orpheu o que
me faz bem saudoso. Vou te escrever agora mesmo
porque o correio parte amanhã e não quero deixar de
te mandar noticias minhas.

54. João Cavalcanti de Albuquerque Bello, primeiro-cadete do 6o Batalhão de Caçadores,
foi morto em combate durante a Revolução Praieira. Pelos “relevantes serviços prestados”
em defesa da “ causa pública na província de Pernambuco”, sua esposa, Antonia da
Conceição de Albuquerque Bello, passou a receber pensão anual de 240 mil réis, concedida pelo Império a partir de 16 de fevereiro de 1850. COLLECÇÃO das Leis do Império
do Brasil, 1850, t. 11, parte 1ª, secção 17ª.
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5a – 22

Principihei hoje os meus trabalhos no 19 de Voluntarios,
e já notei muitos bons desejos dos officiaes e praças
em servirem comigo; são bem intelligentes, por tanto
estou bem servido; Alguns dos officiaes, são do nono de
Voluntarios

6a – 23	Recebi cartas de minha mulher, do Capão Manoel
Bernardes e do alferes Nepomoceno com data de 15
de janeiro; tendo vindo 2 photografias do meo filho
Alfredo uma para mim e outra para o Fileto.; minha
mulher manda me dizer que muito estimou ter eu voltado para a campanha a fim de cumprir minha palavra
quando publiquei a ordem do dia que dava a dissolvição do 13; muito agradesso a minha bôa mulher o seos
sentimentos, prova que me estima e não quer que eu
volte com indignidade. As 8 da manhã os officiaes do
corpo vierão encapozados me comprimentar. O Fileto e
o Dias jantarão hoje comigo.
Sab – 24

Fui ao quartel general propor o Casemiro para quartel- mestre. Estive com o Comte do 40 o Comte da 18
brigada e o Comte da 6 Divisão. Chegou aqui hoje o
Visconde de Tamandaré,55 e hontem o general Flores.
O Jesuino jantou comigo e o Chaves a tarde esteve em
minha barraca. O corneta mor Azevedo do 13, teve
baixa e segue hoje para o Brazil. Passei revista ao corpo
e não achei o bom.

D. – 25

Fui hoje com o corpo reunido a brigada [duas palavras
ilegíveis].

55. Oito meses após a batalha de Riachuelo, o almirante Tamandaré chegou a Corrientes,
à frente da 3o Divisão Naval. Ultimavam-se os preparativos para a invasão ao território
paraguaio. DORATIOTO, 2002, p.203.
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	O Comte da brigada me visitou hoje; almoçarão comigo hoje o Capão Nestor, Ricardo, Te Jesuino, o Chaves,
Alferes Dias. A tarde passei revista a munição.
2a – 26

Hoje é dia asiago neste acampamento; tem havido
bebedeiras de soldados por desmaiar por demais; um
soldado puchou uma facca para um official; e outro
matou um pobre homem que tinha uma carreta de negocio; os dous soldados são da 3° de Infantaria. Escrevi
a diversas pessôas.

3a – 27	O capitão Maribondo e o Te Vislande da 6° me visitarão hoje. Mandei para Corrientes parte do archivo
do corpo, e papeis particulares meus a entregar ao
Capão Campos. A tarde houve exercício de brigada e
o meu corpo trabalhou pecimamente. Escrevi a minha
mulher.
4a – 28

Desde hontem a noite que se houve descarga de infantaria na vanguarda. Trabalhei hoje com o corpo, e foi
melhor hoje. Adeos Chiquinha, escrevo-te hoje outra
vez, e te envio um abraço pelo fio das saudades.
Março

5 – 1 	Essa noite não tocou recolher, nem alvorada hoje para
o alarma, não obstante mandei formar o corpo a hora
de costume; essa noite sonhei muito com minha mulher, talvez por estar muito no pensamento a carta que
hontem lhe dirigi. Sonhei tambem que o Lopes tinha
proposto paz. O general em chefe passou hoje a tarde
revista a 3° Divisão, o qual gastou ¾ de hora para
passar
a

o
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pela frente do meu acampamento. Minha brigada fez
exercício, e o meu corpo trabalhou melhor; haviam
tantas moscas no campo, que estando o corpo em linha
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e dando uma carga, tive de mandar fazer alto porque
não se via por onde se avançava! E os soldados estavão
todos asfichiados; era uma nuvem espeça de moscas. O
Jesuino jantou hoje comigo.
6a – 2

Fui ao quartel general fallar ao ajudante general. Visitei
ao Gurjão, o Capão Magalhañs, estive no acampamento
do 6 o com os meos officiaes; o Fileto me mostrou uma
carta do paÿ onde diz que Leonor havia tido um ataque, entretanto que Chiquinha nada me mandou dizer.
O general em chefe passou revista a 1a Divisão.

Sab. – 3

A 4a Divisão a que pertenço, formou hoje a tarde para
a revista do general em Chefe. A calça com que fui
a revista é a mesma que trouxe enganado do Pará e
calcei-a no Ajuÿ quando fui cumprimentar o mesmo
general pela sua promoção a Marechal. O espaço que
ocupou a divisão em linha era tal que andasse a cavallo a galope e gastasse oito minutos. O hospital do
exercito protege muito ao Lopez; hontem deram alta
a um soldado do corpo como bom; o infeliz foi hoje
removido n’uma padiola para o mesmo hospital e já
morreu!

D. – 4

A divisão foi hoje a missa. As 2 horas da tarde caiu um
roda-moinho de vento, passou pelo flanco esquerdo da
8a e 7a Companhia e pelo abarracamento dos officiaes,
e foi suspendendo tudo quanto foi barraca, carramanchão roupa papeis etc, e levou tudo a uma altura
extraordinária.
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	O Jesuino almoçou hoje comigo; o Te João Pedro cahio
hoje do cavallo e quebrou um braço. O general passou
revista a 6a divisão. As moscas não me deixam socegar
hoje; não pude jantar; é uma praga terrivel.
2a – 5

Foi um dia terrivel para mim o de hoje; agora a noite é
que tenho um pouco de socego, as moscas incommodão
o mais que possível; que vida ingrata! Só me lembro
quando me verei livre de tantos encommodos e junto a
minha mulher e filhos.

Voluntário da pátria. Excursão ao Paraguay: [álbum de retratos de
brasileiros e paraguaios e vistas dos locais de batalhas], 1869.
Divisão de Iconografia / FBN

Vista do commercio em Humaytá. Álbum Lembrança do Paraguai
[entre 1865 e 1870]
Divisão de Iconografia / FBN.

Morada do coronel Faria Rocha (penúltimo
à direita), comandante da 4ª Brigada de
Infantaria e um dos amigos de Bello citados no
diário. O oficial sentado à esquerda de Rocha
pode ser o próprio Bello: usa uma écharpe e segura
um rebenque, objetos de sua indumentária, segundo
sua auto-descrição. Além disso, tem barba
e aparenta ter a mesma idade.
1865-1870. Lembrança do Paraguai: [álbum de retratos de brasileiros
e paraguaios e vistas dos locais de batalhas], 1869.
Divisão de Iconografia / FBN

Oficiais índios (tenente Amaro e
capitão Gabriel) integrantes dos
corpos de Voluntários do Pará:
em seu diário, Albuquerque Bello
menciona várias vezes o nome
do capitão Maribondo, Franklin
Tupinambá de Andrade, de origem
indígena, comandante do 1º Corpo
de Voluntários da Pátria do Pará.
Semana Illustrada, 6 ago. 1865.
Coordenadoria de Publicações
Seriadas / FBN

Soldados paraguaios (descalços) em litografia de Ângelo Agostini
publicada em A Vida Fluminense, 26 set. 1868.
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em San Solano, nos arredores de Humaitá. Álbum de retratos e vistas
referentes ao Paraguai [entre 1865 e 1870].
Divisão de Iconografia / FBN

Nas duas páginas seguintes:

Mapa da região de Humaitá, onde transcorreu boa parte da campanha
e onde Albuquerque Bello tomou a maioria de suas notas, set. 1867.
Desenho do capitão de engenheiros Conrado de Niemeyer litografado
no Imperial Instituto Artístico. Set. 1867.
Divisão de Cartografia / FBN

Vistas do Paraguay. Obsequiosamente offerecidas à SEMANA
ILLUSTRADA pelo capitão de mar e guerra Bernardo Alves de Moura.
Note-se numa das vistas a presença feminina. Litogravura publicada na
Semana Illustrada, 25 out. 1868.
Divisão de Obras Raras / FBN

Uniformes da Guarda Nacional. Desenhos, aquarelas e documentos de
J. Wasth Rodrigues. Direção geral e organização do texto por Gustavo
Barroso. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra, 1922.
Divisão de Iconografia / FBN

Uniformes da Guarda Nacional. Desenhos, aquarelas e documentos de
J. Wasth Rodrigues. Direção geral e organização do texto por Gustavo
Barroso. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra, 1922.
Divisão de Iconografia / FBN
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de J. Wasth Rodrigues. Direção geral e organização do texto por Gustavo
Barroso. Rio de Janeiro: Ministério da Guerra, 1922.
Divisão de Iconografia / FBN

121

3a – 6	O Alferes Senna me deu hoje uma rede; armei-a no carramanchão que tenho embaixo de uma grande arvore,
na qual estão abertas as iniciais de minha mulher. O
corpo fez exercicio de brigada, e trabalhou bem. São
8 da noite agora que escrevo essas linhas; a musica
está tocando uma peça muito bonita, pelo que me fez
neste momento não ter minha alma junto a mim, e sim
no Pará! agora mesmoo coração de Chiquinha bate!
coitada! que de saudades não tenha soffrido! Deos te
de paciencia.
4a – 7	O corpo fez exercicios e trabalhou bem. Mandei prender o Capão Jose Maria da 2a Companhia por falta de
zelo no cumprimento dos seus deveres.
5a – 8

Fiz exercicios com o corpo na ordem extença. O Dr.
Carvalho e mais dous officiaes do 40 me visitarão.

6a – 9

A 3a Brigada de Infantaria passou desta brigada (13a)
para a 5a e o 12 de Infantaria desta para cá.56 Falleceu
hontem na cidade de Corrientes o Brigadeiro Antonio
Manoel de Mello. Hoje foi que soube que o Sargento
Borges falleceu a
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10 de setembro. Recebi carta do Juca de 22 de
Fevereiro, e me diz que o compadre Leal perdeu um filho. Trabalhei com o corpo na ordem extença.O Alferes
Dias me visitou hoje.
Sab. – 10

Mandei castigar hoje com pranchadas a seis soldados
por differentes faltas. O Capão Nerÿ e o Capão Borba
almoçarão comigo, e o Capão Pinto jantou. Passei em
revista uma ordem de marcha, e dei licença algumas

56. Tais alterações faziam parte da nova organização do exército, reforçado por numerosos contingentes chegados do Império, empreendida pelo general Osório. Em 1o de
março de 1866, o efetivo no acampamento em Tala-Corá era de 27.759 homens, sendo
2.017 oficiais. A partir de 6 de março de 1866, o exército do general Osório passou a ser
designado 1o Corpo do Exército em operação no Paraguai. DUARTE, 1983, v. 2, t. III,
p. 92, 112.
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praças pelo aceio com que se apresentarão. Estive com
o Comte de brigada até as 9 horas da noite.
D. – 11

Fui com o corpo a missa. O Te Chaves, o Jesuino, e o
Capão Pinto almoçarão comigo uma mão de vacca. O
Comte do 40 me visitou hoje. São agora 8 da noite, e a
musica toca uma bella peça; pelo que me recordou de
dias bem saudosos; Adeos minha Chiquinha

2a – 12

Fiz exercicio com o corpo reonido em brigada.

3a – 13

Pela manhã mandei castigar quatro praças a vista do
conselho peremptório. O corpo fez exercicio e trabalhou
bem; muito tem me custado. São 8 da noite e a musica
está tocando recolher. Acordei agora, assendi a vella,
e fui ao relógio que marca 4 horas da madrugada; eu
sonhava com a minha familia, e chorava soluçava; a
sentinella que está junto a minha barraca me accordou; quem sabe se a essa hora mesma Chiquinha sonha
comigo, e que sua alma despregando de seu corpo, veio
me visitar! quem sabe por que!
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chorava eu tanto estando dormindo, a ponto de a sentinella me accordar! Deos queira ter compaixão de nós;
vou me deitar outra vez.
14. – 4a ,

A primeira noticia que nos derão pela manhã foi que
o Lopez tinha sido assacinado, tanta fortuna não é pra
nós. Escrevi a minha mulher, ao meu pai e ao general
Sergio. Tem chovido alguma cousa, e por isso tenho
estado constantemente na barraca, tenho feito muitos
castellos no ar; pobre mulher, filhos! Adeos vou- me
agasalhar.

5a – 15

A noticia que espalhou-se da morte de Lopez é falça .
Amanheceu hoje um anspeçada morto dentro da barraca. A 9ª. Esquadra sobe hoje para as trez bocas. O
Capão Hermenegildo me visitou hoje, e disse-me que
hontem suicidou-se com um tiro o Tenente Gomes da
6ª. de infantaria.
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6a – 16

Hontem amanheceu um anspeçada morto e hoje um
soldado. Agasalhei-me muito tarde por que o Jesuino
esteve comigo.

Sab. – 17	O general deu hoje um jantar ao nosso Ministro,57 e
compareceu o general Mitre e Flores. Amanhã o exercito forma para revista amanhã; o mappa da força que
dei, consta de 452 praças promptas.
D. – 18

Almocei hoje uma mão de vacca na barraca do Jesuino.
As 3 da tarde o exercito formou para o Ministro passar
revista;
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a formatura foi pela ordem seguinte; a infantaria formada em colunnas contíguas de brigada; a artilharia
no centro, e a cavallaria nos flancos; estendeu uma
linha que o general passando a trote de cavallo gastou
uma hora; o Ministro compareceo muito simples, num
cabriolet, vestido de palitó e chapeu do Chile! Houve
uma concurrencia immensa de pessoas estranhas ao
exercito que vierão assistir a revista; foi a primeira vez
que vi um exercito de 30.000 homens, formado em linha de batalha; apresentar um aspecto respeitável. As
5 ½ da tarde retiramos para o acampamento. Cheguei
da formatura com uma dor sobre o joelho esquerdo
que tem me encommodado muito. Agora mesmo que
são 10 da noite levantei-me da rede e me metti na barraca; com a fresca que estava sentindo na rede dormi
um pouco e sonhei com Chiquinha.

57. O ministro Francisco Otaviano de Almeida Rosa chegou a Tala-Corá e acompanhou
os trabalhos de escolha do ponto ideal de invasão do território inimigo durante o mês
de março de 1866. O local teria de suportar o desembarque dos milhares de soldados,
de canhões, carroças, cavalaria, mantimentos e diversas bagagens. Em várias ocasiões,
durante essas verificações através do rio Paraná, os navios brasileiros foram atacados por
chatas paraguaias. DORATIOTO, 2002, p. 205.
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2a – 19

A dor do joelho continua a me incommodar; agora que
são 8 da noite, o Diogenes deu-me uma afermentação;
cada vez desejo mais estar junto dos meos.

3a – 20 	Estou melhor do joelho, mas apareceu-me um espinha
sobre a face esquerda do rosto, que há trez dias muito
me tem encommodado. Comprei hoje um trancelim de
ouro do Maribondo por dez libras.
4a – 21

Tenho passado hoje melhor, a espinha já arrebentou,
o joelho vae melhor , contudo não fui ao exercício. O
Capão Mari-
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bondo e o Te Jesuino estiveram comigo. Agora que
são duas horas da madrugada accordei com um tiro
de Artilharia, assendi a vella e consultei ao relógio;
escrevo estas linhas; tem dado mais honze tiros, e são
na direcção de Passo da Patria. Mandei accordar as
praças do corpo para estar prompto no caso preciso.
5a – 22

Desde as 3 horas da tarde que ouve-se tiros de Artilharia
no passo da Patria; não fui ao exercício por causa da
inflamação do rosto. Estamos promptos para marchar
ao primeiro Avizo.

6a – 23

Todo o dia hoje ouviu-se tiros no Passo da Patria.58 Fui
hoje ao exercicio por já estar melhor.

Sab. – 24

Continuarão hoje os tiros no Passo da Pátria. Estamos
promptos para marchar a qualquer momento.

D. – 25

Temos hoje a missa de Ramos. Depois do meio dia
continuarão os tiros no Passo da Patria. Ainda não
sabemos a que seja; o certo é que há muito medo do
Lopez que tem cassoado completamente de nós; se
o governo quer acabar com esta guerra, é chamar a
corte tudo quanto for de Tenente Coronel para cima,

58. O almirante Tamandaré, os generais Osório, Mitre e Flores e o ministro Francisco
Otaviano, a bordo do vapor Cisne, escoltado por um encouraçado e duas canhoneiras,
procederam ao reconhecimento do rio Paraná até a foz do Jaguari. Nesse ponto, foram
atacados por chatas paraguaias. DONATO, 2001, p. 330.
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e empregal-os em acompanhar procissões etc, e deixar o exercito aos officiaes subalternos que dão conta
do Lopez apesar de estar em Paÿsandu que qualquer
trabalho farão os subalternos. São 8 da noite vou me
agasalhar não obstante o luar estar muito bonito; mas
isso mesmo me faz muitas saudades.
2a – 26

Marchou hoje a 3ª. Divisão para a frente, e ha trez dias
já havia marcha –
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do a 6ª. Divisão.
3a – 27

Hontem a noite depois de eu estar agasalhado chegou
o Chaves e o Jesuino e me fizeram levantar e sahir para
fora, a conversarmos ate depois de meia noite relativamente ao Pará, isso mesmo nos enchia de saudade;
que castellos no ar não fizemos nós! Adeos, minha
Chiquinha, amanhã sei que choras por mim, o Afonso
faz annos, e hum anno faz que embarquei! Adeos!

4a – 28

Desde as 5 horas da manhã que retumba o canhão no
passo da Patria. Escrevi a minha mulher tratando do
meu embarque que hoje faz hum anno assim do meo
filho Affonso que tambem faz annos; escrevi tambem
ao Dr. Couto de Magalhañs, ao Braz e ao Juca. Adeos
minha Chiquinha, vou-me agasalhar saudoso.

5a – 29

Hoje é quinta feira Santa. Passei bem triste o dia de
hoje. O 1o. de Artilharia que já se acha junto do Passo
da Patria, e a esquadra principhiaram hontem a bombardear aquelle logar. Cahio uma bomba dentro do
encoraçado Tamandaré, e resultou a morte do Comte
Barrios, mais 4 officiaes e 6 soldados e 20 feridos;59

59. Os encouraçados Bahia e Tamandaré duelaram com o forte Itapiru entre 10h e 14h.
Quando o Bahia voltava à sua linha na esquadra, foi atingido por um disparo de canhão
de uma chata oculta nas barrancas. O impacto causou imediatamente a morte de 13
oficiais e praças, sendo feridos o comandante Antonio Carlos de Mariz e Barros e mais
28 homens. Os ferimentos de Mariz e Barros provaram-se fatais. Ibidem, 2001, p. 324.
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estive a pouco na barraca do Chaves com o Jesuino; são
9 da noite vou me agasalhar.
6a – 30 Sexta da Paixão
Meia hora depois de meia, principiou o combate no
passo da Patria e durou até huma e meia da madrugada. O quartel-general marchou para a frente, e nós
estamos
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com ordem de marcha
para depois de amanhã.
Tenho passado bem triste hoje, o Capão Pinto jantou
comigo bacalhao e um pouco de pirão que meu camarada arranjou.
Sab. – 31

Agora que é noite, estou arrumando as minhas malas
para marchar amanhã.
Abril

D. – 1o

As 3 da madrugada suspendemos o acampamento e
as 11 chegamos e acampamos no porto de Curraes,
que fica em frente ao Forte Itapurú; cheguei muito
fatigado pelo grande Sol que havia no caminho; a
viagem foi um pouco divertida, com alguns episodios
que se davão: um offical de Voluntarios que lhe cahiu
o cavallo por estar cançado, os outros officiaes seus
collegas pararão e principiarão a contar o momento;
uma vivandeira que andava fustigando o cavallo em
que vinha montada para se mostrar etc, deu uma
queda muito interessante ficando toda assustada,
pelo que ficou envergonhada e desapareceu, e outras
passagens como estas; foi hum verdadeiro dia 1o de
Abril. O Itapurú é hum lindo logar, o Rio bastante
largo, com bonitas praias cobertas de mattos; há hum
forte que já está quasi demolido por nossa Artilharia;
porem conservando sempre a sua bandeira Paraguaia;
a esquadra está juncto a trez bocas. Ficamos a campo
juncto do matto da margem do rio Paraná, no mesmo
logar que no dia 30 de Janeiro o
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o Mitre levou uma surra dos Paraguaios que para cá
passarão; em cuja matta há um grande numero de
corpos em sepulto; bem juncto da minha barraca está
hum que vou mandar enterral-o, terei-o hoje ainda
como vizinho! São 8 da noite vou me agasalhar muito
mareado.
2a – 2

As 6 da manhã o 3o de Artilharia acertou seis bocas
de fogo na margem do rio, e as 11 comessou a dirigir granadas para o forte, e as duas da tarde cessou
o fogo sem vantagem. As trez da tarde aparecerão 3
chatas juncto ao forte, o 1o de Artilharia dirigio muitas
granadas, que fez bastante estrago; no forte tambem
atirarão para cá, tendo uma balla vindo atravessar o
vapor Duque de Saxe que aqui esta fondeado. As 3
½ subirão dous vapores encoraçados e dirigirão tam
bombas com muito bom resultado; durou isso até as
6 horas da tarde; do forte só derão 8 tiros, mas via-se
muita gente. O Capão Vasques e os capitães Pimenteis
jantarão comigo. Soube aqui que o Major Rabello falleceu em Corrientes. O Chaves e o Jesuino estiverão até
agora que são nove da noite comigo; hoje levei todo o
dia de [pagador?] a ver tiros do inimigo para cá e os
nossos para elles.

3a – 3	Recebi hoje uma carta do meu paÿ de 16 de Janeiro
accusando o dinheiro que lhe mandei pelo Dr. Pitanga.
As 5 da tarde observamos o inimigo fazendo exercícios;
demos alguns
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tiros para elles. O Jesuino e o Chaves estiverão agora a
noite comigo.
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4a – 4

Hontem a tarde houve reunião dos generaes. As 2 da
madrugada cahia uma grande trovoada e chuva até as
7 da manhã. As 8 ½ da manhã a canhoneira Ivahÿ
dirigio-se ao forte recebendo 4 tiros, suspendeu e
voltou immediatamente. As 3 da tarde o encoraçado
Tamandaré dirigio algumas bombas para o forte.

5a – 5

Desde pela manhã que principiou um grande aparatto com a passagem de Artilharia e dos batalhões 14
de linha 7o e 42 de Voluntarios a fim de occuparem
a ilha que fica em frente do Forte Itapirú,60 o inimigo
não da o menor signal de resistencia, apenas fazião
signais de bandeira para o interior; e que causa-nos
tanto mÿsterio, algum receio; 3 vapores encoraçados
puseram-se em posição de defender o desembarque, o
que effetuou-se sem novidade.

6a – 6

As 6 da manhã o inimigo principiou a bombardear a
ilha que está occupada por nossa força. Uma balla inimiga veio a esta margem e escangalhando uma carreta
um estilhaço pegou uma perna do Alferes Pontes do 51
e arrancou-lhe toda a barriga da perna. As 11 e ¼ uma
bala de bahia, cortou o mastro que no forte sustentava a bandeira paraguaia; os soldados quando virão a
queda do mastro, fizerão um alarido terrivel, com vaias
etc. A 11 e 28” levantarão outro mastro, e suspenderão
a sua bandeira firmando-a com tiro para a ilha; são
audazes! Na ilha trimula a bandeira Brazileira, elles
trabalhão para a botar
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abaixo. Já tem vindo alguns feridos da ilha. Tenho tido
hoje alguma febre.
60. A ocupação da ilha de Redenção, um banco de areia em frente ao forte de Itapiru,
por 900 homens comandados pelo tenente-coronel Vilagran Cabrita, e os constantes
bombardeios ao forte faziam parte da estratégia para a invasão do território paraguaio.
Ao mesmo tempo, eram iniciados os trabalhos de passagem do rio Paraná, num local um
pouco abaixo da ilha e do forte, com a construção de rampas e pontes para embarque e
desembarque de homens, animais e material bélico. DORATIOTO, 2002, p. 206-207.
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Sab. – 7

Continua o bombardeamento da ilha; o Te Farias Rocha
me visitou hoje, tendo vindo com o Te Cel Marcolino, o
Rocha me contou o que se tinha dado com elle quando
perdeu o relógio que muito estimava, por ter sido de
seu paÿ, perdeu-o dentro de um massegal e achou-o já
muito tarde da noite e visto que é uma prova a força de
vontade que tem o homem. A 4 da tarde o meu corpo
entrou de promptidão, e estavamos formados quando
cima de nossas cabeças passou uma bomba de 68, e foi
mais adiante fasciar toda uma grande [palavra ilegível]. As 6 horas da tarde tive ordem de embarcar com
o corpo para a ilha, e já estando uma parte embarcada
tive ordem para desembarcar, por falta de remeiros e
carvão! São assim nossas cousas, um inimigo [porco?]
está caçoando de nós. Não tenho passado bem, mas
estou prompto para tudo por que tenho sentimentos.

D. – 8

Tive ordem para seguir hoje para a ilha; as 4 suspendemos o acampamento para ficar fora do alcance das
balas do inimigo; a noite ficou sem effeito a minha ida
para a ilha.

2a – 9

Principiou hoje o bombardeamento muito cedo. As 11
uma bala de 68 que veio cá, mattou dous soldados; tem
vindo muitos feridos da ilha. O general Flores chegou
hoje. Escrevi a minha mulher e ao Felippe.
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3a – 10

As 4 e 35 da madrugada principiou o fogo na ilha; o
inimigo attacou a ilha com muitas chatas e perto de
dous mil homens, forão completamente derrotados,
ficando muitos prisioneiros; os vapores principiarão o
fogo ao romper do dia e tomarão muitas chatas; ainda
não sei o numero dos nossos mortos e feridos; uma bala
que veio a este lado cortou a perna de um soldado meu.
Um paraguaio que veio a presença do general, trouxe
uma arma de fuzil com baioneta armada e amarrada
com uma corda; a baioneta está torta e ainda cheia de
sangue. As 9 da manhã tocou alvorada; os músicos do
Mitre vierão tocar na barraca do nosso general. As 4 da
tarde uma granada cahio n’uma chata onde estava o
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Te Cel Cabritta, o Major Sampaio, o 2o Te Wolfe e outro
official, e que os deixou em pedaços;61 este pedacinho
estava destinado para mim, porem Deos escreve certo
por linhas tortas, tudo quanto elle faz é para melhor.
Escrevi a minha mulher.
4a – 11

Continua o bombardeamento do forte e da ilha. O 4o
embarcou hoje para ilha para substituir o 7o, O 1o tambem embarcou para render ao 14, tambem embarcou
a 1ª. para a mesma ilha, e eu vou de promptidão para
a margem do rio.

5a – 12

Passei uma noite terrivel na praia de promptidão com
o corpo. Recebi cartas da minha mulher de 26 de
Fevereiro; do Te Cel Miranda e do Barra.

6a – 13

Máo dia hoje sexta feira e treze; vamos passar hoje, o
Rio; e por isso feixo este livro, e lacro com inderesso a
minha mulher.
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Hoje 6 de Agosto, foi que abri este livro que estava lacrado desde
13 de abril e as notas até esta data tomei-as num quaderno que as
passo agora para aqui.
Abril

Sab. – 14

Ficou sem effeito a passagem hontem, o general Mitre
e o general Flores estavão hontem a tarde com o nosso general. Continua o bombardeamento do forte.
Publicou-se hoje um boletim de ataque da ilha. As 6
da tarde o quartel-general mudou-se para junto da 9ª
Divisão.

61. O ataque paraguaio para retomada do banco de Itapiru com 1.266 homens resultou
em sangrento combate. Duas canhoneiras brasileiras destruíram as canoas inimigas que
faziam a passagem dos assaltantes, impedindo reforços. No final, os atacantes tiveram
perda de 900 homens entre mortos e prisioneiros, na ilha ou no canal durante a fuga,
permanecendo os brasileiros de posse das posições. Após o término do combate, o comandante Vilagran Cabrita foi morto por uma bomba lançada do Itapiru. Foram 155 os
mortos e feridos no lado brasileiro. Rio Branco, 1946.
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D. – 15

Hoje faz annos o meo filho Adolpho. As 10 horas do dia
recebi uma proclamação que o general dirige ao exercito; as 2 da tarde marchei com o corpo para juncto
do ponto que havemos de passar o rio, tendo antes de
marchado lido a proclamação; depois da leitura dirigi
algumas palavras as praças, e conclui dizendo-lhes que
quando não me encontrassem a frente que procurassem o meo corpo no campo de batalha etc, foi muito
enthosiasmo de minha parte! quem sabe se serei bravo? Estamos junto ao rio a espera que toquem a nossa
vez de passar; jantei com o Comte Rocha do 4o.

2a – 16

Ainda noite embarcarão a 2ª. e 3ª. divisões; as 7 horas veio o exercito de Flores para o mesmo lugar onde
estamos. As 8 horas chegarão as nossas forças a margem do ponto do rio e o inimigo rompeo o fogo; as dez
horas principiou o desembarque e continuou o fogo de
Artilharia e
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Fuzilaria. As 10 horas e 45” uma borboleta verde
sentou-se na minha barba. O combate durou até as 2
da tarde qdo cahio uma grande trovoada, a chuva era
demais.62 Estive com o corpo formado desde pela manhã para passar e levei toda a chuva no meo posto. As

62. Na véspera, o general Osório conclamara os soldados à vitória, dando início à operação de passagem do rio Paraná e invasão do território paraguaio, com as tropas brasileiras
na vanguarda. Enquanto a esquadra brasileira bombardeava o forte com força máxima,
às 8h30min partiram os transportes que levavam o general e os primeiros 10 mil homens
das divisões dos generais Argolo e Sampaio. Osório foi o primeiro a saltar em terra, acompanhado apenas por alguns homens, na margem esquerda do Paraguai, meia légua acima
da ponta de confluência dos dois rios. Pouco depois começou o combate entre as primeiras companhias desembarcadas e uma surpreendida coluna paraguaia de 2 mil homens.
Pressionando o inimigo com a chegada de mais forças, os invasores conseguiram dominar
o território até Laguna-Sirena. Às duas horas da tarde o general interrompeu a operação
devido a uma chuva de granizo que castigou os soldados. Eles não tinham como se proteger e não levavam mochilas para serem ágeis. Ficaram ao relento, suportando o frio. Os
aliados começaram a desembarcar à noite. A operação, contudo, foi bem-sucedida. Rio
Branco, 1946. DORATIOTO, 2002, p. 209.
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6 da tarde mandei comprar 6 garrafões de aguardente
e distribui com as praças; As 10 da noite tive ordem
para mandar ensarilhar as armas e deitar as praças;
eu que ainda não tinha jantado comi um pouco de
peixe açado que o corneta Jesuino me servio, e depois
deitei-me dentro da barra sobre os arreios do cavallo, o
Chaves dormiu junto a mim; tive febre.
3a – 17

Passei mal a noite deitado na lama e com febre. O
combate principiou novamente as 8 horas;63 as 10 horas embarquemos num vapor ingles para passarmos o
rio, chegamos no outro lado porem não desembarquemos, segundo as ordens que recebemos do Almirante
Tamandaré que veio a bordo.

4a – 18

Passei bem a noite por que dormi agasalhado a bordo,
mas sem cousa alguma comer desde hontem as 10 horas
do dia que comi um pouco de queijo com o Capão Couto
de Magalhães aonde eu estava. As 7 ½ desembarquei
com o corpo; assim como o 10o de linha, 20 e 31 de
Voluntarios que vierão juntos. As 10 ½ cheguemos ao
Forte Itapirú que está todo
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em ruínas. Tive horror quando passei pelo campo de
batalha, estava juncado de cadaveres de homens e cavallos; é difícil explicar-se esse quadro de horror! No
caminho encontrei um paraguaio que estava morto a
fome, mandei-o pra bordo do vapor. Tivemos algum
prejuizo, o general Osório foi o primeiro que saltou
aqui no dia 16 e teve um encontro com um piquete
inimigo abertamente. São 6 ½ da tarde e estamos todos
com as armas ensarilhadas e deitados junto as mesmas.

63. Cerca de 4 mil paraguaios comandados pelo tenente-coronel Basílio Benitez atacaram as tropas desembarcadas e foram rechaçados, com perda de 500 mortos e feridos,
duas peças de artilharia e uma bandeira. Osório teve, neste dia, 337 mortos e feridos.
Consolidou-se, assim, a cabeça de ponte aliada com 17 mil homens e garantiu-se a travessia das demais forças invasoras. Rio Branco, 1946. DORATIOTO, 2002.
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Estou no flanco tendo um pouco de palhas para a cama
desta noite, visto que não posso me deitar nos arreios
por que o cavallo dorme ensilhado. O Santo de hoje
é – Bento – Bomba.64
5a – 19

Passei mal a noite, dormindo ao tempo, estando doente. A cinco dias não tiro as botas dos pés, estamos
junto do Itapirú onde tremulão as bandeiras Alliadas.
Chegou aqui hontem a 6ª divisão. A esquadra subio e
tem bombardeado o Passo da Patria que nos fica de
fronte e separado d’aqui por um braço do rio, onde se
está construindo uma ponte para a nossa passagem. As
7 da noite no meu piquete de frente, foi morto o Alferes
Figueiredo;65 as 8 ½ houve um tiroteio na frente resultando ficarem 13 mortos e trinta e tantos feridos, do
6o e 11 de Voluntarios, que serrarão fogo uns sobre os
outros tomando-se reciprocamente como inimigos.66
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6a – 20

A esquadra continua a bombardear o passo da Patria,
e nós ainda estamos aqui no Itapirú a espera da ponte
que se aprompta. Escrevo agora com dia, por que a
noite não há luz. Recebi carta de minha mulher, com
data de 11 de março.

Sab. – 21

A noite de hontem não houve novidade. Agora a tarde
houve um tiroteio na frente onde esta o general Flores.

D. – 22

Tem continuado o tiroteio em frente por causa da
ponte que se está construindo. Passou-se para cá um
paraguaio.

2a – 23	Não houve novidade durante a noite; As 5 ½ da manhã avistou-se um grande incêndio no passo da Patria;
o inimigo se retirou e attacou fogo na Cidadella de
Passo da Patria, inclusive adjacencia. As 2 da tarde

64. “Santo do dia” era a senha secreta usada pelo exército aliado.
65. Alferes Francisco José Ferreira de Figueiredo.
66. A anotação do diarista chama atenção. A ocorrência de “fogo amigo” nessa data é um
dado novo, inexistente nas fontes pesquisadas.

134

levantemos o acampamento, as 4 acampemos pouco
adiante de Itapirú por que ainda não se pode passar
por falta de uma outra ponte que vai se construir junto do passo. Os soldados de Mitre tem passado aqui
com muitos objectos para vender, inclusive um cinno
da Igreja! Objectos deixados pelo inimigo a vista da
pricipitação que deixarão o campo. O Santo para hoje
é - el inimigo abandona el campo.
3a – 24	O exercito de Mitre principiou hontem a tarde a passsar para nossa frente; Artilharia tanto d’elles como a
nossa passou hoje pela manhã. Passei hontem mal o
dia. Sustei-me em pão
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e matte.
4a – 25	Não tem tido novidade.
5a – 26

As 8 da manhã suspendemos e fomos acampar no passo da Patria. As 4 da tarde houve um tiroteio na frente.

6a – 27

Mandou-se hoje buscar a bagajem.

Sab. – 28

Tem havido tiroteio na vanguarda. Eu tenho passado
mal com febre. Recebi um carta de 2 de Fevereiro de
minha irmã Alexandrina e outra do Artiogo de 25 do
mesmo.

D. – 29

Continua tiroteio na ponte. Chegou hoje a nossa bagajem e armei a minha barraca junto a estacada do
cemitério onde estão outras muitas.

2a – 30

Passei mal a noite com bastante febre
Maio

3a – 1o

Continuei a passar mal; estou soffrendo de uma orquite.

4a – 2

Continuo a passar mal. Ao meio dia o inimigo surprehendeu nosso acampamento atacando-nos com
perto de dez mil homens; tomarão-nos 4 bocas de fogo,
e nos fizeram algum estragos mas elles tiveram gran-
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de perda;67 o meu corpo marchou para frente com os
mais. As 4 da tarde cessou o fogo. Recebi hontem uma
carta de meu paÿ.
5a – 3	Os corpos ficarão na frente. Amanheci melhor e escrevi
a minha mulher.
6a – 4

Amanheci melhor. Ao meio-dia principiou o tiroteio na
frente. Fui
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me reunir ao meo corpo que está na frente.
Sab. – 5

Passei mal com a viagem. Estamos aqui em linha de
batalha; depois de roubados e que se feixão as portas.68

D. – 6	O Coronel Guimarães Comte de brigada entregou hoje
o comando ao Te Cel Costa Pereira, e seguio para bordo
por doente.
6a – 7

Amanheci melhor. Dessolveu-se hoje o 13 de
Voluntarios.69 Escrevi a minha mulher, ao Juca e ao
meu paÿ e remetti a este pelo Capão Joaquim do Carmo
Ferreira Chaves sete onças em ouro no valor de 226$.

67. Ocultos na densa vegetação próxima ao esteiro Bellaco, cerca de 4 mil paraguaios
comandados pelo coronel José Eduvigis Díaz atacaram a vanguarda aliada, composta por
3.580 homens liderados por Flores, que se preparava para partir em missão de reconhecimento. Surpreendida e sem a presença do alto comando naquele momento, a tropa se
ressentiu de orientação e recuou. Com o socorro da retaguarda, os generais Flores e Osório
repeliram o ataque. Os aliados tiveram 1.560 homens fora de combate e perderam quatro
peças de artilharia brasileira e uma bandeira oriental. Os paraguaios tiveram cerca de 2,5
mil homens fora de combate e perda de duas bandeiras e quatro canhões. DORATIOTO,
2002, p. 211.
68. Alusão à perda brasileira no início do combate de 2 de maio de uma bateria de
canhões Lahitte. Sem a devida vigilância, fora posicionada muito próxima a uma mata
espessa, que podia ser utilizada pelo inimigo para esconder-se. A confusão causada pelo
repentino ataque paraguaio fez a guarnição brasileira abandonar as peças ao recuar.
Ibidem, p.212.
69. O segundo Corpo de Voluntários com essa denominação, organizado na província
do Paraná, teve o mesmo fim do Corpo paraense comandado por Albuquerque Bello, no
início da guerra. DUARTE, 1983, p. 165.
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3a – 8 	O meu corpo esta hoje de promptidão e Artilharia a
cavallo; hoje tem havido muitas massadas com a formatura esperando-se pelo inimigo.
4a – 9

Hontem o exercito passou-se seis vezes a espera do inimigo, e hoje vai pelo mesmo modo; e massadas sobre
massadas não se tira as botas dos pés. A tarde o general
fez um reconhecimento levando seis bocas de fogo e
a uma brigada, e voltou tendo algum prezuijo; tem
havido muitas granadas aqui no acampamento e feito
algum ferimento.

5a – 10 	O dia de hoje foi sem novidade
6a – 11

Hoje não tenho passado bem.

Sab. – 12

Amanheci um pouco melhor.

D. – 13

Domingo vou melhor.

2a – 14	Ouviu-se salva no exercito inimigo.
3a – 15

As 5 da manhã cahia um grande temporal de chuva e
vento.
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4a – 16 	O exercito entra hoje de promptidão na frente.
5a – 17	O exercito hontem levou toda a noite formado a vista
dos tiroteios da frente. O inimigo hontem a noite actou um couro na cauda de uma egua brava, e tocou-a
para cá, e causou haver muitos tiros. Recebi cartas de
9 de Abril de minha mulher, do Manoel Bernardes, do
Ajudante e do General Sergio.
6a – 18

Temos ordens de mandar as bagagens e as moxillas
dos soldados para o deposito no passo da Patria. Estive
com o Capão Couto Magalhães.

Sab. – 19	Estamos promptos para atacar; carreou-se para dous
dias.
Dom. – 20	Estive esta noite de proteção do 10o Regimento
de Artilharia , e dormi na barraca do Capão Couto
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Magalhães. As 4 horas da manhã nos apromptamos,
as 5½ seguimos para a frente; As 6½ rompeu o fogo
de Artilharia nas trincheiras inimigas; A minha divisão
que é a 4ª flanqueou pela esquerda; a 6ª Divisão e o
Flores pela direita; As 8 ½ estavamos dentro do acampamento inimigo; e elle em fuga; este logar chama-se
Tuÿutÿ onde estamos em linha de batalha, e eu já deitado ao tempo junto do meu corpo, como estão todos
os mais.
6a – 2

Graças a N.S. de Nazareth estou bom.

3 – 22	Estamos sem novidade. Porem tudo muito apertado
por causa do inimigo que está a vista.
a

4a – 23	O Comte do 40 me visitou hoje. Esta noite estive sem
poder dorPágina 101
mir até depois de horas da manhã, pensando na minha
familia; o que terá havido por lá? Tanto que meu coração soffreu?! Tem feito muito frio.
5a – 24	Estava-mos com ordem para marchar as 2 horas; estava
comigo na barraca o Te Castello Branco, o João Paulo,
quando na frente ouvimos muitos tiros de artilharia
e fuzil, e ao mesmo tempo signal de sentido para o
exercito; erão 11 ½ da manhã quando o inimigo nos
atacou com perto de 20.000 homens nos flanqueando
completamente; foi uma batalha terrivel que durou até
as 6 da tarde, tendo o inimigo deixado no campo de
batalha muitos mortos e feridos, nosso prezuijo não foi
pequeno visto que vi no campo; eu tive 30 homens fora
de combate.70 Agora 8 da noite foi que cheguei ao acampamento morto de fome e cansasso.
70. A primeira batalha de Tuiuti foi travada a 24 de maio de 1866, na região entre o
Sauce e os esteros Bellaco e Rojas. Nos pântanos ao redor do lago Tuiuti estavam acampados cerca de 32 mil homens do exército aliado, sendo 21 mil brasileiros, 10 mil argentinos
e 1,2 mil orientais. Necessitado de uma vitória expressiva, Solano López realizou um
ataque surpresa com 24,3 mil soldados à posição. Apesar do sucesso inicial da ofensiva
paraguaia, os aliados reorganizaram-se e fizeram valer a superioridade numérica e de artilharia. A derrota de López foi expressiva: 6 mil mortos, 7 mil feridos e 370 prisioneiros,
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6a – 25	Nosso prezuijo monta a mais de 3000 homens. Forão
feridos o Dias,71 o Cadete Aranha morto, tendo antes
feito um bilhete a lápis para eu mandar a mãi d’elle. A
um numero extraordinário de officiaes feridos. Vou de
promptidão para a esquerda do exercito.
Sab. – 26	Ontem a tarde fui com o corpo cobrir o flanco esquerdo do exercito, foi uma noite terrivel que passei não
só pela vigilancia que tive toda noite com o inimigo
na frente, como por estarmos collocados no meio de
cadaveres! que horror! Os homens mortos no meio de
cavallos tambem mortos, no
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combate de 24 ! E assim passamos toda a noite até
6 da tarde que o 14 batalhão nos veio substituir; que
horror é um campo de batalha!
D. – 27

As 2 da tarde tocou sentido e houve um tiroteio na
frente. Recebi carta de minha mulher de 25 de março e
do meu paÿ de 5 de abril.

2a – 28	O Capão Maribondo me visitou hoje. Estou de promptidão ao 3o de Artilharia, as 7 da noite houve um grande
tiroteio na vanguarda, e depois tocarão as musicas.
3a – 29	No tiroteio de hontem tivemos algum prezuijo. Fui
hoje com o corpo no Passo da Patria para receber as
moxillas e barraca dos praças.
4a – 30	Escrevi hoje a minha mulher.

ainda que algumas fontes discordem destes números. A perda dos aliados montou em
3.913 mortos e feridos, sendo 3.011 brasileiros, 606 argentinos e 296 orientais. A 3ª
Divisão de Infantaria do general Antonio de Sampaio sofreu grandes perdas por ter enfrentado a maior força paraguaia durante o combate. Sampaio foi ferido gravemente
e faleceu em viagem a caminho de Buenos Aires. Foram feridos levemente os generais
Osório e Guilherme de Sousa. Entre os oficiais, as baixas foram 62 mortos e 169 feridos.
Destes, 14 eram comandantes. A luta durou cinco horas e meia e foi a maior batalha
campal da história da América do Sul. Rio Branco, 1946.
71. Alferes Joaquim Pereira Dias.
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5a – 31

Temos tido hoje grande temporal e muito frio, entre
tanto que a maior parte das praças estão sem barracas!
pobre gente!

Junho
6a – 1o	Estou aqui de promptidão na esquerda do exercito.
D. – 2

Sahimos da promptidão sem novidades; mas o mesmo
horror, os cadáveres ainda estão em sepulto! O frio é
muito. Fui hoje a missa. Estive com o Comte Rocha, do
40. Estou de promptidão na Artilharia.

2a – 4	Recebi carta de meu pai e de minha irmã Alexandrina.
Muito frio. Tem-se ouvido tiros de Artilharia na
esquadra.
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3a – 5

Amanheci encommodado e entro de promptidão na
esquerda do exercito. Essa noite o inimigo nos encommodou toda a noite com tiroteio. Ao meio-dia o exercito formou por ter aparecido uma colunna inimiga e
tornou a desaparecer.

4a – 6

Hoje forão o Fileto e o Castro promovidos a Alferes
para o meu corpo segundo a minha proposta. As 6
horas da tarde tirei uma bota para lavar o pé ficando
já de prevenção o outro calçado; nesse ínterim toca
sentido e fogo na frente, calcei imediatamente a bota
com o pé molhado e sem meia, e lá fui para a frente
do corpo, e só as 10 horas da noite foi que pude lavar
os pés e mudar roupa que estava com ella desde 19 do
passado! que vida que passo. Escrevi a minha mulher,
ao Te Cel Miranda e ao meu paÿ.

5a – 7	O inimigo nos encommodou toda noite com tiro na
vanguarda, o Chaves e o Jesuino tiverão alta do hospital e jantarão comigo.
6a – 8

A uma hora da madrugada formou-se o exercito por
estar tiroteio na frente, e assim estivemos até as 8 da
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manhã que principiou a chuver, pobres soldados sem
barracas!
Sab. – 9	O tempo amanheceu bom, mas muito frio. Estou de
promptidão na esquerda do exercito.
D. – 10

A meia noite formou o exercito para alarma. Passei
mal a noite de hontem, não só pelo máo cheiro que
deitão os corpos ain-
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da em sepulto, desde 24 do passado, como pelo inimigo
ter feito fogo nas linhas toda noite. O Fileto e o Castro
se apresentarão hoje no corpo.
2a – 11

Tivemos pecima noite. Estamos com muita atenção
no inimigo por que hoje é o anniversario do ataque de
Riachuelo. O Major Adolpho,72 foi commandar o 10o de
Voluntarios e o Capão Francisco Borges de Lima do 9o,
veio fiscalizar este corpo (19). Estive hoje com o Farias
Rocha, Comte do 40.

3a – 12	Esperamos pelo inimigo hontem todo o dia e noite, e
nada de virem. Jantei hoje com o Chaves e o Jesuino
uma feijoada.
4a – 13

Dia de Santo Antonio, que terá compaixão de nós; estou de promptidão na esquerda do exercito.

5a – 14

A meia hora depois do meio dia, principiou o inimigo a
nos bombardear, com Artilharia de 68; o bombardeio
durou até as 6 da tarde, e teve nos causado danno;
nossa Artilharia não quis responder, segundo as ordens
que o Flores deu.

6a – 15	O bombardeamento de hontem não causou o effeito
que o inimigo desejava, por que viemos ficar no mesmo
logar, e por isso hoje está muito callado; de dous mil e
tantos tiros que nos mandou de presente, só ficarão fora
de combate cento e tantos homens dos trez exercitos.
72. Major João Adolfo de Souza Barreto, comandante interino do 10o Corpo de Voluntários.
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Sab. – 16	O inimigo hontem portou-se bem, isto é, durante o dia,
por que das 9 da noite em diante fez fogo nas linhas até
esta manhã
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Livro 2o que tem principio a 17 de junho em diante, de 1866, em
Tuyuty, no Paraguay
Livro de carga dos gêneros de fardamento e sementes distribuídos a 2ª.
C.ia do 9o Corpo de Voluntarios da Patria.73
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Dom. – 17	Estou hoje de promptidão na esquerda do exercito;
amanheceu hoje muita cerração, nada se avistava na
distancia de duas braças. Esta noite não pude conciliar
o sonno; as trez da madrugada mandei fazer matte e
tomei. Assendi o cachimbo e a fumaça que tomava me
fizerão recordações bem saudosas, pelo que derramei
algumas lagrimas de saudade. Adeos minha Chiquinha;
vou me deitar prompto para sahir da barraca se o inimigo assim o quiser.
2a – 18

A promptdião de hontem não foi máo; o inimigo não
nos encommodou; só derão 4 tiros de Artilharia. O
Te Jesuino veio servir no meu corpo a meu pedido,
apresentou-se hoje e nomeei-o secretario. Adeos minha Chiquinha; são 8 da noite e a esta hora estaes se
lembrando de mim; não é assim? Pobre mulher, pobre
filhos, que saudades!

73. As palavras rasuradas pelo diarista permitem ao leitor conhecer o tipo de suporte
usado por ele para registrar suas memórias durante a guerra.
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3a – 19	O general mandou hontem derramar toda aguardante
que havia no commercio, visto que vendião este gênero sem ordem. Visitei hoje a aldeia do meu corpo e
dei todo o dinheiro que tinha (5:000) a umas pobres
mulheres. O inimigo deu hoje 69 tiros de Artilharia de
68; é um bom presente que de vez em quando elles nos
mandão; a nossa Artilharia lhes respondendo fez-lhes
uma grande explusão numa carreta
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de munições. Por ordem do general fui castigar com
seiscentas chibatadas a um Soldado do 3o de infantaria, por ter ferido a um official Argentino.
4a – 20

A minha filha Amelia faz annos hoje. As 9 ½ da manhã
o inimigo principiou a nos bombardear. Escrevi a minha mulher, ao Leal e ao Dr. Braz.

5a – 21 	Estou hoje de promptidão na esquerda do exercito.
Recebi cartas do Pará com data de 26 de Maio, do
Carvalho, e não recebi de minha mulher. Tem feito
hoje um frio extraordinario.
6a – 22

Sahi da promptidão sem novidade. As 4 da tarde
o inimigo principiou a nos bombardear. O frio é
extraordinario.

Sab. – 23	Essa noite o frio, e as saudades de minha familia, fezme deixar cahir duas lagrimas de saudades! Hoje vespera de S. João, que noite tam triste tenho de passar!
Estive hoje com o Capão Couto de Magalhães.
D. – 24

Dia de S. João, que noite tam triste foi essa para mim,
ausente dos meus! que de saudades! Meu Deos, tende
piedade de nós. Fui a missa, a servir de padrinho de
um menino filho do anspeçada Carlos, do meu corpo;
o pequeno foi baptisado com o nome de Francisco.
Almoçarão hoje comigo, o Capão Maribondo, e os meus
trez camaradas de Rancho, Te Jesuino, Alferes Fileto,
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e Castro. Escrevi a minha mulher e mandei que ella
desse cem mil reis a senhora do Te Chaves, que
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me deu cá igual quantia.
2a – 25	Estou de promptidão na esquerda do exercito. Recebi
cartas de minha mulher com data de 26 de Abril.
3a – 26

Sahimos da promptidão sem novidade.

4a – 27

Hontem a noite morreu o meu afilhado, e a mãi, minha
comadre, consequencia do parto; forão ambos para
a mesma cova. Foi tambem morto por um carreteiro
um soldado do meu corpo que estava lhe roubando
alta noite, umas bolachas e charutos! Aqui mata-se
um homem como se mata um bicho; não ha a menor
umanidade.

5a – 28	Estive hontem a noite de promptidão n’Artilharia,
passei mal a noite com o frio. Para amanhecer hontem
o inimigo deitou um torpedo na esquadra, porem não
offendeu quando houve a explusão. O inimigo tem estado muito quieto hoje. Escrevi hoje a minha mulher.
6a – 29

Dia de S. Pedro. Entro de promptidão na esquerda
do exercito; que massadas, quando se acabará isso!
É demais. O inimigo que estado quieto estes dias
bombardeou-nos desde as 4 da tarde até 7 ½ da noite,
resultando alguns ferimentos e explusões n’uma carreta de munições.

Sab. – 30

As duas da madrugada, ouvimos um grande estampito que soppomos ser torpedo que o inimigo botou na
esquadra, ainda não soubemos do resultado. As 5 da
manhã apareceu uma linha inimiga na nossa esquerda,
fiserão alguns tiros e retirarão-se dando-nos muitas
vaias; as 9 ½ apareceu
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uma colunna no mesmo logar, e bateu-se com os nossas
linhas, rompendo ao mesmo tempo um fogo vivo de
Artilharia e foguetes, de parte a parte, e durou até as 5
da tarde; fui substituído na promptidão as 6 da tarde,
para que vim a comer; estou muito massado. Junho foi
cheio de massadas; vamos ver o Julho que nos dá.
Julho
Domingo
1o

Ventou hoje extraordinariamente; vento norte; calor e
pó não se podem sopportar. O inimgo continua a nos
bombardear. O Ministro Octaviano, o general Polidorio,
e o Tamandaré estiverão hoje neste acampamento e
retirarão-se a tarde, para o passo da Patria. O danno
que o inimigo nos tem causado, em relação a grande
quantidade de bombas que nos tem atirado, tem sido
muito diminuto.

2a – 2

Pela manhã fez uma cerração tam espeça que não se
avistava uma outra pessôa na distancia de uma braça,
durante o dia fez muito calor. As duas horas da madrugada houve uma grande explusão de torpedo na esquadra.
Tive noticia de ter fallecido em Pernambuco meu compadre general Sergio. Recebi cartas de minha mulher com
data de 25 de maio, dia immediato a nossa grande batalha de 24. Assisti a um jantar dado pelos Bahianos; foi
muito concorrido o jantar, onde houverão muitos brindes;
o Dr. Gitallÿ e o Te Cel Farias Rocha, fizerão o favor de me
dirigirem um brinde. Nos diversos brindes que houverão,
tiverão alguns que não só eu como
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outros muitos, derramamos nossas lagrimas de saudade; como por exemplo o que fez o major Hermes; a saude d’aquelles anjinhos, que a esta hora estão orando
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por nós no Brazil; esteve muito bella a reunião; onde
todos rião-se e brincavão, entretanto que eu tinha o
coração triste e cheio de saudade.
3a – 3	Estou hoje de promptidão na esquerda do exercito. As
4 da tarde o inimigo apareceu não em pequeno numero, dentro mesmo do nosso acampamento e retirou-se
nos dando [ajurpadas?]! O inimigo continua a nos
bombardear.
4a – 4

Voltei da promptidão sem novidade. As duas horas da
manhã arrebentarão trez torpedos na esquadra, mas
ainda não sabemos o danno que causou. O inimigo
continua a nos bombardear. Escrevi a minha mulher.

5a – 5

Continua o bombardeamento do inimigo sobre nosso acampamento . Estive de promptidão no 3o de
Artilharia

6a – 6

A uma hora da madrugada arrebentarão-se dous torpedos na esquadra, e essa hora mesmo ouvirão-se tiros
de Artilharia que durou até as 10 do dia.

Sab. – 7	O inimigo hontem não nos incommodou, esteve muito
callado; hoje as 9 da manhã principiou a nos bombardear e parou as 6 da tarde. Tive a noticia da morte
do Alferes Dias, secretario do 6o de Voluntarios, um
dos officiaes meu verdadeiro amigo; coitado foi victima
d’essa cafila de medicos que aqui andão no exercito ; se
o nosso paiz não estivesse tam
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desmoralizado; tam corrompido, esses medicos ( com
algumas excepções) já terião sido queimados pelos seus
feitos; deixo de mencionar aqui os feitos d’esses barbaros por que não se acreditaria; mas se se perguntar a
cada um dos officiaes e praças do exercito Brazileiro,
o que é um medico do exercito terão em resposta “um
assacino! o Dias por tanto que foi ferido levemente
no dia 24 de maio falleceu a 30 de junho por falta de
cuidado!
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D. – 8	Estive de promptidão hontem a noite no centro do
exercito, junto a um banhado; foi uma noite terrivel
que passei em claro na frente do inimigo. As 4 da manhã botarão um torpedo na esquadra; elles continuão
a nos bombardear.
2a – 9

Hontem a noite passou-se para cá um mestre escolla de
Lopez, e mais outro paraguaÿo. Hoje ventou extraordinariamente do norte, e a poeira era insoportavel e o calor.

3a – 10

Tem ventado muito norte, muita poeira e calor. Entro
de promptidão na esquerda do exercito.

4a – 11	O inimigo continuou com seu louvavel bombardeamento.
5a – 12

Hontem as 5 da tarde estando eu de promptidão no
potreiro Pires, chegando o general Menna Barreto com
tanta imprudencia que me fez, sahir do cerio, e lhe
faltar com o respeito, do que resultou elle prender-me,
mas ficou tudo sem effeito por que o general em Chefe
me mandou chamar, e me ouvindo deu-me rasão,
mandou entre-
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tanto que eu desse uma satisfação a elle Menna Barreto;
a questão deu-se por que tendo o inimigo atacado o
flanco direito, o Quartel General deu signal de sentido,
mas eu que estava no potreiro Pires, no lado oposto
do matto não ouvi o toque em conseguencia do muito
forte vento sul que soprava mas o Sr. Menna Barreto
que commanda aquelle ponto, se havia de se dirigir
ao general do dia e a mim com maneiras, para formar
meu corpo, não; veio com gritos próprio de quem tinha
medo e muito medo, eu que não estava pelos autos fuilhe dando a devida resposta, e nisso ficou. Como já disse
o inimigo atacou o flanco direito hontem as 4 da tarde,
porem foi derrotado. Esteve hoje comigo o Gaspar, e
me deu noticia de ter fallecido o Cel Feguerstein, e o
Capão Eloÿ. O exercito do Porto Alegre principiou a
passar para cá.
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6a – 13	Estou hoje de promptidão n’Artilharia.
Sab. – 14	O inimigo pretendeu nos atacar hoje, apareceu uma
colunna e retirou-se as 11 horas do dia.
D. – 15	Estou de promptidão na esquerda do exercito. O general
Osório entregou hoje o commando ao general Polidorio.
Fui mudado da promptidão da esquerda para com a
divisão attacarmos amanhã o inimigo, que está fazendo
uma fortificação defronte do cenPágina 113
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tro do nosso acampamento. Entreguei hontem na
Pagadoria do exercito 400$000 para serem entregues
a minha mulher no Pará.
2a – 16

As 8 horas da noite de hontem, marchemos e fomos
dormir junto as trincheiras do general Flores; as 5 da
manhã ataquemos o inimigo; foi um combate renhido;
o inimigo estava entrecheirado, e dentro do matto,
porem teve de ceder-nos o campo; pouco depois das
11 horas, quando eu que fui flanqueando o matto
pela esquerda, cheguei ao fim n’um pequeno campo,
e a hi encontrei-o em linha de batalha, protegido por
cavallaria e Artilharia; pus-me tambem em linha de
batalha e fiz sobre elles um fogo terrivel; e na occasião
que mandei preparar para a carga; recebi dous ferimentos; cahi porem levantei-me immediatamente; não
carreguei sobre o inimigo por que já não podia andar;
entreguei o Commando ao Capão Barboza e retirei-me,
seguro no hombro do Te Jesuino74 que pedi-lhe para
me condozir. Eu sahi sem que os soldados dessem por
minha falta. O Alferes Castro que estava junto a mim
n’esta occasião, foi por ordem minha chamar o Capão
Barboza, porem elle foi muito infeliz, ao chegar na direita da linha recebeu um ferimento e cahiu morto; elle

74. Tenente Jesuíno Antonio da Silveira foi condecorado com a Ordem de Cristo, grau de
cavaleiro, por decreto de 11 de dezembro de 1867, pelos serviços prestados no combate
de 16 de julho de 1866. DUARTE, v. 2, t. III, 1984, p. 100.
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quando recebeu o ferimento dissi “digão ao Comte que
eu morro! Eu estava vendo e ouvi, coitado! Era meu
amigo. O Fileto que eu lhe havia dado a bandeira para
condozir, dizendo-lhe que a bandeira era o objecto
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mais sagrado que nós tinhamos, e por consequencia
devia ser entregue a hum bravo, acompanhou-me em
todos os movimentos que fiz na linha de fogo, como me
cobrindo das balas do inimigo, com a bandeira! Quando
eu fui ferido, elle correu para onde eu cahi; mas eu
levantei-me immediatamente e mostrei-lhe o centro da
linha, elle voltou para seu posto, porem sempre olhando
para mim; As dez horas pouco mais ou menos, quando
apehei-me do cavallo para entrar para o matto, com o
corpo, eu tinha muita cede; pedi ao Castro que me arranjace alguma cousa para beber, elle me trouxe um cantil
com aguardente, eu tomei um pouco, assim como elle e o
Fileto; pouco depois coitado elle morre ainda prestandome um serviço! Hontem a noite o Fileto chegou com o
corpo e veio immediatamente a minha barraca; coitado
elle estava morto de fome, mandei lhe dar o que jantar,
e depois contou-me o que se passou depois que eu fui
ferido, e os soldados como ficarão incommodados quando derão pela minha falta, todos perguntarão onde eu
estava, por que estavão acostumados me verem sempre
na linha animando-os e lhes dirigindo graças respeito
das balas que por nós passavão; mas sabe Deos o que
não soffria para poder os animar! É terrivel a posição de
um commandante no campo de batalhas! Vêm um paÿ
diser meu filho está morto, meu irmão, meu paÿ, etc, e a
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nada o commandante dar importancia porque trata de
animar e a essas cousas que vê, olha com indifferenssa!
É muito triste. Agora a noite ainda ouve-se fogo na
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frente. O meu corpo teve 11 officiaes e 139 praças de
pret fora de combate! Foi muito prezuijo; erão balas e
metralhas que fazia horror, mas que fazer se não mostrar cara alguma.75
3a – 17

Ainda continua tiroteio na frente. Escrevo a minha
mulher.

4a – 18

São duas horas da tarde, recebo a factal noticia da
morte de Fileto!76 porem morreu como um bravo nas
trincheiras do inimigo! coitadinho parecia que estava
adivinhando; quando o corpo marchou para a frente,
elle veio a toda pressa a minha barraca se despedir
de mim, notei-o muito triste, e veio outra vez com a
bandeira; perguntei-lhe que tinha, respondeu-me que
nada; perguntei-lhe para que levasse a bandeira, disseme que o Capão lhe havia dado; mandei lhe dar café elle
tomou, dei-lhe um pão com manteiga e uns biscoitos,
que elle sahiu mesmo como um menino comendo; volta
depois tira a banda que lhe havia dado quando elle foi
despachado, e me da para guardar, e seguio: hontem o
Castro, hoje o Fileto; pobre paÿ quando tiver a noticia!
Soube depois que o Capão mandou enterrar o corpo
d’elle que ficou muito estragado com a granada de 68,
no mesmo logar onde morreu; o que muito estimei para
não ficar como os outros no campo! Escrevo
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agora mesmo ao paÿ e Te Cel Miranda dando-lhe esta
nefasta noticia.
75. A tomada do boqueirão do Sauce e a sustentação da posição implicaram em violentos
combates, tendo os paraguaios perdido 2,5 mil de seus 7 mil combatentes comandados
pelo general Díaz. Os aliados, neste dia, perderam 61 argentinos e 1.899 brasileiros,
mortos e feridos. Nos dias seguintes, a luta deslocou-se para o potreiro Sauce, atingindo
violência máxima em 18 de julho. Apesar do empenho, os aliados não conseguiram desalojar o inimigo das trincheiras do potreiro Sauce, que recebera reforços. As perdas nesse
dia foram de 1.723 brasileiros, 688 argentinos e 250 orientais, entre mortos e feridos.
DONATO, 2001, p.216.
76. Alferes Fileto Isidoro da Floresta Miranda, porta-bandeira. DUARTE, 1984, p.102.
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5a – 19

Passei o dia sem novidade. Cessou o fogo hontem a
noite.

6a – 20

Tenho passado sem novidade. Tem chovido desde hontem a noite; pobres soldados no tempo e na frente do
inimigo! que vida se passa aqui!

Sab. – 21	Eu que tenho passado incommodado e triste com o
morte do Fileto, hoje não pude deixar de rir-me muito
com o Jesuino; elle tem estado com diarrhea, e pricisando de um orinol, mandou camarada ao commercio
comprar um! e o que há de comprar o camarada? um
barril que foi de azeitonas e vem muito satisfeito, e
apresenta ao Jesuino, dizendo-lhe este o orinol, é muito
bom! O Jesuino fica desesperado e parte com o camarada, com tal maneiras que não pudemos deixar de rir a
não poder mais, o facto é que o barril ficou para orinol.
Falleceu o Cel Machado77 Comte do 31 de Voluntarios,
dos ferimentos que recebeu á 16. O general Guilherme
me visitou hoje. Dei o meu retrato ao Te Cel Lustoza
Comte do 24, e elle deu-me o seu.
D. – 22

Passei sem novidade.

2a – 23

Passei bem a noite e o dia. Essa noite não tendo o que
fazer joguei o 31 com o Chaves, Jesuino, e outros, e
ganhei 3 libras; porem é bom não costumar. O Capão
Barreto, casado com uma sobrinha do Braz me visitou
hoje.

3a – 24

Dia de S. Solano; no acampamento do inimigo tem
havido salvas de Ar-
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tilharia, e muitos festejos, vivas, etc. O Gaspar jantou
comigo. Escrevi a minha mulher.

77. Coronel Manoel José Machado da Costa levou para a guerra o 31o Corpo de Voluntários
formado pelo Corpo Policial Militar da Corte.
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4a – 25

A nossa esquadra dirigio algumas bombas para o
acampamento do inimigo, mas sem effeito algum.

5a – 26

Tive hoje a demissão do Presidente do Pará Dr. Couto
de Magalhães, o que tenho sentido bastante. O inimigo
tem estado bastante calado.

6a – 27

Tenho tido constantemente muitas visitas. Tem ventado muito nordeste.

Sab. – 28	Essa noite cahio grande trovoada e chuva. O inimigo
tem estado muito calado, não dá signal de vida.
D. – 29 	O inimigo hoje deu signal de vida, e nos mandou de
presente algumas granadas de 68. Hontem chegou a
este exercito a senhora do general Flores, que o veio
visitar; está acampada no canto do matto perto das
trincheiras do inimigo.
2a – 30

Consta ter chegado todo o exercito do Porto-Alegre,
no Passo da Patria. Escrevi a minha mulher e ao Te Cel
Miranda, ao Leal, e ao Dr. Tito, e a meu Paÿ.

3a – 31

Vou sem novidade.

Agosto
4 a – 1o

O inimigo nos bombardeou todo o dia.

5 –2

Paguei hoje a minha conta ao Serafim. Escrevi a minha
mulher, e remetti a parte da bandeira, e a banda do
Fileto para serem entregues ao Paÿ d’elle;

a
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remeti tambem um masso de papeis lacrado pertencente ao Alferes Dias, para ser entregue a mulher d’elle.
Escrevi ao Sr. Costa Real, e foi portador de tudo o Te
Cel Jose Lustoza da Cunha.
6a – 3	Recebi cartas de minha mulher com data de 23 de
Junho; mandou-me ella dizer que tinha trez contos
de reis nas mãos do Carvalho. Notei que já havendo
no Pará a noticia de nossa passagem para aqui, e do
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ataque de 2 de maio, ella nada me tivesse dito a esse
respeito, como que não deu importancia alguma!
Sab. – 4	O Te Cel Lustosa, Comte do 24, foi exonerado e seguio
hoje para o Brazil. O Fonceca e o Nascimento do 11,
passarão hoje o dia comigo; foi um dia de prosa; recebi
o jantar com o Chaves, e jantamos todos juntos, inclusive o Jesuino que come comigo. Foi hoje o primeiro
dia que me levantei e sahi da minha barraca para a
do Chaves, porem seguro no hombro do Jesuino; a
musica por isso veio tocar na minha porta, mandada
pelo Capão Previsto78 que está commandando o corpo,
o Gaspar tambem jantou conosco. Fazem hoje dous
annos que fui nomeado commandante da Policia.
D. – 5	O Fonceca e o Nascimento dormirão cá, e retirão-se
hoje para o seu acampamento no Itapurú. Tem havido
hoje algum tiroteio.
2a – 6

Abri hoje o livro que tinha lacrado desde 13 de Abril
para minha mulher. Toda essa noite o inimigo fez fogo
sobre as nossas linhas.

3a – 7 	Requeri hoje a Fé de oficio para o habito de Aviz.
Lendo hoje o meu diaPágina 119		
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rio vi o que estava lacrado, notei que minha filha
Amélia fez annos no dia 19 de Junho e não a 20, como
tinha escripto neste dia. Pretendia queimar hoje todas
as minhas cartas, que me tem dirigido minha mulher,
meu paÿ, etc. mas não tive coragem para isso, pareceume que commettia um crime, fazendo desaparecer de
junto de mim relíquias para mim tam sagrada! É para
mim uma consolação quando recebia as cartas de minha mulher; se porem por qualquer acidente ellas se
extraviarem, paciencia quem as apanhar e ler verá que
são cartas de uma mulher carinhosa, um pai extremoso,
78. Capitão Previsto Gonçalves da Fonseca Colombo. DUARTE, 1984, v. 2, t. III, p. 103.
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e de um bom amigo, que se escreverão e nada mais.
Recebi cem libras esterlinas do Capão Borges de Lima
para guardar. Escrevi a minha mulher, são agora mesmo11 horas da noite vou me agasalhar.
4a – 8	Estando hoje a tarde deitado, entrou-me uma aranha
no ouvido direito, que me encommodou bastante; o Dr.
Guezim foi quem a tirou por meio de ceringatorios com
água morna; tenho soffrido muitas dores no ouvido.
Hoje a tarde o inimigo aprisionou uma força nossa que
foi a faxina de linha. Toda essa noite o inimigo fez fogo
nas nossas linhas.
5a – 9

Cucedeu[sic] hoje um facto que muito tenho me rido!
O Tenente Jesuino fez um d’esses dias umas lenguiças e
n’essa occasião apareceram muitos convidados para as
comer quando estivessem promptas; o Jesuino cala-se
e depois previne ao camarada dizendo-lhe que elle iria
comendo as lenguiças, e quando chegasse alguem que
falasse n’ellas, elle chamaria o camarada e perguntava
se as lenguiças já estavão bôas, e devia ter em resposta
que não; hoje porem estando aqui o Gaspar e
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mais outro, falavão nas lenguiças; o Jesuino chama o
camarada, que já estava bem encinado e pergunta-lhe
se as lenguiças já estão bôas para se comer! o que há de
responder a besta do camarada? estão sim senhor! Dou
uma gargalhada extraordinaria! o Jesuino fica enfiado, e torna a perguntar-lhe muito zangado; camarada
estão bôas as lenguiças? O camarada não só afirmou
como foi buscal-as para servir; eu já não podia mais,
a barriga doia-me extraordinariamente de rir tanto. O
diabo foi que o Jesuino que tinha tido tanto trabalho
de fazer as lenguiças e encinar ao animal do camarada
não comeu só!
6a – 10	O Gaspar jantou e tomou chá hoje comigo; ainda
hoje temo-nos rido muito a respeito das lenguiças do
Jesuino. Foi hoje dessolvido o 24 corpo de Voluntarios.
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Esteve um official nos contando as façanhas do Barão
de Porto Alegre, lá no seu exercito; entre muitas gostei
d’elle mandar prender o camarada por lhe dar água
para o rosto, fora das horas; por ter lhe apresentado
os bifes salgados no almoço, por lhe apresentar o chá
tarde, e finalmente por ter pisado no vestido da namorada na occasião que lhe servia o chá!! Generaes de
acompanhar procissão. Hontem a noite o inimigo fez
fogo sobre as nossas linhas.
Sab – 11

Tenho passado bem. Recebi 100 libras do quartel mestre para guardar.

D. – 12	O Maribondo esteve comigo. Tenho passado o dia
muito triste e cheio de saudade. O inimigo tem estado
quieto.
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2a – 13	O inimigo essa noite deu signal de vida; fez fogo toda
noite nas nossas linhas. Tive noticia que o Cordeiro
cortou o outro pé pela grangrena em consequencia de
congelação. O Chaves deu parte de doente.
3a – 14

Dei ao quartel mestre 10 libras, das que me havia dado
para guardar. Escrevi a minha mulher [palavra ilegível] distribui-se um boletim pa o exercito, e remeti-lhe
a minha mulher.

4a – 15	O Maribondo e o Te Barralho estiverão comigo. Benzeuse a bandeira do 1o de Voluntarios. Toda a noite o inimigo tiroteou sobre nossas linhas.
5a – 16

Comprei hoje com o quartel mestre, dous bilhetes de
loteria de Corrientes. O com.te do 40, Farias Rocha, e o
major d’elle me visitarão hoje.

6a – 17

Distribui-se barracas aos officiaes e praças do corpo. O
inimigo tem estado quieto.

Sab. – 18	O Barão de Porto Alegre esteve hoje cá. O Capão d’ Ó
esteve comigo hoje; deu uma libra a uma mulher viuva
d’um soldado do 13 que hoje veio me visitar e pedir-me
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um atestado pela morte do marido. Tem-se passado
para cá alguns paraguaios; elles hoje derão algum tiro
de Artilharia .
D. – 19

Pela primeira vez depois dos ferimentos, dei um passeio seguro n’um páo. A minha brigada tomou hoje a
numeração de 6ª. Continuarão alguns paraguaios a se
passarem para cá. Este mez tem sido o mez dos bailes;
todas essas noites que se ouve constantemente musica
de quadrilhas etc.

2a – 20

Apresentei–me hoje e tomei o commando, não estando
entretanto ainda bom;
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mas por se ter dado ordem para marchar.
3 – 21	O Chaves foi hoje para o hospital, e nos deixou bem
saudades, por que elle e o Jesuíno estavão constantemente juntos. O Capão Borges de Lima apresentou-se
hoje, e por que viesse ordem para elle se apresentar a
seu corpo, visto já estar o Capão Previsto fiscalisando o
corpo, atribuiu-se ser eu o author d’isso , quando eu
parte nenhuma tive n’esse negocio. Estive hoje com o
general em Chefe. Dei mais 60 libras ao quartel mestre,
ficando agora somente em meu poder 30 das que me
deu para guardar. Escrevi a minha mulher e ao meu
paÿ.
a

4a – 22

Amanheceu chuvendo. Entreguei ao Capão Borges de
Lima, as cem libras que me havia dado para guardar.
O inimigo tem estado calado. Fiz uma caza de palha
para morar, agora eu estou mais bem acommodado.

5a – 23	Recebi carta do meu paÿ com data de 9 de Julho, accusando o dinheiro que lhe mandei pelo Capão Carmo; mas
elle não entregou em ouro como lhe dei, e sim em papel
que para meu paÿ trocar fez um abatimento de 20%-!
Numa carta que veio da minha mana Alexandrina para
mim, ella disse-me assim:
	Na desventura hum Filho
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Tam fiel tam devotado
	Não pode ser deslembrado,
Viverá sempre comigo:
	Que meu peito fido e grato,
Seja qual for meu destino,
Já mais te pode esquecer
	Nem olvidar-te meu filho.
	Recebi também cartas de minha mulher, de meu filho
Alfredo, do Ajudante Nepomuceno, do Barra e do Te
Cel Miranda, sendo uma para o infeliz porem valente
Fileto! a qual devolvo
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coitadinho! Não fallo neste menino que não deixo cahir
uma lagrima de saudade! As cartas são datadas de 8
de Julho. O Capão Cunha esteve comigo, é um dia de
prazer que tenho quando recebo uma carta de minha
familia e amigos; e esse praser me deixa cahir uma
lagrima de saudade! Quem ler este meu diário, se não
for um soldado que já tenha encarado o inimigo, dirá
que sou um soldado fraco por que choro! mas se for
soldado como já disse, verá que quanto mais afouto é o
soldado na frente o inimigo, tanto mais tem o coração
sencivel; as vezes eu mesmo tenho vergonha de mim,
e digo a mim mesmo: pois eu chorando de saudades
quando ainda não teve occasião de chorar de medo!
tantas vezes que tenho com sangue frio encarado o inimigo! porem lembro-me que tenho um coração, uma
mulher e filhos! Basta, estou com a pleura alterada; isso
mesmo são saudades; Adeos minha cara Chiquinha.
6a – 24

S. Bartholomeo – Recebi uma carta do Sr Felippe Leal
de 13 de Agosto – Jantarão hoje comigo o Jesuíno,
Maribondo e Previsto, foi uma feijoada, lombo cheio,
língua ensoupada, etc. O inimigo tem estado muito
calado esses dias. Apresentou-se um soldado do 20
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de Voluntarios que tinha sido prisioneiro no dia 24
de maio! O soldado conta que esteve todo esse tempo
amarrado, e tanto elle como os próprios paraguaios, se
sustentão em milho torrado e carne de cavallo! a trez
dias que elle e mais trez companheiros que também
tinhão sido prisioneiros no mesmo dia 24, forão soltos,
e estavão fasendo serviço; que tentavão fugir
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e com effeito escaparão-se para cá; mas que os guardas derão pela fuga d’elles e os perceguirão; e que ele
metteu-se n’um banhado onde a muito custo pode
escapar depois de trez dias, e que não sabe se os outros
forão capturados! presenciou elles faserem fogo sobre
os seus perceguidores e mattarão alguns; Coitados se
forão outra vez presos já não existem! que resignação
de homens! são verdadeiros brazileiros; e o que dará o
governante que cá chegar depois de tanto soffrer? É ou
não um bravo?
Sab. – 25	Entreguei hoje na Pagadoria do exercito a quantia de 200
mil reis para serem entregues em Pernambuco ao meu
paÿ. O inimigo que tem estado calado esses dias, derão
hoje a tarde dous tiros de Artilharia. Escrevi a meu paÿ,
ao Joaquim de Albuquerque, ao Braz, e ao Juca.
D. – 26	Os officiaes que estão nas linhas de frente, estabelecerão uma correspondência com o exercito inimigo;
escrevem para elles, e elles, para nós; feixão a correspondencia e mandão collocar perto das trincheiras,
elles vão buscar, e deixão a d’elles; dantes costumavão
a mandar cartas para elles, amarradas nos pescoços
dos cachorros d’elles que cá vem comer!
2a – 27

Fui hoje dar um passeio no commercio,79 com o Jesuíno
e o quartel mestre; A noite teve visita, isto é, o Capão

79. O exército aliado era seguido por uma multidão de comerciantes, mulheres, crianças,
prostitutas, jogadores, aproveitadores e aventureiros de toda espécie. Podia se encontrar
de tudo nesse “comércio”, contanto que se tivesse dinheiro: armamento, fardamento,
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Faustino e Previsto que conversarão comigo até depois
de 10 da noite; assim como o Jesuíno que cantou muito, pelo que nos causou bastante saudades. Escrevi a
diversas pessoas, inclusive minha cunhada D. Mafalda.
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3a – 28

Hontem publicou-se pelo quartel-general uma tabela
para os preços do commercio, e por que não estivessem
a vontade dos negociantes, estes amanhecerão com as
portas feixadas, sem nos querer vender nada. Escrevi
hoje a minha mulher, e ao Felippe Leal e a outras
pessôas do Pará. O inimigo que tem estado muito calado, hoje as 5 da tarde deu dous tiros de Artilharia
de 6. Estive na barraca do general Guilherme e com o
cunhado d’elle o major Fagundes, que tendo sido ferido no dia 16 de Julho, fez amputação no braço direito!

4a – 29	O Capão Previsto, foi hoje nomeado para assistente de
Divisão, tendo vindo em logar d’elle para fiscalizar o
corpo, o Major Fortuna. Fez hoje muito calor. O inimigo
tem dado muitos tiros. No combate de 16 de Julho um
soldado tirou um breve do pescouço de um paraguaÿo
morto e me deu para ler; guardei-o, hoje porem tendo
achado na algibeira do sobrecasaco, fui le-lo por coriocidade, e notei quanto cassuão com aquelles pobres
diabos! São umas folhas de um livro, isto é, as noites
Romanas no Sepulcro dos Scipiões!80 Entretanto que
elles trazem isto na bôa fé, coitados!
5a – 30	O inimigo amanheceu nos bombardeando hoje. Fez
hoje um calor excessivo. Recebi uma carta do Juca,

medicamentos, tecidos, vestuário masculino e femino, comida, alimentos importados,
champanhe, aguardente, jogo, mulheres. A moeda corrente era a libra esterlina. SALLES,
1990, p.125.
80. A obra em italiano Le notti romane al sepolcro degli Scipioni, do conde Alessandro
Jerri (1741-1816), foi publicada em versão portuguesa pela Tipografia Rolandiana,
Lisboa, em dois tomos, no ano de 1808. RODRIGUES, A. Gonçalves. A novelística estrangeira em versão portuguesa no período pré-romântico. Coimbra, 1951.
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com data de 22 de Abril; escrevi ao Cidade pelo Capão
Barboza.
6a – 31

Da esquadra dirigirão hoje alguns tiros para o acampamento do inimigo,81 e este para o nosso. Tem feito hoje
muito calor, aqui tudo sobe a extremo, ou muito frio ou
muito calor, acompanhado de muitas moscas!
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Sab. – 1o

Pouco antes do meio dia a esquadra começou a bombardear o campo do inimigo, até as 6 ½ da tarde; pela
manhã o inimigo nos dirigio alguns tiros de Artilharia;
Recebi uma carta do Felippe Leal com data de 20 de
Agosto – Tem ventado muito suldeste.

D. – 2

As 5 da manhã a esquadra principiou o bombardeamento, que durou até as 5 da tarde; tomarão uma fortificação que elles, inimigo, tinhão abaixo do Curupaÿtÿ,
e consta que já tem desembarcado ali o Barão de PortoAlegre.82 Parece-nos que o inimigo tem soffrido muito;
por que agora as 6 ½ da tarde elles estão mudando-se
para a direita; o campo d’elles agora mesmoque são 7
½ da noite está ardendo todo; é um panorama bello!
Estamos promptos para avançar a qualquer momento; N. S. de Nazareth se lembre de nós. O Capão Lino
do 10o e o Te Caldas do 5o jantarão hoje comigo. Tem
aparecido aqui muitas noticias, mas eu não dou muito
credito, por que lembro-me do provérbio: tempo de
guerra, mentira como terra.

81. A esquadra brasileira bombardeou pesadamente as trincheiras do Tebicuari.
DONATO, 2001, p.543.
82. O 2o Corpo do exército brasileiro, sob o comando do barão de Porto Alegre, embarcou
na foz do Paraguai a bordo de 11 transportes e três chatas para atacar, em combinação com
a esquadra brasileira do almirante Tamandaré, a fortaleza de Curuzu. Desembarcaram,
abaixo de Guardia del Palmar, 8.385 homens. Repelido o inimigo, dominaram o território
ao custo de 70 mortos e feridos. No dia seguinte a esquadra efetuou o bombardeamento
de Curuzu, preparando o ataque das tropas de Porto Alegre, que tomaram de assalto a
fortificação. Ibidem, p.278.
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2a – 3

Já almocei bem por que desconfiu que seguimos hoje,
tem havido muitos toques de assistentes. O general
Flores agora mesmo passou por aqui a galope; a esquadra amanheceu bombardeando Curupaÿtÿ; e fuzilaria
na força do Barão. Entreguei ao quartel 20 libras das
quais eu tinha para guardar ficarão em meu poder 10
libras. São agora 7 da noite. Chegou-nos a noticia exata de já estar o Barão
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em Curussú, tendo desalojado o inimigo e tomado 9
bocas de fogo. Tivemos também a perda do encouraçado Rio de Janeiro que foi a pique em consequencia
de dous torpedos que arrebentarão abaixo d’elle; tivemos algum prezuijo na esquadra e em terra.83 A nossa
marcha está suspença, não sabemos para quando, entretanto que estamos de armas enssarilhadas. Fizemos
um pequeno reconhecimuito na esquerda e tivemos
alguns feridos. O general Flores consta que amanhã
vai fazer um reconhecimento pela direita com toda a
Cavallaria. As musicas do general Mitre, e do general
Flores, estão tocando na barraca do nosso general, pela
tomada do Curussú. Requeri hoje o habito de Aviz.
Nada mais triste do que a vespera de uma batalha! A
vespera de uma batalha, é só o que domina o coração
e o pensamento do homem! Brinca-se conversa-se com
os amigos cada um diz uma cousa nova a respeito da
guerra, mas de vez em quando ahi: vespera de uma batalha! E que recordações! A mulher e os filhos parece
que falão ao homem e lhe diz: vespera de uma batalha!
É o que me tem sucedido hoje; tenho momentos tristes,
porem recordo-me que tenho mulher e filhos a quem
devo encher de glorias e digo a mim mesmo: “hoje é
véspera de uma batalha, tenho fé e muita fé em Deos
83. Os paraguaios tiveram 832 mortos e prisioneiros, além de muitos feridos. A tomada
de Curuzu custou à força brasileira a perda de 1 encouraçado e 941 homens fora de
combate. Rio Branco, 1946.
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e N. Senhora de Nazareth, e por tanto, avante, que lhe
levarei mais estes louros! Fé em Deos, e nada mais.
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3a – 4	O general Flores fez um reconhecimento pela direita,
fez alguns prisioneiros e matarão outros inimigos, uma
granada de 68 arrebentou embaixo do cavallo d’elle
Flores, que nada teve de ferimento, entretanto que o
cavallo ficou todo espedassado! É muita felicidade!
Não sabemos por certo que juízo faz elle da posição
do inimigo n’aquelle flanco.84 Chegarão de Corrientes
os Capitães Manoel Hilário, Neri, e por este soube que
o Dr. Emberessú está bastante doente, o que tenho
sentido bastante. A esquadra a tarde dirigio muitas
bombas para o inimigo. Toda noite passada ouvirãose tiros de Artilharia e infantaria no lado onde está o
Barão de Porto Alegre.85 Tenho tido hoje a tarde muitas
dores de cabeça; devido ao muito calor que tem feito;
as moscas estão insuportáveis hoje, agora mesmo as 9
da noite, ellas andão esvoaçando por dentro da barraca
e por cima da meza, como se fosse dia. Escrevi a minha
mulher. Passou a commandar a minha brigada (6a) o
Te Cel Paranhos por ter passado a doente o Te Cel Costa
Pereira.
4a – 5	O general foi hoje ao acampamento do Curussú.
Chegou aqui a noticia da proposta, mas ainda não se
sabe todos os promovidos. O nosso piquete avançado de
Cavallaria, aprisionou um piquete do inimigo. A nossa
Artilharia faccionou sobre o inimigo. Tem feito muito

84. O general Flores fez o reconhecimento das posições de Chichi e Sauce, tendo 11
homens fora de combate. Segundo Efemérides brasileiras, isso ocorreu em 3 de setembro
de 1866.
85. Após a vitória em Curuzu, a posição seguinte a ser assaltada pelo plano de ataque
aliado era Curupaiti. A esquadra brasileira efetuou bombardeio à fortificação durante
horas. Já em 7 de setembro, o acampamento da divisão brasileira do general Argolo, em
Tuiuti, foi pesadamente visado pela artilharia paraguaia. Longo duelo foi travado entre
as partes. Rio Branco, 1946. DONATO, 2001, p.274, 554.
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calor, muitas moscas e poeira. Tenho estado hoje muito
triste, meu coração sente, e muito! Nunca soppus me
demorar tanto tempo ausente de minha familia.
[Páginas 129 e 130, correspondentes à folha no 13 do
2o Caderno, são inexistentes.]
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	Estão ao alcance do homem, eu fiz um brinde me
dirigindo ao Capão Silvano, ao general Nerÿ, dizendolhe: Capão a memoria da Virgem de Nazareth que nos
protege, como nos acompanha em toda parte, em todas
as occasiões! foi como por um encanto, um milagre;
entra o Capão Faustino, e diz-nos; grande novidade;
um parlamentar do Lopes com bandeira branca dirigise aos nossos generaes; com effeito vimos um Official
com dous ordenanças com uma bandeira branca que se
dirigio a barraca do general; fiquemos muito satisfeitos
por que convencemo-nos que foi N. Senhora que ainda uma vez quis mostrar o seu grande poder, ella vai
abrandando o coração do Lopez que já pede paz!
4a – 12

Mudemos hontem de acampamento e estamos occupando o logar que deixou o exercito do Mitre; chegamos aqui as 8 da noite. Hoje as 9 da manhã o general
Mitre com seu estado maior e um piquete de Cavallaria
dirigio-se para a frente das nossas linhas, e o mesmo fez
o general Lopes, que ficarão por consequencia em terreno neutro; ahi confericionarão[sic] até as 2 da tarde.
As 5 da tarde foi um officio para o Lopes. Foi um quadro interessante ver os dous generaes inimigos sahirem
para fora de suas linhas com dous piquetes e bandeiras
brancas, e reunirem-se para uma conferencia!86 Deos

86. Encontro solicitado por Solano López ao general Mitre em Iataití-Corá. O general
Polidoro não compareceu. Cumpria ordens superiores. Os generais Mitre e Flores representaram os aliados. Logo no início da conferência Flores se retirou após polemizar com
López, que o responsabilizara pela guerra ao permitir a presença do Brasil em território
uruguaio. O protocolo da conferência, redigido por López, afirma ter sido seu objetivo
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e N. Senhora de Nazareth nos acompanha. Escrevi
ligeiramente a minha mulher e ao Leal. Recebi cartas
de Nasinha e Senhorinha, com data de 28 de Julho.
13 – 5a 	Não tem havido novidade alguma, o inimigo está muito quieto de hontem para cá, depois da conferencia,
que Lopes teve com nosso general em Chefe; os nosso
soldados vão perto das linhas d’elles e se conversão
amigavelmente.
6a – 14	Recebi cartas de minha mulher com data de 23 de
Julho; jantei hoje no acampamento do general Flores,
com o tenente Caldas. Estive no acampamento do 5o
de infantaria e no 3o de Voluntarios com o Varella.
Hoje a tarde foi um enviado nosso ao acampamento do
inimigo levar um Officio ao Lopez, exigindo que elle
respondesse quanto antes se aceitava ou não a resposta
que os generaes lhe derão da sua proposta; estamos
com muito cuidado prevenindo que elle venha nos assaltar; os nossos soldados continuavão todo a dia hoje
em conversações com os d’elle, e mostrão-se muito socumbidos, consta que elles estão passando muito máo!
Deos queira abrandar o coração de bronze do Lopez.
Sab. – 15

Pela manhã foi um enviado nosso ao campo do inimigo,
e a tarde vierão por duas vezes do inimigo trazendo um
officio; tudo é para nós segredo, diz-se muitas cousas,
porem sem fundamento mas
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encontrar uma solução conciliatória e igualmente honrosa para todas as partes. Na verdade, seu principal objetivo com o pedido da conferência era ganhar tempo para poder
reforçar suas posições em Curupaiti, que seria o próximo alvo do ataque aliado. Desse
ponto de vista, sua tática foi coroada de êxito. DORATIOTO, 2002, p.239, 240.
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pelo que notto vejo que o inimigo não vai bem, o mesmo Santo de hoje que se deu para o exercito assim me
indica; o Santo é el trihunpho se aproxima.
D. – 16

Huma estrella nos aparaceo no dia 11 e se conservou
a mostrar o seu brilho até hoje que uma nuvem negra
a interceptou! Estava-mos satisfeitos, parecia-nos que
Deos se compadecia de nós, mas que! illusão! É na
illusão que tivemos! Desde 11 que se trocão notas com
o inimigo, hoje porem as notas forão os nossos canhões
que mandarão suas grassas para o inimigo, e estamos
com ordem para marchar amanhã, isto é, para atacarmos, já mandamos depositar nossos equipamentos
e o das praças; Deos e a Virgem de Nazareth se compadecerão de nós. Adeos minha cara Chiquinha, hoje
é véspera de uma batalha, que pensarei pois? Em ti e
nossos filhos! vespera de uma batalha! que de saudades! que de recordações! Oh! meu Deos! Oh! Virgem
de Nazareth!
Teus olhos pardos Chiquinha
Cheios de vida e Candura,
Teus olhos pardos me matarão
Se me olhar com ternura! Illusão! vespera de uma
batalha! estarei sonhando? que penso eu? vespera de
uma batalha e eu fasendo verso sem ser poeta! Pobre
Chiquinha, penso em ti, que agora mesmo 9 da noite
estaes se lembrando de mim, entretanto que eu me
preparo para combater amanhã! Meu Deos sede nosso
guia e a Virgem de Nazareth abensoai nossos filhos.
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2a – 17

As 5 ½ da manhã estavamos promptos para atacar, o
general Flores moveu-se para a direita com parte de seu
exercito, Cavallaria nossa e alguma infantaria; o ataque devia ter principiado pela retaguarda que ocupa o
Barão de Porto-Alegre, mas tendo cahido muita chuva
desde as 6 da manhã, nada houve; o inimigo a vista de
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nossos movimentos, também moveu-se, estendeu suas
linhas de batalha para nos esperar; tem-nos causado
surpresa ver o inimigo tão calado não nos fasendo fogo
como de costume, nossa forças passarão bem perto
d’elle, e nada nos fez; ou o inimigo já não tem sua artilharia ahi nas trincheiras ou está com macheavelismo.
3a – 18

Hontem a noite o general Flores retirou-se para seu
acampamento por ter chovido todo o dia e não se ter
podido atacar; consta-nos que dizem agora pela manhã; estamos promptos de armas ensarilhadas para
a primeira vez, são agora 6 da manhã ainda ameaça
chuva. Faz um anno hoje que meu corpo do Pará foi
dessolvido, um anno que Uruguaiana capitulou, dois
mezes que o Fileto foi morto. O que for ocorrendo
escreverei a noite. São agora 8 ½ da noite, as 10 horas pouco mais ou menos ouvimos tiros de Artilharia
de grosso calibre para o lado de Curussú onde está o
Barão, e a esquadra, e vimos muitas granadas virem
arrebentar no campo inimigo isto durou até as 6 ½ da
tarde, ainda não sabemos o que foi, se ataque do Barão
ou bombardeamento
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unicamente da esquadra, nos estávamos promptos para
a primeira vez. Tem chuvido alguma coisa. Hoje as 4
½ da tarde tirei o meu retrato da maneira que ando
aqui, isto é, de poncho, cachiné,87 por estar fasendo
frio e com meu inseparável cachimbo, eu estava junto
a minha barraca.
4a – 19

Desde as 8 da noite tem chuvido muito, pobres soldados, as linhas avançadas que noites passarão! são
agora 9 da manhã, vou almoçar e depois escreverei a
minha mulher e dizer-lhe que amanhã 20, fasso annos;

87. “Cachené” ou “cachenê”. Regionalismo de Portugal: longa echarpe, cachecol ou lenço
estreito de lã usado como agasalho para cobrir o pescoço e a parte inferior do rosto,
inclusive o nariz. HOUAISS, versão 1.0, 2001.
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o que ocorrer durante o dia, irei escrevendo. São 8 da
noite, a esquadra bombardeou o campo do inimigo até
as 11 da manhã; tem continuado a chover e a continuarmos com ordem de atacar mas não sabemos quando!
5a – 20

Fiz hoje 39 annos de idade e foi para mim um dia especial, já pelo facto do meu aniversario, cheio de saudades por estar ausente de minha familia, já por que
hoje as 5 da manhã a minha musica tocou alvorada
junto a minha barraca; recebi cartas de minha mulher,
meus filhos, e de mais amigos do Pará com data de 9
de Agosto; nestas cartas veio uma do Paÿ do Fileto, e
como elle já não existe, e nottando eu que dentro vinha
um cartão de retrato abri a dita carta, e de facto encontrei o retrato da pobre mãi d’elle, o qual coloquei no
album, pobre mãi; li o jornal que da as condecorações
dos officiaes que tenha assistido a diversos combates,
sendo eu incluído com o habito do Cruseiro Decreto de
17 de Agosto de 1866. As 11 horas a musica do 10o de
infantaria veio tocar
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junto a minha barraca e lá se forão 3 libras de presente! Jantarão comigo, o Capão Previsto, Neri, Te Jesuíno,
Ajudante Souto, Te Bellota do 14, Te Caldas do 5o de infantaria; Alferes Geraldo Manoel e Casimiro, estivemos
satisfeitos, com quanto muitas vezes nossas lagrimas
corressem pelas recordações que traziam os brindes
que se fizerão; li um verso que minha mulher me dirigio na sua carta e o Te Caldas copiou para glozar.
Choveu bastante até as 10 horas do dia vou me deitar
cheio de saudades.
6a – 21

A esquadra hoje fez fogo sobre o campo do inimigo e
no nosso exercito não tem havido novidades. O general
Flores entregou hoje o commando em Chefe ao general
Polidorio, para se retirar amanhã; a retirada do general Flores causa muita falta, por que todos tem muita
confiança n’elle, e hera estimado por todo exercito.
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Hoje fez um dia muito bonito, não fez frio nem calor;
a noite está muito bella um luar como no Pará. Recebi
uma carta do Sr. Felippe Leal de 6 de Setembro.
Sab. – 22

As 8 horas da manhã comessou a esquadra a bombardear o inimigo, e sessou depois das 5 da tarde; o
exercito do barão tambem operou por que ouvimos
fuzilaria; nos estavamos promptos para avançar a um
signal dado, mas são agora 8 da noite e nos conservamos na mesma posição; o general Flores que se retirou
hoje, adiou sua partida, e marchou com as Cavallarias
alguma infantaria e Artilharia para a
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direita e ainda não voltou; ainda não tivemos noticia
alguma do resultado do bombardeamento; o inimigo
tem dado muitos vivas e tocado musica esta tarde.
Dom. – 23

As 6 horas da manhã marchemos para a direita, eu fui
com o corpo para um ponto onde havia uma colunna
de infantaria e outra de cavallaria, e os restos dos corpos da divisão, seguirão mais para a direita, e voltarão
no meio dia e me reunindo a elles, voltamos para o
acampamento sem nada termos feito! no ponto que segui guardando, o inimigo fez diversas involuções para
me atacar; quando a colunna de cavallaria se moveu
para meu lado, eu que tinha o corpo em linha, metti
em colunna de grandes divisões e os esperei, mas elles
temerão e voltarão; o general ministro da guerra argentino, vendo o modo por que eu estava esposto sem
proteção alguma, e ameaçado de ser atacado por força
muito superior a minha, mandou me proteger por uma
força de cavallaria, entretanto que o meu general de
divisão não se importava com isso, apenas de vez em
quando mandava o ajudante d’ordens saber o que fazia o inimigo! são esses os nossos generais que não são
mais que umas enermias[sic], não conhecem nem o perigo que sacrifica uma força que lhe é confiada! E são a
esses estúpidos que se fazem elogios como bravos! Eu e
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meus colegas é que sabemos com que bravos servimos;
triste d’elles
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se cada um de nós não trabalhasse-mos para não sacrificar os nossos pobres soldados, entretanto que elles
são os elogiados! Quando nos retiramos, o inimigo nos
dirigio muitos foguetes de guerra, mas não nos offendeu. As noticias que tivemos do ataque de hontem no
Curupaÿtÿ, são aterrador para nós, consta que o exercito que lá operou, foi rechaçado completamente pelo
inimigo, pelo que elles tem estado muito satisfeitos, a
tocarem musica e darem muitos vivas.88
2a – 24	Não tem havido novidade hoje; o general Flores voltou
hontem a noite para seu acampamento. Tem chuvido
alguma couza.
3a – 25	O general Flores retirou-se hoje para Montevideu.
Tem chuvido muito. Escrevi a minha mulher, ao Te Cel
Miranda, ao Juca, e ao Leal. As noticias que temos tido
do 2o Corpo de exercito são aterradoras.
4a – 26	O tempo vai milhorando - vamos sem novidades, mas
com muito cuidado no inimigo – o Maribondo esteve
hoje comigo.
5a – 27	O inimigo hoje nos bombardeou por espaço de duas
horas. Fui a 1ª. divisão e a 2ª. e estive com o Farias
Rocha, e com o Maribondo.

88. O ataque às trincheiras de Curupaiti foi efetuado por 9 mil argentinos e 10 mil
brasileiros, comandados pelos generais Mitre e Porto Alegre. Os aliados encontraram,
além do terreno difícil e estreito, fortificações feitas por López que tornaram a posição
inexpugnável. Em poucas horas os assaltantes tiveram mais de 4 mil mortos e feridos.
Os argentinos tiveram 2.082 mortos, feridos e extraviados e os brasileiros 2.011 soldados fora de combate sendo 411 mortos. Os paraguaios tiveram 250 baixas, sendo 54 o
número de mortos. Os exércitos de Polidoro e Flores não foram acionados. A derrota em
Curupaiti abriu uma crise no comando aliado, interrompeu o avanço no território inimigo
e provocou a reestruturação do exército brasileiro em campanha. DORATIOTO, 2002,
p.252, 278. Rio Branco, 1946.
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6a – 28

Tive noticia hoje de ter sido mortos no ataque de
Curupaÿtÿ, o Capão Fabrício, Hipolito, e o major
Adolpho que foi por mim promovido, o que tenho
sentido bastante. A respeito do inimigo não temos tido
novidades.
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Sab. – 29	Não temos tido novidade; o inimigo conserva-se nas
suas posições e nos fazem de vez em quando umas
surpresa, e nós sempre a cahir! Miseria! O Brazil há
de sahir d’aqui do Paraguai, cheio de lama, por que
cada um trata de se encher e nada mais,e alem d’isso
são elogiados como bravos etc. Tudo aqui é ficticio; por
exemplo uma tabella para o commercio, uma tabella
para o rancho das praças e rações para os officiaes!
miseria! não passa de impustura para se publicar na
Corte e fazer-se muitos elogios a esta cáfila de ladrões!
qual tabelas! tudo é peta!89 pobres soldados e Officiaes!
não passa de um pedaço de carne secca ardida para os
officiaes, e para os soldados a mesma carne, e mais
um pouco de farinha, um pouco de açucar mascavado
ordinário, terra preta, fumo e nada mais!
D. – 30

Foi um dia tão incipido o de hoje para mim! que domingo tão triste! Preso na barraca por não poder sahir
em consequencia da chuva, teimei todo o dia a cismar
na mulher e nos filhos! que vida! que de saudade!
Outubro

2a – 1o	Recebi uma carta do Sr. Felippe Leal, de 12 de
Setembro, me felicitando por ter eu sido nomeado
cavalleiro do Cruzeiro, e me mandou a fita correspondente. Tem chuvido bastante, pelo que estive todo dia
preso na barraca e o Capão Previs-

89. Mentira. HOUAISS, 2001.
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Previsto jantou hoje comigo; não sei o que sinta, a muitos dias que não posso comer, vem o almoço e jantar,
e volta, apenas tomo chá a noite, será saudades? Ah!
Saudades! que palavra tão triste para mim! Meu Deos
tende compaixão de mim não me deixe soffrer tanto!
pobre Chiquinha, é em tu e nos meus filhos que emprego todo meu pensamento, é só por ti que vivo! lá terei
eu ainda o prazer de te abraçar?! Ficarei aqui como
meus companheiros?! É lamento o meu pensamento,
que sonhos tam terríveis que tenho tido! Chiquinha e
só ella é meu pensamento, Deos queira se compadecer
de mim!
5a – 4

Desde do dia 1o que estou doente, tenho tido febre.
Minha mulher faz annos hoje.

6a – 5

Amanheci melhor. Tomei esta noite um suador, e as 5
da manhã já estava ao cavallo para mudar de campo,
e estive no tempo até 11 horas quando chegou minha
bagagem e armou-se minha barraca! que vida meu
Deos se passa aqui longe de caza mulher e filhos!

Sab. – 6	Não tenho passado muito bem, por que tendo feito
a mudança de acampamento estou metido na barraca sem carramanchão, para minorar o calor que é
excessivo.
D. – 7

Fui chamado hoje ao quartel general assim como os
mais comandantes e foi-nos declarado que S. Exa Sr.
Gal prohibia expressamente que
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se fizesse castigo com prancha nas praças. Entreti-me
todo dia hoje em mandar faser uma caza de palha para
morar. Agora a noite estou com alguma febre.
2a – 8

Passei mal a noite com bastante febre – pela manhã o
corpo foi receber as mochilas das praças que estavão
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no deposito. O inimigo deu 4 tiros de artilharia e nos
mandamo-lhes o troco. As 4 da tarde foi um parlamentar no acampamento inimigo, ainda ignoro o fim.
Conclui a caza que estava fasendo para morar. Escrevo
estas linhas já bastante incommodado, tenho muita
febre, vou me agasalhar.
3a – 9

Passei mal a noite com bastante febre. Fazem hoje 23
annos que vendi minha liberdade, isto é, que assentei
praça! 23 annos de serviço ao governo, entrentanto
que estou pobre e meus filhos sem futuro! para que não
segui a vida de roceiro, ou sapateiro? se assim fosse já
teria um futuro. Para amanhecer hontem um official
do estado maior que a poucos dias havia chegado da
corte, e estava junto ao Quartel General, suicidou-se!
esse pobre não teve coragem de resistir aos Paraguaios!
O Espírito Santo retirou-se, e ainda não foi nomeado
outro para se encarregar do correio. Escrevi a minha
mulher e ao Leal.

4a – 10

Passei o dia sem novidade; hoje o encarregado de negocios da França foi para Assumpção.

5a – 11	Não tem havido novidade. Amanhã vamos para Potreiro
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Pires fazer o serviço da esquerda do exercito. Almocei
com os Tenentes Chaves e Neiva.
6a – 12

Pelas 6 ½ da manhã levantemos acampamento e viemos para o potreiro Pires, e eu com meu corpo fui logo
para as linhas. Durante o dia houve um tiroteio constante, o inimigo não concentia que uma praça minha
fosse a lagoa apanhar água ou aparecesse em qualquer
outro logar que logo não fizesse fogo, o mesmo procedimento eu mandei que as sentinellas tivessem com
elles; eu fui observal-os, e assim que me descobrirão
atrapalharão-me com tiros até que me retirei. A noite
está clara e muito bonita, tenho muitas saudades de
minha familia.
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Sab. – 13

A noite foi sem novidade. Pela manhã principiou um
bombardeio, não sabemos se é a esquadra ou se é o inimigo que está bombardeando o Porto Alegre – recebi
cartas de minha mulher com data de 26 de Agosto, me
falla no filho do Tavares que há de chegar formado de
França... recebi carta de meu Paÿ de 3 de Setembro, e
do Te Cel Miranda para o filho Fileto, de 26 de Agosto
vindo o retrato d’ elle.

D. – 14

Passei bem a noite, sonhei toda a noite com minha
familia e minha pobre filha Hortência foi quem mais
me preocupou o pensamento! coitadinha! propõem-se
cazamento para ella! Oh! Meu Deos, vedes que soffro
com tal projecto, eu quizera antes ver minha pobre
filha com suas vestes de Virgem caminhado para o
cemitério, do que para o altar
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do cazamento! Oh! Deos de Misericórdia, tende compaixão de mim, abensoai minha pobre filha que criei
com todo mimo para talvez vel-a servir como uma
escrava! Vou de promptidão para guarnecer a linha de
frente – o que se passar durante o dia de hoje, escreverei amanhã quando voltar.
2a – 15

Sahi hoje da promptidão da frente sem novidade; hontem na occasião que fui verificar as linhas os tratantes
dos paraguaios me fizeram alguns tiros, mas como eu
estou bem montado não fiz caso de suas pontarias;
o Farias Rocha esteve hontem e hoje comigo – como
amanhã estou outra vez na frente, Escrevo hoje a minha
mulher, a meu pay e ao Te Cel Miranda respondendo a
carta de 25 de Agosto e de 3 de Setembro. Passarão-se
hoje dous paraguaios nas nossas linhas.

4a – 17

Hontem muito sedo fui com o corpo para as linhas, e
so voltei hoje as 7 da manhã – o inimigo principiou a
nos bombardear hoje as 7 da manhã, assim como ao 2o
Corpo do exercito. Toda a noite o inimigo nos tontiou.
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5a – 18

Publicou-se hoje uma prommoção de officiaes
Superiores, na qual soffri preterição, mas consolo-me
com a vontade de Deos.

6a – 19 	O inimigo esta noite fez fogo sobre o exercito do PortoAlegre, e amanheceu hoje um grande tiroteio lá - ainda não sabemos o que há, o Capão Magalhães jantou
comigo.
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Sab. – 20

Tendo passado muito triste com a tal prommoção do
Sr. Ministro. Estou trabalhando sem gloria – o inimigo
hoje tem-nos incommodado bastante com tiroteio. A
manhã do domingo estou nas linhas avançadas.

2a – 22

Passei hontem o domingo nas linhas avançadas, foi um
dia terrível, o inimigo incommodou-nos extraordinariamente com um tiroteio constante, tive trez soldados
feridos – sahi hoje depois de meio dia e nos recolhemos ao nosso antigo acampamento junto ao quartelgeneral; a 1ª. foi quem nos substituiu; hoje durmo mais
descançado o luar está muito bonito, vou me agasalhar
cheio de saudades de minha familia –

3a – 23	Estive hoje com o Maribondo e o Borralho, que me
derão noticias dos officiaes do Batalhão 11, morreu o
Fabricio, o Gaspar e o Casca-grossa; o Ribeiro está major de commissão – escrevi a minha mulher, ao Leal, e
ao Ministro –
4a – 24	Não tem havido novidades- somente as minhas saudades me atormentão!
5a – 25	O inimigo hoje tiroteou bastante com nossas linhas –
tenho tido muitas dores de cabeça hoje6a – 26	O Dr. Emberessú jantou hoje comigo.
Sab. – 27

Amanheci hoje muito triste, tenho uma dor sobre o
coração, dor
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de saudade! Visitei hoje o general Argolo – o inimigo
continua a incommodar nossas linhas –
D. – 28

Sem novidades – o Chaves tomou chá agora a noite
comigo e por elle soube que a mala que chegou antehontem do Brazil com nossas cartas, foi roubada no
Itapurú, que cuidado tem as cousas do paiz!

2a – 29

A noite passada houve grande tiroteio toda noite nas
linhas avançadas. Sonhei muito com minha familia;
pobre familia, tanto soffro eu como ella! Dei ao cadete
Leovegildo do 3o de Artilharia , 20:000 para ser entregue a minha familia, por seu pay o Sr. Antonio Gomes
de Oliveira.

3a – 30

As 3½ da tarde, o inimigo bombardeou nosso acampamento nessa occasião choveu bastante. Nessa noite foi
morto nas linhas o Te Cel Figueira [Mello?] Comte do
26 de Voluntários, por uma sentinella nossa. Escrevi a
minha mulher e ao Leal, e ao meu Paÿ.

4a – 31	O inimigo terotiou toda noite passada as nossas linhas
avançadas. Ao bombardeamento que o inimigo nos fez
hontem,foi morto por uma bala de 6, o Te Cel ajudante
do 6o Prestes – A tarde bombardearão o campo do 2o
Corpo do exercito.
Novembro
5a – 1o

As 7 da manhã o inimigo comessou a bombardear o
2o corpo do exercito. Toda a noite passada fizerão fogo
nas nossas linhas avançadas.
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	Recebi cartas de minha mulher, do Barra e do Te Cel
Miranda com data de 9 de Setembro, accusando as
minhas de 17 de Julho relativas ao combate de 16 –
pobre mulher! Recebi um retrato do meu filho Alfredo
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– Recebi carta do Te Cel Passos de Corrientes, fallandome sobre a ida d’elle para o Brazil; escrevi ao Coronel
Gurjão n’esse sentido; escrevi ao Cel Costa Pereira que
está em Corrientes –
6a – 2	Essa noite arrebentou um torpedo na esquadra; pela
manhã comessou o bombardeamentodo Curussú e durou até depois das 10 horas. O Capão Maribondo jantou
hoje comigo – a noite o Ajudante Mello pela 1ª. vez
Sab. – 3 	O inimigo tem estado muito calado de hontem a noite
para cá não tem havido tiroteio – são agora 8 da noite
e a minha musica está tocando uma peça bem saudosa,
tanto mais para quem tem o coração cheio de saudade
como eu! terrivel vida! e quando haverá um paradeiro
n’isso meu Deos?
D. – 4

As 4 da manhã houve tiroteio muito forte nas linhas
avançadas, e durante o dia continuou com algum
intervallo. Foi um dia muito incipido para mim o de
hoje; o Chaves tomou chá comigo e conversemos até as
10 da noite; são 10 ½ vou me deitar cheio de saudades

2a – 5	Não tem havido nada de interesse, continuamos na
mesma inércia unicamente esperando que o Thesouro
do Brazil esgote o último real.
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3a – 6	Escrevi a minha mulher e ao Barra – temos perdido alguns officiaes e muitos praças nas esquerda do exercito
4a – 7

Continuamos a perder gente nas linhas avançadas de
esquerda. A noite passada houve um tiroteio constante.

5a – 8

Serião 11 horas da noite quando para o lado do 2o
corpo do exercito ou na esquadra, trabalhou muito
a Artilharia grossa; o tiroteio essa noite na esquerda
foi terrível, o inimigo está resistindo a trincheiras que
estamos fasendo, temos tomado o terreno d’elles palmo
a palmo! e por que? Por que temos sido muito [palavra
ilegível]. Tenho um pequeno cachorro de raça que me
fez presente a madama Serafim; não tendo o que fazer
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lembrei-me das astúcias dos meus filhos; e fiz uma
camiza e chapéo para o referido cachorrinho, e muito
temos nos rido com isso, e é assim que nos distraimos
quando não estamos recebendo as pitombas que o
Lopez nos manda diariamente.
6a – 9 	O inimigo tem estado muito quieto, não tem havido
tiroteio.
Sab. – 10

As 5 da manhã cahia uma grande trovoada acampanhada de vento e chuva, essa noite houverão muitos
poucos tiros nas linhas – as duas horas da tarde cahiu
um grande temporal. O Chaves tomou chá comigo, e
conversemos ate as 10 da noite, nos recordando do
Pará, etc. Remetti hoje uma proposta para officiaes do
corpo; sendo n’ella incluída o Jesuíno como Capão.
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D. – 11

Chuveu extraordinariamente toda a noite passada,
os acampamentos dos corpos amanhecerão embaixo
d’agua - parou a chuva as 9 horas do dia; como se
vive aqui! e dizem os Senhores que cá não estão, que
nós somos cobardes! é muito bom estar lá embaixo de
coberta enchuta.

2a – 12

Tem chuvido muito desde hontem. Me occupei hoje em
fazer, um bauzinho de caixa de charuto, e forrado com
umas figuras jocozas de caixas de phosphoros – hoje
a tarde não obstante o máo tempo teve um pequeno
tiroteio nas linhas da esquerda –

3a – 13

Tem chuvido extraordinariamente, os acampamentos
estão completamente alagados, os pobres soldados e os
officiaes dormem sobre água! Continua o tiroteio nas
linhas, hoje foi morto o Capão Aguiar do 3o de infantaria. Houverão muitos tiros de Artilharia para o lado
que está o 2o Corpo do exercito. Escrevi hoje a minha
mulher ao meu Pai e ao Capão Manoel Bernardes.

4a – 14

A chuva parou hoje as 9 horas do dia – passsaramse hoje 5 Paraguaios. Não tenho passado bem, estou
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soffrendo phisica e mentalmente. Occupei-me hoje
todo o dia em combinar umas figuras de caixa de phosphoros para cobrir um bauzinho, que fiz para mandar
a minha mulher.
5a – 15

Tenho passado incommodado hoje, uma dor terrível na
cabeça, não tenho tido socego. Recebi cartas de minha
mulher, de 3 e 11 de Outubro de meu paÿ e Senhorinha
de 11 do mesmo, do Barra e do Manoel Bernardes de 2
e 3 do mesmo
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do Juca de 28 do mesmoe do Leal de 7 de Novembro.
Recebi um retrato do Fileto. Me causou surpresa minha mulher me dizer que quando eu for lhe leve uma
caixa de rapé! Será alguma cassuada? O Leal mandoume dar os parabéns por lhe ter o ministro escripto
dizendo-lhe que me havia despachado, com tudo eu
ainda não acredito, por que já estou completamente
descrente com os homens de meu paiz, sei que o Leal
tem muitos bons desejos, mas o ministro sempre é ministro, emprego que tem a abilidade de converter ao
mais circonspecto homem, em fim um ministro é sempre um homem capaz de tudo. Recebi o Constitucional
Paraence no 147 que fala a meu respeito. Consta ter
chegado em Corrientes o Marques de Caxias.
6a – 16

Tivemos ordem para estarmos promptos para o recebimento do general Caxias que deve chegar aqui amanhã. Continuo a passar incommodado com uma forte
dor de cabeça desde hontem.

Sab. – 17

Amanheci hoje melhor. Não se tem dado facto importante, estamos muito quietos de parte a parte. Aqui
junto de minha carpa tem uma franceza cazada que
tem caza de commercio, é o nosso entretimento, levão
essas duas criaturas todos os dias a se descomporem
reciprocamente, nunca ouvi nomes tão depravados!
Agora mesmo8 ½ da noite, estão brigando, ella já lhe
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deu uma bofetada que o fez virar de pernas para o ar!
A questão d’elle com ella,
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é por causa do Alferes Lima (um preto)90 de quem ella
gosta muito e ate passa a escândalo, e o diabo de negro
e tam falta de carater, que não se retira não obstante
as descomposturas que o francês lhe passa! Continua
a questão, o tal Alferes ofende o francêz, este não
faz cazo, e [remexe?] nos baús e mais apetreixos da
Madama e deita tudo na rua; para onde ira ella agora,
para a barraca do preto?!!!
D. – 18

Chegou a este campo o general Caxias e assomio o commando de todas as forças Brazileiras, como declarou
na sua ordem do dia numero 1 – fomos cumprimentalo - As 6 da tarde cahio um grande temporal que não
se podia parar nas barracas com a poeira!

2a – 19

A nossa divisão (3ª.) apromptou-se para o general
Caxias lhe passar revista, porem a chuva não deu logar.
Recebi hoje um contingente de 50 homens para meu
corpo.

3a – 20 	O general Caxias foi hoje para Curussú.91 Fiz exercício
a tarde com o corpo que trabalhou bem. Escrevi a minha mulher, ao meu Pai, ao Leal e ao Juca. Dei hoje ao
Alferes João Manoel de Barros Rodrigues 30$ para ser
pago no Pará a minha mulher.
4a – 21	Recebi uma carta do Conceição de 21 do passado. A
tarde trabalhei com o Batalhão. A noite esta muito
bonita, estive ouvindo o Jesuíno a ler

90. Esta é a única menção a um militar negro no exército aliado em todo o diário.
91. Caxias apresentou-se ao 2o Exército e à esquadra e assumiu o comando em chefe. Por
ocasião da cerimônia, os paraguaios abriram fogo de artilharia contra Curuzu, fazendo
um morto e dois feridos. Navios brasileiros mais próximos abriram fogo contra Curupaiti,
iniciando intensa troca de tiros. DONATO, 2001, p. 279.
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um drama, que me entreteu até depois de 11 horas,
que vou me agasalhar cheio de saudades.
5a – 22	Recebi uma carta do Conceição de 21 passado – Não
tem havido nada de extraordinário, tudo vai bem
6a – 23	O general Caxias passou hoje a tarde revista a 5.ª e 7.ª
Brigadas.
Sab. – 24

A esquadra hoje a tarde fez fogo sobre Curupaÿtÿ; nessa mesma occasião quando se formavão as brigadas 6.ª
e 8.ª Para o general passar revista, recebemos quatro
tiros de artilharia do inimigo, os quais forão respondidos; não houve a revista porque cahio um grande
temporal acampanhado de muita chuva e trovão. O
Maribondo estreve hoje comigo.

D. – 25

Fisemos aqui uma capella e estatuímos uma irmandade de N.S. da Misericórdia,

2a – 26

As 4 da tarde cahio um grande temporal acompanhado
de muita chuva, as 6 estiou, as 6 ½ estava sentado
junto minha barraca, observando um orisonte cor-deroza, e sobre esse orisonte uma nuvem muito carregada
que formava diversas figuras em concequencia do vento que as fazia mover; e estando
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estando assim entretido, tenha entre tanto o coração
no Pará, pensano na minha pobre mulher e filhos; e
dizendo comigo mesmo que pensará ella agora!! O
Jesuino chegou, sentou-se junto a mim, e notou também o mesmo orisonte, e principiou a cantar: Meu anjo
[inventa?], quando junto a noite perpassa a briza pelo
rosto teu, etc.; ainda mais se augmnetarão minhas saudades! Entremos para a barra, e agora que são 8 da
noite vamos tomar chá com fatias torradas, que já está
na meza; e o meu cachorro – Paraguaio – já está junto
a mim para tomar sua ração de chá e pão!
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3a – 27

Fiz exercicio e batalhão hoje a tarde, e zanguei-me com
os officiais, quero me curar disso, mas estou ficando
impertinente de mais; conheço que me torno imprudente nos exercicios, entretanto que não me corrijo!
Escrevi a minha mulher e ao Conceição. O inimigo fez
alguns tiros de Artilharia sobre nosso acampamento e
tiverão a competente resposta.

4a – 28

Hoje pela manhã o general Caxias assistio ao exercicio de escollas do meu corpo; a tarde fiz exercicio de
batalhão.

5a – 29

Mandei fazer um fardamento para minha musica;
para o dia 2 de Dezembro, só de minha parte gastei 10
libras.

6a – 30

Tenho estado muito massado hoje a tarde, combinemos
diversas companhias em fazer bombardeios e polainas
para os officias e a musica se apresentar no dia 2, e
depois de termos feito grande despesa, veio uma ordem
do Quartel General prohibindo! que raiva que tenho
tido alem da despesa!
Dezembro

Sab. – 1 	O inimigo lembrou-se hoje do que já estava esquecido,
fez nos um pequeno bombardeamento. Tivemos permissão para as musicas vestir amanhã o fardamento
que havianos feito. Hoje a noite o camarada nos apresentou chá de macella para ceia, em lugar de chá da
india! muito se soffre nesta vida
o
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Formarão hoje uma grande parada a 2ª. e a 3ª. divisão
de infantaria e uma de cavallaria e o 1o Regimento de
Artilharia; foi uma bella formatura. Escrevo nesta data
a minha mulher e ao Juca, remetendo os bauzinhos que
fiz, por intermédio do Te Alfredo do 1o de Voluntarios
que segue para a corte.

2a – 3

As 11 horas do dia houve bombardeamento na esquadra e aqui no acampamento. Estando hoje fumando
meu cachimbo cahiu-me uma braza entre a abertura
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da camiza e fez-me uma grande queimadura – Tem
feito muito calor
3a – 4	Escrevo hoje a minha mulher – recebi uma carta do Te
Cel Lustoza, de 25 de Abril.
4a – 5

Tivemos hoje a tarde exercício de brigada, a essa mesma hora o inimigo nos botou muitas bombas que nos
parece ser de mentira mas não nos offendeu. Fez muito
calor.

5a – 6	Recebi cartas de minha mulher com data de 27 de
Abril, de meus filhos Alfredo, de 26, Hortência, de 27,
de Leonor de 27 do mesmo, de meu Paÿ
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de 4 de Abril, de minhas irmãs Seazinha, da mesmadata, e de Nasinha não datou; meu filho Alfredo na sua
carta me aconselha que não deva me retirar da guerra
em quanto ella não se concluir; Nazinha me remeteu
um retrato da filinha. Passei a tarde no acampamento
do Farias Rocha Comte do 40, e jantei com elle, assisti a
novena que se esta resando em uma capella de N.S. da
Conceição, que se fez junto a 1ª. Divisão.
6a – 7

Fui a 2ª. Divisão e estive com o Maribondo - a tarde
Caxias mandou reunir os Commandos dos Corpos da
3ª. Divisão, para assistirem com elle ao exercício de
um batalhão, a fim de fazer algumas modificações, lá
estive e nada vi de novo, não fez mais do que seguir
zagalo – 92

Sab. – 8

Pela manhã o inimigo bombardeou o acampamento do
2o corpo, e a tarde o nosso, sendo o bombardeio d’aqui
com os morteiros que o governo mandou para o exercito

92. Sistema de instrução do coronel Bernardo Antonio Zagalo, do exército português,
usado como código técnico e tático pelo exército brasileiro contra o exército paraguaio.
Conhecido como sistema Zagalo. DUARTE, 1981, p. 149.
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forão lançados nas praias da cidade de Corrientes, e
d’ali desaparecerão!!! Infelis Brazil! Houve uma grande
festa de N.S. da Conceição na sua capella no potreiro
Pires – escrevi ao Jose Maria que está no 2o Corpo.
D. – 9

Houve outra festa hoje de N. S. da Conceição na capella de nossa divisão (3ª.) foi muito concurrida. As 5
da tarde houve uma explusão juncto das trincheiras do
inimigo, provavelmente nas praias, e em seguida elle
querendo mostrar que não

Página 155
1866
Dezembro
estava fraco, principiou a nos bombardear, e teve a
competente resposta. A noite estive em caza do Cel Nerÿ
Comte da minha brigada, tocou-se e cantou-se.
2a – 10

Sem novidades hoje, apenas alguns do inimigo.

3a – 11

Houve bombardeo no 2o corpo do exercito - aqui no 1o
só houve algum tiroteio.

4a – 12

Passarão-se trez paraguaios - Dizem que Lopez foi
para Assumpção buscar forças que ahi tem trinta e
cinco mil homens - agora a noite tem havido grande
tiroteio nas linhas da esquerda -

5a – 13

Choveu bastante na madrugada e veio aplacar um
pouco o calor que tem sido extraordinario, tudo aqui é
terrivel, a estação toca a extremos. O inimigo fez fogo
toda a noite nas linhas avançadas, mas hoje tem estado
muito quieto. Chegou hoje um grande reforço de tropas
do Brazil.

6a – 14

Dia bem saudoso para mim o de hoje! A minha filha
Hortencia faz annos hoje; as 5 da manhã a musica tocou alvorada na minha porta; jantei unicamente com o
Jesuino.

Sab. – 15

Houve bombardeio muito forte no 2o corpo do exercito.
Recebi uma carta do José Maria.
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D. – 16

As 10 horas da manhã cahiu uma grande trovoada, e
a chuva, cairão alguns raios no acampamento resultando dous mortos e um ferido. Recebi uma carta do
Nascimento do Curuzú, e outra do Costa Pereira de
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Corrientes, tratando do Comte Raimundo brigada de
Corpo.
2a – 17	Não tem havido novidade; o inimigo está muito calado estão tramando alguma cousa - Escrevi ao Alferes
Nascimento
3a – 18

Sem novidades, apenas houverão alguns tiros de
Artilharia na esquadra - Escrevi a minha mulher

4a – 19	Não tem havido novidade; recebi uma carta do Juca
com data de 5 de Dezembro - Prepara-se um balão
para se reconhecer a posição do inimigo 5a – 20 	O inimigo continua muito calado, naturalmente está
tramando alguma cousa.
6a – 21

Hoje a tarde houverão alguns tiros de Artilharia.
Jantou hoje comigo o major Silveira, Comte do 7o Corpo
de Cavallaria, tomou chá o Te Chaves - Hoje faz annos
minha filha Chiquinha, Deos lhe abençoai.

Sab. – 22	O Farias Rocha, Comte do 40, veio aqui me visitar, e me
convidou para ir jantar com elle, assim como muitos
outros Comtes, houverão muitos brindes dos quaes me
fizerão deixar cahir algumas lagrimass de saudade! Dei
a elle um retrato de meu filho Alfredo - A ordem do
dia no 14 do corrente deu novo numero aos corpos de
Voluntarios, e o meu, 19 tomou a numeração de 50 -93

93. Caxias procedeu à reestruturação dos Corpos de Voluntários e deu-lhes nova designação numérica e organização, na base de 8 companhias por unidade. A numeração da nova
série desses Corpos passou a ter início no número 23. DUARTE, 1984, v. 2, t. III, p.103.
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D. – 23	Escrevi hoje a minha mulher, e na carta forão duas
lagrimas de saudade!
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2a – 24

São 11 horas da noite quando escrevo estas linhas
- as 2 horas e meia da manhã o inimigo nos atacou
pela direita, e em Curupaitÿ, mas nada fizerão aqui
por que forão imediatamente repelidos para suas tocas - o Jesuino teve uma feliz lembrança, arranjamos
um menino Deos e armemos um Presepio que ficou
muito bonito, construido [palavra ilegível] e mattos,
foi collocado na linha de bandeira do corpo, tem sido
muito concorrido, as capellas estão tambem com seus
Presepios armados, e se preparão para a missa a meia
noite; e no meio de tudo isso d’esse rebulicio de pessôas
que tem vindo ao meu acampamento; só penço na minha familia, que a essa hora chora de saudade! e o meu
coração como não está agora! Deos sabe tudo - Escrevi
a minha mulher e ao Leal.

3a – 25

Fui com o corpo a missa as 8 horas da manhã, as
10 horas cahiu um grande temporal de vento e chuva - as 4 fui para a barraca do major Siveira Comte
do 7o de Cavallaria onde jantei e voltei depois de 10
horas da noite - esteve tambem o Faria Mello e outros
Comtes - o inimigo deu uma salva de 21 tiros nas suas
trincheiras, de manhã e a tarde, em attenção ao dia
de hoje. Conquanto eu estivesse reunido com alguns
amigos, não obstante, não deixei de ter o pensamento
preocupado na minha cara Chiquinha e meus filhos;
quanto não terão elles chorado por mim hoje! Deos de
Misericordia tende compaixão de nós -
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4a – 26	O inimigo mandou hoje um parlamentar cá aos nossos
generaes, mas ainda não sabemos que respeito 5a – 27

Foi com prazer que recebi hoje cartas de minha mulher
e minha filha Leonor, com data de 10 de Novembro,
e do Te Cel Miranda, de 12, vindo um retrato d’ elle
- todos ficarão bons mas cheios de saudades, e como
não estarei eu! Agora mesmoque são 8 horas da noite
as musicas tocão recolher, e eu lendo estas cartas, faça
idea como não tenho o coração! Recebi uma carta do
Capão Manoel Bernardes, dizendo-me que me quer
fallar, elle está em Curussú

6a – 28	Escrevi hoje ao general Argollo fallando do Te Feliciano
Augusto de Souza, filho do Capão Manoel Bernardes Li hoje em um jornal a minha nomeação de Cavalleiro
de Aviz, concedida por Decreto de 17 de Novembro.
Queimou-se o ballão que se estava preparando para
observar o campo inimigo Sab. – 29	O inimigo bombardeou hoje Curuzú; nas nossas linhas
tem estado muito quietoD. – 30

Fui a missa depois fui ao potreiro Pires em caza do
major Silveira - fizemos alguns tiros de Artilharia e
morteiros para o inimigo que está construindo uma
trincheira.

2a – 31	Não tem havido novidade hoje. Deos queira que o anno
que entra amanhã, nos seja mais feliz –
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3 a – 1o

Foi hoje um dia cheio de saudades para mim, que de
recordações tam saudosas – Jantei com O Cel Nerÿ Comte
de brigada onde houverão muitas saudes as nossas
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familias - Os Officiaes do corpo arranjarão um carramanchão e a noite derão um baile, reunirão muitas raparigas, e esteve muito interessante, apresentaram-se
descentemente vestidas, como se estivessem na corte,
so se via seda! Atte eu e o Cel Nerÿ estivemos presente,
mas não dansemos por que nossa posição assim manda
– Fui a missa pela manhã com o corpo. As 9 da manhã
fomos cumprimentar o general Caxias, elle nos disse
que em maio pretendia estar no senado, eu ponho minhas duvidas, Deos queira que eu minta. As 3 da tarde
houve um conflicto entre praças nossos e argentinos;
do que resultou muitas mortes e ferimentos.
4a – 2	Nada houve hoje di enteresse – O Santo de hoje, foi
crime castigado, O Mitre deu um Santo para mostrar
que poniu os desordeiros de hontem.
5a – 3	Recebi um carta do Cel Costa Pessoa e outra para entregar ao Cadete Raimundo com data de 27 passado.
Estive com o Farias Rocha que tem estado doente.
6a – 4	Recebemos ordem hoje para amanhã irmos render a
2ª. Divisão que no potreiro Pires, é um logar bem perigoso, mas N.S. de Nazareth nos acompanha – Escrevi
a minha mulher e
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a meu paÿ, ao Te Cel Miranda e ao Leal – recebi carta
do Nascimento e Fonceca, o Amaral veio cá e está hospedado conosco – soube por elle que o Bento Macaco,
falleceu a 31 de Dezembro, e o Cordeiro já havia hido
para o Brazil – soube que o Charine chegou e esta
fiscalisando o 11Sab. – 5

Mudamo-nos hoje para o potreiro Pires, foi um dia
cheio de massada, deixei a minha casinha com meu
jardim que tanto trabalho tive, tive de campinar uma
outra casinha cá para me modar e não estar embaixo
de uma barraca –
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D. – 6	Entro hoje de linha na frente, no logar em que estamos
acampados, as balas do inimigo nos visitam a todos os
momentos –
2a – 7

Sahi hoje da proteção dos morteiros, graças a Deos sem
novidade – É logar terrível, ali o homem está com a
sepoltura aberta, por que é muito enfeado pelas balas
do inimigo, a noite foi terrível tiroteio toda noite – hoje
pela manhã uma das minhas sentinellas que estava no
seu mangrullo94 (espia) atirou sobre uma sentinella
inimiga que também estava sobre seu mangrullo, e
matou-o; imediatamente vierão dous buscar o morto,
e meu sentinella pergunta se atira sobre elles; mas eu
tive compaixão e não concenti; é contra meu gênio
matar-se um homem por emboscada – Amanhã entro
outra vez de proteção - [palavra ilegível]
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Hoje calcei a ultima calça branca que trouxe ainda
gomada do Pará!
3a – 8	Entro hoje de proteção nos morteiros.
4a – 9

Sahi da proteção dos morteiros sem novidade – As 9
horas do dia bombardeamos o campo inimigo; houve
lá uma grande explusão n’um paiol, e ranchos queimados. Nottei que entre nós há muito descuido, manda-se
fazer um bombardeamento; sem munições de reserva,
na mesma occasião mandão quatro bocas de fogo para
as baterias dos morteiros, sem que trouxesse munições
nem paiol a monta, assim são outras cousas, passei
muito mal o dia por estar exposto ao Sol sem o menor
abrigo.

5a – 10	Entro hoje de proteção nos morteiros –
6a – 11

Sahi da proteção das baterias dos morteiros sem novidade; houverão dous soldados mortos e um ferido do
batalhão de engenheiros – Toda noite houve grande

94. Rubrica (termo militar). Regionalismo do Brasil: posto de observação situado em
lugar elevado e formado de madeiras toscas. HOUAISS, versão 1.0, 2001.
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tiroteio – o calor tem sido excessivo – o Amaral veio de
Curuzú e está hospedado em minha caza –
Sab. – 12	Entro amanhã de linha na esquerda dos morteiros –
Estive hoje com o Farias Rocha e o Maribondo. Fui
ao commercio comprar arranjos para caza; as minhas
despesas aqui é muito grande porque constantemente
tenho visita - o Jesuíno que comia comigo, já deixou
disso por que está differente comigo em consequencia
de um soldado que nos servia, e tendo lhe faltado com
a attenção, queria que eu passasse o [palavra ilegível]
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eu pretendia o fazer, mas tendo o soldado se empenhado com uma outra pessôa, essa pedio-me e eu deixei-o
continuar no mesmo serviço, por isso elle zangou-se e
retirou-se de minha amizade –
D. – 13	Entro de proteção na esquerda da bateria a morteiros –
2a – 14

Passei o dia e noite de hontem terrivelmente muito calor e muitas balas, tive dous soldados feridos, o 12 um
dito, e o 23 outro dito. Escrevi hoje a minha mulher,
a meu paÿ e o Leal – os correios agora forão mudados
para 1o e 15 a cada mez – Amaral retirou-se hoje para
Curuzú.

3a – 15	Entro hoje de proteção na bateria de morteiros
4a – 16

Saí da proteção sem novidades, tive apenas um soldado contuzo. Recebi uma carta do Te Cel Miranda de
3 de Outubro vindo um retrato do Fileto – Não tenho
passado bem hoje, tenho tido muitas dores de cabeça e
muito defluxado pelo grande sol de hontem que soportei, e a noite o cereno –

5a – 17	Recebi carta de Pernambuco com data de 28 de
Novembro.
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6a – 18	Recebi uma carta do Juca, com data de 4 do corrente,
accusando ter recebido os bauzinhos que mandei –
Meu filho Joaquim faz annos hoje – esteve comigo o
alferes mano do Cel Gustavo (do Pará) Escrevi a minha
mulher a meu paÿ e ao Juca.
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Sab. – 19

Hoje pela manhã uma força da 2ª. divisão atacou os piquetes avançados do inimigo e os desperçou, havendo
algum prejuizo. As 8 horas o inimigo que há quarenta
dias não nos dava um tiro de Artilharia; bombardeounos, e nos causou algum danno; as 10 cessou o bombardeamento, ao meio dia continuou e durou até a
tarde;95 as 3 horas força de infantaria tentou retomar
as posições que lhes haviamos tomado, mas tiverão de
voltar com grande perda, isso durou até as 6 da tarde
– o meu acampamento foi muito offendido pelas balas
do inimigo – mas não teve prejuizo algum – Tenho estado hoje com muitas dores de cabeça pelo grande sol
que levei hoje – Os Tenentes Jesuino e Chaves seguem
amanhã a reunirem-se ao batalhão 11 –

D. – 20	Entro hoje de proteção na esquerda das baterias de
morteiros.
2a – 21	O meu serviço de hontem foi terrivel; todo dia o inimigo nos encommodou com tiroteio; as 5 da tarde fui
avisado que uma forte colunna inimiga se dirigia para
o matto que eu ficava, a esquerda – tomei as precauções por isso dividindo os batalhões – 12 – 23 e o meu
– 50 – que estavão as minhas disposições – a noite foi
boa até as 2 horas – as 2½ cahio um grande temporal,
ao mesmo tempo incendiou-se um carramanchão na

95. O general Jacinto Machado Bittencourt assaltou e tomou a trincheira de Laguna Piris,
fortemente defendida pelo inimigo a fim de impedir o acesso dos aliados à estrada ao
longo da lagoa. DONATO, 2001, p. 342.
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vanguarda; o inimigo principiou a nos deitar foguete
congreve– as 3 – principiou
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a chuver extraordinariamente até as 7 da manhã – desde as 2 horas pos-se a força em alarma e em ordem de
bater, até as 6 da manhã – recolhi-me ao acampamento muito cansado, tomei um bainho com aguardente
e agua, e depois dormi todo dia – Amanhã volto para
o mesmo logar, ou por outra para o inferno, porque
aquelle ponto é o inferno –
3a – 22	Entro hoje de proteção na bateria de morteiros
4a – 23

Sahi da proteção sem novidade –

5a – 24	Entro hoje de proteção na esquerda dos morteiros –
6a – 25	O inimigo hontem nos deu alguns tiros de artilharia, e
não nos offendeu – o Jose Silveira jantou comigo hontem
– Recebi carta de meu paÿ com data de 17 de Dezembro–
A dous correios que não recebo carta de minha mulher,
não sei o que há, o facto é que me tem causado bastante
encommodo, alem de tanto soffrer, ainda mais me falta a
correspondência!
S. – 26

Desde hontem a noite que a esquadra faz tiros sobre
Curupaitÿ. Tem aparecido muitas febres esses dias, tenho
10 officiaes doentes, inclusive o major e ajudante, e praças de pret, tenho para mais de oitenta doentes –96 Entro
de linha na esquerda dos morteiros amanhã –

96. As condições das tropas brasileiras no Paraguai, que remontavam a 51.107 homens,
eram precárias. Caxias precisava reorganizar o exército, melhorar as condições de higiene
dos acampamentos, elevar o moral dos soldados, disciplinar, treinar os reforços, cuidar
da logística e elaborar um plano de tomada do território inimigo. DORATIOTO, 2002,
p.280-282.
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Amanheceu chuvendo, e entro de linha na esquerda
dos morteiros – A esquadra continua de vez em quando
a dirigir granadas para o Lopez –

2a – 28

Sahi da proteção das baterias de morteiros tendo
perdido um soldado do 12 que foi morto no piquete
avansado; chuveu bastante; hontem e por isso tivemos
um dia e noite terrivel.

3a – 29	Entro de proteção nas baterias dos morteiros
4a – 30

Sahi da proteção sem novidade – hontem as 2 horas
da tarde recebi o cachimbo e uma porção de tabaco
que minha mulher me mandou pelo Candido – Foi com
prazer que recebi meu presente, por ser o primeiro objecto que d’ella recebo depois que estou na campanha –
Estive hoje com o Candido que me deu noticias exactas
de todos, pelo que me encheu de saudades – Recebi
uma carta do Barra de 10 de Novembro; uma do meu
filho Adolpho da mesma data, e uma de minha mulher
com data de 10 de Dezembro - A carta de Chiquinha
esta cheirando muito a priprioca. Recebi também uma
carta do Alfredo de 10 de Dezembro e outra do Tavares
de 29 do mesmo, remettendo-me uma outra para o filho – Recebi uma outra do Braz de 29 de Dezembro.

5a – 31	Escrevi a minha mulher ao Braz, Barra, ao meu paÿ,
Alfredo e Adolpho.
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6 – 1 	Estive hoje com o Comte do 40, e o Capão Candido, a
tarde mandei o Cavallo para o Candido ir para as baterias de morteiros, onde ficou destacado – A noite esteve
comigo o Te Barralho e o Cadete Hipolito – Principiei
a

o

192

hontem a fumar no meu cachimbo que minha mulher
me mandou –
Sab. – 2

A esquadra bombardeou Curupaitÿ, e as nossas baterias avançadas bombardearão o campo inimigo; aqui
não foi respondido, mas em Curupaitÿ responderão e
tivemos algum prejuízo – 97

D. – 3

A esquadra tem atirado hoje todo dia para Curupaitÿ
– Escrevi ao Braz e ao Te Cel Miranda –

2a – 4	Não tem havido novidade, apenas a esquadra continua
a bombardear o inimigo em Curupaiti –
3a – 5	Recebi cartas de minha mulher, de Leonor e Adolpho
de 26 de Dezembro – tendo vindo uma medalha, e um
registro de N. S. de Nazare. Vierão duas cartas para o
Cabo Sebastião, que as devolvo – recebi também uma
carta do Capão Manoel Bernardes – já tinha escripto a
minha mulher, e agora torno a escrever.
4a – 6

Sem novidade – trabalhei com o Batalhão, que desempenhou bem as manobras. A meia hora depois de
meia noite, o inimigo nos bombardeou: houve grande
atropello para se formar as forças; as bombas caião
horrivelmente no meu acampamento eu fui o ultimo a
sahir, e o meu
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major foi o primeiro a sahir, por uma maneira terrivel!
A esquadra, depois do Quartel General ter feito o competente signal, ella commessou um forte bombardeamuito, o inimigo parou um pouco e depois continuou e
tem levado assim todo dia; temos tido pouco prejuizo.
As 5 da manhã cahiu um grande temporal de chuva
e vento – agora a noite, marcho com o corpo para as
linhas avançadas. Eu só faço dar graças a N. S. de
97. As baixas do lado brasileiro foram 14 mortos e feridos. Os paraguaios tiveram perdas
importantes. O general Díaz, comandante de Curupaiti, foi ferido mortalmente, sendo
ainda mortos na ocasião vários oficiais de seu estado-maior. Rio Branco, 1946.
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Nazareth que me acompanha e por me ter livrado dos
perigos.
6a – 8

As duas horas da manhã o inimigo dirigio muitos
foguetes para o lado do acampamento do Mitre, e
bombas de morteiros para o nosso; cessou durante o
dia, mas a tarde continuou com os morteiros, e o meu
acampamento é o que mais soffre, mas felizmente N.S.
de Nazareth tem olhado para nós – A esquadra também continua a bombardea-los; que vida desgraçada
minha cara mulher! Se presenciasses terias compaixão
do teu pobre marido. Ante-hontem, quando o inimigo
bombardeou-nos, erão 3 da manhã, eu estava sentado
na varzea na frente do corpo, pensava na minha mulher e filhos, ao mesmotempo que observava as bombas
a passarem por cima de nós, como uma estrella que
corre no espaço; eu disse em voz bem tocante; a essa
hora minha mulher sonha comigo, e eu aqui observando as bombas crusarem; o meu ajud.e que estava junto
a mim riu-se.
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9 – Sab.

Desde as 3 da manhã que chove muito; a essa hora a
trovoada acordou-me que parecia que o inimigo nos
bombardeava; parece-me que foi isso devido ao me deitar esperar pelo bombardeamento, tanto que deite-me
prompto – o meu major é muito bom, a bem de metter
medo nos soldados, dorme fora do acampamento com
medo do bombardeamento!!! Pobre homem, aqui há
mulheres mais corajosas do que elle, ao menos dormem
nas suas barracas dentro do acampamento; é pena que
elle não vestisse uma saia! Essa noite elle dormio fora,
e recomendou ao official de estado se houvesse alguma
novidade que lhe mandasse dizer; mas foi tam infeliz,
que houverão muitas novidades no corpo, inclusive um
official (o Alferes Porto) que se embriagou e fez muita
desordem, e o official de estado em [ ] de mandar dizer
a elle, me procurou na barraca, perguntei porque não
vai dar essa parte ao major? Respondeu-me o official
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por que o Sr. Major foi dormir fora do acampamento
por causa do bombardeamento do inimigo; eu ri-me,
e dei as providencias, e disse ao official de estado, por
bem, amanhã diga ao Sr. Major que como elle não estava no acampamento que eu fiz as suas vezes; hoje
apresentou-se o pobre major dando muitas satisfações
e culpando ao official por me ter encommodado, eu
respondi-lhe que não me encomodava por que eu não
sahia do meu posto, e so hia morrer em toda parte onde
Deos fosse servido.
Página 169
Fevereiro
10 – D.

Entro hoje de promptidão nos morteiros.

11 – 2a

A noite de hontem foi terrível; o inimigo nos bombardeou quasi a noite e depois choveu até quase pela
manhã, que vida se passa aqui esposto no tempo! Hoje
deu se um facto comigo que muito me senti, e por isso
pedi transferência de commando; foi o seguinte: antehontem o alferes Pinto, apresentou-se muito bebado no
acampamento; provocando a todos seus companheiros;
eu o mandei prender, e porque, já fosse a terceira vez
que elle assim se apresentava, dei uma parte contra
elle,e pedi sua exoneração do serviço do exercito, elle
faz-me um requerimuito pedindo para os officiaes lhe
allistassem, se elle alguma vez apareceu embriagado
e qual a sua conduta; hoje o mesmo alferes apresenta
o requerimento com todos officiaes attestando que no
ante-hontem elle não esteve bêbado, e não lhes constava que elle tivesse esse costume! por tanto á vista d’isso,
vi que meus officiaes a quem tenho tratado tambem, e
que me mostravão uma amizade fingida quizerão se
descobrir, dando um attestado a fim de desmentirem a
minha parte por isso não contando eu com elles tratei
de pedir hoje a minha transferência de Commando –
Atraz virão outros que os ensinem.
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12 – 3a 	Entro hoje de proteção nas baterias de morteiros.
13 – 4a

Sahi do serviço sem novidade – o inimigo continua a
nos bombardear. Recebi carta de minha mulher e a do
Alfredo de 7 de Janeiro. Jantei hontem com o Candido,
que está nos morteiros.
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6 – 15

Sahi da proteção dos morteiros sem novidade, e entro
agora de noite outra vez.

Sab. – 16

Sahi da promptidão sem novidade; estamos muitos atropelado de serviço. Estive hoje a tarde com o
Peixoto.

Dom. – 17

A uma hora da manhã, cahio um grande temporal
acompanhado de chuva trovões e relâmpagos que nos
encommodou bastante; as barracas molharão quase
todas, na minha que é uma palhoça mas ou menos
bem arranjada, chovia como se estivesse ao tempo, os
meus livros, papeis e roupa que estava fora das malas,
ficarão todos molhados; as 7 horas do dia segui com
o corpo para as linhas avançadas embaixo de muita
chuva.

a

2a – 18	O dia de hontem foi terrivel nas linhas avançadas onde
estive, levei chuva até as 2 horas da tarde que o tempo
melhorou; as 4 ½ da tarde comi um pouco, foi quando
o camarada pode fazer fogo e me arranjou a comida, os
pobres soldados por isso vão terrivelmente, eu mandei
comprar a minha conta 9 garrafões de aguardente e
distribuhi com elles; como não tinha remedio se não
submetter a vontade di Deos, procurei uma distração
para passar o tempo da chuva, e foi seguinte: as valas
das trincheiras onde estavamos encherão d’agua, e
corriam para o lado do inimigo; o que fiz eu? Arranjei
umas canoas de papel e deixava
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seguir agua abaixo, dizendo: encoraçado Brazil etc,
vai bombardear o inimigo; d’ahi a pouco um soldado
fez um engenho e colocou na corrente d’agua, e depois
outro fez mais um, e assim fomos passando o tempo;
d’ahi a pouco outro arranjou uma rede e principiou
a pescar, esse foi o que teve lucro, más não obstante,
nossos soffrimentos todos nós estavamos satisfeitos – A
noite esteve bôa, muito bella lua e o inimigo pouco nos
encommodou. As 5 da tarde, visitando as linhas, passei
n’um ponto que o inimigo estava fazendo continuado
fogo; um Capão me disse- Comte não se demore ahi que
as balas estão crusando; eu cassuando respondi-lhe “a
bala que me há de matar, ainda não foi fundida” eu
concluia essas palavras, quando trez tiros ao mesmo
tempo forão desparados sobre mim; eu ri-me e o Capão
ainda advertio-me, que sahisse; sahi do logar, e disse
ao Capão mande dizer ao inimigo que não atirem assim
para cá que pode ferir algum cá! o Capão e os soldados
que estavão presentes riram-se e retirei-me, verdade é
que estava com receio, por que uma das ballas passou
raspando-me as ventas, mas eu tinha pressa de não
mostrar medo para não desanimar meus soldados sabendo como soffro esses e outros encommodos mas que
fazer se não mostrar coragem e resignação! Tudo sofro
e sofrerei pela dor em nome a minha pobre mulher e
filhos, por elles tudo soffro –
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4a – 20	Estive hontem de proteção as baterias de morteiros; o
Candido comanda aquellas baterias, e estive todo dia
e noite com elle conversando sobre o Pará - Sahi hoje,
tendo um soldado com uma perna trespassada por
uma bala do inimigo – é um ponto bem perigoso, mas
eu fiado em N. S. de Nazare. tenho passado por elas
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com despreso – Escrevi hoje a minha mulher e ao Juca
e datei por engano a carta com 19, quando hoje são 20
–
5a – 21	O inimigo hoje nos bombardeou – O Candido mandoume pedir 3 libras, e as mandei –
Sab. – 23

Hontem estive commandando as linhas avançadas nas
baterias de morteiros (18 de julho); o dia foi bom, mas
a noite o ininmigo nos encommodou bastante; as 2
horas e 10 minutos da manhã elle nos bombardeou,
acompanhado de um fogo terrivel de fuzilaria; as minhas linhas responderão a fuzilaria mas as baterias
não responderão, e nem convinha por ser a noite para
não mostrarmos as nossas linhas de fogo; pararão as 6
da manhã, fui tam feliz que não tive um só ferimento – Agora mesmo são 8 da manhã, escrevi a minha
mulher e ao meu paÿ; São 10 da noite quando continuo
a escrever essas linhas: A tarde, não tendo o que fazer,
montei a cavallo e sahi para me destrahir pelo campo;
encontrei um official de
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cavalleria de minha amisade, que indo para o Passo
da Pátria, fui conversando com elle até sua barra; ahi
demorei-me um pouco; principiou a chuver alguma
cousa e anoitesse e ficou muito escuro, elle insiste para
que eu me demore até a sahida do luar, não quis me
demorar, por que o Major do meu corpo nem pessôa
alguma sabia onde eu estava, por isso assim mesmo
me despedi, mandando-me, entretanto, um soldado
a cavallo para me acompanhar; o meu cavallo logo
a sahir do acampamento principiou a refugar e não
querendo ir por onde eu o dirigia, e tanto foi oblicando
para a direita sem que eu desse por isso pela grande
escuridão que quando persoadia-me estar na estrada
do acampamento estava completamente perdido no
campo; ahi desacertei completamente ; o soldado que
me acompanhava também não sabia onde estava, a
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chuva augmentava a escuridão, o facto é que andei
como uma mosca tonta até que dei n’umas carretas
que estavão no campo, e ahi um gringo, no seu meio!
Elle me indicou o caminho, assim mesmo ainda tive
que [palavra ilegível] até que chegasse no meu acampamento; entretanto se me tivesse ido no meu cavallo
Lopez, que sempre ando n’elle, não teria me acontecido isso, fui em um outro, o Lopez
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tal, que já me tendo acontecido casos semelhantes, e
eu não acertando com o caminho, largo as rédeas sobre
o pescoço e elle me tem trazido direito em casa, sem
eu perguntar a pessôa alguma onde estou etc, por isso
muito o estimo. É terrível quando se perde n’um acampamento, São tantas as luzes barracas etc, que faz uma
pessoa perder o tino; só o Lopez não perde o tino, por
tanto o Lopez devia ser coroado –
D. – 24

As 31/4 da manhã o inimigo nos bombardeou athe as
6 da manhã; o Lopez tem cassuado completamente
conosco e, cassuará!

	Recebi cartas de minha mulher, de 17 de Janeiro, recebi de Senhoria, Nazinha e Trajano, tambem com data
de Janeiro, do Juca, de 4 do corrente, e outra de 20
de Novembro; Não fiquei nada satisfeito com a notícia
que minha mulher me dá de que não tem passado bem,
isso me tem encommodado todo dia.
2a – 25

Hontem as 11 horas da noite, o inimigo nos bombardeou e as nossas baterias responderão, e assim levarão
até as 6 da manhã de hoje; as 7 fui para as baterias de
morteiros na qualidade de Comte das linhas avançadas; as 11 horas o inimigo tornou a nos bombardear
foi respondido – Jantei com o Candido – As 7 da noite me retirei para o acampamento por que tendo se
apresentado
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o Peixoto Comte do 1o de infantaria que foi hoje para
os morteiros, tomou elle o Commando das linhas
avançadas – São 9 da noite, Vou-me agasalhar cheio
de saudades; a trez noites que não durmo em consequencia dos bombardeamentos a noite e Deos queira
que hoje eu possa descansar um pouco meu espírito;
minha pobre mulher; ella lá a pensar em mim, e sabe
Deos como cá vou vivendo som.e por ella e meus filhos!
Deos queira se lembrar de nós –
3a – 26	O inimigo principiou a nos bombardear hontem as 9½
da noite e parou pela manhã; deu agora n’isso que bastante nos encommoda; durante o dia fez alguns tiros
- Vamos a ver como nos trata essa noite. Escrevo agora
a minha mulher, ao Juca e ao Major Amaral –
5a – 28	Entrei ontem de linha avançada, passei o dia com o
Candido nas baterias de morteiros; as duas e ¼ da manhã o inimigo principiou a nos bombardear; o Candido
respondeu o bombardeamento maior parte com metralha sobre as linhas d’elles, e parece-nos que fez algum
effeito, por que elles hoje tambem tem feito o mesmo
tendo disparado muitos tiros de metralha; derão agora
n’isso são brincadeiras que não gosto nada, principalmente a noite que não nos deixa dormir, principalmente no ponto onde estamos acampados que é justamente
onde vem todas as bombas; eu de minha parte acho o
Lopez [palavra ilegível], despensava d’esse brinquedo
sem graça.
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6a – 1o	Escrevi hoje a minha mulher – O inimigo continua a
nos bombardear a noite, o que bastante nos encommoda, não sei meu Deos quando passará tanto tormento!
Sab. – 2	Entro hoje de serviço. Vou commandar as linhas
avançadas junto as baterias de morteiros que são
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commandadas pelo Candido, e por consiguinte passo o
dia com elle – desde as 11 horas da noite que chove extraordinariamente, agora mesmo que são 8 da manhã
continua, assim mesmo sigo; o cavallo está prompto,
me encapo todo para sahir – Adeos minha cara mulher,
tu pensas em mim e eu em ti, tu junto a nossos filhos,
eu sosinho sem que tenha aqui quem chame por mim,
sem que tenha que tenha pena de mim, apenas meu
camarada me diz “senhor Comte como há de ir assim?!
Como Deos é grande, não é nada, elle me protegerá.
D. – 3

Sahi das linhas sem novidade – passei entretanto o dia
e noite terrivelmente com muita chuva – o Candido
adoeceu, e eu o mandei em uma rede para o acampamento do batalhão d’ elle –

2a – 4	O inimigo callou-se de hontem para cá – Fui hoje a 1ª.
divisão visitar o general Argollo, o Farias Rocha, ao
Capão Candido que já está melhor –
4a – 6

Hontem estive commandando as linhas avançadas e
sahi
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sem novidade; isto é, digo sem novidade quanto a mim,
por que todas as vezes que volto com saude para minha
barraca, dou graças a Deos e por isso digo sem novidade, mas no feito o inimigo bastante nos encommodou,
continuou a nos bombardear e hontem tirou bastante
resultado que tivemos mortos e feridos – Escrevi hoje a
minha mulher, a meu pai e a Trajano
5a – 7 	O inimigo continua a nos bombardear –
D. – 10

Sahi hontem de serviço das linhas avançadas – não
passei muito bem tive alguma febre, e hontem a tarde
atacou-me muito forte, so vindo a melhorar pela madrugada; o Dr. Oliveira me receitou; todos aqui tem
cahido com as taes febres que são terríveis; hontem a
bem do encommodo da febre, mais me encommodou
o bambardeamento da noite, junto a minha barraca
arrebentarão-se muitas bombas; Veja só como se pode
passar, assim mesmo os nossos generaes que só cuidão
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de banalidades, não se lembrão de providenciar milhorando a conta do pobre soldado; o logar que estamos
acampados, é visto pelo inimigo e está ao alcance de
sua artilharia, por consequencia constantemente bombardea dia e noite.
2a – 11

Grande reboliço hoje no exercito, até as 11 horas o
inimigo não bombardeou, pouco depois uma bandeira
branca se dirige para nosso acampamento; é um enviado do Lopez que veio fallar
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ao Gal Caxias; por hora nada se sabe de positivo, tem
havido mentiras a respeito, mais eu que já conheço o
espertalhão do Lopez que é, a nada dou credito; elle
é que sabe levar isso e não tardará que elle não nos
faça repassar o Paraná pela incúria e desmandos dos
governantes; Deos nos queira protejer – Tenho passado
bem, a febre não voltou mais –
3a – 12	O enviado que veio hontem do Lopez é o minitro inglez
residente no Paraguai; é o que apenas sabemos – Para
Curusú tem atirado muito hoje – Recebi uma carta de
minha mulher com data de 1o de Fevereiro e um masso
de jornais para o Barralho e uma carta; recebi outra
carta do Guerra, datada de 10 de Dezembro – minha
mulher diz-me que já me tinha escripto no dia antecedente (31 de Janeiro), mais eu não recebi uma carta,
pode ser que ainda chegue – Tenho passado melhor e
amanhã entro de linhas –
5a – 14

Sahi das linhas sem novidade – Hontem a noite recebi
ordem para hoje das 7 da noite em diante as linhas não
fazerem fogo até a passagem do inimigo que voltava
para o campo inimigo , por hora nada ainda respirou a
que veio esse ministro cá – Recebi carta de minha mulher de 31 de Janeiro e outra do Padre Vilhena de 25 de
Janeiro – As 10 horas cessou o armistício, principiou o
fogo – As 6 horas da manhã o inimigo deu uma salva e
as 6 da tarde outra.
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6a – 15	Embarcou hoje para o Brazil, bastante doente o
Brigadeiro Guilherme Comte da 3ª. divisão - o acompanharão alguns officiaes, o Comte inclusive eu – “Estive
com C... que está doente dei 3” - Continua o bombardamento – nosso para o inimigo; e d’elle para nós
– As cartas que hontem escrevi para minha mulher, o
Guerra, o Miranda, seguirão hoje –
Sab. – 16

Hoje publicou-se a ordem do dia do Gal Guilherme,
na qual me tesse um grande elogio – o Jose Auto98 foi
nomeado Commandante da divisão – O dia de hoje tem
sido aziago para mim, tem aparecido tantas cousas que
já nem encommodo –

D. – 17

Fui hoje ao Passo da Patria pela manhã, e a noite fui
com o Coronel Betbezé99 passar no commercio – o
inimigo de hontem para cá tem cessado o bombardeamento mas nós continuamos –

3a – 19

Hontem commandei as linhas avançadas, tive cinco
soldados feridos gravemente e dous contusos; não ha
dia nas avançadas deixa de se perder homens, mortos
e feridos! Hoje pela manhã recebi ordem para mandar
cessar o fogo nas linhas, tanto de artilharia como de
mosquetaria, consta que foi um parlamentar no campo
do inimigo.

98. José Auto da Silva Guimarães, comandante da 3ª Divisão de Infantaria, levou para
o Sul o 10o Batalhão de Linha em dezembro de 1864 e com ele participou das ações no
Estado Oriental. Fez toda a guerra contra o Paraguai e em 1872 recebeu o título de barão
de Jaguarão. DUARTE, v.1, 1981, p.79.
99. Coronel Felipe Betbezé de Oliveira Nery integra o grupo de personagens mais citados nas páginas do Diário. O autor a ele se refere ora por “Betbezé”, ora pelo último
sobrenome, Nery. Deixa transparecer em suas anotações uma grande estima pelo seu
companheiro de longas cavalgadas e superior hierárquico.
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4a – 20

Hoje o general mandou castigar com duzentas pranchadas a um soldado do 19 que matou a um outro!100 Fui
ter ao Farias Rocha, que está doente, e ao Maribondo –
Publicou-se ordem de serviço que promoveu o Jesuíno,
o Barralho e outros a Capitães.
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5a – 21	O Capão de Ó almoçou hoje comigo e trouxe uma carta
do major Mauro. Entro de linha avançada, no logar do
Vanderles que marcha para Itapirú com o corpo –
6a – 22

Sahi hoje das linhas sem novidade – Embarcou hoje o
16o Batalhão de infantaria para se reunir ao 3o Corpo
do exercito – o 30 de Voluntarios veio hoje para a 3ª.
Divisão.

S. – 23

Hoje não tem nada que mencionar – Fui ao passo da
Pátria e voltei as 8 horas da noite, estava tam escuro
que nada via, o cavallo foi que me trouxe ao acampamento –

D. – 24

As nossas linhas avançadas tem estado muito socegadas, não tem havido tiroteio, mas a esquadra e
Curupaitÿ tem feito muito fogo desde hontem a noite,
hoje a tarde com especialidade que houve muito fogo.
O Chaves chegou agora de Corrientes, e hospedou-se
na minha caza.

3a – 26

Hontem entrei de linha avançada, e sahi hoje sem novidade – Ao meio dia passou o ministro Americano que
tinha ido ao Lopez - nada se sabe de sua viagem.

5a – 28	Estive hontem de linha avançada; e sahi hoje embaixo
de muita chuva, principiou a chuver a uma hora da
manhã, apanhamos toda ella até as 10 horas do dia

100. O autor já havia comentado a ordem de proibição de castigo com pranchas nas
praças expedida pelo general Polidoro em 7 de outubro de 1866. Entretanto em 1867,
o castigo, que podia levar à morte, voltou a ser utilizado por Caxias como instrumento
disciplinador da tropa.
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que fomos mudado, sem termos onde nos abrigar! terrível vida! Recebi hoje a tarde uma carta
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uma carta de minha mulher com data de 18 de
Fevereiro – ella se queixa de estar alguma cousa doente, e isso bastante me tem encommodado. Hoje fazem
dous annos que me separei de minha mulher e filhos, e
esse dous annos tem sido dous-centos para mim, dous
centos de martírios! Hoje meu filho Alfredo faz annos.
Escrevo hoje a minha mulher, ao Miranda e ao Capão
Manoel Bernardes, ao meu pai, ao Juca e ao Leal –
6a – 29

Sem novidade hoje –

D. – 31

Hontem estive commandando as linhas avançadas da
direita; o inimigo muito nos encommodou com tiroteio
– Sahi hoje sem novidade –
Abril

2 –1

O Mauro, major do 11, veio hoje de Curuzú, e ficou
hospedado na minha caza - A Menina C... está aqui
comigo

4a – 3

Hontem entrei de linhas avançadas, porem retireime para o acampamento bastante encommodado,
e hoje estou um pouco melhor – O Mauro que estava hospedado em minha caza, seguio hoje para o
Curuzú – Houve grande bombardeamento hoje pela
manhã em Curupaitÿ – estamos nos preparando para
receber o Chorela morbus que já está no Itapurú !
Mais um inimigo! Deos e N. S. de Nazareth se compadeçam de nós

a

o
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5 – 4	O inimigo nos bombardeou hoje das 8 a 10 da manhã,
com algum intervalo – Mudemos hoje de campo para
a
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prevenir do cholera que nos ameaça –101 O Chaves
esteve comigo e me entregou uma carta para mandar
a Senhora –
6a – 5

Hontem a noite fez tanto calor, e houve tanto mosquitos, que não foi possivel dormir, por isso dormi
hoje todo o dia – Não tenho passado bem, mas já vou
melhor – A menina C. esteve cá-

Sab. – 6	Escrevi hoje ao Te Cel Miranda e a minha mulher –
Entro a manhã de linhas avançadas na bateria dos
morteiros –
2a – 8

Sahi das linhas avançadas sem novidade; tive um soldado morto e dous feridos- hontem a tarde foi um parlamentar nosso no campo do inimigo, ignoramos a que
foi – tenho estado alguma cousa encommodado com a
febre que aqui tem atacado muito – A tarde formei a
brigada no impedimuito do Cel para mandar castigar
um soldado do 12 de infantaria com 200 pancadas por
ordem do general!

3a – 9

Hontem a noite tive bastante febre. Hoje recebi uma
carta de minha irmã Alexandrina, de 4 Março, accusando o recebimento do dinheiro que mandei a meu
pai, e que elle ficara doente -

5a – 11	Estive hontem de linhas avançadas; estive com o
Candido, que disse-me que recebeu cartas do Pará
menos da Senhora; o mesmo que me aconteceu, não
recebi cartas de minha mulher, tendo chegado
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chegado o correio – Sonhei muito essa noite com a
minha familia, e com especialidade com minha mulher
– Hontem foi o anniversario do ataque do Itapurú, os

101. A doença começou em março de 1867 nos acampamentos de Itapiru e Corrientes,
rapidamente se alastrando por todo o exército aliado. A epidemia de cólera matou, até fins
de maio 1867, 4 mil soldados brasileiros, sendo 130 oficiais. Logo depois desapareceu.
DORATIOTO, 2002, p. 284.
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Paraguaios festejarão muito, derão muitos vivas a noite, e nos encommodou bastante com tiroteio nas linhas,
tivemos alguns feridos. Tem chuvido hoje desde as 6 da
manhã –
6a – 12

Tem continuado a chuver; hontem sahi das linhas embaixo de chuva, e a manhã torno a entrar talvez com
chuva que ella continua! vida desgraçada! O Cholera
já está entre nós, tem aparecido alguns cazos que mata
em menos de uma hora o que tem sido accomettido,
Deos e N.S. de Nazareth nos queira proteger; mais este
inimigo!

D. – 14	Estive hontem de linhas avançadas, fomos bastante
encommodados pelo inimigo com grande tiroteio, tive
dous homens gravemente feridos, hoje as 7 da manhã
o inimigo nos fez alguns tiros de Artilharia - A tarde
fui ao Passo da Pátria, estava bem descansado conversando com um amigo, quando ouvi muitos tiros de
Artilharia para o acampamento ; serião 7 da noite, a
lua estava bella e pretendia me demorar mais alguma
cousa, porem a vista dos tiros montei immeditamente e corri até o acampamento gastando apenas um
quarto de hora na viagem para cobrir uma legôa! Os
tiros forão como uma salva para a direita, e ainda
ignoramos o que foi – Recebi uma carta de minha
mulher e outra do Te Cel Miranda, do 4o
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2a – 15

Hoje meu filho Adolpho faz annos, coitadinho!
Pensando nelle nos outros e em minha pobre mulher,
só tenho saudades! Mais não obstante eu tenho commettido alguns crimes, mas minha pobre mulher que
é tam bôa para mim me desculpará, por q. sabe o que
são os homens! Dous annos de ausência de minha
mulher, me tem feito commetter um crime! Perdoa-me
minha cara mulher, sou homem! Eu te peço perdão
por tudo quanto é sagrado! eu tenho commettido um
crime! Te confesso Chiquinha, minha cara mulher te
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peço perdão! Não sei mesmocomo escrevo estas linhas
tendo na mente um crime horroroso! Perdão minha
mulher, perdão eu te imploro de joelhos! Pobre mulher,
pobre filhos! A huma e meia hora da madrugada o inimigo nos bombardeou, e felizmente nada tivemos –
Entreguei hoje no banco Mauá,102 des libras esterlinas
para serem entregue a meu pai em Pernambuco –
4a – 17

Hoje quarta feira de trevas – Escrevi a minha mulher,
ao meu pai e ao Te Cel Miranda – sahi das linhas avançadas tendo dous soldados feridos- Hontem as duas
horas da tarde falleceu o Alferes Requião Ajudante de
ordens do Comte da Brigada; senti extraordinariamente
a morte desse menino, por que alem de ser meu amigo,
era muito bello menino cheio de vida e vigor; morreu
do Cholera!
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18 – 5 	Quinta feira Santa – Que dia bem triste para mim!
Bem saudosas recordações! Estava bem socegado, sem
tenção alguma de passear, quando chegou a minha
barraca o João Silvério, com outro companheiro, e
afinal fui a cavallo os acampanhando até o Passo da
Patria! Voltei as 9 da noite – Amanhã entro de linhas
avançadas – O inimigo não tem respeitado o dia de
hoje, continua a nos fazer fogo - !
a

Sab. – 20

Hontem sexta feira da paixão, estive commandando as
linhas avançadas; o inimigo não respeitou o dia, feznos um tiroteio constante resultando a morte de uma
praça do Batalhão 10 de infantaria entretanto que não
mandei lhes responder, conservei sempre as armas em
funeral – As 3 da tarde cahio um grande temporal,
chuveu até de manhã, fiquei bastante encommodado,

102. A agência do Banco Mauá ficava no grande “comércio” existente em Passo da Pátria
ou Itapiru. Era uma verdadeira cidade formada por civis que acompanhavam o exército
desde sua marcha pelas províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. DORATIOTO,
2002, p. 289. SALLES, 1990, p.125.
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mais já tarde da noite mandei buscar roupa no acampamento mudei fiquei em caza do Candido que é nas
baterias de morteiros (18 de Julho) Hoje pela manhã
as 8 horas, o inimigo principiou a salvar o dia, e nós
que já estavamos preparados rompemos um fogo vivo
de artilharia sobre elles, ao qual fomos também respondidos. Agora esperamos pela surpresa, que elle só
nós bombardeia a noite.
D. – 21

Foi a missa da ressureição, esteve muito concorrida,
o Gal Caxias, e outros generaes forão, conclui-se a 10
horas da manhã; no acampamento há tudo, ate houve
toda a festa da Semana Santa. Jantei com o Coronel
Bethezé Comte da Brigada, e a tarde fui
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ao Passo da Pátria, com o João Silveira, e outros amigos. Voltei as 8 ½ da noite, a lua estava bella - que de
saudades!
2a – 22

Fui hoje a missa de 7o dia pelo passamento do Alferes
Requião. Visitei o Cel Jose Auto, Comte de Divisão que
está doente; e não tendo o que mais empregar o tempo,
para não está pensando no Cholera que nos está assolando, cortei um papel para offerecer ao Cel Bethezé
Comte de Brigada; fiquei com um exemplar – A tarde
sahi a cavallo, e dei uma queda, por que voltando a
noite para o acampamento e trazendo o cavallo a galope, este tropessou em um toco e cahio; mas não tive
cousa alguma.

4a – 24

Sahi das linhas sem novidades, graças ao Todo
Poderoso! Hontem N. S. de Nazareth livrou-me da
morte! Quando assistia a render as linhas avançadas, o
inimigo nos fazia um fogo terrível! um dos ajudante de
ordens me disse “corra! o inimigo nos atira de pontaria” Eu respondi então sahi dando passo para a direita,
e quando fiz o cavallo andar, uma bala de fuzil vinha
direito a minha cabeça! Conheci immediatamente o
seu sibilar no meu ouvido! Lembrei-me de N.S. de
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Nazare e indestintamente[sic] abaxei a cabeça sobre o
pescoço do cavallo e a bala passou-me rossando pelo
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pescoço na altura justamemente da cabeça e não tenho
me abaixado contra meu costume, porque nunca me
abaixo pelas balas que por mim passão!
5a – 25	Recebi uma carta do Leal, de 12 do corrente, dizendome que havia pedido demissão do logar de encarregado
de negocios – Tem feito hoje muito frio, e ventado Sul,
extraordinariamente – Assim mesmo sahi a cavallo
para passiar! Os meus officiaes cassuão de mim, e me
chamão de criança; por que quando sahio ou volto dos
meus passeios, é sempre a todo galope, tanto elles dizem
lá vai o Raio! Mas eu sei por que pratico assim, o meu
coração sente, isto é, no logar do meu coração existe
apenas um [vácuo?] cheio de dor e saudades, e é por
isso que procuro me destrair, levo todo dia na barraca a
cismar, por tanto as tardes tomo para distrair-me para
não perder a cabeça! Deos sabe o que soffro!
6a – 26	O frio continua excessivo, e o Cholera continua a nos
ceifar, conquando seja em pouca escala; fui visitar o
Comte Mello do 30o de Voluntarios. e encontrei uma
moça que mora com elle bastante doente, fiquei bastante sentido, por q. ella coitadinha se morrer deixa
uma filinha que apenas tem um anno, uma miseria!
Deos se compadeça de nós – Hoje o inimigo tem-nos
feito bastante fogo, e tem sido respondido –
Página 188
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Sab – 27

Hoje cahio o major Fortunna, acommettido do Cholera,
parece-me que morre pelo desanimo em que elle se
acha!

	Entro de linha a manhã - [palavra ilegível]
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2a – 29

Sahi de linha sem novidade em quanto a mim, mas tive
dous soldados gravemente feridos; a tarde sahi a passeio, fui no Passo da Pátria, o João Silveira voltou comigo, e por já ser muito tarde passou a noite em minha
barraca – Disse-me o Silveira que o Ribeiro103 Comte do
11 de Voluntarios. havia morrido, senti muito e Deos
não permitta que seja exacta esta factal noticia! Deos
se compadeça de nós! – As 9 horas da noite a musica
do meu corpo, isto é, parte da musica vierão a minha
barraca e tocarão peças tam saudosas que me fezerão
vir a lagrima de saudade aos olhos! Que saudades de
minha mulher e meus filhos! Deos de Misericordia! C.
foi hontem para Artilharia a cavallo

3a – 30

Hontem as 11 ½ da noite já estava agasalhado na minha triste barraca, quando o major veio me dizer que
tinha recebido ordem para estar com o corpo prompto,
porque o inimigo fez diversos signaes que indicavão
ataque! Porem felizmente passou-se a noite sem novidade e todo o dia de hoje – Ainda confirma-se a morte
do Ribeiro e do Castro! Eu sinto extraordinariamente!
Dizendo isto, tenho mesmo dito tudo – sinto e sinto!
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1o – 4a	Entro de linhas avançadas; os inimigos Lopez e Cholera
continuão a nos perseguir! Deos se lembre de nós!
Escrevi a minha mulher, ao Juca, Leal, ao Cidade –
2 – 5a

Sahi das linhas sem novidade. Hontem as 5 da tarde
cahio uma grande trovoada acompanhada de chuva,
que durou até hoje as 7 da manhã, e tem continuado
a chuver – passei uma noite terrível! no campo sem
abrigo! o inimigo desconfiando de alguma surpresa,

103. Joaquim Inácio Ribeiro de Lima era major do 26o Corpo de Voluntários quando em
8 de julho de 1866 passou a comandar o 11o Corpo de Voluntários da Pátria, organizado
no princípio de 1865 no Recife. A informação de falecimento do militar não é acusada em
Os Voluntários da Pátria na guerra do Paraguai. DUARTE, v. 2, t. II, 1983, p. 109, 110.
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nos fez fogo toda noite; a noite estava tam escura que
não se via uma pessoa na distancia de dous jardas!
6a – 3

Tem continuado a chuver. Hoje fui a corte (chamamos
corte o logar onde está o general!) estive com o Peixoto
e outras pessoas, inclusive o major Lima e Silva, com.e
do 34 que me deu noticia do Batalhão 11, e da morte
do Ribeirinho – A tarde fui ao Passo da Patria. Entro
amanhã de linhas – Comprei um bulle de folha e mandei ao Candido, onde estou sempre na caza d’elle nos
morteiros. Estive com C.

D. – 5

Sahio hoje das linhas alguma cousa encommodado, mas
assim mesmo andei passeando a tarde com Cel Bethezé,
Comte da Brigada – Hontem a noite chuveu bastante, e
quando foi 11 da noite o inimigo nos bombardeou! depois de uma hora da manhã, cessou o fogo, e forão tiros
de morteiros, de quarto em quarto de hora! Hontem
morreu o major Fortuna,104 fiscal do corpo, e o Alferes
Lorcino, do Corpo de Policia do Pará – Soube também
da morte

Página 190
Maio de 1867
do filho do Capão Manoel Bernardes, no dia 17 do
passado.
	Escrevi hoje a minha mulher e a meu Pay.
2a – 6

Chuveu hoje todo o dia, a tarde melhorou um pouco.
O Cholera continua a nos visitar com muita actividade
– Deos queira nos afastar d’elle – N.S. de Nazareth se
compadessa de nós –

3a – 7

Falleceu hoje no acampamento o Capão da 7ª.
Companhia Manoel Hilario da Rocha – Foi nommeado
fiscal deste Corpo (50) o major Aurélio Gomes Pinto –
O inimigo hoje nos atirou algumas bombas, mas teve

104. Major Teotônio Joaquim de Almeida Fortuna, fiscal do 50o Corpo de Voluntários da
Pátria, nomeado para a função em 29 de agosto de 1866. DUARTE, v. 3, t. IV, 1990, p.
41, 42.
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de calar-se a vista da quantidade do troco que para elle
mandamos das nossas baterias –
5a – 9	Estive hontem de linhas avançadas, e sahi hoje sem
novidade - Recebi cartas do Juca, de 5 e 20 do passado - Assim como tive a noticia dada por elle e pelo
tio Felippe, de que fui nomeado Official da ordem
da Roza, pelos serviços de 16 de Julho (publicado no
Diario Official do Rio de 14 do mesmo mez – Escrevi a
minha mulher, ao Juca e ao Leal –
6a – 10

Jantei hoje com o Cel Betbezé; A tarde a uma commissão
de Officiaes do corpo, veio me convidar para um copo
d’agua pela minha nomeação de Official da Roza - As
8 horas a mesma comissão veio me buscar na minha
barraca
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e fui enthusiasticamente recebido no abarracamento
official, com musica até – fizerão-se muitos brindes
quase todos a mim dirigidos – Recolhi-me a minha
barraca depois de 10 horas da noite –
Sab. – 11

Fui acompanhar ao general Polidorio que embarcou
hoje para a corte. As 9 horas da manhã assisti a missa
de 7o dia do major Fontoura, fui um que fez as despesas – Depois do almoço fui casçar, e recolhi-me as 5 da
tarde, tendo vindo com uma estrepada no pé direito –
Recebi cartas de minha mulher de 18 de março e do Sr.
[Lamceia?] e uma outra de minha irmã Alexandrina
de 25 de março, dizendo que meu pai ficou doente!
Pobre pai, pobre mãi, pobre irmã!

2a – 13

Hontem estive de linhas avançadas , e sahi hoje sem
novidade – Fui passear no Passo da Patria e estive até
as 8 horas da noite com alguns amigos – Fui visitar a
menina Carlinda que está melhor e escapo- 105

105. Frases curtas, com a inicial de um nome, escritas com maior quantidade de tinta já
despertavam a curiosidade do leitor desde 15 de março de 1867. Teriam sido pospostas às
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3a – 14

Fez hoje muito frio – um piquete inimigo foi surprehendido por um outro nosso, e forão todos presos; estavão
dormindo, coitados, com o frio que fazia; a unica roupa
que elles tinhão era uma tanga! pobre gente!

4a – 15

Hoje fui a missa do 7o dia pelo finado Capão Manoel
Hilario – Não houve mais nada de menção –

5a – 16

A esquadra essa noite fez muito fogo – Tem havido
grande movimento no exercito, parace-me que atacamos breve – Fui a novena que tem estado muito
concorrida –
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6 – 17
a

Sem novidade – Escrevo hoje a minha mulher –

Sab. – 18	Não se tem dado facto de menção .
2a – 20	Recebi cartas hontem de meu pai e de Senhorinha,
de 7 de Abril – não recebi de minha mulher, não sei
o motivo; o Candido recebeu cartas de 8 de Abril, e
n’uma d’elles o Netto mandou-lhe dizer que constava
que eu estava aqui com mossa na barraca! Não pode
haver infâmia maior, os meus inimigos procurão me
desacreditarem até perante minha familia! A uma hora
da manhã, estando commandando as linhas avançadas
dous officiaes um do meu corpo o Alferes Senna, e o outro da Artilharia o 2o Te Fontoura, forão com o piquete
avançado atacar o piquete do inimigo resultando elles
se retirarem precipitadamente e deixando uma praça
morta! Escrevi a minha mulher e a meu pai. Estive
com a menina Carlinda que já esta convalecendo.
3a – 21	Escrevi hoje ao Te Cel Miranda e ao Ledo- de Soure – O
inimigo hoje tem bastante nos encommodado; desde
hontem a noite que nos faz fogo de Artilharia e mosquetaria, temos estado hoje de promptidão.

anotações diárias? Finalmente o autor revelou a identidade do personagem desconhecido
surgido no diário: a menina Carlinda. As anotações subsequentes desvelam um segredo.
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4a – 22

Houve hoje pela manhã um grande tiroteio na direita
que ocupa o exercito do Mitre, nas tudo não passa de
uma [Hespadada?]. Amanhã embarca o Silveira para
o Rio, fui ao passo me despedir d’elle, por que entro
amanhã de serviço – Hoje
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a única pessoa que me leva ao passo, por que era meu
amigo de fadigas e dedicou-me muita amizade; pertencia ao 7o Corpo de Cavallaria.
5a – 23

A esquadra fez hoje muito fogo sobre Curupaity – recebi um carta do Alfredo do 1o de Abril, dizendo-me a
mãi não me escrevia por estar doente dos olhos! esta
carta bastante me encommodou a vista da exsigencia
d’ella –

6a – 24

Tanto nosso exercito como o do inimigo, tem festeijado
o dia de hoje – Desde hontem que tenho estado bastante doente de febres – mas agora que são 7 da noite
estou melhor –

Sab. – 25

Hoje chegou aqui o Cel Domingos – Hoje estou um pouco melhor, mais ainda estou doente – o Carlos Magno
me visitou

D. – 26

Amanheci melhor dos meus encommodos, entretanto
passei terrivelmente a noite de hontem –

2a – 27

Já estou melhor dos meus encommodos – Tem feito
muito frio –

3a – 28	Escrevi a minha mulher, respondendo a carta do
Alfredo do 1o de Abril, esta carta foi escripta em duas
folhas de papel. O inimigo essa manhã derão muitos
vivas e vaias as nossas linhas, tocando bacias etc – o
Capão Maribondo106� jantou hoje comigo –
106. Grande amigo de Bello, nomeado desde as primeiras anotações do diarista, revelou-se
um valoroso militar. Foi condecorado com a Medalha do Mérito Militar pelos combates de
6 de dezembro de 1868, batalha da ponte de Itororó, e de 21 de dezembro de 1868, no
ataque a Lomas Valentinas. O tenente-coronel Manoel Deodoro da Fonseca, comandante
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4a – 29

Sem novidade – fui a corte visitar o Cel Costa Pereira.;
estive com o Peixoto com Dom Emilio que me deu noticias do Silveira que embarcou
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d’aqui no dia 23 –
5a – 30

Desde hontem que a esquadra tem feito um fogo vivo
sobre Curupaity. O Te Amaral segue amanhã para o
Brazil, e por elle escrevo a minha mulher.

6a – 31

Tem havido pouco fogo hoje nas avançadas – o Amaral
almoçou comigo e seguiu para Curusú a fim de seguir
para o Brazil – Estive com mais alguns camaradas, arranjando um andor para a procissão da Virgem Maria,
que amanhã tem de sahir –
Junho 1867

Sab. – 1o

Houve hoje a festa de N.S. isto é a festa do mez de
Maria que festejemos todo mez – a tarde houve procissão e esteve muito concorrida; o andor foi arranjado
por mim e mais alguns companheiros – a tarde de hoje
foi bem triste para mim, porque acampanhando a procissão, lembrei-me de meus filhos!

D. – 2

Fui passear no Passo da Patria. Jantei com o Cel Nerÿ
Comte da Brigada – e as 6 da tarde já estava cheio de
saudades na minha triste barraca, tritirando de frio!

2a – 3

Hoje esteve comigo o Capão d’Ó que vai para o Pará
– Jantou comigo o Gal [Alfes?] do 7o Corpo, que me en-

do 24o Corpo de Voluntários da Pátria, ao relatar os acontecimentos do dia 6 de dezembro,
quando foi ferido, assim o distinguiu: “Franklin Tupinambá Maribondo da Trindade, já
bem conhecido pelo seu valor, calma e perícia”. Comandou interinamente o 24o Corpo de
Voluntários da Pátria na batalha do Avaí em 11 de dezembro de 1868. No dia 21 de dezembro, o novo comandante do 24o de Voluntários, major Francisco de Lima e Silva, destacou
o desempenho do oficial de forma elogiosa: “Forçoso me é fazer menção especial do Sr.
Capitão Franklin Tupinambá Maribondo da Trindade, que exercia as funções de fiscal, o
qual portou-se como um verdadeiro bravo”. DUARTE, v. 3, t. I, 1987, p. 51, 61, 63.
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tregou uma carta do Silveira de 25 do passado escripta
de Corrientes.
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	Escrevi ao Cidade e ao J. Silveira –
3a – 4	Escrevi a minha mulher e a meu pay, e foi portador da
carta o Capão d’Ó5a – 6	Estive hontem nas linhas avançadas, o dia passou bem,
as 4 da tarde o inimigo nos bombardeou, a noite tive
um soldado ferido; as 10 ½ cahio um grande temporal,
que parecia vir o céu a baixo, fiquei reciouso de alguma
surpresa do inimigo, e por consequencia passei a noite
sem me deitar a percorrer toda linha embaixo de uma
chuva de balas! N.S. de Nazareth sempre me cobre
com seu manto de misericordia – o temporal continuou
hoje todo o dia, e são 9 da noite quando escrevo estas
linhas, e pouco tem melhorado – agora mesmo recebi
cartas de minha mulher de 6 de Abril, e do Juca de
6 de Maio – o Capão d’Ó hoje é que veio se despedir
definitivamente de mim, porque embarca amanhã; por
elle mandei um abraço a minha mulher e um beijo a
meus filhos! que saudades! vou agora mesmo escrever
a minha mulher, porque o correio sahi amanhã.
6a – 7

Tem feito frio extraordinariamente - o temporal cessou
hoje –

Sab. – 8	O inimigo nos bombardeou hoje – e houve um pequeno
tiroteio na direita.
D. – 9

Houve um grande bombardeamentohoje pela manhã e
tem levado dia com algum tiroteio –

2a – 10

Tem feito hoje um frio excessivo, e eu não tenho passado bem.

3a – 11

Tenho passado mal – Houve bombardeio aqui e em
Curussú
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Amanheci melhor dos meus encommodos – Continua
a fazer muito frio – Esteve comigo o Capão [Absvinte?]
do 11, que me deu noticias dos officiaes, e soube então que morrerão o Sargto Machado, Costa Barralho e
Castro Pereira –

5a – 13

Já estou quase restabelecido – Escrevo a minha mulher llhe mandando uma ordem de 200$ reis, para
ella mandar receber por intermédio do Leal, do Sr.
Henrique Antuniz na Provincia do Amazonas –

6a – 14	Recebi cartas de minha mulher do 1o e 2 de Maio, de
irmã Alexandrina de 5 do mesmo e do Cidade de 22
– A C. me visitou –
Sab. – 15

Já estou melhor dos meus encommodos, mas hoje não
tenho passado bem, estou soffrendo do estomago.
Escrevi ao Artiogo, Antonio Mendes e a Joaquim meu
filho

D. – 16

Tenho passado mal - Veio me visitar o Te Costa irmão
do Padre Gustavo do Pará.

2a – 17	O inimigo nos bombardeou hoje – Escrevi hoje ao Capão
Ledo, Te Cel Miranda, Guerra, Capão Manoel Bernardes;
quando estava escrevendo ao Guerra as 51/2 da tarde
o inimigo nos bombardeou –
3a – 18

Já estou quasi bom dos meus encommodos; andei passeando a cavallo com Cel Betbezé na direita da nossa
linha – Recebi uma carta do Guerra do 1o de Maio,
me recomendando o Cadete Vasconcellos – São agora
11 ½ da noite – erão 8 ¾ estava escrevendo a minha
mulher, quando o alferes Ernesto veio me dar a noticia
que eu estava nomeado major do 16;
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	Na mesma occasião encheu-se me a barraca de gente, e
só agora sahirão – vou me agasalhar cheio de saudades
– A C... também me visitou
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4a – 19

Hoje o dia tem sido para comprimentos – o Candido
esteve comigo – Recebi uma carta do Barros de 2 de
maio –

6a – 21

Hontem estive de linhas avançadas; hoje pela manhã
na occasião de ser mudado o inimigo nos bombardeou;
teve na linha dous feridos – Atarde sahi a passeio com
o Cel Bethezé, nos recolhemos a noite, e tendo nos perdido no campo, deixei-me a [palavra ilegível] do meu
cavallo (Lopez) que me trouxe a caza sem a menor
novidade-

Sab. – 22

Hoje seguirão as cartas que fiz a minha mulher, ao
Mendes, Barros etc . Estive a tarde no Passo da Pátria
com o Cel Comte da Brigada, onde encontrei o 29 commandado pelo Macedo, que hontem veio de Curusú –

D. – 23

Hoje Vespera de S.João; jantei com o Brigadeiro Jose
Auto, e outra muitas pessôas a convite d’elle, recolhime a barraca as 8 horas da noite; os Soldados estão
festejando o dia de hoje com bonitas fogueiras, e outros
divertimentos, e eu cheio de saudades na minha humilde barraca! Tivemos hoje ordem para mandar recolher
as bandeiras no deposito geral, para de marcha muito
breve –

2a – 24	Estamos preparando para marchar, e ficando toda
bagajem aqui, sugeita a se extraviar como sempre tem
acontecido, entendi que não devia ficar expostas a mão
profanas, as cartas de minha familia
Página 198
Junho 67
	E de meus amigos, por tanto queimei hoje 1.213 cartas
que tenho recebido e guardando com muito cuidado,
mas força superior a mim me fez tomar esta resolução; as cartas erão 65 de minha mulher, 10 de meus
filhos – 28 de meu paÿ e manos e as outras de diversos
amigos – Vou para um conselho de guerra, e depois
marcho para as linhas avançadas onde já está o bata-
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lhão – Recebi cartas do Jesuíno e Chaves , de 21 e 22,
de Curusú – C. jantou comigo
3a – 25

Hontem a meia noite houve grande bombardeamentono Curupaitÿ – Tive dous homens mortos nas linhas
– hontem a tarde subio no ar um balão – sahi hoje das
linhas sem novidade – Prezedi um conselho de guerra
do Soldado do 13 de infantaria Jose Rodrigues Maciel
que foi condennado a morte.

4a – 26	Não tem havido novidade, pouco tiroteio nas avançadas – jantei com Cel Bethezé Comte da Brigada –
5a – 27

Tivemos ordem para recolher as bagajens ao deposito,
signal de que marchamos muito breve – As minhas
malas hão de ser recolhidas na ultima hora –

6a – 28	Recolhemos nossa bagajem, e ficamos unicamente com
a roupa do corpo. Fui a tarde me despedir de alguns
amigos do 2o Corpo.
Sab. – 29

Sahi das linhas sem novidade. As 8 da manhã o inimigo nos bombardeou
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2a – 1o	O inimigo nos bombardeou as 8 da manhã, na occasião
de se render as linhas me apresentei ao general, pela
minha nomeação a major para o 16.
3a – 2

Sem novidade – Estive agora a noite com o Capão Mello,
onde me demorei até as 10 horas.

4a – 3	Recebi cartas de minha mulher, do Manoel Bernardes,
Barros, Miranda, de 18 e 19 de maio, e do Leal de 14
de junho – recebi mais outras cartas para entregar; a
de minha mulher trouxe-me um pouco de priprioca, do
que muito me [palavra ilegível] mim! Pobre mulher!
Respondi as mesmas cartas.
5a – 4	Os ofifficiaes me offertarão com a insígnia de Official
da Roza –
6a – 5	Escrevi a minha mulher e ao Previsto.
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S. – 6	Escrevi a minha mulher – Tem chuvido muito
2a – 8

Hontem as 5 da manhã marchei com o corpo para as
linhas avançadas a fim de proteger o 10o Batalhão de
infantaria que tendo sido surprehendido no dia antecedente pelo inimigo, teve ordem de atacar os piquetes
d’elles – mas na occasião que avançava-mos, tivemos
ordem para nos retirar – Recolhi-me hoje ao acampamento sem novidade, tendo passado uma noite terrível
com chuva e frio. As 10 horas fui ao Passo da Pátria
e estive com os officiaes do 11, que me obsequiarão
muito mandando tocar a musica etc – A essa mesma
hora subio o balão, e o inimigo nos bombardeou nessa
occasião – as nossas baterias responderão ao bombardeamento. Estive também com o Jose Manoel, Charine
e Macedo –

3a – 9	Recebemos ordem para marchar amanhã pela manhã,
o Tenente
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	Nascimento do 11, e mais dous officiaes, me visitarão,
e me convidarão para ir jantar a manhã com elles no
Passo da Pátria. Comprei um cavallo por duzentos mil
reis –
4a – 10

Ficou sem effeito a marcha. Fui jantar com os officiaes
do 11 que offerecerão ao Comte Major Lopes, a insígnia
de cavalleiro do Cruzeiro - Voltei a noite com muita
chuva.

5a – 11	O Batalhão 11 veio hoje fazer as linhas avançadas, e
os officiaes estiverão na minha barraca, tomarão café,
aguardente etc –
6a – 12	O inimigo atacou as nossas linhas da esquerda e foi
repelido – o fogo durou uma hora e tanto – o Balão
subio, e demorou- se no ar por mais de 4 horas.
Sab. – 13

Sem novidade – O Major Macedo e Capão Carlos Magno,
almoçarão comigo – Recebi carta de meu pay, e da
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Senhorinha, de 7 e 9 de Junho, e do Administrador do
Correio do Pará, de 25 de maio –
D. – 14

Hontem principiou a passar o 3o Corpo do Exercito,
commandado pelo general Adonia – Jantei com o
Farias Rocha – Comte do 40107

2a – 15

As Cavallarias já se movem de Passo da Patria. Passei
revista em ordem de marcha ao Corpo, e achei muito
bom, com especialidade a 6o Companhia - Estive com
a C.

3a – 16

Anniversario do combate de 16 de Julho, onde recebi
dous ferimentos; os officiaes se reunirão e derão um
baile, e nos devertimos até a 1 da manhã - A C. também esteve cá –
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5a – 18	Estive hontem de linhas avançadas; hoje anniversario
de morte do Fileto –
6a – 19

Chegou hoje a este acampamento o general Osório-108
São 10 da noite, tive ordem para marchar-mos amanhã, depois do grande bombardeamento

Sab. – 20

As 5 da manhã formemos, as 5½ principiou um grande
bombardeamento. As 8, o 2o Corpo do Exercito nos
substituio nas nossas posições, e nos conservemos
formados até as 3 da tarde que nos movemos para a
direita e acampemos as 6 da tarde perto do Passo da

107. O tenente-coronel Francisco Vieira de Faria Rocha foi um amigo de todas as horas
do autor, sendo citado mais de 20 vezes em seu relato. Oficial da Guarda Nacional da
Bahia levou para guerra o 40o Corpo de Voluntários da Pátria, o primeiro formado naquela província. A partir de 9 de junho de 1868 foi designado comandante da 4ª Brigada
de Infantaria da 1ª Divisão. Fez toda a campanha do Paraguai. DUARTE,1986, v.2, t.V,
p. 11; 1989, v.3, t.III, p.45.
108. O general Manuel Luís Osório, marquês do Herval, trouxe do Rio Grande do Sul
5.450 homens a pedido do marechal Caxias com o intuito de reforçar o exército imperial.
O grupo constituiu o 3o Corpo. DUARTE, 1981, v.1, p.48.
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Patria – onde estou neste momento e comigo na barra
o Capão Mello–109
D. – 21

Sem novidade alguma – Escrevi a minha mulher –

2a – 22

Continuamos no mesmo logar –

3a – 23	Levantemos acampamento as 6 da manhã, e acampamos as 11, tendo caminhado duas legas passando
grandes banhados 4a – 24

As 6½ levantou-se acampamento. As 3 acampou-se
tendo apenas 1½ legoa, em consequencia dos grandes
banhados – Tem feito muito frio –

5a – 25

As 6 da manhã levantou-se acampamento e acampamos a 1 da tarde.

6a – 26

São 8 horas e 9 minutos no Exercito toca-se recolher,
e o Cabo Manoel Antonio junto a minha barraca, está
cantando a modinha - Virgem Santa – Está também
presenciando a menina Carlinda . Temos ouvido
muitos tiros para o lado de Tuyuty
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Sab. – 27

Ainda continuamos no mesmo logar, por não ter chegado o transporte.

D. – 28

As 6½ levantemos de acampamento; e acampemos as
10½ -

2a – 29

As 6 levantemos acampamento e as 3 da tarde acampemos depois de muita massada, pondo-se grandes
banhados - Morreu em marcha o filho do major do
27 – As 5 da tarde marchei com o corpo para cobrir o
campo – nessa occasião havia um tiroteio na vanguarda recebi uma carta da Senhorinha de 24 de junho -

109. Iniciava-se a grande marcha para contornar o flanco terrestre de Humaitá, partindo
de Tuiuti para Tuiu-Cuê, com a intenção de chegar-se à retaguarda paraguaia. Em 31 de
julho, após percorrer 60 km, o exército alcançou seu objetivo. Descobriu, porém, a extensa defesa em forma de quadrilátero construída por López na região enquanto os aliados
permaneceram estacionados por quase um ano. DUARTE, v. 3, t. IV, 1990, p. 43-45.
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3a – 30	Recebi cartas de minha mulher e filhos, de 7 e 17 de
Junho. A noite passada levei muita chuva e dei uma
grande queda do Cavallo - as 3 da tarde a nossa vanguarda encontrou o inimigo, houve grande fogo, mas
ainda não sabemos de nada – tivemos ordem para
levantar acampamento as 4 da manhã – faz muito frio
4a – 31

Marchemos as 4 da manhã, e acampemos no povoado
denominado Tuju- Cué – que o inimigo tendo abandonado hontem, atacou fogo em tudo, inclusive em
Igreja bem bonita – A vanguarda encontrou-se hoje
com o inimigo depois do combate, refugiou-se nas suas
trincheiras, etc –
Agosto

5 –1
a

o

Chegou hontem o general Mitre, e tomou o commando.
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	O inimigo nos tomou oitenta bois – Passei hoje muito
encommodado por ver meus officiaes sem dinheiro, e
por consequencia não ter o que comerem; pedi 200$ ao
Cel Nery, para adiantar a elles –
6a – 2

Marcharão hoje duas divisões de Cavallaria para a
direita.

Sab. – 3

A força da Cavallaria q. hontem marchou para a direita,
deu sobre o inimigo e debandou-se completamente; tendo
feito muitos prisioneiros, e tomado cavallada, boisado,
etc-

D. – 4

Sem novidade –

2a – 5	Recebi do major Candido, 99$ para mandar entregar
no Pará a senhora d’elle – comprei um cavallo por 15
libras –
3a – 6

Mudemos de acampamento – isto é, da frente do exercito para seu centro –

4a – 7

Fui a vanguarda, voltei as 11 ½ da noite; felizmente
lembrava-me do Santo para poder passar pelas linhas
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avançadas. Dei ao Alferes João Antonio 60$; por ordem
de minha mulher –
5a – 8	Escrevi a minha mulher – e mandei ordem para ella
dar 88$ a senhora do Candido –
6a – 9

Visitei o Te Cel Peixoto que está no Hospital – Mandei
o camarada ao passo fazer compras e trazer milho – o
Capão Mello me visitou hoje.

D. – 11

Marchemos hontem as 5 da manhã com uma força de
Cavallaria para um reconhecimento na direita, e só
hoje nos recolhemos. O
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	O major Pinho foi mandado servir no 8o, e Varella, nomeado para fiscalizar o 50 – Recebi carta de meu Pay
com data de 11 de Junho – O inimigo atacou o nosso
comboio que veio do Tuyuty e tomou-nos quase tudo,
eu de minha parte, tive um prejuizo perto de trezentos
mil reis – perdi dous cavallos e uma mala cargueira,
e os objectos que tinha mandado buscar no Passo da
Pátria.
2a – 12

Apresentou-se o Major Varella - Recebi uma carta de
Jose escripta de Pelotas em 6 de Junho –

3a – 13

Sem novidade –

5 – 15

Hontem entrei de linhas no flanco direito do Exercito.
Hoje grande bombardeamento na esquadra sobre o
Curupaity e sopomos que a esquadra passou aquella
fortificação.110 Ao ½ dia o Quartel General tocou sentido, e só a uma e meia da tarde nos recolhemos as
nossas barracas. Recebi carta de minha cara mulher,
de 4 de julho –

a

110. Em 15 de agosto de 1867, a esquadra brasileira, sob o comando do almirante
Joaquim José Inácio, forçou a passagem pela fortaleza de Curupaiti em manobra inesperada pelo inimigo. Após quase duas horas, e ao custo de 25 homens fora de combate, toda
a esquadra havia passado pelas barreiras. DONATO, 2001, p.276.
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6a – 16	Recebi carta do Te Cel Miranda, de 4 de julho, e do Luiz
do 1o do corrente. Escrevi a minha mulher, a meu pay,
ao Juca,111 Cidade, etc –
D. – 18	Estive hontem de linhas na esquerda do Exercito –
2a – 19

Já temos aqui um grande commercio, mas tudo tam
caro que faz horror! Assucar a 1600 reis a libra, arroz e
feijão a 700 reis, etc, etc. Agora que são 11 ½ da noite,
chego de meu passeio estive com o
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Capão Mello, com quem me dou muito por ser um bello
mosso, etc.
3a – 20

A 6ª. Brigada a que pertenço, destacou hoje para a
vanguarda, e a tarde o inimigo nos bombardeou –.

4a – 21

As 5½ da tarde o inimigo nos bombardeou –

5a – 22

Tenho hoje passo mal com muitas dores de cabeça –

6a – 23

Fomos mudados hoje de vanguarda .

Sab. – 24

Desde hontem a noite que tem cahido grande temporal e chuvas – faz frio extraordinariamente. Entro de
linhas, na esquerda do Exercito –

D. – 25

Fui a missa. Jantei com o Capão Maribondo – o Caxias
faz annos hoje e deu um jantar – Passou-se hontem um
Official Paraguaio.

2a – 26

Marchei hoje com meu corpo, e a 4ª. de infantaria para
o Passo Iperÿ

3a – 27

Marchei com o corpo acompanhando o Comboio, e só
me recolhi ao acampamento as 5½ da tarde –

111. Juca Leal é mais um dos assíduos frequentadores das páginas do diário, além do
círculo íntimo do diarista. Sobrinho do compadre Felipe Leal, é citado em inúmeras ocasiões de forma carinhosa por seu apelido. A sucessiva correspondência traduz os laços de
amizade pessoal e familiar.
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4a – 28

Tem chovido muito – o Alferes Paulino do 7o me visitou
hoje – A noite fui ao Exercito, e com grande dificuldade
voltando sem lá ter chegado, cheguei a minha barraca
depois de meia noite pela escuridão e chuvas que caia!

5a – 29

Marchei com os dous corpos acampanhado o Comboio,
e só nos recolhemos as 4 ½ da tarde embaixo de muita
chuva.

6a – 30

Sem novidade –

Sab. – 31

Marchei com os dous corpos acompanhado o comboio,
embaixo de muita
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muita chuva. Recebi carta de minha mulher, com data
de 21 de julho. Hontem a noite o general mandou-me
prevenir que o inimigo tenha passado uma forte colunna para nosso flanco direito.
Setembro
D. – 1o

Sem novidade; passei hoje o dia muito incipido, mettido na barraca por causa da chuva.

2a – 2

Acompanhei o comboio para Tuyuty – na volta encontrei vinte e tantas carretas com doentes que seguião
para a li, os fiz voltar e commoniquei ao general; as 4
da tarde se teve ordem de fazer marchar o 12 batalhão
de infantaria e o 40 que aqui estavão para me substituir, que acompanhassem as referidas carretas com
doentes –

3a – 3	O 12 o 40, chegarão do Tuyuty as 5 da tarde, e me
substituirão no Passo Ipery – Cheguei no acampamento em Tuju-Cué as 9 da noite, muito molhado pela
chuva -
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4a – 4

Sem novidade

5a – 5	Estou de proteção na direita do exercito –
6a – 6

Sahi das linhas sem novidade – O Coronel Nery, jantou
comigo e seus outros officiaes, assim como a menina
Carlinda que n’essa occasião chegara a minha barraca.
Uma força de nossa cavallaria, atacou o inimigo

Sab. – 7

Formou o exercito uma grande parada – A noite offereci um
FIM

Fé de ofício de Joaquim Cavalcanti
d’Albuquerque Bello
- 1886 Liberato José Feliciano da Silva Helly, Cavalleiro das ordens de
Christo e São Bento de Aviz, condecorado com as medalhas, da campanha do Estado Oriental do Uruguay de 1864 a 1865 e com a geral da do
Paraguay com o passador de prata com o no = 3 =. Capitão reformado e
Major honorario do Exercito e encarregado da 2ª Secção da Repartição
de Ajudante General.
Em virtude de ordem de S. Excia o Senr Conselheiro, Marechal de
Exercito, Visconde da Gavia e Ajudante General do Exercito, certifico que
o finado Sr. official abaixo mencionado tem nesta Repartição os assentamentos do theôr seguinte:
Brigadeiro graduado = Joaquim Cavalcanti de Albuquerque Bello,
filho de Joaquim José Bello, natural da provincia de Pernambuco, nasceu
em vinte de Setembro de mil oitocentos e vinte e sete = 1843 = Assentou
praça voluntariamente em nove de Outubro no segundo batalhão de artilharia a pé. Segundo Sargento em quinze do mesmo mes. = 1844 = Foi
reconhecido primeiro cadete em seis de Setembro. = 1846 = Teve trinta
dias de licença de favôr em vinte e um de Abril, da qual apresentou se a
trez de Maio. Casou-se em quatro de Abril com Dona Francisca Firmina de
Souza Caldas que depois tomou o apellido de Bello, da qual tem oito filhos,
saber: Dona Hortencia de Albuquerque Bello, natural do Rio de Janeiro,
nasceu em quatorze de Dezembro de mil oitocentos e quarenta e sete,
baptisou-se em deseseis de Desembro de mil oitocentos e quarenta e oito.
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Alfredo de Albuquerque Bello, natural da provincia do Espirito Santo nasceu em nove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta e um, baptisou se
em trinta de Janeiro de mil oitocentos e cincoenta e dois. Dona Leonor de
Albuquerque Bello, natural da provincia de Sergipe nasceu em vinte de
Abril de mil oitocentos e cincoenta e trez, baptisou se a sete de Agosto do
mesmo anno. Dona Amelia de Albuquerque Bello natural da provincia de
Pernambuco nasceu em desenove de Junho de mil oitocentos e cincoenta e
cinco, baptisou se ao primeiro de Novembro do mesmo anno. Adolpho de
Albuquerque Bello, natural da provincia do Pará, nasceu em quinse de
Abril de mil oitocentos e cincoenta e sete e baptisou se a trez de Desembro
do mesmo anno. Joaquim de Albuquerque Bello, natural da provincia do
Pará, nasceu em desoito de Janeiro de mil oitocentos e sessenta e sete e
baptisou se a vinte e quatro de Junho do mesmo anno. Dona Francisca de
Albuquerque Bello natural da provincia do Pará, nasceu em vinte e um de
Desembro de mil oitocentos e sessenta e um e baptisou se em vinte e quatro
de Junho de mil oitocentos e sessenta e dois. Affonso de Albuquerque Bello,
natural da provincia do Pará, nasceu em vinte e oito de Março de mil oitocentos e sessenta e trez e baptisou se a vinte e quatro de Junho do mesmo
anno. = 1847 = Marchou para a Côrte e ficou addido ao primeiro batalhão
de arthilharia a pé em desenove de Agosto. = 1848 = Por Aviso da Repartição
da Guerra de quinse de Novembro e officio do Quartel General de desoito
do mesmo mez foi mandado administrar as obras militares da Fortaleza de
Santa Cruz, em cujo exercicio entrou no referido dia desoito. = 1849 = Por
Aviso da Repartição da Guerra de desoito de Julho communicado em officio
do Quartel General de vinte e um de Agosto fez passagem para o deposito
de recrutas, sendo desligado do primeiro batalhão de artilharia a pé, continuando no serviço em que se achava e sendo promovido a Alferes por
Decreto de vinte e sete do dito mez ficou addido ao referido Deposito. Por
officio do Quartel General de vinte e oito de Outubro foi desligado.
Apresentou se à companhia fixa da provincia do Espirito Santo para a qual
foi promovido em dez de Novembro. = 1850 = Sem alteração = 1851 = Em
virtude de ordem do dia da Presidencia dessa provincia foi nomeado
Ajudante de ordens, sendo exonerado desse serviço em sete de Fevereiro.
Foi novamente nomeado Ajudante de ordens em vinte e cinco de Abril. =
1852 = Por Aviso da Repartição da Guerra de vinte e trez de Desembro do
anno anterior publicado em ordem do dia da Presidencia de vinte e quatro
de Janeiro teve licença para estudar na Escola militar da Côrte o curso de
sua arma. Por Aviso da Repartição da Guerra de nove de Março publicado
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em ordem do dia de trez do referido mez foi mandado commandar o corpo
de policia da provincia de Sergipe. = 1853 = Por outro Aviso de vinte e sete
de Outubro publicado em ordem do dia de sete de Novembro, foi mandado
servir como addido a um dos corpos estacionados na provincia de
Pernambuco. Em virtude da ordem do dia do Quartel General da dita provincia de vinte e dois de Novembro ficou addido ao nono batalhão de infantaria. = 1854 = Por Aviso do Ministerio da Guerra de quinze de Abril
publicado em ordem do dia do Quartel General de desenove de Junho fez
passagem para o decimo primeiro batalhão de infantaria. Destacou para
Pajaú de Flores ao primeiro de Abril e recolheu se ao batalhão ao primeiro
de Julho. Destacou para o Limoeiro em vinte de Desembro. Por officio do
quartel general de vinte e dois do mesmo mes passou addido ao decimo
batalhão de infantaria. =1855 = Recolheu se ao decimo primeiro batalhão
na provincia do Pará a quinse de Novembro. Foi eleito agente do conselho
economico por deliberação do mesmo conselho de vinte e nove de Desembro.
= 1856 = Por Aviso da Repartição da Guerra de dose de Abril publicado em
ordem do dia do Commando das Armas da dita provincia de vinte de Maio
foi nomeado ajudante para o mesmo batalhão, sendo elogiado em ordem
do dia regimental de vinte e cinco do mesmo mez pela actividade e interesse
que havia tomado no desempenho das quaes foi exonerado por ter
pasado[sic] a Ajudante. =1857 = Por Decreto de dois de Desembro publicado em ordem do dia do quartel general do Exercito numero trinta e sete
de dois do mesmo mez e do anno anterior, e na do Commando das Armas
de nove de Janeiro foi despachado tenente para o dito batalhão e no mesmo
exercicio. Foi eleito agente do conselho economico para servir no segundo
semestre a vinte e cinco de Junho. Doente no quartel a quatorze, prompto
a vinte e cinco tudo de[sic] Julho. = 1859 = Sem alteração. = 1860 =
Marchou em diligencia para a Villa do Souza em quatro de Desembro. =
1861 = Recolheu se ao batalhão a trinta de Julho. = 1862 = Por Aviso do
Ministerio da Guerra de primeiro de Março, publicado em ordem do dia do
Quartel General do Commando das Armas de sete de Maio foi nomeado
recrutador da capital do Pará. Tendo sido sorteado para o jury deixou de
exercer as funcções de ajudante do batalhão em vinte e um de Agosto e
entrou novamente a quatro de Setembro. = 1863 = Sem alteração. = 1864
= Por officio do Excelentissimo Senhor General Commandante das Armas
de quatro de Agosto passou à disposição do Senhor Presidente da Provincia
do Pará e por ordem do dia do mesmo Commando de Armas de seis do
mesmo mez foi exonerado do cargo de recrutador por ter sido nomeado
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Commandante do Corpo de caçadores de policia da mesma provincia,
como Tenente Coronel Commandante. = 1865 = Embarcou na província
do Pará a vinte e oito de Março commandando o corpo de policia, com
destino ao Rio de Janeiro, onde desembarcou a quinse de Abril. Embarcou
do Rio de Janeiro commandando o mesmo corpo que tomou a numeração
de decimo de voluntarios da Patria a vinte e trez de Abril com destino a
Montevideo onde chegou a vinte e oito do mesmo mez. Seguio para o acampamento de São Francisco em Paysandú a dois de Maio, onde chegou a sete
do mesmo mez. Embarcou commandando o mesmo corpo para Dayman a
trez de Junho, onde chegou a quatro do mesmo mes. Seguio para a cidade
de Salto com o mesmo corpo para fazer a guarnição daquela cidade a quinse do mesmo mes. Passou o Rio Uruguay e se juntou ao Exercito no acampamento de Ayiy junto à cidade de Concordia da confederação Argentina a
vinte e nove do dito mez. Foi nomeado director do hospital ambulante do
Exercito a trez de Junho, continuando porem a commandar o corpo. Foi
exonerado a seu pedido do cargo de director do hospital ao primeiro de
Setembro. Deixou o commando do corpo, que então já tinha a denominação de decimo terceiro de voluntarios a desoito de Setembro, por ter sido
dissolvido, ficando junto ao Quartel General como foi publicado em ordem
do dia do Exercito de quinse do mesmo mez no acampamento de Mandisobychico. Achando se juncto ao quartel General em chefe do Exercito em virtude do Aviso expedido pelo Ministerio da Guerra de vinte e dois de
Setembro foi mandado seguir para a Côrte do Imperio a oito de Outubro,
onde chegou a cinco de Novembro. Em virtude de outro Aviso do mesmo
Ministerio communicado em officio desta Repartição de quatorze de
Novembro seguio para a provincia de Santa Catharina para commandar o
nono corpo de voluntarios da patria e tendo chegado na dita provincia a
desoito assumio o commando a vinte e quatro. Embarcou commandando o
a vinte e seis com destino a Montevidéo, onde chegou a vinte e oito do dito
mez. Seguio para a cidade de Corrientes ao primeiro de Desembro, onde
chegou a vinte e quatro. Seguio a reunir se ao exercito a vinte e nove do
mesmo mez. = 1866 = Em virtude da ordem do dia do exercito numero
cento e quinze de seis de Janeiro deixou o commando do corpo por ter sido
elle dissolvido no acampamento junto a lagoa-Braba na provincia de
Corrientes. Em virtude da ordem do dia do Exercito numero cento e desesete de onse de Janeiro foi nomeado instructor da decima oitava brigada de
infantaria. Por Decreto de vinte e dois de Janeiro foi promovido a capitão
para a sexta companhia do onze batalhão de infantaria. Em virtude da
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ordem do dia do exercito numero cento e trinta e um de vinte e trez de
Fevereiro foi nomeado Commandante do decimo nono corpo de voluntarios da patria assumindo o commando na mesma data em Tala-Corá.
Passou rio Paraná com o primeiro corpo de exercito para a Republica do
Paraguay no ponto denominado Itapirú no dia deseseis de Abril. Tomou
parte no combate junto ao Passo da Patria no dia dois de Maio. Marchou
com o exercito e tomou parte no combate e tomada de ponto Tujuty no dia
vinte e batalha de vinte e quatro no mesmo lugar, tendo sido mencionado
na ordem do dia do exercito numero cento e cincoenta e seis de vinte e oito.
Assistio o combate e bombardeio que o inimigo fez à vanguarda na noite de
vinte e oito do mesmo mes de Maio, assim como assistio ao grande bombardeio que o inimigo fez no acampamento do exercito no dia quatorze de
Junho em Tujuty e nos dias desenove, vinte e dois e vinte e nove do dito mez
de Junho, e nos dias primeiro, trez, quatro, cinco, sete, oito, onze e vinte e
nove de Julho. Tomou parte no combate de deseseis de Julho em Tujuty no
qual foi ferido gravemente em ambas as coxas, pelo que deixou o commando do corpo. Foi elogiado com distinção nas ordens do dia do Commando
em Chefe, divisão e brigada pelos feitos desse combate. Assistio aos bombardeios feitos pelo inimigo nos dias primeiro e trinta de Agosto. Assumio
o commando do corpo a vinte de Agosto por ter se restabelecido dos ferimentos que recebeu no dia deseseis de Julho. Assistio aos bombardeios
feitos pelo inimigo nos dias primeiro, sete e vinte e sete de Setembro. Tomou
parte no reconhecimento feito no dia trez de Setembro no flanco direito e a
vinte e trez do mesmo mez sobre as mesmas fortificações. Assistio aos bombardeios feitos pelo inimigo nos dias desoito e trinta de Outubro e nos dias
primeiro, trez, cinco, oito e nove de Desembro. Pela ordem do dia do
Exercito sob numero quatrocentos e vinte de vinte de Desembro tomou o
decimo nono que digo corpo que commandava a numeração de quinquagesimo. = Em 1867 = Assistio ao bombardeio que o inimigo fez sobre o
acampamento do exercito nos dias primeiro e vinte e cinco de Janeiro, e aos
dos dias seis, oito, nove, dez, vinte e quatro, vinte e cinco e vinte sete de
Fevereiro, bem como aos de primeiro, sete, dez e onse de Março. Foi elogiado na ordem do dia do general Guilherme Xavier de Souza, Commandante
da quarta divisão de infantaria por occasião em que este se retirou para o
Brazil em quinse do dito mez, de Março. Assistio ao bombardeio feito pelo
inimigo sobre o acampamento do exercito nos dias quatro e vinte de Abril,
aos de vinte e um de Maio, e aos de seis, oito, nove, onze, desesete, vinte um
e trinta de Junho. Promovido a Major por actos de bravura para o decimo
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sexto batalhão de infantaria por Decreto de primeiro de Junho. Tomou
parte no reconhecimento que se fez as fortificações inimigas no flanco esquerdo do exercito no dia sete de Julho. Fez a marcha de flanco com o
exercito no dia vinte do dito mez de Julho de Tujuty para Tuju-cuê, onde
acampou na vanguarda junto ao terceiro corpo de exercito a trinta e um do
supracitado mes. Assistio ao bombardeio feito pelo inimigo a vinte e um de
Agosto. Marchou fazendo parte da sexta brigada de infantaria para São
Solano a desoito de Setembro. Tomou parte no combate de trez de Outubro
em São Solano. Elogiado na ordem do dia do Commando em chefe numero
cento e quarenta de deseseis com especial menção pelos feitos do mesmo
dia trez de Outubro. Assistio ao combate de vinte um do mesmo mez protegendo a cavallaria nos campos de São Solano. Marchou para Tagy, fazendo parte das forças do General Argollo a onse de Novembro, d’onde voltou
a reunir-se ao terceiro corpo de exercito e quarta divisão na vanguarda a
deseseis do dito mez de Novembro. = 1868 = Assistio aos bombardeios
feitos pelo inimigo na vanguarda do exercito, a seis, treze, quatorze, quinse,
desenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e quatro, vinte sete e trinta
e um de Janeiro, assim como aos dos dias primeiro, quatro, cinco e seis de
Fevereiro. Tomou parte no reconhecimento feito sobre as fortificações inimigas a desenove do dito mez de Fevereiro, e ao de vinte e um de Março
sobre as mesmas fortificações. Marchou com o exercito de Tuju-cuê para
Para-cuê a quatro de Abril. Assistio ao bombardeio feito pelo inimigo ao
terceiro corpo do exercito na vanguarda a sete, quatorze, vinte e um, vinte
e seis e vinte sete de Abril aos de dois a oito, aos de quatorse, vinte e trez,
vinte e quatro, vinte e sete a trinta de Junho e aos de dois e trez de Julho.
Tomou parte no combate do dia deseseis de Julho sobre as fortificações
inimigas junto ao Humaitá, onde recebeu uma contusão. Passou para o
Chaco fazendo parte das forças commandadas pelo Coronel Pedra a vinte
e seis do dito mez de Julho. Tomou parte nos combates dos dias vinte e seis,
vinte e sete e vinte oito do supracitado mez de Julho; voltou com as forças
a reunir se ao exercito em Paracuê a sete de Agosto. Elogiado na parte do
General Pedra relativamente aquelles combates de Julho, tendo sido ferido
levemente na mão direita no combate de vinte e oito daquelle mes. Marchou
com o exercito de Paracuê a desenove de Agosto. Passou a pertencer à decima brigada e quinta divisão de infantaria do primeiro corpo de exercito
a vinte e trez de Agosto. Acampou com o Exercito em Surubihy a vinte e
quatro de Setembro. Tomou parte no combate dado em Angostura em
primeiro de Outubro. Embarcou para o Chaco a vinte e dois de Novembro.
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Embarcou do Chaco e desembarcou em Santo Antonio a cinco de Desembro.
Tomou parte no do dia seis na ponte de Itororó e batalha de onse em Avahy
junto a Villeta. Foi promovido a Tenente Coronel por actos de bravura a
onse de Desembro. Tomou parte nos combates de vinte e um, vinte e dois,
vinte cinco e vinte e sete em Lomas Valentinas e assistio à rendição de
Angostura a trinta. Assumio o commando da decima brigada de infantaria
no combate de vinte um, por ter sido mortalmente ferido o Coronel
Commandante della. Foi custuso nos combates de vinte e um e vinte dois.
Assumio o commando do quinquasesimo corpo de voluntarios da Patria a
vinte e quatro. Foi elogiado nas partes dos combates e batalhas do dito mez
de Desembro. = 1869 = Embarcou em Villeta no monitor “Piauhy” fazendo parte da sexta brigada de infantaria ao primeiro de Janeiro e desembarcou na cidade de Assumpção nesse mesmo dia. Marchou com o primeiro
corpo de exercito para Luque a dez de Março e deste ponto para Lambaré
a seis de Abril. Fez o reconhecimento em Taquaral commandando a força
de infantaria e artilharia a quatro de Maio. Marchou para Luque a desenove d’onde seguio no dia vinte fazendo parte da colunna ao mando do
General João Manoel Menna Barreto contornando o inimigo pela esquerda.
Chegou com essa força a Pirajú a vinte e cinco, onde acampou reunindo se
ao primeiro corpo de exercito nesse mesmo dia. Tomou parte no reconhecimento feito em Ascurras em cinco de Julho. Marchou fazendo parte da divisão do Coronel Pedra a dez em protecção às forças do General Menna
Barreto que se achava em Paraguahy[sic]. Regressou a onse do mesmo mez
de Junho para Pirajú. Tomou parte no reconhecimento feito em Ascurras
em vinte e nove de Julho e dois de Agosto. Marchou fazendo parte da colunna do General José Auto junto ao exercito argentino a quatro de Agosto
e acampou no Cerro-Pellado nesse mesmo dia. Marchou com essa mesma
força ao mando do General Emilio Mitre a onse e a doze tomou parte no
combate protegendo o desoito de infantaria que atacou as fortificações
inimigas nas Ascurras pelo caminho de Freitas junto a lagõa[sic] Ipacarahy
a quatorze, continuou a marcha junto ao dito exercito Argentino para cortar o inimigo pela retaguarda e acampou no lugar denominado Campo
Grande junto ao segundo corpo de exercito a desoito. Marchou junto ao
exercito argentino para cortar o inimigo em Caraguatahy, onde chegou na
noite desse dia, marchou a desenove com o mesmo exercito argentino em
perseguição do inimigo até ao lugar denominado Salady onde chegou a
vinte e um, a vinte e dois regressou a reunir se ao segundo corpo de exercito
a vinte e quatro em Caraguatahy, a vinte cinco marchou a reunir se ao
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primeiro corpo do exercito e acampou junto ao rio Manduviráa vinte sete
tudo de Agosto. Embarcou com o exercito a nove e desembarcou em
Arecutaguá no mesmo dia, tornou a embarcar com o exercito a vinte, desembarcou a vinte e um tudo de Setembro e acampou na Villa de Rozario;
marchou com o exercito a oito e acampou em Capivary em desesete de
Outubro. Regressou de Capivary a onze e acampou na Villa de Rosario a
quatorze de Novembro. = Em 1870 = Embarcou com o batalhão em deseseis de Janeiro para cidade de Assumpção onde chegou no mesmo dia.
Embarcou com o corpo no dia trese de Março e desembarcou em Humaitá
a quinse do mesmo mez. Foi nomeado Cavalleiro da Imperial Ordem do
Cruseiro por Decreto de desesete de Agosto de mil oitocentos e sessenta e
seis pelos serviços prestados no mez de Maio daquelle anno; Cavalleiro de
São Bento de Aviz por Decreto de desesete de Novembro do dito anno.
Official da ordem da Roza por Decreto de quartoze de Março de mil oitocentos e sessenta e sete pelos serviços de deseseis de Julho de mil oitocentos
e sessenta e seis. Commendador da mesma ordem da Roza por Decreto de
onze de Abril de mil oitocentos e sessenta e oito pelos serviços do mes de
Outubro de mil oitocentos e sessenta e sete. Condecorado com a medalha
de merito militar pelos reiterados actos de bravura, Decreto de vinte de
Fevereiro de mil oitocentos e sessenta e nove. Official da Imperial Ordem
do Cruzeiro por Decreto de quatorze de Julho de mil oitocentos e setenta
pelos serviços prestados na guerra do Paraguay. Condecorado com a medalha geral da campanha do Paraguay na forma do Decreto de seis de Agosto
de mil oitocentos e setenta, com o passador de ouro tendo este o numero
cinco indicativo dos annos que servio no exercito em operações contra o
governo da Republica do Paraguay. Compartilhou dos elogios dirigidos por
Sua Magestade O Imperador e Camaras dos Senhores Senadores e
Deputados pelos serviços prestados nos gloriosos feitos d’armas havido no
mez de Desembro de mil oitocentos e sessenta e oito e bem assim por Sua
Alteza o Senhor Principe Conde d’Eu commandante em Chefe do Exercito
em ordem do dia sob numero quarenta e dois de seis de Janeiro de mil oitocentos e setenta pela resignação e constancia que soube se portar nas
prolongadas privações em sua estada em Lamar e Capivary. Embarcou em
Humaitá com o cincoenta corpo de voluntarios da Patria em primeiro de
Junho no Transporte Izabel com destino à Côrte onde chegou a desenove do
mesmo mez. Deixou o commando do mesmo corpo a quatorse por sua
dissolução, e em virtude de ordem do Ministerio da Guerra seguio para a
Provincia do Pará a fim de condusir sua familia para a Côrte e regressar a
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deseseis de Setembro. Por Decreto de nove de Novembro foi nomeado
Commandante do quinto batalhão de infantaria. Entrou no exercicio do
mesmo Commando ao primeiro de Desembro. = 1871 = Sem alteração. =
1872 = Embarcou com o batalhão na Côrte com destino à provincia do
Maranhão a trez e desembarcou na mesma provincia a desesete tudo de
Março. Por Aviso do Ministerio da Guerra de seis publicado em ordem do
dia do Exercito numero oitocentos e sessenta foi mandado recolher à Corte
do Imperio e seguio a vinte e nove tudo de Junho e pela ordem do dia da
Presidencia da provincia do Maranhão numero vinte e oito, tambem de
vinte e nove do mesmo mez foi elogiado pelo zêlo e dedicação com que
sempre coadjurou a mesma Presidencia na administração da mesma
Provincia. = 1873 = Por Decreto de vinte e cinco de Janeiro publicado em
ordem do dia desta Repartição numero novecentos e quatorze de trinta e
um do dito mez foi nomeado Commandante do nono batalhão de infantaria. = 1874 = Por Decreto de onse de Novembro de conformidade com o de
numero trez mil e sessenta e oito de vinte e nove de Outubro de mil oitocentos e sessenta e trez, foi promovido ao posto de Coronel por merecimento
como se vê da ordem do dia desta Repartição numero mil e oitenta e oito
de vinte e trez do dito mez de Novembro. = 1875 = Apresentou certidão de
obito de sua mulher Dona Francisca Firmina de Caldas Bello fallecida a
quatro de Junho na cidade do Recife. = 1876 = Sem alteração = 1877 =
Apresentou certidão de casamento com Dona Galdina de Vasconcelos Bello
a vinte e nove de Desembro = Em 1878 = Por Decreto de vinte e cinco de
Maio publicado em ordem do dia desta Repartição sob numero mil quatrocentos e nove de trinta e um do mesmo mes, foi transferido do nono batalhão de infantaria para o decimo quarto da mesma arma do qual apresentou se a vinte e nove de Junho assumindo na mesma data o commando do
batalhão. Em officio do Excellentissimo Senhor General Inspector dos
Corpos de Pernambuco de dois de Desembro por occasião de encerrados os
trabalhos da inspecção do batalhão foi declarado ter ficado satisfeito com
a promptidão no cumprimento das ordens expedidas pelo mesmo
Excellentissimo Senhor. = 1879 = 1880 = 1881 = 1882 = Sem alteração =
1883 e 1884 = Sem alteração = 1885 = Por Decreto de trinta e um de
Outubro publicado em ordem do dia desta Repartição numero mil um e
cento e cincoenta e seis de sete de Novembro foi transferido do Commando
do decimo quarto batalhão de infantaria para o primeiro da mesma arma.
Por Portaria de vinte e dois publicado em ordem do dia desta Repartição
numero mil novecentos e sessenta e um de trinta tudo de Novembro
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foram-lhe concedidos dois meses de licença com soldo e etapa, para tratar
de sua saude onde lhe convier. = 1886 = Por portaria de vinte e nove de
Janeiro obteve um mez de licença em prorogação[sic] da com que se achava para tratamento de sua saude, conforme está publicado na ordem do dia
desta Repartição numero mil novecentos e setenta e seis de cinco de
Fevereiro. Por Decreto de quinse foi promovido a Brigadeiro graduado
conforme está publicado em ordem do dia desta Repartição numero mil
novecentos e noventa e quatro de vinte e cinco tudo de Maio. Falleceu nesta
Côrte em vinte, conforme está publicado na ordem do dia desta Repartição
numero dois mil e dois de vinte e um tudo de[sic] Julho. = Nada mais
consta que lhe seja relativo. = 2ª Secção da Repartição de Ajudante General
em 27 de Agosto de 1886.
Liberato Jose Feliciano da Silva Helly

O diário do tenente-coronel Joaquim Cavalcanti d’Albuquerque
Bello, escrito entre 28 de março de 1865 e 7 de setembro de
1867, durante sua participação na guerra entre a Tríplice
Aliança e o Paraguai (1864-1870), é mais do que a memória
do conflito de um militar pernambucano, religioso, patriota,
gregário, familista, crítico, bem-humorado, honrado, nem
pobre nem rico, infiel e preconceituoso. O diário não só revela
como um brasileiro vivia seu tempo no Brasil do Segundo
Reinado, como também confere dimensão humana a uma
guerra que a História esqueceu de valorizar sob esse aspecto.
Seu conteúdo subjetivo, fragmentado, ordinário, e por isso rico,
oferece grande variedade de informações ao pesquisador
e a quem mais se aventurar por suas páginas.
Memória e história em um diário de guerra.
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