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Documento n.? 122
Municipal d'l V 1111.11" 1III mo e Ex.

mo

Snr. A ~am::a V Ex' datad <lI 111di 1
. foi presente o officio t J tido a obm dll I 1111111

p~ a 9.uDe~mar ual o andam~nto que e~ nda llhlit'l I di 'li I
P~~a lU :~m sei~centos mil reis. p~la F:~al para ~(IIIIIIII/IIIII
xt1. Ia o 'do o parecer da Oommissão eSPtem de inf'OI'lIl1l,I' /1e. r OUVI, bros I

d de entre os seus mem 'fi de crand 1110111,/111 ~
UC>mea a'a do Canal desta V~I~a,. tare a mo'" Jara OH dl\ 1111111':IQe

a ~bluteis para este Município e me: se \em d(HPIIIIIII",1
l).~ mms actual Serviço e 110Sconst~ q~ Reis tr Z(lIIIII" 1111

~~ j~r~~leiros trabalhl~dores ~aqu:;I~I~ndeo ainda] (iHI li i 1111,
-1 uatro centos e cmcoen , . se está despout 11111li,

Itll q "1 quinhentos e cinccenta qu~. metade do !tIl/li dll I
~b;:p~~a grande difficuldade dO~~~ o ItelT~no arenozn d \MII,'"lt '

- . o centro por causa e ue correm Plllo 111,11
m~\paI~m as chuvas e mesmo as adgoas ~lperficie dClJlOlld111/1I
ln~ll o c c aredes dos lados pon .o a . isso seria 1'1'1\1\11I1111
n:11.nOrO;1l~s ·~o o intulha a obra feita, por. leies dos IndllM 1111"I

iI~:~~~~,~.'d, Smiç". faS'~~'ç:'h~a;':'tan"d O,!,,,,,, " :' ,
m~tneira de húa ~'ampa, cUJO ~ ficaria de hua vez f It:O I r,"
aSsim evitaria o mtulhamdento'te da beira mar para o 1111,"a a Porque metade a pl1l ceder a navegue: O I 1I-cauz . ior para con t II II

1Ici de hum rebaixo ma . h' Quanto a mo'( I I
~a enos com as mares c ela~. . e antanozo 1,11111,

~~a~i~Oet~a alem de ser terreno :a::e~m~:is )igada qUI! 1I I,
tes de barro o outras d . dmitte a nav g"1I1,\11"li

m~s par 01' isso com mares cheias a He ar tanto 111111
b~rranca O P - da dita metade. P U" 1'1111I
llQas em toda .exte~çao huma obra tão util, e que 1' 'I'
pl.'over a continuação de nder tanto quanto se t 111I I
u~ será percizo talvez despe V Ex' continuarú IL 1'"
dQ o e esta Camara, certo do qU:i oens como té o pl" V.lllllt

' seus auxílios e boa despu ç duetos pam ella tnl" /I~Z·moSa olicaudo-Ihe mais alg~u~s 'pr~um Canal tão illl,lllI
"'to, . ~~r de ter nosso Município d V Ex" que (11 1

11
: ~ã~I~~ssara de bom dizedr ao ~l~xae Passo da Citdl""II' "Id Deos guar e a .. de 11 <I, II Ire e guar e., m Sessão Ordman~ . I
ci ):lal da Villa de Iguappe ~ , .dente desta Provincia cl Hn,l;I
1~35. IUm

o
Ex

mO

SUl'. lezl
o

uim de Souza: Castro , , I
~- l Duarte da Costa. J, aq R' Luie Alvares (/'I/~>:L anoe R ,+ l Dias dos eis,A ':#donio Neves. aJae d
JQze Bonifacio de A ndra e.
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D0cumento n.s 122

A Camara lvIunicipltl desta VilIa considerando que a concluzão
do Canal de Communicação da Ribeira com o mar pequeno, he
o~jecto dos votos de todos os Cidadaoens, que se interesse pelo au-
g'mento e bom ser deste Municipio e observando que se acha aquella
obra paralisada por falta de hua quantia do dinheiro alias limitada
Segundo as circumstancias do Paiz, resolveo appellar para o Pa-
tl'iotís

mo
de todos os seos Concidadaons e por tanto elIa Os convi-

da para hua reunião na Salla de Suas Sessoins no dia 1. o do futuro
mez de 9

b
ro as 10 horas da manhã, afim de que ahí em gel'al Con-

celho se adoptem os meios, que parecerem convenientes para se
levar 11 dezejada concluzão aquella obra de tanto e tão grande in-
teresse. A Camam pois espera que seos Concidadaons terão a
complacencia honroza de ar:.nuir ao prozente convite, que eIJa lhe
faz para tão uril e justo fim. Villa de Iguape. 22 de OutUbro de1835.. jlf"anoel Duarte de Castro.

Documento n. o 124

Camara Municipal da Villa de Iguape. Sess:lO eXüo0a_
olodinaria de 1, o de Novembro de '18a5

Prezidencia do Snr Castro. N.o 262.

Reunido seis senhores Vereadoros, Andrade, Almoida e Cruz,
li'ranco, Dias Reis, Poniche e Silva, faltando Com cauza o Sllr.

l"ezidente Castro, ocupou a cadoira de Prezidento na forma da
Lci o Snr Andmdo: sobre a meza hum officio do Secretario, fal-
tando este Com parte de doente convidou o Sr Prezident6 ao

reado
r

Silva. para OClipar oste lugar, e tomando aCento
brio o SI' Prezidonto a Sessão e declarou que o moti \'0 dell

a(1"11 tratar-se dos meios e maneira de dar-se andamento a obra
o Canal que communica a Ribeira com o mar pequeno desta
iIIa para o que foi em Sossão do 15 de Outubro proximo pas-
do marcado hoje para tratar-se deste objecto, e igualmente do-

brado convocar-so os Povos como asím se praticou, conserv1l.n_
(J·se a Camara reunida a espera que comparecessem os cidadões
al'a decidir·se do hum negocio de tanta ponderação e in teresse

Municipio, não pode ter essa saptisfacção porque apenas com_
RI'ccião. trez cidadões. Ponderou o SI' Prezidente qual deveria
r li marcha desta Camara em semelhantes cazos devendo-se to-
IlI' algumas medidas que vencesse 08 obstaculos que té aqui tem

rrido com aquelIa obra quo afiança tantas felicidades e que trará

·,



- 416 -

de pasiones iniemperantes, mal auenido con la disciplina, vqj -
taba en el reiiro ; hombre sin equiiibrio moral ;» Basta.

Apenas um batalhão, o 5.° de Olasabal, heroe de Pechincha
fazia de «buena ó mala gana», por cumprir o seu dever, até qu<
afinal tambem deu meia volta para a rectaguarda, recuando par/\
fi 2. a linha. (1),

li'raqueando o inimigo, comettendo faltas insanaveis; desguar-
necendo o seu centro e chave de posição, para socorrer a sua 08-
querda compromettida, e sacrifica da por Laguna e Lavalleja,
aproveitou-se habilmente o u:eneral brasileiro desse feliz momento
tactico e organisou uma columna tão forte e irresistivel qne nos
desse a victoria definitiva.

Para isso tinha concorrido até aqu elle momento com a ob-
servancia dos preceitos seg-uintes:

1.0 Conservou a liberdade de acção propria e limitou SC\1l-

pre a do inimigo, nas marchas estrategicas e evoluções tacticas,
2.° Impoz a vontade propr ia ao adversario, e fel-o de modo

a não soffrer a delle nas marchas estrategicas e n as mano bras
do campo de batalha.

3.° Economisou suas forças, em beneficio da massa que ia
operar então no ponto convenientemente escolhido e que era O
centro e a chave das posições inimigas no momento favoravol
para occasionar o lance decisivo.

Esta é a synthese da Campanha da Cisplatina, observada
pelo exercito brazileiro: esta é a fórmula scientifica que nos
deu g-anho de causa, vencendo á barbaria e á iguorancia.

Verificados o successo e a impressão que nossas armas fazi-
am ao inimigo, organizada a forte c olurnna de 3 batalhões de in-
fanteria, flanqueada por 1 brigada de cavallaria e 2 boccas d
fogo, ella in vestiu galharda (2) e ameaçadora para a colinu
opposta onde estava o inimigo, o qual, celére, arrojou sobre 08
110SS0S tres compactas divisões de cavallaria, ao mando do
Oli veira e Ignacio Ouribe. (3)

Foram rechassados com perdas muito sensiveis, na beira da
sanga divisoria , (4)

(1' E _ Quesada em sua citada obra dizia pg. 69, que antes de principiar a bat n
lha, Alvear dirigiu-se ao coronel Olazabal, coronel do s. o de Infanteria e lhe disse: CO-
ronel, faça-se matar com seu batalhüo , ao que o citado Coronel respondeu: sim. G(WO-
ral todo O meu sangue e o destes valentes aqui se derramará», Entretanto ...

(2) !'rigeiro obra citada: La columnn brazileira traia formidable ataque. Outro nu,
ctor e poeta diz: « De agudas bayonetas erizada rodeados dei caüõn sus batalloncs.

(3) Este officia! para melhor fugir, chamando aos argentinos seus soldados, (11\
miseraveis e covardes arrancou suas dragonas, pera não ser conhecido e persegultlu
pelos brasileiros. que mais tarde o apriaionaram bem como ao com mandante Mellllli~,

4) Comprovado o pessimo terreno para a cavallariá e excellentc para a nossa In.
fanteria: mas 'lnal é o terreno mau para Uma boa ínfanteria ?

/



VLCTORIA TACrICA. -A infantarii b rasileira, em qundrados, repelle a cavallaria Argentina
e Oriental em suas cargas mediaveis. Vid. pgs. 404 e 417.


