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Quatro dias em abril
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Identidade Visual de Zero Hora 
através das décadas

PIADA DO DIA

O que é colocado na mesa, repartido, 
cortado, mas não é comido?
– O baralho!

POIS É

JOÃO PEDRO SEIBEL WAPLER
 

Claro que eu não queria deixar de amar
a brutalidade dos pequenos atos

de afeto em cor nublada.

Pois bem,
você veio,

eu achei que isso fosse um sinal de alerta.

Hoje, dou comida para os pombos do telhado.

O que me incomoda é que sua alegria insólita
não quer a minha tristeza de aprendiz de 

feiticeiro.

Eu não quero alimentar ratos voadores.
Eu quero que você me ame

por mais dois meses só.

Hoje é: Dia do Cosmonauta, Dia da 
Intendência do Exército, Dia Nacional 
do Humorista, Dia do Obstetra
Santos do dia: Ângelo de Chivasso,
Júlio I, Sabas Godo, Zeno de Verona

Ricardo Chaves
almanaque@zerohora.com.br
ricardo.chaves@zerohora.com.br

ALMANAQUE GAÚCHO

Embora com episódios menos conhecidos, a Revolução 
Federalista (1893-1895) também atingiu o litoral norte 
gaúcho. A guerra civil que opôs os republicanos de Júlio 
de Castilhos (1860-1903), chamados de pica-paus, e 
os federalistas de Gaspar Silveira Martins (1835-1901), 
chamados de maragatos, deixou vítimas na região com  
os mesmos requintes de crueldade ocorridos no restante  
do Estado.Assassinatos de parte a parte ocorreram  
antes mesmo da deflagração da guerra civil. 

Em Conceição do Arroio, hoje Osório, o padre  
Manuel Paz Fernandes foi morto em junho de 1892.  
O local onde o religioso espanhol tombou após uma  
refrega com republicanos é hoje conhecido como  
Várzea do Padre e fica próximo à Estrada do Mar. 

Logo no começo da guerra civil, outro líder  
federalista foi assassinado: o major Moura de Azevedo  
foi degolado às margens da Lagoa dos Barros enquanto  
era levado preso a Porto Alegre, em março de 1893.

Combates esporádicos também ocorreram,  
mas sem maior importância estratégica. Os pica-paus  
não tiveram dificuldades em repelir os pontuais  
ataques maragatos, a maioria vindos da região serrana.  
Os confrontos não passavam de escaramuças. 

O evento mais marcante da revolução para a região  
foi mesmo a tomada de Conceição do Arroio pelos 
maragatos, já na fase final do conflito, em 12 de abril de 1895 
(exatos 123 anos atrás) – data que também marca a instalação 
da vila, em 1858. O número de atacantes era superior  
a 400 homens e tinha como líderes Vicente José Gomes, 
Leôncio Leão, José Rodrigues, José Magalhães,  
José Cristino e o folclórico Baiano Candinho.

Com o 18º Regimento de Cavalaria da cidade lutando na 
fronteira, apenas uma pequena força policial, comandada 
pelo capitão Estevão de Oliveira Brandão, defendia 
Conceição do Arroio. Brandão, que também era prefeito 
local, foi cercado na intendência e ali permaneceu, sem se 
entregar, por três noites. Enquanto negociavam a rendição 
dos republicanos, os federalistas saquearam as casas 
comerciais: roupas, botas, utensílios e duas carretas de 

charque, farinha e rapadura foram 
capturadas dos comerciantes. A 
praça central transformou-se em 
acampamento maragato.

Depois de quatro dias de 
ocupação, em 16 de abril, com 
regimentos republicanos de Porto 
Alegre, Viamão, Santo Antônio e 
Torres se aproximando da cidade, a 
força ocupante se retirou. 

Na fuga, a intendência foi 
incendiada e o gado roubado – só 
Antônio Madalena perdeu mais 
de cem bois. Oliveira Brandão escapou, mas, com o fim da 
guerra civil, foi destituído do cargo por Júlio de Castilhos. 
Um dos líderes atacantes, Baiano Candinho, foi degolado  
três anos depois de encerrada a revolução, em 1898. 

O livro Quatro Dias em Abril, do autor do artigo,  
narra os episódios da revolução no litoral.

Colaboração de Rodrigo Trespach 

Com Lucas Henriques | lucas.henriques@gruporbs.com.br | 3218-4316

Não tenho possibilidade de 
consertar nada, mas eu tenho 

a obrigação de denunciar tudo.

Chico Anysio (1931-2012),
humorista, ator e diretor de cinema brasileiro,  

cujo nascimento completa 87 anos hoje.

-Nasce, em 1863, o escritor  
Raul Pompeia, autor do livro O Ateneu.
-Nasce, em 1956, o diretor e  
produtor de cinema Walter Salles.
-O soviético Yuri Gagarin torna-se  
o primeiro homem a fazer  
uma viagem espacial, em 1961.
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HÁ 30 ANOS... HÁ 40 ANOS...

Pedro Simon 
convoca reunião

O governador Pedro 
Simon convocou 
ontem uma reunião 
com os secretários e os 
presidentes da Fiergs, 
Federasul e Farsul  
para analisar um  
acordo com a Argentina.

A lista de produtos  
do país vizinho será um 
dos temas da discussão.

Secretário visita 
locais da tragédia

O secretário da Saúde, 
Jair Soares, disse que 
ainda não é possível 
determinar a dimensão 
da contaminação 
pelo gás venenoso, 
considerada a maior 
tragédia ecológica do RS.

As primeiras  
análises descartaram a 
presença de amoníaco.

Campanha pela 
anistia é lançada

Manifestantes 
e parlamentares 
reuniram-se ontem 
para lançar um abaixo-
assinado organizado 
pelo Comitê Unitário  
de Luta pela Anistia.

O documento defende 
o direito de todos os 
brasileiros viverem 
dentro de sua pátria.

Arquibancada cai 
durante amistoso

Parte da arquibancada 
do Estádio Felisberto 
Fagundes Filho desabou 
no início do segundo 
tempo do amistoso entre 
Grêmio e Uruguaiana.

A estrutura, utilizada 
no Carnaval local, 
não suportou o peso 
dos torcedores e caiu, 
deixando sete feridos.

terça-feira, 12 de abril de 1988 quarta-feira, 12 de abril de 1978

Leia o blog:  
gauchazh.com/almanaquegaucho

Praça em frente à Igreja (hoje, catedral) Nossa Senhora da Conceição do Arroio, onde maragatos acamparam, em 1895

Major Moura de Azevedo (líder federalista de Conceição do 
Arroio) está atrás de Silveira Martins, no centro da foto


