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                                                   Cel Cláudio Moreira Bento 1 

 

A obra A Saudade na Guerra do Paraguai(UFRJ, Itaguai, 1991), de Affonso Celso Vilela de Carvalho, 

resgata ali os textos dos 40 números de A Saudade, jornal literário e noticioso que circulou no seio do 

Exército Brasileiro em Operações na Guerra do Paraguai, com o apoio do Marquês de Caxias e impres-

so na Tipografia Movel do Exército. Ele abordava a vida social em campanha, mas lhe era vedado tratar 

de assuntos de Administração e Operações do Exército. Dele só se sabia por Dionísio Cerqueira em 

suas Reminiscências... que "os exemplares de A Saudade impressos no Exército desapareceram 

no torvelinho da morte de grande parte de seus colaboradores". Mas, agora, sabe-se que a 

Biblioteca Nacional possui sua coleção incompleta, bem como a de seus irmãos castrenses O Militar 

(1851) e O Soldado (1881), que no Império estiveram a serviço da defesa dos interesses da Família 

Militar brasileira, postergados. 

A Saudade nos traz revelações curiosas: o Ten Cel Hermes, pai do Marechal Hermes, além de 

comandante do atual Regimento Mallet, era compositor de músicas sacras e as regia, executadas por 

bandas militares, em missas celebradas nas três capelas do acampamento de Tuiuti; Caxias 

condecorando a bandeira de uma heróica unidade, com a medalha que o Imperador havia tirado de seu 

peito e com a condição de que ela ali permanecesse até a morte do último membro da unidade; a 

construção do Teatro da Vitória, atrás do Batalhão de Engenheiros, com decoração do Cap. Floriano 

Peixoto;e  o trabalho de um grande capelão do Exército, o capuchinho Fidélis D'Avola, uma espécie de 

Frei Orlando naquela guerra; uma grande festa no atual Regimento Mallet, em honra de sua padroeira. 

N.S. da Conceição, com a presença de Mallet e na qual foi oferecido um jantar em que foi "servido um 

copo d'água aos oficiais e convidados", como então era costume e sinal de refinamento social. 

A Saudade divulgou amplamente no seio do Exército em Operações alentado e substancioso 

documento doutrinário, "Os Exércitos Modernos", de análise histórica da evolução da doutrina militar 

das grandes potências, que vinham fazendo largo uso militar dos telégrafos fixos  e móvel, da fotografia, 

da ferrovia e dos balões cativos. Melhoramentos que logo a seguir Caxias começou a introduzir no 

Exército, à exceção da ferrovia, que correu por conta da Marinha para o apoio logístico da Esquadra 

contra Humaitá. Caxias, em certa altura, tirou proveito da via férrea que encontrou no Paraguai. 

A Saudade teve sua fase áurea nos seus 29 números editados em Tuiuti, na fase de estabilidade 

da frente. Adormeceu durante as operações de Tuiuti à Assunção, onde ressurgiu sem apoio oficial e 

com este apelo saudosista: "Quem há por aí nestes restos venerandos do Exército cheio de 

serviços, fadigas, glórias e mágoas que não se recorde de A Saudade de Tuiuti? 

O jornal A Saudade é sem dúvida, em sua fase de Tuiuti, um ancestral do nosso Noticiário do 

Exército. 

                                          1 Presidente da FAHIMTB e Jornalista 

 

 

 


