
用葡萄牙语讲述历史6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅

读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/148/2021_2022__E7_94_A8_

E8_91_A1_E8_90_84_E7_c105_148528.htm A BALAIADABalaiada

foi um movimento subversivo irrompido em uma pequena vila

maranhense que se alastrou por toda a Província e ameaotilde.es

vizinhas. Recebeu o nome de Balaiada em referência a um de seus l

íderes, o fabricante de balaios Manuel Francisco dos Anjos

Ferreira, apelidado Balaio. Era um típico representante do

Nordeste, homem resistente, de tez morena e

cabeccedil.ccedil.ccedil.atilde.o em 1838. O Brasil atravessava o dif

ícil período da Regência, em que forccedil.avam a unidade

nacional. Sobre a época, Viriato Corrêa escreveu:"Das fases hist

óricas do Brasil, foi a Regência a mais curiosa e a mais brasileira,

por ter sido aquela em que se firmou definitivamente o cunho da

nossa nacionalidade".As divergências políticas maranhenses

estavam exacerbadas. O grupo situacionista ou conservador era

apelidado Cabano pelos adversários, que queriam confundi-lo com

o que agira em Pernambuco e no Pará. Ficava na oposiatilde.o o

Partido Liberal que ganhou o apelativo de Bentevi, em decorrência

do jornal editado por seus correligionários, propriedade de Est

êvatilde.o conseguiram ocupaatilde.o permanente.Vila da Manga,

estopim. Na pequena vila da Manga, situada na margem esquerda do

rio Iguará, distante 12 léguas da capital, em dezembro de 1838

ocorreu uma desordem sem importccedil.o do Padre Inácio

Mendes de Morais e Silva, ao passar pela vila teve alguns de seus



companheiros presos pelo subprefeito local. Entre eles estava seu

irmatilde.o conseguindo a libertaatilde.o dos prisioneiros, Raimundo

Gomes retirou-se, ameaatilde.o e os outros. A 13 de dezembro

entrou na vila com mais nove companheiros, arrombou a

prisccedil.as encarregadas da defesa incorporam-se ao bando. Em 2

de janeiro Raimundo Gomes e seu bando entraram na vila do Brejo,

onde receberam a adesccedil.as bentevis.Os rebeldes animaram-se e

conseguiram a adesccedil.a de pretos e mulatos, aliados a índios e

cafuzos, desprovidos de terras e direitos, contra os portugueses e seus

descendentes nccedil.a insurreta contava com um efetivo razoável,

dada a adesatilde.o, Pedregulho e Macambira. O movimento

ampliava-se.Raimundo Gomes tornou-se um perigo para a ordem p

ública, já que era chefe de uma revolta sem ideal, sem bandeira e

sem outros objetivos senccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ou com a

iniciativa do prefeito de Itapicuru-Mirim que contava com 40

guardas nacionais mal armados. Mas natilde.o fora solicitado a

intervir. E Manuel Felizardo de Sousa e Mello, empossado

Presidente da Província em 3 de maratilde.o conseguiu perceber a

gravidade da desordem. Marcha da morte. Havia necessidade de

providências urgentes, principalmente pelas notícias chegadas

sobre o procedimento dos sediciosos nas vilas e fazendas

encontradas pelo caminho. Eles saqueavam e destruíam tudo, em

aotilde.es isoladas e sem coordenaatilde.o. Ficou famosa a investida

do Balaio e seu grupo sobre a fazenda Angicos, em marccedil.ada,

Joatilde.o pública a fim de tomarem deliberaotilde.es exigidas pela

situaatilde.o. Teve um papel preponderante no plano de defesa da



cidade o Capitatilde.o Sabino, que obtivera experiência militar

quando participara como voluntário de campanha em Portugal,

nas fileiras de D. Joatilde.o e tendo 16 tenentes e 32 alferes, todos

comissionados por Dias Carneiro. Organizou-se também um

esquadratilde.o Sabino. Reformulou-se o plano de defesa, que

continha entrincheiramentos, tendo as mulheres recebido a

atribuiatilde.o de operar o remuniciamento. Graccedil.ocirc.de o

povo de Caxias resistir heroicamente a um cerco de 46 dias.

ccedil.atilde.o, o Capitatilde.o e acenou para os rebeldes,

fazendo-lhes uma alocuatilde.o, como se fossem partidários dele.

Pediu-lhes que se aproximassem e quando estavam na distocirc.s-se

a tocar o hino nacional com uma pequena flauta. Diante do

estarrecimento dos balaios, ouviu-se a descarga de um tiro de

canhacirc.nico geral. tinha sido deflagrado o último cartucho das

forordm. de julho de 1839), os balaios, empolgados com a

lideranccedil.ada no atilde.o a Sccedil.ccedil.atilde.o se entendiam

bem. As ambiotilde.es pessoais sobrepunham-se ao interesse

comum. Depois de dominarem determinada regi&atilde.o e

gastarem seus recursos, os balaios deixavam-na em busca de outra
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