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para o início da Revolta da Armada?

Fonte 1
FORTALEZA DE SANTA CRUZ – Veio esta manhã á fortaleza o 1º tenente
Francisco de Souza Pinto trazer-me o seguinte officio da parte do Sr. Almirante
Custodio de Mello:
- No manifesto que dirigi á Nação allego a conducta inconstitucional do Sr.
Vice-presidente da Republica e a sua política anti-patriotica e sanguinária nos
Estados, principalmente no Rio Grande do Sul. Todos os navios e as forças
navaes d’este porto se collocaram ao lado da Constituição, que defendo. A única
fracção d’essas forças que hesitara, a fortaleza de Vilegaignon acaba de
communicar-me que tomou a resolução de não hostilizar-me e de assim o haver
declarado no quartel-general da armada.
Toda a população da Capital Federal é favorável á nossa causa, que é a
causa nacional. A propria guarnição de terra, que por espírito de classe, parece
apoiar o Sr. Vice-presidente, está tacitamente dividida, e só quem não tem um
conhecimento exacto do espírito tambem de classe dominante na marinha
nacional e de patrióticas tradições, poderá duvidar de sua idealidade de
conducta em face da Constituição violada. A vossa resolução de imitar a nobre e
patriótica resolução da fortaleza de Villegaignon tirarão do Sr. Vice-presidente
da Republica o ultimo pretexto para continuar a manter-se ilegalmente no
governo da Nação.
Nestas condições, eu resolvi convidar-vos a vos pronunciardes entre a
Constituição e o seu violador, entre a continuidade do derramamento de sangue
de irmãos e a pacificação da família brasileira, reiterando aqui a declaração que
fiz no meu manifesto de que não quero o poder. Aguardo até hoje á tarde a
vossa resolução para servir-me de governo. – Custodio José de Mello,
contra-almirante.
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Fonte 2
Á Nação Brasileira
Desde o dia 6 do corrente mez, a população d’esta capital e a do paiz
assistem com dolorosa surpresa ao espetáculo da sublevação de uma parte da
esquadra nacional, sem que possam perceber, nas resoluções revolucionarias
dos rebeldes, a menor suggestão do bem publico, nem a mais simples
inspiração patriotica.
A serie de factos que d’ahi para cá se tem dado, creou essa situação moral
em que está o paiz, em face da qual não devo ser indifferente, como primeiro
magistrado da nação, para vir fallar perante o povo brasileiro, de quem, n’esta
mesma emergencia, tenho recebido as mais sinceras provas de dedicação e
confiança, com as quaes ainda mais forte me julgo para manter inalteravel a
ordem publica d’esta capital.
Para isso tenho em derredor da auctoridade legal e constitucional, que
represento, além do prestigio moral da nação, a lealdade da força publica, em
cujos membros exclusivamente domina n’este momento o mais sincero
sentimento de dever cívico.
Manterei illeso o principio da auctoridade e o respeito á lei, não
consentirei em actos de depredação e anarchia, que possam prejudicar os
interesses das classes sociaes, a quem peço conservem-se calmas e confiantes
na resolução em que estou, de defender, não só esses interesses, como a honra
e o brio da nação.
Capital federal, 13 de setembro de 1893.
- Floriano Peixoto
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Em que se baseia a sua resposta?

Fonte 3
Cidade do Rio
Estamos n’um momento critico para as instituições republicanas. De um
lado, a armada prompta a reagir contra o despotismo do presidente da
Republica, do outro, o poder dictatorial a impor-se a onda patriotica que que
invade de surpreza os reductos do dictador.
S. Ex. o vice-presidente da Republica julgou-se mais forte do que
realmente era. Antheu procura os musculos da terra para lhe darem a força de
que carecia para a lucta com o filho dos deuses.
Quem é o prejudicado n’essa emergência terrivel? S. Ex.?
Não. Os que o arrastaram aos erros e aos crimes commetidos durante
dous anos de governo? Não. A curvatura dos seus aduladores? Não. Aquelles
que se fizeram republicanos por interesse, por amor ao estomago? Também
não. E´a propria Republica – essa céga que anda de mão em mão.
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O PAIZ
Está n’este momento em jogo a existência das instituições a cuja Victoria
dedicamos todos os esforços da nossa intelligencia, todas as impetuosidades do
nosso coração. Não as podemos abandonar n’este instante, expostas á sanha, á
leviandade, á ambição pessoalíssima de qualquer agitador, por mais espesso
que seja o reducto em que os seus inconscientes adversarios se acastellem. Dito
isto, á laia de preâmbulo, exponhamos as causas da nossa reprovação.
Está o Sr. Vice-presidente da Republica fora da lei? Attentou o chefe do
Estado contra o exercício de algum dos órgãos da soberania nacional,
coagindo-o, ou anallando-o? o honrado marechal Floriano é uma auctoridade
legal. Pelo assentimento do Congresso, cuja decisão deve ser acatada como uma
manifestação da soberania, elle constituiu-se o depositário de um poder, contra
que nenhum individuo ou nenhuma corporação póde attentar, sem faltar aos
seus deveres cívicos, ás suas obrigações de patriota.
A revolta contra a sua auctoridade, exercida até agora dentro da esphera
constitucional, torna-se por isso mesmo uma revolta não contra a sua pessoa
exclusivamente, mas contra os poderes politicos da Republica, pertubada no seu
funccionamento, a ameaça nos seus esteios fundamentaes por essa indisciplina
sediciosa, que no seu bojo contém a negação anarchica dos princípios de
legalidade e ordem, base de toda a sociedade policiada e culta. Se tentarmos
perscrutar os seus motivos, os seus factores especiaes, nada em verdade
encontraremos que a legitime, que a antepare contra a censura nacional, que a
fortaleça d’essas attenuantes Moraes, invisiveis ao nosso criterio de julgadores
contemporaneos.
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JORNAL DO BRASIL
Publica a rezenha dos acontecimentos e os seguintes manifestos:
Concidadãos – O movimento revolucionario de 23 de novembro não teve
outro fim senão restaurar o regimen constitucional e a acção dos poderes
constituidos, que o golpe de Estado de 3 de novembro aniquilava com assombro
geral da nação e, principalmente de todos quantos eram responsaveis pela
formação do governo republicano.
A dictadura de 3 de novembro não visou outros intuitos, com effeito, que
o da irresponsabilidade da administração na questão financeira da Republica: se
por um lado acenava ás ambições inconfessaveis e aos interesses menos
legitimos, por outro abatia o caracter nacional, ludibriava-o, fazendo crêr que a
nação, incapaz de crear para si instituições livres, e de viver á sua sombra,
recebera submissa e sem protestos o jugo de uma autocracia que era um
vilipendio e significava uma humilhação.
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O TEMPO
Está no domínio publico o facto anormal e condemnavel de mais uma
revolta contra os poderes constituidos da Republica.
Grave, mais que grave, acabrunhadora – é a situação d’este povo em face
desse movimento criminoso, dirigido pelo Sr. Contra-almirante Custodio de
Mello, que ainda hontem foi governo, partilhando ao lado do vice-presidente da
Republica, a quem hoje combate, das maiores responsabilidades.
Diante de tão estupendo acontecimento, que engolpha nossa pátria em
um oceano agitadissimo de incertezas, de difficuldades e quiçá de luctas
tremendas, é licito perguntar:
Qual o ideal ao menos apparente dessa revolta? O que pretende o Sr.
Contra-almirante Mello? Em nome de que principios, em prol de que interesses,
que não seja o seu interesse proprio de governar fora dos meios
constitucionaes, - assume S. Ex. a tremenda responsabilidade de quebrar a
disciplina no seio da corporação onde, amanhã, como hontem, sómente a
disciplina lhe póde dar a auctoridade precisa, e o respeito devido aos seus
bordados de almirante?
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Fonte 7
A’ nação
Diante da attitude francamente dictatorial assumida pelo Sr.
Vice-presidente da Republica, que, levado ao poder em nome da restauração da
Constituição Republicana de 24 de fevereiro, a tem calcado aos pés, sem o
menor escrupulo, já annullando affrontosamente a autonomia dos Estados, os
principios federativos, a propria honestidade política das fórmulas republicanas,
negando sancção á lei que o incompatibilisava para a reeleição presidencial; já,
dividindo o paiz em vencedores e vencidos, esbanjando discrecionariamente os
dinheiros publicos; já, finalmente, mantendo caprichosamente a lucta fratricida,
que ensangueuta o sólo rio-grandense, a despeito dos votos da pacificação,
universalmente manifestados pela nação; nós, representantes da soberania
nacional, membros da opposição parlamentar, acreditando traduzir a opinião
dos nossos collegas, tinhamos um caminho a seguir digno da Republica, que
representamos – a resistencia, que é um sagrado direito dos povos livres, á
oprressão, desde que foram esgotados os meios constitucionaes e legaes.
Em consequencia, não trepidamos em concorrer com os nossos esforços,
para secundar o patriotismo d’aquelles que, acompanhando o bravo almirante
Custodio José de Mello, querem restabelecer o dominio da paz, dentro da
Constituição e das leis, e salvar os santos principios republicanos, como
elementos essenciaes do nosso progresso.
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