DUQUE DE CAXIAS

Duque de Caxias (1803-1880), conhecido como Luiz Alves
de Lima e Silva foi um patrono do Exército e militar.
Nasceu na Fazenda de São Paulo, na então província do
Rio de Janeiro no dia 25 de agosto de 1803, faleceu na
Fazenda Santa Mônica, estação de Desengano, hoje Jiparaná,
Rio de Janeiro no dia 7 de maio de 1880.
Com apenas 15 anos de idade ingressou na Escola
Militar tornando-se alferes, realizando com brilho o curso
na Escola Militar. Obteve o posto de Tenente em 1821. Tomou
parte da Campanha da Bahia lutando contra as tropas
portuguesas que se negavam a reconhecer a Independência do
Brasil. Seguiu para Montevidéu afim de combater Lavalleja
em 1825, tendo já o posto de Capitão. Sufocou a “Brilada”
em 1832.
Já no Posto de Coronel em 1839, foi incumbido de
governar o Maranhão, conseguindo derrotar a “Balaiada’.
Regressou ao Rio de Janeiro em 1841, sendo logo solicitado
para combater os revoltosos da província de São Paulo, do
qual foi nomeado Vice-Presidente. Conseguiu pôr termo à
Guerra dos Farrapos, depois de ter sido nomeado Presidente
do Rio Grande do Sul e Comandante Chefe das Forças Armadas,
que operavam naquela província; Senador em 1845.
Foi nomeado para a Pasta da Guerra em 1855, e
Presidente do Conselho em 1862; foi promovido a Marechal
Graduado no mesmo ano. Coube a Caxias um papel incomparável
na vitória dos aliados, com a eclosão da Guerra do
Paraguai. Demonstrou todo o seu gênio militar quando
assumiu o Comando da Campanha, no afastamento de Mitre.
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Após importantes vitórias, cansado e doente, retiroudo campo de luta. Retornou ainda ao Senado e foi

Conselheiro de Estado Extraordinário. Em 23 de Março de
1869, recebeu o título de Duque. O dia do seu nascimento
foi consagrado ao dia do soldado brasileiro. Seu nome era
Luiz Alves de Lima e Silva.
Por sua coragem e destreza como militar, nosso
fundador Rui Olimpio de Oliveira escolheu Duque de Caxias
como patrono de nosso grupo.
Pelo Decreto 866, de 29 de julho de 1980, foi
homenageado com a denominação do logradouro “Rua Duque de
Caxias”, no bairro Itaoca.
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