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A abdicação do Imperador D. Pedro I gerou uma atmosfera político–social instável e de 

incertezas em relação à integridade do Estado Imperial. Temendo que ocorresse o 

mesmo que ocorreu nos antigos vice-reinos espanhóis, a elite política do Império do 

Brasil tomou medidas para conter a difícil situação que a abdicação de D. Pedro I 

causou. Dentre as várias medidas tomadas pelos estadistas destaca-se a criação da 

Guarda Nacional, que é objeto da presente pesquisa. A criação da Guarda Nacional foi 

uma medida encontrada pelos estadistas como forma do Estado ter a disposição um 

poder repressivo que fosse leal ao governo, uma vez que os estadistas tinham medo de 

que o exército ficasse ao lado do antigo monarca. Além disso, a função principal que a 

Guarda Nacional deveria desempenhar eram atividades de caráter policial, fazendo 

rondas nas ruas da cidade para manter a ordem, estar presente nas festas e outras 

solenidades que eram realizadas. Mesmo sendo uma instituição que esteve presente em 

larga escala medida na vida política do Império e ajudou na consolidação do Estado na 

primeira metade do século XIX, há poucos trabalhos sobre a mesma. Por isso pretendo 

analisar a atuação da instituição no processo de consolidação do projeto centralizador do 

Estado Imperial, bem como os sujeitos que foram oficiais da guarda e que participaram, 

direta ou indiretamente, nesse processo de construção de uma hegemonia política na 

província do Ceará. Através da analise da documentação referente à Guarda Nacional 

como livros de matricula de oficiais, cartas aos comandantes militares da província, 

relatórios dos presidentes da província e as leis provinciais. A partir dessas fontes 

pretendo observar a relação entre oficiais da instituição e políticos locais, bem como a 

relação da instituição com as demais forças de caráter militar presente na província. 
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Introdução 

Os estudos relacionados ao Brasil Monárquico, sobretudo aqueles relacionados 

à primeira metade do século XIX, estão entre os principais temas abordados pela 

historiografia brasileira. A maior parte da produção historiográfica em relação a esse 

período está ligada a “história política”, a análise da constituição dos partidos políticos, 

aos discursos proferidos pelos grandes estadistas e outras narrativas referentes às 

discussões realizadas nas diferentes Câmaras e nos Ministérios. Tão grande quanto às 

produções em torno da história política são aquelas referentes às revoltas ocorridas 

nesse recorte cronológico (primeira metade do século XIX) contra o Estado. Tais 

trabalhos seguem uma estrutura metodológica semelhante a aquelas utilizadas pela 

“história política”: faz uma narração dos conflitos ocorridos, elege os grandes 

“personagens envolvidos”. 

Tais produções historiográficas seguem a tradição iniciada pelo IHGB 

(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), que tinha como objetivo produzir uma 

história nacional que, no campo do simbólico, pudesse passar uma idéia de nação a 

população do recém-criado Império do Brasil, ou nas palavras de Benedict Anderson, “a 

Nação nada mais é do que uma comunidade imaginada”
1
. 

Com as transformações ocorridas no domínio historiográfico, essas abordagens 

“clássicas” perdem espaço para analises que levam em consideração os aspectos 

econômicos do período, mas não atentando para outros fatores que influenciam a 

economia além do sistema político
2
; outros preocupados em observar que a 

configuração político-social do Brasil vem de uma longa duração, herança do sistema 

político-administrativo Português
3
; alguns outros focalizam as questões relacionadas 

aos aspectos referentes à cultura, religiosidade, festas populares
4
. Dentro desse contexto 

de mudanças no campo historiográfico, podemos destacar que os trabalhos referentes à 

escravidão tiveram uma verdadeira reformulação tanto em sua metodologia como em 

                                                 
1
 ANDERSON, Benedict R. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
2
 Dentre os vários trabalhos que se enquadram nesse perfil podemos destacar o trabalho de Nelson 

Werneck Sodré, Formação Histórica do Brasil, bem como o trabalho de Caio Prado Jr., Evolução 

Política do Brasil e História Econômica do Brasil. 
3
 Podemos destacar o trabalho de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, como a obra de Sergio Buarque 

de Holanda, enfatizando, sobretudo, o seu livro Raízes do Brasil. 
4
 Esse tipo de produção inicia-se com os trabalhos de Gylberto Freire em relação à sociedade brasileira, 

numa perspectiva de caráter antropológico. Com o advento da “História Cultural”, novas abordagens 

referentes não só as manifestações culturais, mas também as questões relacionadas a identidades culturais 

de grupos que até então não eram objeto de análise pela historiografia. 



 

suas concepções teóricas, resultando em novos tipos de abordagem
5
 que contestam toda 

uma produção anterior, baseada em aspectos relacionados em teorias raciais e 

deterministas, características do fim do século XIX
6
.  

A história política
7
 também passou por essa mesma renovação historiográfica. 

Os novos trabalhos levam em consideração outros pontos que anteriormente eram 

desprezados, como as relações culturais, a vida cotidiana das pessoas, as questões 

referentes à identidade. Essa virada na história política também aumentou o leque de 

fontes utilizadas pelo historiador. Os partidários da antiga história política utilizavam 

exclusivamente fontes relacionadas ao governo, mas a partir da mudança 

historiográfica, fontes como as propagandas, músicas, filmes e literatura passaram a dar 

novas e melhores contribuições para a análise de problemas cujo foco se desenrola no 

âmbito do político. Nessa mesma direção os estudos referentes a conflitos e guerras, 

uma “história militar”, ressurge sem a carga positivista que durante muito tempo lhe 

fora atribuída, passando a dar conta de questões como às relações entre as forças 

militares e a sociedade civil, a formação do pensamento do militares, sua participação e 

influencia nos domínios da política e outras mais
8
. 

   

Repensando o Período Regencial 

As mudanças que ocorrem na historiografia permitem-nos observar como 

mudam as interpretações e a noção que temos de determinados períodos históricos. 

Desejo destacar especificamente a mudança que vem ocorrendo, em relação ao período 

Regencial. Tal período era retratado como uma anomalia considerando a forma de 

governo que se estabeleceu durante toda a extensão em que o sistema de governo 

                                                 
5
 O conceito de “resistência” utilizado por João José Reis e por Sidney Chalhoub causa um enorme 

impacto nas produções referentes à escravidão, pois até então as produções sobre a instituição escravista 

não havia espaço pra preocupações em relação à constituição das famílias escravas e nem pelos 

mecanismos encontrados pelos cativos de tentar escapar as regras que lhes eram impostas. 
6
 As produções historiográficas saídas do núcleo de estudos sobre escravidão da UNICAMP na década de 

1980, sobretudo no seu fim, contestavam as abordagens propostas pela chamada “Escola de Sociologia 

Paulista” da USP. Fernando Henrique Cardoso era um dos intelectuais que faziam parte desse grupo e o 

seu trabalho, A Escravidão no Brasil Meridional, era um trabalho que reforçava a idéia de que os cativos 

não possuíam qualquer capacidade de se sublevar contra a dominação e de que os escravos eram uma 

espécie de matéria inerte sem vontade própria. Tais produções desses intelectuais ainda guardavam 

resquícios das antigas abordagens influenciadas pelo conceito de raça e de determinação do meio 

ambiente. 
7
  Ver REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro, RJ. UFRJ, 1996. 

8
 Ver WEIGLEY, Russell F.. Novas Dimensões da História Militar. Rio de Janeiro, Biblioteca do 

Exército, 1982. Outro trabalho interessante como exemplo dessa renovação historiográfica é MC CANN, 

Frank D. Soldados da Pátria: história do exército brasileiro, 1889-1937. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 
 



 

centralizado do Império perdurou. Era muito comum caracterizar a Regência como um 

período marcado por conflitos, um período de caos político, cuja única solução viável a 

tal situação seria a centralização política. 

Trabalhos recentes começam a contestar essa visão
9
 que fora construída, 

resultando em novas abordagens muito interessantes e que nos permite refletir sobre 

determinadas possibilidades de se estudar o período que até algum tempo atrás eram 

impensáveis. Dentro dessas novas possibilidades de pesquisa, está inserido o objeto de 

estudo do presente artigo. 

 

O porquê da Guarda Nacional 

O recorte temporal que este artigo pretende dar conta inicia se com a abdicação 

de D. Pedro I, em 1831, sendo esse ano aquele em que se inicia o governo das 

Regências, sistema esse que perdura até os anos de 1840, quando D. Pedro II assume o 

governo do Império através de um golpe que ficou conhecido como “Golpe da 

Maioridade”, mas que volta a funcionar quando a saúde do Imperador esta 

comprometida e sua filha, a princesa Isabel, assume o controle do Estado 

temporariamente. O recorte estende se até 1850, onde serão estudados os primeiros dez 

anos do governo de D. Pedro II, década essa marcada pelas revoltas liberais e pela 

conciliação entre Liberais e Conservadores que perdurará por quase duas décadas sendo 

um período de relativa estabilidade política do Império. 

O objeto do presente artigo será uma instituição que foi criada juntamente com 

a Regência: A Guarda Nacional. Pretendo discutir os debates e o momento histórico em 

que tal instituição foi criada, bem como quais os objetivos dos estadistas ao criar a 

Guarda. Esse estudo focará como se deu a criação da “milícia cidadã”, como era 

conhecida a Guarda Nacional por seus contemporâneos, na província do Ceará. Além de 

observar esse processo de criação da Guarda na província, pretendo analisar como a 

                                                 
9
 Dentre tais trabalhos destaco como bastante pertinentes dessa revisão do período Regencial a análise de 

Miriam Dolhnikoff, O Pacto Imperial: Origens do Federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Globo, 2005.  Nesse trabalho a autora argumenta que a centralização não era a única saída possível como 

modelo político para a constituição do Estado. Além disso, para a autora o período das regências (1831-

1840) surgiu de um processo em que políticos liberais insatisfeitos com as medidas absolutistas de D. 

Pedro I, articulam se para adotar medidas contra essa situação. Assim muitas das medidas aprovadas 

pelos deputados durante a Regência já vinham sendo debatidas anteriormente. Também é bastante 

pertinente a análise de Wlamir Silva, Liberais e Povo: A construção da hegemonia liberal-moderada na 

província de Minas Gerais (1830-1834), cujo foco de análise se pauta em relação à construção de uma 

hegemonia política na província de Minas Gerais, construção esta que envolve todos os centros de poder 

em um determinado projeto político liberal que estava em consonância com a mesma disputa em âmbito 

nacional. 



 

instituição atuou nos jogos políticos da época, pois sua criação estava atrelada a um 

objetivo de centralização políticas das diversas elites provinciais em torno do governo 

do Rio de Janeiro. Corroborando com essa discussão em nível nacional, pretendo 

observar como a instituição ajudou no processo de configuração de uma elite 

hegemônica na província, que possuía vários centros locais de poder lutando entre si. 

Outro ponto também importante a se pensar em relação à instituição é o seu 

poder simbólico, pois falar em “Nacional” em um contexto que se tem um novo 

processo gerido pelo Estado com o objetivo de criar um sentimento de pertença que 

excluísse o elemento luso de tal processo de identificação. Nessa mesma linha o objeto 

de estudo também permite questionar questões referentes à cidadania no Brasil da 

época, uma vez que os integrantes da milícia eram “cidadãos”, sendo que havia 

“cidadãos e cidadãos” naquele contexto histórico. 

 

Guarda Nacional: A milícia cidadã 

A criação da Guarda Nacional foi uma medida encontrada pelos estadistas 

liberais do Império, que ascenderam ao poder após a abdicação de D. Pedro I, para 

poder contar com uma força de coesão que lhes fosse confiável, pois havia o temor de 

que o exército apoiasse o retorno do antigo monarca e derrubasse, por força das armas, 

o governo que assume logo após o ocorrido de sete de Abril de 1831. Desse modo, os 

políticos conseguiram aprovar a lei que regulamentava a criação da Guarda Nacional 

ainda no mesmo ano. Ao mesmo tempo, o Estado começou uma política sistêmica de 

desmantelamento do exército regular
10

, chamado de 1
a 

linha, completando essa 

reestruturação do seu aparelho repressivo com a extinção das antigas milícias e 

ordenanças de origem colonial.  
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 Ver CARVALHO, José Murilo de.  A construção da ordem: a elite política imperial; Teatro das 

sombras: política imperial. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. ; CASTRO, Jeanne 

Berrance de. A milícia cidadã: A Guarda Nacional de 1831 a 1850. São Paulo, Editora Nacional, 1977. 

DORATIOTO, Francisco. General Osorio: a espada liberal do Império. São Paulo, Companhia das 

Letras, 2008. ; ____. Maldita Guerra. São Paulo, Companhia das Letras, 2002. 

A configuração do sistema político do período regencial teve um caráter quase que republicano e para 

garantir tal estado de coisas os políticos optaram por um governo que não se apoiasse em exércitos fortes, 

pois o exemplo das repúblicas da antiga América Espanhola, em que grupos de caudilhos apoiados por 

exércitos tornavam aquelas regiões politicamente instáveis e envolvendo–se em constantes conflitos. 

Desse modo durante quase toda a década de 1830, o governo do Império do Brasil utilizou se de uma 

política sistemática de enfraquecimento do exército regular, pois temia que os militares pudessem tentar 

tomar o poder através de algum golpe de Estado ou apoiassem a volta de D. Pedro I. Tal política de 

enfraquecimento só vai mudar quando o Império tem de lutar contra a Farroupilha e quando se observa 

que a situação política na região do Rio da Prata poderá gerar um eventual conflito entre as nações que 

tinham interesses e negócios na região. 



 

Nas províncias mais próximas a corte do Rio de Janeiro os corpos da Guarda 

Nacional foram rapidamente formados, pois nessas províncias estava a maioria daqueles 

que fizeram oposição a D. Pedro I e necessitavam da milícia para controlar a situação 

gerada pela abdicação, pois em caso de qualquer sublevação por parte da sociedade o 

poder repressor estava lá para se fazer valer a ordem instituída.  

Ao analisar o caso dessa instituição na província do Ceará, observa-se que o 

processo que se processo de formação difere da maneira ocorrida no centro-sul do 

Império. A Guarda Nacional não fora criada de imediato na província, além disso, a 

instituição concorria com outro tipo de organização de caráter repressivo: as Guardas 

Municipais. Ao trabalhar a documentação referente ao ano de 1831 na província é 

comum nos depararmos com debates entre o presidente de província, comandantes 

militares e os representantes das diversas localidades argumentando que já haviam 

mandado organizar os corpos da Guarda Municipal e que não há necessidade de se ter 

qualquer outro tipo de força repressiva do Estado, a não ser aquela que foi organizada 

localmente, como podemos observar no seguinte trecho: 

Ill
mo

. Snr.= O Juiz de Paz da povoação de Maranguape acaba de participar me 

que já não se faz necessário o Destacamento de 1
a
 L

a
 que existe naquela 

povoação por já se ter organizado o Corpo das Guardas Municipais, em 

virtude do que pode V. As mandar recolher o 2
o
. Destacam

to
.
11

  

A partir dessas argumentações presentes na documentação do período somos 

levados a crer que as diversas regiões que compõem a província tinham enorme 

interesse em resguarda sua autonomia em relação a qualquer tentativa de centralização 

política. 

Nesse mesmo tipo de documentação há uma justificativa plausível para a não 

formação dos corpos da Guarda Nacional: a questão relacionada à demora que se tem 

para analisar os candidatos e conferir se eles possuem aquilo que é necessário para 

integrar-se a milícia, mas também ao contexto conturbado no interior da província e que 

depois desembocará, como alguns contemporâneos escreveram sobre o período, na 

“Guerra de Pinto Madeira” e seu séquito de “facinorosos”. Diante de tal situação, o 

governo da província tomou a decisão de não acabar com as antigas ordenanças, pois 

necessitaria de seus serviços para combater Pinto Madeira e outras eventuais 

sublevações que viessem a ocorrer. 
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 Correspondências aos Comandantes Militares do dia 17 de Outubro de 1831 – “Ao Comd
e
. das Armas 

p
a
. mandar recolher a esta cidade o Destacamento de Maranguape” – Arquivo Público do Estado do 

Ceará, Fundo Governo da Província,Correspondências Expedidas, caixa 06, livro 17. 



 

Quando a situação ficou minimamente controlada, o governo da província pode 

dispor de tempo para organizar as Guardas Nacionais. Tal processo não foi algo fácil de 

fazer, pois numa sociedade em que a mobilidade social era difícil e muitos faziam de 

tudo para ter algum destaque, onde as patentes militares, mesmo que estas fossem das 

forças não profissionais ou de “2
a
 linha”, conferia ao seu portador não só de 

diferenciação social, mas também inseria o indivíduo na dinâmica política local
12

. Ao se 

extinguir os antigos terços, as milícias e ordenanças, muitos poderosos locais perderam 

suas prerrogativas de chefes militares e começaram a disputar entre si para conseguirem 

tal status novamente. A Guarda Nacional apareceria então como uma alternativa para tal 

situação, mas devido ao seu caráter centralizador, que deveria ajudar nessa construção 

de poderes locais (elites políticas provinciais) submetidos aos interesses do Rio de 

Janeiro, muitos desses ex-chefes militares tiveram que negociar com o governo da 

província, perdendo parte da autonomia anterior. 

Para Jeanne Berrance de Castro, o caráter eletivo da Guarda Nacional poderia 

fazer com que pessoas dos segmentos menos favorecidos da sociedade pudessem 

assumir postos da oficialidade superior aos da elite, gerando uma situação que, no 

mínimo, era entranha para uma sociedade em que a mobilidade era muito difícil. Ao 

analisar as fontes referentes aos livros de matriculas de determinadas localidades da 

província, pude notar que a maioria dos oficiais da guarda era proveniente dos 

segmentos mais abastados da sociedade, em contraste com o reduzido número de 

oficiais que constavam como agricultores, vaqueiros e outras profissões que não 

rendiam muitos dividendos
13

. 

A atuação da Guarda Nacional também estava condicionada aos Juízes de Paz. 

Como o Juizado de Paz desfrutava de certa autonomia, tanto em nível local 

quanto em âmbito nacional, esses magistrados detinham funções que lhes permitia 

exercer atividades de caráter policial. O cargo de Juiz de Paz era eletivo, assim os 
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  Durante o período colonial e do Império era comum que militares, tanto de segunda quanto de primeira 

linha, podiam exercer a função de militar e atividades políticas. Podemos destacar como exemplo Luís 

Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, que durante o período regencial 

desempenhou mais assiduamente a função de militar, mas passando a dar uma maior ênfase na carreira 

política, uma vez que ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. 
13

 Como o ingresso na Guarda Nacional estava atrelado à condição monetária dos indivíduos, uma vez 

que a condição d cidadão era condicionada a uma determinada renda estipulada pelo governo, os postos 

de oficiais geralmente ficavam para aqueles que podiam arcar com os custos da indumentária, como 

também para os segmentos mais abastados ficavam os postos da cavalaria, pois os custos para se manter 

um animal em condições de uso eram bastante altos. Ver ALMEDA, José Adilson. Uniformes da Guarda 

Nacional: 1831-1852. A indumentária na organização e funcionamento de uma associação armada. 

Dissertação de Mestrado em história. Universidade de São Paulo, 1998. 



 

poderosos locais disputam de todas as formas para garantir que um de seus parceiros 

políticos assumisse esse cargo. Com a criação da Guarda Nacional a disputa em torno 

desse cargo aumentou bastante, pois o Juiz de Paz dispunha de liberdade para convocar 

os guardas para fazer as diligências em diferentes cidades, para fazerem as rondas nas 

ruas, praças e diferentes locais da cidade. Esse controle permitia que rivais políticos 

pudessem requisitar os correligionários de seus inimigos e os mandarem para esses 

trabalhos, que além de serem desgastantes não eram remunerados. 

Com as mudanças advindas da década de 1840 com o chamado “regresso 

conservador” as atribuições dos juízes de paz mudam, pois com a mudança no Código 

Criminal e o novo cenário político nacional, os juízes de paz perdem boa parte de suas 

atribuições. Da mesma forma a Guarda Nacional passa a ser debatida entre os políticos 

com objetivo de modificar seu caráter “liberal” e torná-la mais centralizada. Essas 

medidas tinham o objetivo de fazer com que os poderes locais voltassem a utilizar a 

milícia nas revoltas contra o poder central, como ocorreu nas revoltas de 1842 em 

Minas Gerais e em São Paulo, a Farroupilha e a Revolução Praieira de 1848
14

. 

Duas leis provinciais, uma de 1836 e 1839, refletem uma tentativa de mudança 

na lei original que regulamenta a milícia. Essas leis visavam dar ao presidente de 

província o poder de destituir os oficiais e de poder nomear outros para assumirem os 

cargos vagos. Essas medidas podem parecer que não traria muitas conseqüências, mas 

com as mudanças de gabinetes na corte, o governo que assumisse na província poderia 

dispensar aqueles oficiais que eram do partido rival. No ano de 1848, por exemplo, 

muitos oficiais da Guarda são dispensados de suas funções pelo presidente de província 

sob a alegação dessas leis. Pode parecer, num primeiro momento, que tais medidas 

estivessem condicionadas apenas por questões de ordem práticas, como mau 

cumprimento da função, redistribuição dos corpos da milícia. Mas nesse mesmo ano 

tem inicio um conflito em Pernambuco que contestava essas medidas centralizadoras 

que tirou grande parte dos privilégios dos liberais, sendo dessa maneira conveniente ao 

presidente de província afastar aqueles que poderiam aderir à causa “praieira” e uma 

revolta de caráter local poderia se generalizar por toda a província e ameaçar o processo 

de centralização política bem como a integridade física do Império. 
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 Sobre a Revolução Praieira ver MARZON, Izabel Andrade. “Entre a „Vertigem‟ e a Razão: 

Representações da Revolução na política Pernambucana, 1838 – 1850. In. Revista Brasileira de História. 

São Paulo, ANPUH/MARCO ZERO, vol. 10, n
o 
20, p 173 – 205, 1990. 

 



 

A década de 1840 é bastante importante para os anos seguintes do Império, 

sobretudo as duas próximas décadas, pois é nesse período que se começa e consolida 

um arranjo político entre Liberais e Conservadores que permite uma trégua entre os 

grupos políticos em âmbito nacional.  

É nessa mesma década que a Guarda Nacional começa a perder espaço para a 

reestruturação do exército regular. Com a reforma militar de 1850, o exército volta a 

figurar como o principal instrumento de força coercitiva do Estado, enquanto a Guarda 

Nacional fica relegada a um segundo plano e com a reforma de 1850 dificulta se o 

acesso a instituição. Tais reformas visaram uma certa aristocratização de milícia, pois os 

segmentos subalternos quase não podiam mais fazer parte dos corpos da Guarda, 

configurando então a idéia, já consolidada, de que a Guarda Nacional não era uma força 

de caráter militar e sim uma máquina eleitoral. 
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A GUARDA NACIONAL E O ESTADO IMPERIAL (1831-1850) 

José Airton Ferreira da Costa Júnior 

(Universidade Federal do Ceará) 

The abdication of the Emperor D. Pedro I created an unstable political-social 

atmosphere and uncertainty about the integrity of the Imperial State. Afraid of 

happening the same that occurred with the old Spanish viceroyalty, the political elite of 

the Brazilian Empire took actions to contain the hard situation that D. Pedro I‟s 

abdication caused. Among the several actions took by statesmen it puts in relief the 

creation of the Guard National, which is the object of this research. The creation of the 

Guard National was an action found by the statesmen as a way to have at State‟s 

disposal a repressive force which was loyal to the government, since the statesmen were 

afraid that the army stood beside the old monarch. Furthermore the main function of the 

Guard National were police activities like scouting the streets to maintain order or show 

up at parties and other kind of solemnities that were  performed. Even this 

institution was largely present at the Empire‟s political life and helped in consolidating 

of the State at the first half of the nineteenth century, there is few studies about it. Hence 



 

I intend to analyze the proceeding of this institution in the process of consolidation of 

the centralizing project of the Imperial State, as well the people who were guard 

officials and participated, directly or indirectly, in this process of making a political 

hegemony in the province of Ceará. Through analysis of the documentation that refers 

to Guard National like registration officer books, letters to the military commanders of 

the province, reports of the provincial presidents and the provincial laws. From these 

sources I intend to observe the relationship between officials of the institution and local 

politicians, as well the relationship between the institution and the other existent 

military forces in the province. 
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