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Tendo julgado que era

muito conveniente que a esquerda do exercito
10.15545Se o Bidassoa, tenho o r,osto de informar a
V. E. que est a operação se efkituou no dia 7 do
CO/Tente.

O Tenente General Sir Thornaz, Grabarn disFoz que a g .] e 5. a divistSes , e a 1.2 Brigada
Portugueza do cornmanclo do General waAn , passassem o rio em 4 columnas res deltas pela par/e infer or da ponte de Irun , e /t Outra pela parte superior: estas columnaa erão cornmandadas pelo lselajor General , pelo Hunorable Coronel
Grenville , e Maiores tierteraes Fionorable Edis:1rd
Stopford e Hovard ; e o Tenente General D. Afame' Freire dispoz que a parte do exercito Ficfpanbol , debaixo *as suas immed141.1S ordens , passasSe em tres columnas pelos vaos da parte de cima
de donde passarão as tropas Angio.PortrIgnet.as I cojas columreas se compunha. ° das BriAaJas do commando dos Brigadeiros D. Diogo
Cairo e O.
:Tose' Maria Espeleta e dos Coroneis D. j'ij'e"
Maria Carrüla , D. Rafar! Gonoci- ba , e D.
Francisco Placcncia , debaixo da irnmediata d'reeção dos Marechaes do Campo D. Pairo de la
,1144-c.la , e D. 7trai Dias Porfio. . O objecto das
primeiras colurrinas era o de 3poderar-se dos
trincheiramentos inimigos nas inimedi30es e Narre
superior d' rindaye , em quarto as OurraS trC5 [Ornassem OS da montanha verde, e altura de Mon.'
dale, com o que envolvião a esquerda do inimigo
As operaOes de ambos estes corpos farão
executadas em todas as panes com feliz success° ;
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as tropas eingio-Porrngue-rdif convido 7 peças de
rli ¡urda aiz)S redueloS e hatarias de que se apoderarão , e as 1-fespanbolas hurria nas obras que co-

rrsato
Tive particular satisfaçáo em observar a

meza e denodo de todas as tropas. O regirnento
Britanieo n. t'' 9 achou grande opposição , carregou
mais de bina vez á batoneta, e padeceu bastante;
porém ten'ao a felicidade de aceres:enrar que nas
demais partes de.stes corpos não se ha e:perimemdo grande perda.
As tropas Hesperkoias do comutando do Tenente 'General .D. _Freire se primarão na
meio r e mais admiravA maneira , envel•,endo e

poJerando-se do intrincheiramenro , que o inimigo
sobre as aJtUraS , COM grande cestrera e atzaiIÀ e sou mui devedur a este fl-.2netal s. corno
ao Tenen:c General Sir 'Thome% Gmbani, e ao5
Oiliciaes do Estado Maior de ambos os corpos,
pe:o la:rrn que executarão OS arranja' mentes que se
fizetin para esta empreza.
Havendo o Tenente General Sir nonraz Gra.
iram esrabeleldo , na fôrma. expressada , no rerriiorio Frard-cE tropas fingi° Porcugssezas 1 (lua,
tão frequentemente dcbaix0 das suas oidens se tem
e-dreg,ou o commando delias ao Tenen;e. ne-tral Sir 7obrf flore , que tinha chegado
de írtirriia no ,?.,u anterior.
No tempo em que se passava na esquerda fluamMajor General C,rks Barão de
,
.:
;rim
a div:são lige ts os intrirehel.
ottacco
os, qi a in:rngo tina no poro de 7/era
peit a msãoHes paiibot rá do coniniando do
Brigadeiro Longa , e o Marechal de Campo D.
Pedro Avysitin Girca atracou inirnediatarnente soe a direita da &visão Lgeíra com o exercito de
inttincheiramenTt,s e posreserva da ilrulaiwziÁ '
que o inimigo tinha na montanha chamada Ia

Inicie. O Coronel arUPerrne do regimento Britanico si , que commanda a Brigada do Major C.t•
neral Skerret , ausente por enfermo, atacou a(direita do inimigo , donde tinha kirn a-campal-nein°
forternente intrinebeirado ; e o regimento 52 cama
mandado pelo Major Mayne carregou á baioneta
do In0J0 mais bizarro , arrojan,lo os Franeezes das
suas trincheiras, O 1.° e ;.' barata-162s de cacado•
res Portuguezes , o 2» batalhão do regimento fit,gle:% 9f , ass;ro como o l, se distinguirão neste

atraque. ft firigada do Major fc.-,ernpt acracias! peil
parte do porco • donde houve macios resistenc:a s e
o Major (Saneral Carlos Barão d'illten expressa
na pane que me d que, tanto o General Kenirt
como o Coronel Cockburne desenvolverão grandes
corslieeimenros na exeaução destes atraques.
Pela Divisão Lira Se fizera° 422 prisioneiros, inclusos 22 0:1-ieines , e se tomarão ; peças
de artilharia ; e estou mui individado para com o
Major General Carlos Barão d'Iliten pelo bni gue
eXeCWOU este serviço.
Sobre a direita as tropas do exercito de reserva da Andahrtia atracatáo em duas columnas o
postos e incrincheiramentos , que o inimigo tinha
sobre a montanha de Ia "ire , e estas cotorunas
erão mandadas pelos Generaes Vernet e la Torre.
Estas tropas arrojarão quanto encontrarão do
modo o mais bizarro até chegar ao pé do Rochedo em que está a Ermida, e ainda fizeráo repetidas tentativas para toma - la por assalto; preill era
itnpossivel subir a cila , e o inimigo permaneceu
durante a noite na Ermida e rio Rochedo situado
rio cleclivio da montanha sobre a direita dos Hes-

panboes.

Passou algum tempo hontem de manhã , antes (rue a ne-voa me permittisse reconhecer á
unha, que
que encontrei mais accessivel sobre a direita 9 e que podia atracar-se com vantagem se se
unisse o atraque della com o das obras 'do campanha, que tinha o inimigo em frente do campo de
Jarre. Consequentemente mandei que se concentrasse o exercito de reserva crifrotairaio , e iSo depressa como chegaráo as floras, (Espoa o Marechal
de Campo D. Pedro ifgottni Giron que o Batalhão de lar Ordenes _Militares atracasse o posto
clne o inimigo tinha no Rochedo, que estava sobre
-a direita da posição de suas tropas , a qual tomarão i mrndiatamente do modo o mais bizarro. Estas tropas aprnveirando-se das vantagens conseguidas continuarão, e tomar3o hum entrincheiramento , que estava sobre !suma altura , que protegia, a
direita do campo de Sane, de cujo resultado aban.
donaráo immediaramente os inimigos rodas as suas
o bnS, COM O de defender as avenidas do mencion ado compo , e estas obras foro . ecupadas por
destacamentos da 7• a divis:to , que para este elreito

viola o Tenente General Lord
tu de Eebal,ir.

I!.'iourL pelsa

v.nk ão D. Pedro Agnsiiir Giren estalaeleceu
lhâ da Caraluitiw rio Roebel, dl Ermida
ciuer,1,1 do inimigas d ehja hora ja era d,-.‘..rralsiddame. nre tarde para fazer nsaís , durante
noite o inimigo se retirou da Ermida, e do acampamento de Slim".
Tenho a mais viva satisfaçio em comrounicar
V. E. que a conducra dos OfFieiaes e tropas do
ito de Reserva craliofahozial , durante as operações rios dias 7 e 8 d i. ) Corrente foi a melhor
possivel. O attaque, que honrem fez o Batalhão
de lar Ordenes Müttares cornruandado pelo Coronel D. Alexandre Hare , foi feito em káo boa
ordem , e com tanto denodo como o que melhor
hei visto fazer-se por tropa alguma ; e fiquei mui
satisfeiro com o enthustasmo e disciplina de todo
este corpo.
Não posso sulliciensemente applaudir a estacodas disposições dada: para estes atraques pdo
laree;sai de Campo D. Pedro Agostin Giron, e pelos Generaes e Officiaes do Estado Maior ás suas
ordens.
Ommirti no men Officio de a do cor te dar
pine a V. E. de que quando fui a Roncesvailer no t.°
deste, ilainuei ao Brigadeiro Campkel, , que procurasse tornar os piquetes que o inimigo tinha na
sua frente , os quács atracou aqnsila noite com as
tropas Porruguezas do seu comrnando , fazendo
prisioneiro a latim corpo de 7:D homens , e tomando por assalta hum posto fortificado sobre a monranha +3'4i/cila , cuja guarnição foi passada á espada.
Depois que dirigi a V. E. o meu ultimo OfEcio tenho recebido participações da Catalunha do
Tenente General ajam:, da data de 3 do correr!.
, que ainda permanecia em Tarraçona , e o iniigo °cevava a sua antiga posição de Dobraras.
O Tenente General Lord . Embirk havia-se
embarcado para a Sidlid a 22 tio passado.
Dern g'!arde a V. E,. mui t os annos. Quartel
General de a.roara 9 de ()timbro de 18L.
O Marecnal General Toellingron , Duque da
fjj m ° e Foo mo Sr. D. Miguel Pereira Forjaz.
P. S. Transmiti° incluso a V. E. o Map-

a da perda, que riveinos nas ultimas operações.

Re--oro do Mappa mencionado.
Perda Portwgruza no dia 7
2;5' homer S.
No dia 9 - - nenhuma)
ira /ug1ea no dito dia - S;O
Dita dita no dia 9 - - 40
Perda total das tropas
zo e kg!

Portustre-

- 8/-1.

ai de rera,

quadra do exercito r
dia 7 do corrre rnez, se moveu para a sua Pen
te , o irnmigo fez marchar a divisão do
Paris d'O erori para as iMiliCdiações 1e á',
de Pie de Puerto.
Na noite do dia rz atracou , e
migo o Reducto situado no Can]
por hum piquete de 40
Hespanbul de reserva da „eludi
zer.-.0 prisioneiro , assim como a Toais
TenhO. razões para acreditar, que toro
didos,cm consequencia de não ter
chegar a seu soccorro a reserva destiri
tentar o piquete. O &dueto estava certarn
adiantado da linha, e do terreno, donde podia Ser
sustido, do que eu suppuz quando mandei que
1-05,w ocupado ; e acha-se tão proximo 4.j 3S CPS,1S
do lugar de Sarre que sempre estâ exposto a
ser surprehendido. 1;cir conseguinte não perninii que
se reocupasse.
ornado posse do men-,
Depois do inim i go
na manhã do
attaque
ues°
,
fei.
novo
onaclo Rog
dia c 3 , contra os postos avançados do exere o
de reserva d4daiuzia doeommando do Mate

se

reitn

Dia 25 de 7ancrro.— Rio Real; i dias
M. Afaime/ Liírrhoza , C a manoc
joJë da SiEva Riikuro farin'aa , e milho. —
Grande ; 5 dias ; S. S. jo.f9 , M. Antonio da
Costa Guiam , C. ao M. , agoardente, e c.iiré.—
Vhsruba ; 9 di'mS ; C. dr. Voga i M. Antonio Mariamo da Silva, C. a Domingos Antonio, farinha,
Dia 26 dito. — EU Grande; z dias; B. de
Guerra s Providente , COM, -(1' Ten. fwe' da
Costa Couto. — Parati; 9 dias ; s. santo AlarM. Carlos 7osè C. ao M. ' agoardente, e
"

o. — Liba Grande ; 3 dias ; S. Stiráorra da Lapa M. Joaquim josë Tavares, e a gosè Luiz,
assucar,, e agoardente.
Dia 27 dito. — Pernambuco; ta dias ; G. Iiigicza Principe do Brazii M. 71,o21:az Sol , C.
a Samuel Lucas , bac.Abao.— Londres ; 60 dias ;
13. Prus.siano Ileyses ,M. Andrrso Bremen .• C. a
TissYn lastro, — Rio Grande ; dias , B. Ac-

tivo do Brazif M. Francisco Pedro de Aranj
go, e couros•
C a Mizitel .Ferreira Gomes
M. „7o.r,.:
Maria
Santos ; 8 dias ; S.
arroz- —
ro C. a Manoel 7oa
Gonier Torres
to ; dito , L Aurora,

Soares de OliveTra, asstinr. — Dito ;
Pcts'ira C. a
dito L. Santa Anna
C. a 7oão

,
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, agoardente
Luiz', dor Santos , as
Cananéa ,26 dias; L. renritra
tjolo.
-.mio 'Teixeira , C. a renancio -Antonio cia

rroz.

SAH1DAS.
Beneven
anetro.
,ltI. Paulo %avie
Rio de S. _João S.
de Lemos , lastro.
, M. 7orc; Maria da Silveira
27 d10. — Buenos Artes; G. ingira
.0 , e
1-fatubay Log
13. Alaria Eitrelia
— Dito; B. Reronimo
.çareza !agro Pa.
M. Thornaz Redrignes,
raci ;S Senhor.;
tO
o. — Dito; t. Scnlora do Carrno ;
,8011t
Dito
;
L.
astro.
—
Baitbasar
anjo Gelam , lastro. —
rrs de 1guape
é da
a,
'Tagoahi; L, Sc,z!' ora
campos ;E. Guia do Sul M.
va Neves ,
Francisco Lopc lastro. — Ruo ; L. Boa Viajou
Pereira , lavro — Dito; L. Font
M. Joaquim
Natado Perrbal • irstro.
'o
Fim,
Jode Paula Al.
; L. S. .Frai
sé Pim lastro.
Te. — lto

Gran ,
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desta Co-te do Rio de
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Rendimento das Cazat.
▪
Irem dos Caixões , Esquife, dinheiro achado aos failecides, curados á sua costa Sce.
Item de Legados deixados em testamenro.
4144
O padre Luiz Marques de Carvalbo bomn Cserdvo
Fralcisco Dias Miranda .... rreZ dito3.
O rrsesmo hurna morada de c...tzas de sobrado.
trib

~Ur d2iC

3:42n4ç34)250
1: °47,* 970

Item de Esmoias , o 5egla 'tinte :
—
400
O Coronel Antonio Ferreira da Ror!,.
Hum devoro por mão de Alaaoel Ferreira de "fraujo. .. r :0:-..iocco
..
l
000
_Manoel Pereira .iie Mesquita
—
friurn devoto , que entregou no Hospital.
z C.?0,t OCQ
O Ex. m o e R.mo Bispo Diocelano , tU Chrisma na Igreja da
.Mizericordia , em z6 de Dezembio.
- 8,2b6zo
D. g'aciata Ltd:Ling . . . . hum creras°.
.D. Geri-rudes de Souza , hum dito.
4!)
Francisco Pereira de Mesquita ¡cio
varas . de algodáo . . .. .
José de Mirailitia Ribeiro , [06 ditas.
(;)
ws,

4 C e (h

.1:008M/0

Item do Despacho das Embarcações.

t:s96dsigiu

9:9;04b510
DESPEZA.
---, . —
ff
ff
Excesso da. Desprza á Receita
o de Setembro.
2514416
nekt0Se com Ordenados, 1, pediente de cauzas Secretaria Legad
_
Igreja.
r;617çb975
Irem com 0 Sustento, e Curativo dos Enfermos, e Prezo, Botica, Comedorias de funitia , Roupa , e tatenslior de cozinha , e Enfermarias.
..
6:791i3rz
Item com a factura de huma Erdertuaria.
t:,4s6040
ff

I.T

—

i2:579a1543

Edsciío
tes no ultimo de Setembro.
Entrarão a curar-se até si de Dezembro.

z64
dv,

ff

ff

643

907
d.
SahirR) curados. _
9.
ff
499
Fat tecerão.
ff
Fica° existindo . no ultimo de Dezembro.
..
didd
".
Thesoureiro.
Lourenço rhisonio Ferreira.
Na Real Caiu dr Mizericordia acháo-se os pretos seguintes, ,gnorando-se a quem pertencem e 00
.,(1.farianna Cassauje , de estatura baixa , cheia do corpo , andava com quitandas : lei achada
'
butta buraco ria praia de D, M'anoel em ;o de Junho de sSts.
ariquinr Cabinda , muieeáo de boa estatura , mal feito de i.errtas : foi achisdo na danara do Capitão Manoel Golualves de carvalho, c conduzido á Santa C.,-.7.a com hum Mo grande do pé quaze
podre em ;o de Abril de 181;.
Maria Colga, ainda rapariga , estatura alta , e bem parecida : foi achada na chacara do Conseno

ff"

Nés

.

.

ff

130
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lheiro Fizieo NI6r do Reino , e conduzida á Santa Ca2a , coM mole-stia de febre, em z8 de Junho de t84;.

O referida se faz noticiar ao pubLeo para que as pessoas, a quem pertenção os refecidos pretos os
possio procurar na mesma ReaE Caza da Santa Mizerseordia,
d
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