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l° havendo podido o e noticias mais oN (Urnas, somos obrigados a recorrermos ás
gas folhas , earrrahindo deltas aquel/es objectos, que
cri mais interessantes. As filias do Pata.
fez offerecem assurnpro as serias reilex&s
que embaraçados par seus importantes
ir
empregos de vagarem peio grande numero de Gazetas /Justezas , para cabal conhecimento das questões alli proposras h e das peleiros és razões niri ex.
pendidas , não acho intua o trabalho, a que se saCrifica hum Redactor, (vindo (Merece a esta escolhida porção de leitores OS fundamentos e ObjeCaos lite tendem de CoroNnutn acordo ao bem do
Estarlio , e á gloria da Nação. A:gurias vezes tem
sido esre o nosso fito, e porventura havemos cariaguido o nosso intento. Hoje teremos em vista a
eloquente falia de Lord Cartireagf y sobre a força
dIsponlvel, e no cabendo eira por extenso no breve lexinro desta folha, faremos hum extracto do
seu patriotico discurso, de maneira, que se fo rtrte
conceito das vistas daquelle Ministro.
O Lord confessa que no Parlamento, e na
na In ho acomete o dezejo de augmenzar a fOrça
disponivel , que o empenho geral de todis as classes e qualidades he fazer os Mito esforços pela
honra e interesses da sua paina e do mundo
+quanto O pennittirem os solides e ponderosos principies de polirica porém propoern a exame no.
lios esforços, com o fim de se rem suas v an
-tagens,icov .Cneidagrz
dos saarificios, que ten feito a Gran Bretanha ,
Perle nde todavia que o auxilio novo não seja sustentada, nem approvado cern se equilibrar o seu
main§ e &merina. Porque, diz o eloquente Ministro, " rtão he conforme á 'prudente politica fazer
esforços sobteriaturaes e acima das nossas faculdades ou emprehender cousa ,que roso icorresPand4
e as outras indilpefittaVeá
sittrasão

obrigniSes do Estado. Nem deve o interesse á
Confederação danar ao Governo ou á Nação. g
Mas tcn a consolação de reconhecer que a prudende Seus auxilio' cem salvado o moni
o hum excesso desacisado haveria
do,
quebrado a rola, e impossibilitado a novos empenhos. Desta serre casando grandes esforços com a
segurança propria ; cumpre nica ariiscar por fatia
de meios inesperados acontecirn
da IgiatetCompara então a siitiaçara
alegra-se
4 com aquelta no principio
iecro,
e
m o complemento de im ..ranc
N au
eiu de tifaroa accrescenta:
com as difficuldades, nossas armas tnidas ts de
fibpanba e Avultai , por hum esforço raode e
de mãos dadas, chegarão a' bella conjunctura de pôr
em firme base a independencia da Perinstda
for acertadamente sustentada, de livrada entrpletamente dos artriques di ryrannia e da oppussio Se
nas cinco campanhas da brilhante carreira de Lud
P.ninsula , ou nas suas prec
ireilington
operaçoSes na , não lhe faltou a fortuna , seria abuso da rwssa confiança naquelle grande Chefe , ou no '.ator das nossas -armas, anicipar cousa
que pareça grande desastre. Mas deve lembrar que
nas primeiras r arn pinhas , quando a grande hupeidade de munem da parte do inimigo obrigou
Lord wellingeon recriou para Par..
unta
denri., das linhas de Torres redras que
obra do seu genio providente, quando estava
gurança datil emergeu outra vez para R;
victoria e triunfo. No presente estado das cousas
litares I se acontecer alguns desastre imprevisto ,
bem ditrerente a situação do nosso exerciro.
rd veilington rem agora completado o seu °libam sentido mais amplo ; porque com
epções , o rodo de duas grandebaixo da nossa protecção.

Portanto confio que se acontecer algum revês ,
não nos faltaraõ meios de sustentar o que fizemos,
nem seletivo obrigados 1 arriscar ogueries triunfos
e glorias, que conduzira° nossos valentes exelcitos
ás fronteiras d Frats'a.
COntetnpia então come hum motivo mais para
era prudente economia as obrigações conti.,,hidas
com outris nações, e a deicza de outros pontes
no Continente. E desras premissas deduz que a fim
de satisfazer aos objeetos coliateraes , e atrentar á
prataria segurança , dev:. haver humo força disponivei apphe ivel as ditrerentes partes do Concinen.e,
nas quaes 10 41 homent, ou talvez or:,q5 podem
fazer toda a &tf-crença.
Passamlo ao estado da força militar actual
estabelece que cita he maior do que nunca foi
apczar dos var os acontecimentos da guerra ,
extensão das suas operações, e de outras causas.
O rq
. ueno dspendie desta força, bem que empretão diversos e vastos objectos 5 eía devido
gd
aos encarregados da sande no exercito. „ Tambem
neste arriáo conzináa elle $ se deve o maior
vor ao Marquez de elltngton , sob cuja cuidado
está particularmente hurna tão grande parte 0,15 nos.
sass torças militares. O. clispendio alarmai no Uecurso do activo serviço não tem excedido hurra serimo
ou hurra oitavo de rodo o exerciio do paiz
ro.
por 230, ou as ;(à, homens, trie,4 to dos
traa
ultrrios ri tutra manos'.
elal SOMOU as ge.
nes casualidades , náct ehegão a osé, homens ao
ZO2r3 uos Uhi11105. qurc armas. Na paz o di,pendio natural do exercitot ela buis decimo , ct bom
onz.e.avo do. todo. A
r das rtossas recentes
em acções
acções renhidas e ena assaltos, não se deVe FCCell Stle toda a_ falta no corrente atino passe
de vak8 homens e tio fim do anno o et cito
esurárw ny a pé y pOrq.ile as recrutas do aT1110
passado renderão. £4 a 1543 homens , a milícia tina.
2r28, afora as recrutas das tropas estrangeiras.
ntu, ás mibicias propõe meddas addicronaes
duaa hias de alguma diminuição no subsidio
poximo armo, e da protecção e anArnento de
a favor dos alliados. E.logia a boi sun.
Is3e 05 milicianos não só tem carregado
pezo dos impostos , mas se tem preso..
geral do paZ. Affirrna que não mehomens paszatio da miliCa para as
o tern f.lro em tierviço da Patara ; e bern o seu prestimo não se haverão
oht.ido tao brUares festonados ; a Inglaterra não
haveriaconribido tão essencialmente para a Idlec..
4ade de portugai e da Perlintula ;
os sens ereereitos não pos.silião as fronteiras da .FrarNa-•
Estes auxílios que a milícia fent prestado
3MICáO o principios de politica a
ito d'a
Ia tropa,
bem nado havi,a.
134;2

T:

;los je hum se rviço voluntar nci.
S'e houve rriu-i
ança.d systerni na admissão dos r,:?.
co homens
no exerctio s:n1 duvida foi para meihor. F. de
mais o empo da role a ganhou i ncomparavelmente em numero e em disciplina,
Roga á Camara que dê as mãos ao Governa
Execuiivo para se esft›rçartm ens mirar mais partido das mi l icias , sem attentar aos seu*, privileOes
morniv.rice o de esetilher O
íae ou soldados,
verdadeira ji/orcjá ritiiirar ,
Politico
ellf dar ,
, a enfia iNI•
' L'ith(41 , que dezga entrar ou ,terviso, c,
ecasiiio de
fazer esse momo serviço da maneira que as suas
- iridirrajits o inditião aprzc-fo , e ii
ECOMOdiir os
P1ted ,.., 5 ' de
MiMailLeri de niirg
rine sobrevem eia 11rtwes tempor , e trit differerttes
stinaçõet. E.Iles devem fecncecr roda a facilidade
OS t1Tte dez eOU arr.p1iar seus wrviços rru3
em fazer violencia de maneira alurria i inclin2r.ão de algum. Não considentado isto corno huina
gurs:ão abstracta , mas a tenção do Governo sen-,
do dar iibdade a oquelles individuos
iper 0f-liares quer solJados , d seguirem a sua inclinação
de esteriáer OS seus ServiiçOs
entre OS 704
cianos que exisriáo n'aquelle paiz ha muitos que
repourião hum favor a p.ermissão de fazerem mais
activos serviços nesta crise ; e portanto a proposição, que hia fázrn, animaria aqimeles que assim O
gui7essein, sem empecer ao hem do se.iviço.
Como alons milicianos ge,.rerião passar a
erviço mais activo , e outros não estavão propéa.'
re alistados
a mbos estes pomos de vista
proposta do r.s.,:eilaie 1-ord. Não tinha peienção de dissolver algum regimento , mas siai
de deix.ar em cada hnin delles hum numero
ei,true para formar o C.Ifeo do regimenro $ e re;t.r p.ara completa-1n. Portanto no se adm'Iti,
ria por voluni,iiiPs mais de res guaritas de re ..lo o
regin-iento . , nem menos de hem clruirto deve ficar
na Inglaterra parl fazer o serviço interno , e Complerar as V.,kg2s. Pata anirivir o dezejo de entiat
em serviço aLt: ,., 0devia dar.se burna gratifiraiáo
addicional ;WS soldados ; e calidm que c,t
comsigo os seus Oriiciaes, A fcriit ia0 do Gruem°
Executivo , a do Conaroandanre em Chtfe era
oe os (Mie: ,tes, de Capta.es inclusive pAM cima,
sele a é! a de vobantatios ,
percebessem
io soldo der linha , e r3epois de fazerem huma
campanha podessent conservar pa p a sempre no
xereico a mesma pateta que ttinhão
o que animaria ilsuuO os Oachciael. Quan fo aos
soldados
daf-st..lhes ,hia hurna gratificação cr
dâ. Por cada icro soldados- e cabos havetia hunt
Capitão hum . Tenente e hum Alferes.
as provilencitisi para oa volenrarios
()ajas
Linha SM& imigro
0, PAH" me

e
, sem pISSafetS11 a
entrarem vrdunrJr;
para poderem
rios
corno
do seu paz, Sena porém justo que u
guns interesses, e per tara° tinhão direito a meio
soldo , como no exeicito. Acerca dos Noldados,
os que quizessern servir corri6 rniJcans Sem conto os °urros deverião ¡Cr OS Sol.dos d linha , como. parriculaies vantagens , e com elles se vodca suprir às suas fa'inilias ; e esta vantagem se
ncederia aos tnilicianos da Escorsia e Irlanda,
ião ainda mais dezejo de serem succorridus
.-;aras çorno n .inxlarrrra. Er.trariÃo no
srvço com rodas as vantagens dos irnihcianes
e os , Oi`ficiaes renão a vanza-jern
CQ(DO Liça. dito
Continuar-se-ha,
do rneo oldo na exercito.
p, s. Ainda que não nos tenháo chegado
mão as Gazetas de Lirlroa , vindas por Viana,
todavia consrando-nus kitle as excellentes noticias,
titre cilas contém acerca do Continerite são contar
ros com as que vimos' em hum extracto manuseriv, as participamos ao Publico , em quanto no

obtemos os proprio3,0ificios.
4

Soult outra vez
dia a de Dezembro as tropas s3hirão dos
d exermonamenros, e no dia'
cominando ,do General Hírl passou o Niem Cornbo, e suas irnmediações , entretanto que
o Marechal Beresjortl protegi.' esta operaçao,
do
,
passar 6 Divisão do 'e'ornimando
nitrai Chutou: estas doas op:raçOes "se fero com
migo 'foi arroj 'do da direita do
feliz suecesto : o
Ative. O inirn : go TeUrt O huma força consideravel
e ceeuraou huma cadét de Mentes, ten3o ` a sua.
r p.a
direiea no povo,id-e.frille Francke:,
Portuguezat.e logirias artacarão-,
povo, e as alturts lirirriediat'as. No , mesmo dia a
esquer'dà do exercito do contrnando do General Hopc e Diliisáo ligeiro, se poserlo em movia-Roso
fuerão alguns recon-heeimenros, e,detarde se
sada ás mesmas pusiçães„
Isilo,rstanhà do dia -te, o General Hifi achou
que c% inimigo se tinha retirado da posíção, que
t inha OGC13 do no . dia ant'krio.et, encerrando-se no
campo inriaricheirado , e por consequencia passou a
occupar , a
ição que se 11-ie havia indicado, rendo 3 'Su 1irei Ll, 0,a1174'9 Awr , a esquerda em
Fome" I , e ctIrliervdO a sua conunonicação
dr>centro; tiefre" craand a

s
pos
jade

vançados
a Divisão hgeiia
ges , corno igualmente o

isados

eral Hc.pe.

Amtans OS atraques fedo rechas dos peis riessr.s iroprs do modo o ma:s bizarro ,e lh e
IO CC iiiikirmitires, A força do cl,csue centra
ostos avançados tocou a,` primeira Brigada Poriza, que e .-Aava de serviço, e á Brigada da ,r,1
sto Britannira , que passou a su:ster aque11a.
A co,dttta destas
e de todas, que riverão
çáo he altar:leme e!egiada. A tentari.
peffraonjuatit-ni.ueoreGrile,ansesrern
ai o;tio.a
r
o huin korte contusão , mas continuou
-indo. Ao anoitecer o inimigo estava em
nu frente dos nossos postos , cornmnoite se retirou da ftente do Gene.
TTOV3S

d6xando peluerias partidas , que foro
imtnediatarnente oldgadas a retirar-se.
ch , peito das 3 horas da tarde, çapiquetes a retirar-se , e atracirío OS
dando-lhes neva oceasiáo de rechassaconsideravel.
do dia tz o inimigo renovou o
ve igual sorte que nos ant
5: deu a acção , e se retirou completamente para o campo entrincheirado.
Durante a noire passando para &gorra huma
ande força , na manhã do dia 13 atracou clescsradamente o General Hiltr , que foi reforçado
a 6. 1 Divisão , e suocessivamente com a 4.*
s do
Bridas da I. 2 porem
Uma
mmando hav:ão rei:bossa-do o
As
mrnença , antes que estas
do
de infantaria lngi
oitzty
Port
'Jarro' , e a 5.
maior ..,.iarte do ehoq
ia
dileta foi
1.
Cs;
A diviiô Porwgue'zis do enrimar' do Marechal de Cam p o LeCOr ( que foi ferido) marchou
-ia SL br e a soa esquerda do modo min
e re( 4)rnor huma posição importante ene a Brigada do Major General
li)ria com o inimigo
A

foi admiravel a con
e da Brigada
4.4
do Major General Ilyng, que amem e tomou
Lula akura nsporta ore obre a direi: à nossa
posição , que cueservou a pezar dos maiores esforços, que o inimigo para retorna-la. Tornarãose 2 peças de ati1hra e alguns prisioneiros ao
em rodas as partes cens
nioaig,o, o Tm/ bati
a retiur- se pala
foiobrigado
força consideravel

fd° ferido
intrint'aeiramentos. rani
Brigadeiro General Cira-les 4.h.ortI, ao serviço
Porrtilocis taniterni dizecrt fui ferido Q Brigadeiro
Cora.
A perda dos Franceses. ealeula-se em raiá leomew, inclusa a 13rigada, que desertou no dia à ,
.Cik seus

de rgkci

•

homens de tirojaas

hrii as, cars) O &eu Comntandante e todos os seus

13r,ei i devia einbarcar ern Passa;hei
, e seguir para a fio:landa.) A nossa Iam
he conatderavel , pois sobe a 5o4. 5 hurneas entre
mortos , 1-2ridos , e extraviados , e 3Q cavallos.
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Dia
tOPió Irsua , vinho , ferro , caeos , e a
G. Sumi Matrezan , NI. Frederii-2 Adolptre , C.
.
rp das ; B. União da America ,
Rw Grande
141 , tetro , aço , vinho , e alcatrão ; segue paauiis 9'ule Prates , C. a Domingos Francisco
ia o Rio da Prata.— Capitania . 6 dias ; L EJde „iram» Rozo , tr igo , carne e couros, — Ma7,,se Gonçalves Afoledo , C. ao M.
trelia ,
,
2 dias ; L. ,5".torwria da Lapa , M. Dianie milho. — Santos ; 6
madeira , lenha ,
}rose dr Santa Ariripi , C. ao M. • taboado.
dias ; L. S. Francisco de Moita M. Joie Niro•
; 7 dias ; C tit: 1110 0M.
ar: oe
ido, C. ao M. assucar. Para q ; dias L.
*oi.ireikjo de Oliveira , C. ao
agoardente , C
Carolina , M. Bernardo yosé Martins , C. ao M.
Cad'è.
non-dente , fumo, e assucar — Ilha Grande ; 3
Dia 14 dito. — Rabia; it t dias ; E. Tareadias ; 1. S. _70.ío M. 70;i0 da Gi g a Gularte
ra , Com. o
re• Gregorio. —
Ten. rictorino
C. ao M. , agoardente, e caffe. — Rio de S. 70,f.o;
Lisboa: 37 dias ;Ci. fiesparolota, ante 5 M.
L. Conceisio M. .7osé Caetano de Oliveira C.
D.. Roque Peres , C. a Alaiesi Brun , sal. — Cama joão Pereira de Mesquita , madeira.
pes z dias ; L. Pira Maria, M. Manoel GOnD I A 1 2 dito.— Londres ; B. de Guerra
9111 P c3 Meteria C. a 70aquint Antonio Reulriguts
Ries Porto Mal.)" — Dito; Transporte faia.
ossucis , e agoardente. — Rio de S. Jorro; diaç ;
'
firsanswirk
, M itiiiianis Anderson , com perten. Santo vittionio , C, a Antonio Iose de Siqueices á Esquadra Inglesa, — Dito ; 72 dias ; (1.
madeira. — Arribada, S. Litirarneeil0
dita , 7anies , M. jalnes £dnarindsorC.
41a1. 1 'Me Ânt541IeS I, lastro ; ha para o Rio -de
.Ditore , e 'redor generos ingleses. — dica ; di7oão.
to , B. Horatio, M. Guilhernte Pyire, C. a MaM.
ser, boado. — Dito ; dito , B. iftblante
54141DAS.
Dia te de /liai?. — Ria Grande; 13 SacraR51;,.."rt Polleson; segue para Buenos Agres. — Parismento , M. Antonio José dos Santos , lastro, -rnowb ;72 dias, B inanias, M. Robert C'orss , C. a
rarj L. Bom ./essis
Philips, lastro. Cadis; 3, e dias; G. Hespanhola, Re'girado Gomes, lastro,
— Capitania ; S. Soe-corre, M.
5olte40, M. D. João Gerir, C. ao M., ferro,
pet , e outros generos. — Rio de S,7oão ; 5 dias ;
_Felipe 7ú e" Fieira • lastro — Parati ; L. Santos.
.Born Success° , M. "orá José da Silva RaAfar r ire , I Carlos Jose , lastro. — Capitania-,
• C. a Maretlitio ,Iosé da Costa, raboado
L. Bent Destino M. Antonio Are' de Oliveira
e atroz.— Pernambuco; 25 dias ; S. Priniorozo Dicarne. —Caras.Aar ; L. Flor da ' Alarma , M. fo.ío
vino , M, "Mini° de Souza , C. a AIVANi0 MarGenolves Mor-erro , lastro.
ques Pereira , sal. — Gruparint ; ç dias , L, "cDia £3 dito. — Rio Grande ; 13 General'
gr-ia , M. Luiz Cardoso da Silva, C. ao M.
M. , 7o.te Maria Pitira , lastro, --- Santos;
— S. Sebastiáo ; 39 dias ; L.
13. Julla , M firdarre M'artins lastro.
154. -Francisco de Paula Pereira, C. a 7e.io Soa.
Dia 14 di:e,
, G. Printipe do
rei , agem-deve , tijolo e telha. — Rio de S.
, M. Dorniwo; gwí dos Santos , generos do*
; a dias ;
)aa 'Viagem , M. , 7oïts Bappau. — Perna , ; E. Lriliaania Restaurada, M.
Duarte , C. a Francisco Ferreira Matd,ado,
7oii•o Oliveira , lastro. — Rio Grande ; B.
, arroz , e milho. — Campos ; 4 dias , L.
'Esperan;,-. , Pts. 9'oão Rodrigues Carrilbo , lastro. M. Angelo ,Fratieisco de Aforar., , C.
Urro ; S. Pomkinba , M Crpriarro. 1)OntingHTS
meio dos Santos Xavier , agoardente , a
1.1StrO. — Ditei ; 8. Esperança da Fo rt uita _9 11/411.
, e rneL
Canana ; 28 d.as ; L. Santa
Luist Rodrigues Prater ,
, fazendas , vin h o ,
, e S. 7oaquion , M. ilfarireel ,701é
fumo —Jlbz Gran fe; L. Santa Anna , M. 70yes' C. a Manoel Pereira de S'OreSa , arroz. —
sé Francisco Pari:alijo ,. lastro. --,Canipos ; L. -RoRio Grande dias, 13. Prin(ipe da Beira g M.
rariniss M José Francisco da costa , instro.
Francisco Domingues , C. a 70ye c4rdozo, carCabo Frio ; L. 8. Pedro Arrepe ndida., M. Flan^
ne, e trip.
o da . Silva Rodrigues sal., e carne,
Rio Dz JANr..IRD
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