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E, o Marechal Marquez de Campo
dirigido ao Mristrislimo e Excelientislinro
Sr D Afigreci Pereira Foriaz, do seu Zdartel
General de t.litaritz 4 27 á Dezembro de 18/3.

*Officio de S.

Maior

1

LLUSTRISS1M0 e Exeellenrissimo S. —
Com a mais Funicular sarisfaçáo levo ao conhecimento de V E. , para que se . sirva apresenta-la a Sun Excelleneias os ,Senheres Governadores do Reino a Ordem do dia 25 do corrente e
ser por sua incervençao levada á Augusia Presença de , S. A. R.., que mandei publicar ao exercito peio seu brilhante comportamento taJs tittimas
scçces desde 2 até I; deste mez ; e posso certificar a V. E. de que não soo nada era.dia nas
eXpteSSUS com que elog io as valorosas trapas que
O com , antes sinto muito , sue cs rermos de
que uso raio possão expressar o seu abatizido estorço e disciplina , tio dignamente como dias M.2.IneTTI•

Tomo cambem a liberdade de renice-ter a V.
E. as traLlocço- es inclusas das p,trrie.pações, que recebi de alguns Generies Bricanniffis cornInand,.nres

Cias Divisões , que parricialarisão cni mui disiincto
2uovor a exemplar condoera das f 1.16 .6, ,; Portagueum., que cooperiuão Com cíIs, e o elfaciz aUXi Lo que delias recetieeáo , confessando ser . ihes de v ida hurná grande pare 43A t'V ori 4, do success° dás:penes dtas , pois orei°, que seva moiro agradavel
a Suis Exceliencias ver o (riba° da Justa adm i n0 0 6 4111.1 Cafe si se pagio as tropas das duas Naições Brita'nnica e Pornrie:a , e a perfeita barmorria sue totre cilas existe em roJas as ocoasióes.
Eu no deixarei escapar esta oportunidade,
sem recomendar á Consickraçao de S. A. R. as
esforçadas tropas do seu exercito, e implorar ao
Mesmo tempo a sua Protecção 2 favor das farniii
que ficarão sem abrigo pela sentida porém

gloriosa morte dos seus Chefia no serviço do Seu
Soberano, ainda qu2 Swb. Exceliencias os Senlaores
Governadores do Reino c c especial desvelo , e
parriorismo sue os anima em favor do seu paiz
tem tido toda a contemp!ação com as fatnilias,
que CaO
strad nestas circunstancias, tem sido por
minha isratervehOlo postas debaixo Jia seu arripato.
lkos guarde a V. E. Quartel General em
de 1)e2erularo de iSt;.
27 de
Marcha! v. C. Beresford blarquez de Caie'

Maior.

Senhor D. Miguel Pereira Forjag.

artel General de Ustariim 25 de Dezembro.
Ordem do dia.
A Nação Pcrisiglic-za sem se lembrar dos fei.
tos E,,,,loriosos dos seus antepassados, olhando s6mente para o que tem succeelido na preseoxe guerii
ra r.ão pôde d' uvidar, de çiue sempre que ouvi(
fdr de numabatalha em qare as suas rropag
reno cooperado , ha de tairtbem ouvir efogia141;
verá. (nem he de presue ra occrtsiío cÇLi r.
mir, soe dastti .2m diante veja) frustrada
experrição.
S. E. o Sen!;or Marechal. 1,.'eresford Marquez
de Cartipio 44rr. a respeito das acçJies , que rivero hiar cies::k 9 zté ti do corterre inclusive
e que serão teLadas pelo Iitustri”irno e Excel.
lentisr,imo Senha. , Nlarechal General Duque da
ricto-ia , goza Sltisfação, e acha-se no agradasiatnetirc sue referir a , S- A *vel dever 'de
o Principe Re,:,enre Nosso Senhor a boa ccitaduc$a
das suas tropas, e fazer-!he os seus elogios
Sera para S. A. R. hum prazer bein agradave! ; e fará em Suas Exceilenci2s os Sen i ,ores Governad s do Reino, e ein r. p dc o Pr.ringttre, huma impressão tias roais sio..isfaturis , e que não
o verem que á
os deverá fazer menos ufanos

ineetith c' ré' ag tro?as naci;onaes slo experirtertri:
elas , se rnostrá.o Lergnas de roda a confiança , e
que o seu comportamento e valor são vernpre mui
superiores á prova , por mais ardua e forte que
esti sefp.
“esta verdade dão teterntinkos abundantes os
feitos de arMas das tropas Portodgr,c7as nas ultimas
batalhas. A sua repUtaçáo estava firmada: c o
esta igualmente ha muito tempo a estirna e admiiração das seus vakrosos companheiro-s. lie armas
do exerciro tiritam-lã-o, existindo bons , e
outros hum a eMulaçáo honrosa para 10,103, e honra.
estirriaçáo e amizade reciproca.
O Sr. Marechal tem a satisfação de efir a saber a S. A. R.., e bem assim a .StraS EXI4elierii45
os Sen tiores Governadores do seu ,Reino dc Porrusal , que não obstante achar-se tão elevado o
raccer rias suas tropas por tantos feitos .glortosos
"Corn rudo nestes ultimos acontecimentos ainda
las auginenrao a sita reputação , e a approvaç3o
do nosso gran-le Comtnankante o IPustrissirno e
-Excellentissimo Senhor Marechal Generzl Dultie
da riewria , como a admiração que os Senhores
-Generaes , e todas as Classes do exercito Jalriratiniço `ia lhe presravão.
- O Sr. Niarechat nio Ode elogiar demasiada.
InCrite O exercito Por:usurz nestes acontecimentos
-e ao mesmo rempo.que he da sua obrigação levar
o seu trri:reeinlento a presença de S. A, LI., e á

de Suas Ex_cellencias os Senhores Governadores do
Reino , não lhe compete menos assegurar ao exercito que dirigindo as suas de:cr1ttina0es a favor ajs defensores da Partia , e da E:tropa , he
cerre, mero recebidas e consideradas favoravelmente ; pct:s he ,hum Governo paternal , que contrin-

pla o merecimento das suas valorosas tropas e se
desvela em remunera-las quanto he possível. 't.) Sr,
blateèial he testemunha dos deseios e cnidsdos
, Suas Excellencias os Senho'es (ichrerrudAres
Reino de proverem a's -necessidades das farnilias dos
O jic i 2-e; gloriosamente mortos no serviço
52.11
SO1).!ri r iO; e o exercito dzve esrar ccrto de (;tie o
-Sr. Marechal mio ornmittira levar á presença de
SUAS Exe,..11encias os ,:-'enhores Gaverratdore,c do Reino com recomrnendação toda
hruih,, qtle .15.711
'perJer o seu chefe , po :s que sb as m
com os elinejos beneScoa de S. A. R.
O Sr Marechal desprezaria o seu dever ,se
deixasse resta occasião de lembrar ao exercito PorDigurs qn.anto esre deve a soLiordinnão e disciplinac o lembra com o ttrico oLlii .cro de t.te os
Seus OiFciae3 t, unnea peteão de vista hurna e outra.
O Sr. \1arecht! servindo-se du poder Line S.
A. R. houve por br:rn cria + er;r-lhe com o hm ex' pr.-sta de Ivanaa pronta rt.compeisa do merecimento larid!ante JJ3 sluS ;roprs F , rornove olOstiçiães

e Ofgeiaes interiores abaxri ilieeicionados ; que lhe
foro recommendados , porque rivcrão , e aproveifará° a ocoasiáo de se distinguirem e trhuidA co-

rnar em memoiria os nomes de muitos olmos utie
merecem a sua contemplaçào
para se :ernbrati
dedes na prime :ira c:enjoas:ma favoravel.
O Sr. Mairecital sente infinitamente qile
vess.em tantc:s .0ifieiae5 e ornenS* MOrTOS , e fer;..
doS; 11.13s n.i r)w dtpi . re glnria sem parigo, e perda ; e foi esta ainda muito menor do que se podia eisperar da grande força com trre o inimigo
atracou. Poréln o râlot F a segurança do valorew e a perda auJa sempre em proporv., 0 çerr.,
bt de 011;geni.
Entre os (Miziaes mortos tilo role Su Exc2liencia deixar de trtencionti par,1 reirbenrn os
pe2ares Ji 9.1a pairi.1 o Tenente Corovil do Regirn,Ato de Infantaria
, Litz /..Ãogo
1--ivjaz , Otiiciat
que ainla que de pouca idadc
dava a maior
feranca. Lr a
serntne n vr3rrier0 a atfe:iln-se cutia ç
erigcs; subin 'ao vos-,
to , que tinha , pdo seu v.-ior merecimento; e
perdeu a vida gloriosamente nas fileiras do inna:go em !mota carga de baioneta , nus ve.ido aroda
os seus bravos
verreedores. 0 Sr. Març,
chll sente Lambem a morte do
Re?*.ricit.
to de Infatraria N. 3R
tic
que. commandou Sem , e valO:oSarneve o Regimento na maior parte da harallu.
Saia
Os seu . a4radecirrienros
Sr. d„: etElp3 (,arloS Frrderico Lccr,
que mereceu p:entroznte asna estima , e appro'.,-.ção, pelo modo com que con!.., yi:o a I)ivisio do
a cl ual sv distilguit) Wril
seu Cetillrnan jo
part icul tiMade
diesvja oa:e 2sseore aos Sv.rtheres
Anuani‘..) I-1:polytó Ce s,!71 , e 7e.itr
Bprt,W.)1 da perienx
de SUA EKcel;.-.meia
reç.p,=J:to dell.s e das soas riil
• A Brigada do
AlgArve tine commandt o :Sr.
Abro„ teve com 1. spec- ,.-il ;daU ot.c3si j o de mostrar ri inimigo que os homens ,
yte dila constio,-i , eti fio os rne7lIçi's , que o expul: à baioneta das a'turaS dos Prurem ro dia
d'
e Ju}..-,i) olcmo O se, cri rmei
e o .:lajor
rilexandre 7i-frvass.os, gve
cowrimitja y ão c ,kits Regimentos d:sta Brigada 1
.os agritlecimenres de Sua ExceMericia; e
7orie.? Prickm rtrà saber ao St.
1 L•U Ic Suaa Fahia do Re;!irnertro
o Tenenle Coronel 7o :io HW do Reg,imen,
. 4 , e ao Cairo graduado em Major Franjo Nmphrsn de Caçadores N, ia a pica -Sa
de S 41. Excellencia pela valorosa com.
ducta do wo corpos.
O Sr, Bride'ro Carlos Asbworrh , e a quilata Brigada (do Porto) composta dos Regimento&

N. é, e 18, e IlatallAo de Caçadores N. , tem
direito á particular amai-ovação de Sua Eixeellenera
pela sua condoera no di i; , qtie não podia scr
mais brilhante em todas as circunstanclos x-ariaveis
de hum./ longa , e obstinada contenda. S.ta Excellencia no p6de ser excessivo faltando eni lborto
tiacanduera dos referidos Corpos commanjados pt_slo Tenente Coronel
Gir.ittr ,
( c:2 morre lie
IN1Ijor 2113:bias jesè d
un ta p.;r t stiir , e o Tettin,r2J itleiro
EKeellencia Neurnmendara a
.Fraren.
assin corno os
estes Corpss
Brigitit cr.o
garve para a:gurna distireção hoint_sa cro
ria da sua boa conduera ,e o Sr. BrdeJro Carlos .1hoor: ,5 a respeito, do quil Soa 1::t:er.ereia
sente sue as suas feridas p1 vem o,-:,;:erc;10
algum temp dos seus serviços
ceiv:tá
i.dar.i
aos Oficias , Officiaes inferioies
e S,....11{1.;,.5
Brigada a segurança da perfeita s' isfação (41 Sua
Earceaencia.
A ,terceira Brigada não rner.-ce menos os dogios , e neprovat:Slo de Sua Excellena.
conducra debaixo eis orles c..'0 Seu v,dortiso Commandante o Sr, Coronel Luiz da Wc:go »arreie
foi digna de tropaí Porolgue rzas. O Sr. Coronel
Migsti M. Greagh do regiristinto N. 3 e o
jos Archibaido Campbell do rtmento
, hem
corno OS $2U3 regimentos se destinarão com parcavidade ; c o Sr. Coronel Luiz ito Rega 1L: 7r:rejo dará a todos as Orficiaes, Otr,eraes inferiores , e Soldados os agradecimenros de Sua Excelkocia.
O Sr. Marechal fiz instiça ao merecimento
do Sr, Brig,adciro ,IrChibald0 C411 pbc11 Colv,rnmdance da primeira Brigada , o qual vela sua c,,:nducta adgoirio to parO.Ularmence a 4T10v-nOD
jilkisArissilwi
r.xe7:_lieruessirlio Sr. T.neilic Gene r,
Hve. O Sr, BruoJetro faz rt mais honrosa roera. do compotrarnto dos seus O rf,c'aes, e Su‘
• :en:lencia stmre a perda que houve delles , e
tire tudo a do Sr, Coronel Francisco lionuot cie
Mtgaibl's Pizarro do reg i rntrrito N, 16 .e do
Xlaiur Ctillly tmekiruct d.) regimento N. 1 , e
xki5 OUTift-n 0:liciaes pr
ncrc dilleitT13.
da ; mas St.i para enes , assina como para .t sua
Pat:ia , e fainthas hunia cousL:Inio o conhecerem,
que a causa de serena prisioneiros lhes he honrosa
e que a sus COndUCII II2CrCee a plena approvação
de Soa Exceliencia.
O Sr. MareOkal de Campo Bradford , Com;mandante da decima Br;grida , assegurará o Sr. Te. Teme Coronel 7ofrto Carlos de Saldanha de Oliveira e Dalin, do regimento, N. 13, o Sr, CorOnel Cnilberine Mc Peai do regirrento N,°
e o l'encrite Coronel Tbonia % St, Clair,_
Bat alh40 à Caçadores N. 5, e 03 rnai,5 Ufficiaest

41

Tniferiores, e Soldados da orprernt;:o
Sua ExecNencia a respeito tla sua ciantoula , e da
eles 1.-eu s Cottaos..
des01., que o 1;r, 'Ceronel
fía Der,', ;(tJ Ctioarat.rel,:nie da, setima
gJ
tee-eba (Si 5 ,A1.3 d g r ac..: re'í;r*,j flto5 pela soa C,.)ndlICa
e a da Br i,gada no dia ; c Sua Ex.T.l n enc.ia r,59
rUde
parrit.:ular.L.ir riLt ,itatli.io de Caçadora
exceVente cor.jiric7a utrn s;do
oiístcrnuri-,ada monas vezes por Sita Lxicaer.e.i.a
iihnitarotitte Sua Exedleneis
fer:das d.o
ria CuTtnel . 7cr,ce Erewu , ei ne ccrr.mars..la
P.iat:Uh'ao ha muito tern;..o com Ull r à d stinc; e o ny_, ,u 0 'rtnenrc coponel
cem° o ai.
.11!.alnwri,çe as ela?ies de Sua

v2ner!eia. iN;io p"ade Sua ECenenciit dt• i.ni aqui
do lamentar
;norte do Major
Fiar• 3correcidao LRa I UC do cji.a.
A
011w . a dos Eviaft.r.;es do Caçadores
t e .3 debiLX0 (s ordens dos Tenentes Conneis
áncLigr,:s ,
ilkiftowel
da Silveira , foi
1."!.'„ r m
esperai de suem rem reil:pre
tneuz'ci ,dcs e'lvoTes e o 'Regjtrento N.° 17 ce.i.n.
trieirtndop co Tenente Coronel
RJ( ,
yie teve , Fez 'nem odevz'
O compjuirttento exernliJar da ;-..-t•tt.iria
a as ores do 1"- rnerire Coronel A1rn7r;,:(e
tendo . lhe adquirido os roltvcres de $ua l''` ...!et;ile.rwia o Sr. Teoenre General Ri-,wland 1171, em
e p rricu larmeto.e a ; do corrente não pirade det.x.i.r dc attráb:r a arter.çáo ea'1) ST.
M,‘_reekt , G dá a sua approvaçSo , e agrzcleeirricrito ao, niesir,o Tenente Coronel. (.sentntio que
fosse ferido ) e .14Y; (Aficiaes 011icraes Inferiores,
Soldados do seu cortinando.
O Sr. IaLirech;1! iJ es seus ag.rNSeclmenr.os ,
ao 14\t¡ar doRero, ,elato de Inf:-..nr:ula N.°
,
galai! '1?ei'efiria da .Foriccra 4?osado, do seu
eti, ,irpor..-arrien t o , do qual. faz exrressa rnerç
Sr. Ctnonel 41
AP. Creagb,
Sua, Excelfi_r,. a está .satisfeito , do zelo , com
se ,iouveãt'N no importante oli'meto do r.r.:tamento
lei ". k
ns ' os CirergiíSes
, do Regimento de Infantaria
,
ilocnct7o co Regimento
de. itintari.a N,"
Ántoirr, Afonuira ,ta
Lha do Regin r ruo de Infantaita 7.‘;.' 6 Peruarrfc, Afaria dc. 23:4'-i.aci,110 flee'rrert ,. -o de roí-Antal-Á
N.`P r3 , e
P
d: Oliveira , do 1-e.t:Olue de
e .‘1 ,7s itjudartass de, Ciliiirg;a
Caçadores N.
quinti 17.3rideada.
O Sr. Marechal riso Guer deixar pessAr esta
occasião sem pagtr h'rn Ji.idi ,
r,...utrbd r2 á C'e n'SaiS e a
es efficiites rfa [51.1,i0 Maior do
cáo fr),,,Q;31, 3 e o seu E stlüdo
UCZSCI:41.

O Re. ‘fir3e'l.al
reco-i!-Nectr ó zeTo de Sla
F,Nc: ,?:lele a o Sc. Tentnte C3tnerat Au:oiti° de
LI 13,1,-.ira d L uer,ift , e quanto o tem sempre aux:MI.13 , e sente que o mí. ,3 eszaio da sus
&vaie telha rvival3 tempoTtrLnmençe 26 Sr. 11(11rechalii j avisun:-.ia. Ao Brigideiro Aja/ante General d3 ex-ere11 Â1 rcI de grito
, deve o Sr. ,Mite.:hat d,tr testemuno do maior zelo
e pres:ana em tolas as oJeT:1:16es , e da obrig.içâo
; e c,
eitTi pe!a sal
ern qa.r
eN pr:ral'i.,i
sat"isfaçío de Sua F.).'ctlien,:ia „os
Neite;
SAI re:r.i.rt"Te._). O Si N1ar11!,
ri lleze o
d) Sr. àrn?tiziro Rett
/um , Qurzel N1,..str: General do ex:rciro ; contesta a ass'ile.ne,°¡.; 112 cem rece5;d .) em tc,,.!
oceases dos seus SalCrt. IIM e ree. o .,,ezirnerin3s, Militares, e particularmente to la1t2(1 de to do errez
prssaio, e nestas uirimas op,!rações em tudo
direcçÃo de Sua Exc:Ilenc'a ; c lhe
tioe tocava
roga o Sr, Marec i :al esteia cerro , d 1.ie
p!enarnenre os Ne 1115 £C.rv ,: ÇOS, O Sr. nucciyai
pôde dc'xar J partictilarizat O nziec ; menlo Ju Sr.

Dia ç

NOTICIAS
E TRA DA S.

de Abril. -- Maráltí ;
dias ; N.
F'réneira , M. Sebitstiiia Lopes Ratn g s , C.
ao M. generos di Cbt. ma, — Rio Grande ; 16 ,..lías
3. As toido ,M. dniQnia Alaiáo de ifeii WSça, C. a Maude/ _70re COMC Ahnira [riq,) e
couros,
— ; t8 dias ; S. Bor Viçi M.
Dito
III a noei
até da Cuia, C. a jodo .ekiJac-io
vares
seSo trigo, e courOs. -- 7 itrr4gotta
I
, áz dias ; E. 1-lespart,ola , kWiba ti te , M.
Moraes- , C. 3 D,

and',
oardente
, e
CaravelLts' ;
t. ancri'çà'ó fsi. SÇ-P.,rstija .1frti7ts de Mapas', C. aoT1. , flarinfaa.
Dia 6 dito.
Buo. los vré
t diAr'; B.
Jaglez .fintaona
•cnge Nom , C. a'
courOs, e sebo. — Caraveihri 8 d:as,L .4qPIre.1cilYi." 5 M ° Retn ígio Isneirio e ao M,
Do ; 7 din; L. Rant 7át:Iiiit Ik. 1. Crtc.dj 7u
sé Pereira , C. ao M.
.trInha ,
; z dia.s ; 1.. Snfjri ioc4p0,
Cardou,. , C. ac.I. , arroz, e naiiki:). — farás; ;
5 d;as; l.. Bom 7esto, sj. .7,t2iio
C. an

rd.

n7p.à7de rite:

)1.7

dieo,

14ttrify

Col'areel Por

tklo do

-01

Mestre General que por ti nto rripo tem s
de C'here da
d
ient nãO Ode
de mais o iek , e actividade sempre bem 1„.
tigidos pelos seus tentos a sua condoera náo
menos na bmaika de :o de mez pashado , do kra',,,
wilas as outras a o,ue Sua Excellencia tem as.
'stido actrAáio sent¡Tn e ITW t( a Sli.; atrençio , astal corno a st u ,;,-pprova,;:to pelos serviços que del7
le rena tecebido, O Sr. Maree!),4 e&peie acceite por tudo os selIS 3 g f ildec:mcruo5- O Sr. BrI.
deirt) D'Urbau ; zssegurara a todos os (Hficiars
que Si,fccdknc CS[á perfdiutnente sarisfto Com o zelo deus. Tem Sua
ExceHenci3 todo o motivo para exprimir a sua safaçáo ao „Sr. Coronel Roberto ile-butintoe , 205
-:fEciaes do Estado Maior Pes.s,-(mi Lic Sua E.Kedencia pelo zelo , e prornmidão que moscráo cm
IFO(LSas occasiões , e 4.11.1e partícularnacut.è manifes.
uâTáo tu baralha de to do mez passado
nos o/timos sueeessos.

ARI7 IMAS.
dr,ts ;
Rtis. Divina ,
André Robtetes , C. a
Fredé r ico sccson , lastro. - Monte Pliko 3ç diP,s
B. Hespairboi
jovett Franci,u.o , M. M'ancei
Pa-c1.7cco ;
a 1), Guillyernte Piar , cobre, pn,e1
e
F?:,) Cirande 13 dias ; S. S. ',aailiseine,
„moei Autovio da S'ilva , carne. , couros, e
bn;
para a Bahia.

SAHIDAS.
ç

— Havana B. inglez , A'nE.'9*ont trearey carne.— Rio GranJose (lin
-- P,.rtia::bu,..,); S. Smsto Attámio

fle
"1 1..1:abe'

i1,,,turf.1' da Ck.i.rlf.1 n p,:r. re, de peixe, —
LT
, MT Jr.o Aneotsio dor

SAi;?osC r- e

Marabé

S. 8, 9.41 CTO
.

St

Earr b,9iJnicr,

Pcrera,p.od ; S.
.7r.,:é 7cagnim prrrinti, 1:2zendas
Graide , E S'
• MIe. Niroido , sal e fazendas, — Gnarariba ; L.
rebora da Concei*Ão M. Feliciano Percira , sal ,
carne. -- Campo; L. Alegria, M. Luiz Cardo50 lastro,

Branfei ;

67

Dia 7 tito,

Na:burra Sabida.)

n....•nn=11n.

AVISO.
Pe!a 4árninistraçlo (Cr!
à do Correto Mar 2
- rieno desta Corte se faz publico , que si7iirá5 as Ernb Arer"--,-Sesmues: 3 8 de Abril: para S..7.71C a Ca Marirlit S. iliorne Jiiegre M. Carlos da Silva:
It. pira a bahil ,e P 'i,;i',
LI. F:dr, Triturfautr iw1. 70:(i* Lojrateli; para o Rio Grande
ntiir ,14 ,4411er1:a
7e.'i pii 7cd Pr.-ws
t 5 para o Dito B. Flora M. Antonio Ferreira Lima . F:ig4.,:a.Ãe CA:Tli •
11,1Ç3dás; * nó COtrCiti Até as 4 bons d tar..it dOS dás 'antecedentes.
KIO riu JANEIR,.° 14 IMPRESSÃO REGIA 184.

