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DA GAZETA
TA DO RIO DE 'DÊ JANÉLRO E 16*á

kl0 DE

ANÊIROs

beba notnea.10 Minztttt
adu dos Negueios da Guerra.
ARTIOOs D'OrFictui
de Campo o tenha assim
tendidà. Paço em dezeseis de janeiro de mi
tocentvs e -tinte e &is. -4 Com a Rubrièa
' rido derriittido o Desembargador Pr Ncisco Sua Alteza Real o Piincipe Regente,
. Ma
Fieira do Lunar de Ministro e Secretario Assoei-G Farinha: E.,5 4 9, ~far ines ....- Tkroa
o
tido dos Negocio, do Reino e Estrangeiros, Joié Bionrardi,
Decreto da data deste ; e concorrendo Ni
Co ellitir0 José Bonfescio de Atirar& r Situei
II
bs conhecitnentns , , e mais partes necessar ias pal
Stenilo
Õ General Cotnrnandanteda Di.i.
Ta o bom desempenho clitits primeiros Cargos de visão Pertugueza A itiIiar1ora os Ofheiada
Estado , e gusando atiS do Ellah5 SUhid0 conceito da mesma Divisio conhárndo as triete, come-.
na opiniío publica. i Hei por Nein NOMeadO pa- queridas que páfiem resultar da indispOs100 gera o Cargo de Ministro e Secretario - de 'Esta- ral , que ha entre as Tropa de Portmgal e as
do dos Negocies do Raio e ,E,tr.ingeiroa. O desta Cidade , querendo poupar quanto esteja da
referido° Conselheiro 70Né BONifila g de iindrode sua parte a effudio de sangue ; , rogio a V. A..
e Silva. , o tenha assim entendido. Paço etll de- R. que com a nuior brevidade possivel dé as
7 -eseis ` de .1 a neiro de mil oitocentos e vinte e Ordens necessatias para o seu alojamento ' na
dois. — Com a 'Rubrica de .511,1 Alteza .Real o P.riiiti Gronde , donde sah1rÁi3 para embarcar lu,
p rineipa Regente. - Manoel Atuamo Falida.
go que cheguem de "ruga/ as Tropas quede.
Vem rende.los. Alli receberá6 as Ordens que V4
A. R. ‘ Sc Dignar communicsir- lhes , que emeculasítõ respeitosamente , es uperando serem abi
Ten do cone I lo por Detreto da 4ata des: aocciirrridõs da mesma maneira que até .agora
te ao Coll+le 'da Lautit D. Diogr de us , de Soldo e ' litape t. protestando a V. .A. R. o
"a demito-ão que °Mi. , pedio do Lugar de Ministro concorrerem quanto seja pessiveÉ para e boa ore Secretario de Estado dos Negociog da 1:Âzro. dem , e tranquillidade publica ,, tanto relativa.
da , e Presjd(nte do Theseuro Publico ; e En- ului.nte áquelles Habitantes i, corno 'to". os Ha.
tendendo .que no *Conselheiro dá Pazádi Cairia- Infantes desta Cidade. -=-. Ao* Pés de V. A. R.
to Pinto de Miranda Montenegro concorrem os Qi.rartcl do Batalháo N.° ti t , em ti de Janei....
talentos , e luzes que cumpre haver para bern ro de 18. 22; 7orge d " Avillez jazas-te dt eSsmzle
preencher as obrigações do referido Cargo: Hei Tavares — Frariristo leniam Carreai 1, Briga,
por bem Nomeado Ministro e Secretario de Es. deka, — ifernitriti 'José Sedem,: Borges si Vexo,t,
a d° dos Negocioa
da Fazenda , e Nenidente do,
efles
r
Coronel do Regimento z 5° , rse
Co mun.
rhomorro Puhli. O mesmo Conselheiro assiro dante do Primeiro Batalhão. -- João Corra GeeNi tenha entendido. Paço em deseseisi de janeiro dei Pinto , Corontl do Regimento de Infanta.
de mil oitocentos e vinte e dois. -- Cum a Rui- ria it 1. -, joãv do Silva Reis, Tenente Coro,
brica t.Ie Sua Alteza Real o Principe Regente. — nel Cornwitodante d'Artilharia. — Antonio Palra
Manoel dniorriO Farinhad,
o de Soal.a Castro, Segundo Tencotê Com.
mandante de Arthfices Engenheiros. ~. Mar Gard.
.......
re2, Tenente COronel Commandante.— Est4 03124
forme mi. Sitneio Emitira Gome: da FONCKdIr
Tenda diniittido do Lugar de nnistro ê
(latia d.e Estado dos Negocios da Guerra
'de Campo Carlos fredet.ico de Cauta
por Dtereto da data deste , e conhecendo que
TllIIQtrTS Imtrn e Èxceilentissim, Ses
na petsoa elo Marechal de Campo, , , Paquirs de Tendo me representado os :Cornmandanrea doa
Oliveira ifiváres , concorrem as qualidades pie. • Corpos da Divisão "'rus gara' o erobainev.lirri
C iálAS pata bem satisfazer, as funepGa do referi-, - que se` •atbitti de- darem eu:110mo~ ie 4"."

, que, em data de .T 3 .

o COTTCT1tC,

Ihee fluíre drda pela Secretaria dos Negociva da Guerra pelas quites
,
A. R.. Ordens se dessem baixas ao minset
de Seldados, constantes dee releçõee num
acompanhavão as ditas 'Poetarias
p
liames Praças pertencem ao Exercito
igal , aonde está já decretaJa a amaneira porque d.;n ter effeito tiles imbus , julgo 03
retmeridos Corramaraduntei que sõ alti lhes podem
ser toncedidas ; além disto ieVio ace conheeinten.
)l.
de S. A. *R. ae relações neminaes de
cledos que regeido a ofFerta tre se, lhes fez de
; e em- quanto aos
9' que ainda se
tem tremido , rogo a V. ee x, a se tewie „ire
ene ele epprementem neste acentountreente.
Deus Guelde a V. Exel ' Quartel Geueral
de Pr u Grande m5 de Janeito o eeee. .-elliusir;,seeee leeeellelnisslino Sr. Carias Federks de
rges de - Avilkz Juzarie ,dc Souza
.Tavares.

'á da banda d'aquem „ em ab
de 10,110
etre) ele

qualquer'
Joe?
e.

vares.
. Nesta conformidade se expedirão
Coronel Centruandante do B,talhão
brios
uYeeeer 1-Urge' de kasconcelios
4a g ottio
BetalháJ
fenente Corenel Curnmandante
'aç.2dures N. ° , ifehnip Garcex Pinto de
a e ao -I Cimente Ce
Comoneridatire
r 1 0 ti Artilhai ia montada
da Silva
rieue id lhes as respecti
Releções
c
Pr.ças se vintém
releiçio geral adiante
,
rernettida em' Portei,ia kleszéi date ai
ral das Armas como adiente se segue.
Parti

ire Xavier Curado.

Tendo o Principe Regente
nformidade
do que se praticeree com es' Praças 'elos Corpos 44.,
Excireito Portagal Cheliitt por Pisoteie:is de
13 e te do corrente ince , mendado expedir di.
rectamente aos Cher dos ditos Corpos Portarias
com data de heje , para datem baixa no lie
vio Mestre lealmente aquelles Praças do Coro do seu eonunendo , às guies Concedera
5LO em attenção ao que cilas lhe represente.
irão , Manda S. A. R, pela Secretaria de Estado
dos Negocies da Guerra remetter ao Tenente Ge.
iterai Governador das AlMa3
'Unhe e Prinir..
aveio! Xavier CAiradó , a inclusa Rdaçáo
g de por Simeão Esielleta .Goiner da FoRreCa ,
Maior da dita Repalteção , doe individucer
"orpos do dito Exercito aos quaes Mandara
c
r baixa , a fim. de que lhe laça passar as
sua
uzas
permittin lo-lhes N. A. R. não só
o ficarem já da berele d'aqueni 1, como absoluta
isençã ue para o futuro d: todo e qualquer Nervíç
Militar. Peço mo de Janeiro de 18e2. nuvem
de Oliveira Álvares. — &medo Estellit Grdia
da Fonceca.

Manda o Principe Regente p
de Eeteao dos Negociou' da Guerra
e-reli use:temente ao Terieme General
Aiidlcz 7;.%arit... de Souza Tavares a
ri i re P r'eSent ! ç i0 que á Sua ieuguroa Preeen.
çe dirigia em data de is do torrente , pele
-niesrea Secretarie , expondo o-s pretextes que ale
leeaván os Curnmandarucs dos Corpos da Divisão Portiquera Auxiliadora ima não executar
, as Suis Reses Ordens para as Baixas dom Soldelue da referida Divise(' i pois deveria saber o
mesmo Tenente General , e os Coinmandantes
lies cumpre obedecer ao que se lhei.
r w *.bre qualquer attigo, sem que possá is npraiese da saiisfaçào deEte dever por
•rhitrri4 interpreiaçues que tenterari mente ex.coei
em manifesta contradiçáv
obediencie
,que
estarão no die t 2 do corrente , a minemto o Mesmo Senhor Houvesse por bem Orde'emarlhes e e coma s nenhorne atten,ão merece
RelaM 193 Pra p.:
s
Exer..
erefe ‘ iila representaçao Determina S. A. R. que
cits de Portugal ,
p9r
Por.
Se er/è evicto comptimento ao que Tem Ma
1dt
da da destaiiaue
por
do e Manda sobre este objecto, em que a De.
baixa ,
atteal:io ao que as incsinas lhe revisão se tem "mitustraelo possuida do espirito eia
p rem ai ar
mais criminose insubordinação , da quet vai S.
A. R. sem perda de tempo , dar hum." exacta
Batalhão de ,CaFadores N. °
-e cite
'Idade' zunia a Sua Magestade El-lei
j, Seu .A1 gu o Pei , para que chegue ao' cunheManoel Rodrigues Anspeçada.
do Seherane Cul-igen-se Nacional. Peço
Mancel José , Soldado,
j
d J nei ro
(dial de Olánira
Francisco Fernandea • dito.
coelertnea.
cão ,Eittlirta
Manoel Fernandes , dito.
-roes da F.3iceea.
Antonio Joeé da Manca , dito.
Felieberto Teixeira , dito.
Par
Xavier Curado.
jusé de Menus dito.
Ma! ,.o Prine'ipe Regente pela Secretaria
-de Esue 1 d
Neereeies da Guerra, que o Co
_Tonel Coireee rienic do Batelháo de infantarie
s (kl Ee' ercier de 1349 , ,, agol, João C'oreeia
f..ça der baixa no livro Mletre
Gr ies Pi
(rui) Ch;rpti cLitisiuntrs da RelaeaO
ál , Pe IÇAI,
21_,vz ele pur Simão fikellito Gomes da
.1
°Teia' Maior da min-cilha Secretaria
-é
'L Eeted,e . (pules Hiiuve por bem Conceder
avelle Greç i . em atienção ao que lhe repte.
entedio , Tendo:lhos persuiuido Licença para fi,_

remira Companhra.
Sé Ar n10 ele Seuza , Saldado.
elra r tir

Companhia.

min Francisco Carneiro , Cabo,
jArb Pcrrin Segundo , Soldado.

Manuel Antonio Larnego, dito.
tia COMPIT

Luiz Antnniø 'Amaro, Soldado.
Simão H entiques , dito.

Aporá jruté Botelho
joé , mak• Ir"
Ailt01 1 0 Kidrqu qa 'P
Don: . da hncca
Manto
(filava Calí/34R

Sexta Coar;

Antonio dá. Santos ,,Soldadia.

10 de Vago,
° Sargento.
Manoel Mitunto Suldadu.
Fl ancisce 'Gonçalves , dito,
Domingos Pinheiro .,
Antonio Rodrigues Moura, dite.

Antonio Rodriguts , dito
Cot•te.d . o dó Almeida'', dito.
Agostinho Genç4hts , Litu.
Antonio
çdly(IL Ai°.
'Antonio Fréncisco dtto,
Ant,r.io,Nreira t„ áto,
Luis jeEé
, dito.
. Li;.,dito.

Companhia de Artilharia' montada.
Manoel , jos4 Machado,
Antonio tia Cruz , Ferrador.
, ão Joae de Castró , Soldado.
viam Antonio • dito.
Manoel 'Gonçalves. Mor

CL rd t

f

Balarib je de' I

•

dito.

anoel Marques , dito.

Manoel Ferreira , dito.
.A.tonin Francisco, Condutor.
é Comino, dito.
noa Ferreira Primeiro, dito.

PI incita

Raialhão d Wantá ria N. a r.
o -Baptista Lobo de ()Useira Cabo.'
Erneato de Moura, dito.

Terc,ipa Compa

de Granadeiros.

4 .
Madoel Jose Tones, dto.
-Francisco Garr.es , dito.
jeLl Jose VieirA, dito.
jo.e Clemente, dito.
Planciqco Antonio 8,1

rti M weira Soliath.
4 Gottç 4ves , dito.

Baptibtadti Arborim , dito,
ComitaNlatia d

n'ani

Jog o Manoel de &usa, Cabo.
D iogo Antt nio da Silva, Sedado,
Maneei de Ofiveira diti
Man, si dos Sanio Pijs, En ingardiiro,
Miguel Alves , Sadada.
ititáto Antonio Alves ., Muzto.

ii

Segen:la

Compank;a

lisfano .,1 Jose B-rtre4
.do.
Jtin Thidgo ,
'Manoel fine da Coita, ° (HW.

oel de Arduj o , dito.

Companhia

ia N. 0 14,

rna dvirosi
kaiala Corsfraldia.

josa Ltica‘ o Soldado.
•Antonio Pereira , dito. .•
•CuM' . lio Pereira , dito.
-Francfsco Serra • dito..

Bento ji-me Vieira, ditos,
Jose do Rosirio . dito.
Amorno Jose de Souza.

Joaquim Naifa dito.

Se timo Companhia.
Segando Companhia.

Bern%rdo • josê d, Soldado.
Manod do ll Santos •
Vicente José , Soldadn.
Jo*o ,Fernandes , dito.
gearta Companhic,
Ricardo Jose, Soldado.
• dito.
Mdnoel Liiii,, Soldado,.
Serafim da
dito.
Manoel Martins • dito.

_rui° Plerd

Vicente Duarte . Sfildado.
Antonio r . anci . t-i. Pere:ra
J rge ¡U i,. Penedo

Antonio de Moura dito.

Francisco Pinheiro, Cabo.
Jose Nego . Soldado.
ole do Valle
Joio Ribinet, dito.
'albardo José da Crusdito.
Manoel Antonio Bernardo, dito.
Antonio Teixeira, dito.
Bento Ferleira , dito da Corrpanbia de G
Padeiros.
é Antonio Machado, C.bo da '7 a
noel José Soldado da y.9
Corpos Is Artilharia montada.

dito.
as

Franneisco Rodrignea Soldado.
osé Antonio Ales, dito.
'
.io dos Santos • dito.
J osé do Nascimento, dito.
joie. Manoel Ferreira doo.
juão Antonio, ditu.

'

iG.51 )
I .`

essreedidar pdri os to'rt;ir
.da Grrarnipio dosPa,CtrYtel

Tendo 7D. 'GonsçaNrs Soldado do RiraLoiro * e Mamã'
»IRO N." ii ; Francisco Yesé'
Soldados
do
analisai.:
N.' , i, todo*
traiu-isco,
joiu Gonçalve s SI4t iss Ramado
requerido
palserern paa/
Praç
do Exercito de
'
Franci sco Ptsé Leite
Corpos
da
Guornifio
desta
Corte , e
ri 4.5i$
Msn,e1 Francisco
rlanda
o
Príncipe
ReI
!
ida
Conced
sendo4n es
gente , pela Secretaria de Estado dos Neguclos
rio N. 1. a a
tioverrsaclur
da G-'1' tetra , que ti Tenenfe 'Gumes-11fooçtusrn
•
tri.
das Arenas da Corte e Provinda
Compainhia
Tenciono Galvko C
,sa
as
',ci.:essa:lisa
(Mede
pd,
.
vter Curmdo expe
GEOU& int,.
ac lhes atuir Praça naquelte tios Corpos on-4
4.2R5r itito Lapes de I..emosh Soldado sia fs.s
de
escolherem servir • ficalido hoje cliriida
adia da 1 .1.
C Mio de Almeida ,-A
'CO-111rCICIIItC participaçã o aos respectivos Chefe,
Airton:o Carneiro, Soldado da 8.a
para assim ei 4eclartire ut em os aasentos delles.
Jequis' do
Paço r6 do janeiou de 18a.
Batalhão de Wanterria N. c? 15.
Selarão f r.
conforme,
=Esta
;
irlweira iluarer.
°feiura
Gomes
da
fontee..1.•
' ada
Miguel ; osé Pereira Anspeç
reee'
de
Estado
em
16
de Janeiro dà
Secretaria
Assignado— &mas Esteli?ta Gornes da
PaYa o thesaureiro Oeral dar Trepar.,Fonteca.
Marolat Príncipe Regente Pela Secretaria
Tendo pito -Vooprioes-, Solda-lu do Caratsrado
dos Negocios da Guerra que o TheIhiu de Infantaria N. e: do Exercito de Por- di
sutis-eira
Geral das Tropas sitisf. ,9s aus Soldados
tugal requerido passagem para hem ilos Corpos
erentes
Corpos dá Divisào do Exercite
dos
ditir
de Infantaria de Linha deste Guardçião e seria
quem ora se tiver dado baixa ,
Portugal
de
sio-lhe concedida-, M5nd: o "illeipe R'egenti",
ibr , cuias relatréses
pela Secretaria de Estudo dos Nereios da Guer- e aos que se continuar 2
Ihei
remettidas
pelo
Quartel
General tudo
ra , que o Core:mel Commaridante do di to Corque
se
lhes
dever,
fàço
'em
17 de Janeiro
po Joh Corrid's'i- Guedes Pinto , Cie passe. a *Ia o
baquio
ele
Olmeira
Alvares.
ti.
—
N822.
de
Guia, fazendo as neressadis declarações no ;
Siorreio Esleilder Gonu: da Fonceeiz,
1 6 de Janeiro de conforme
&CAIO da sua Praça. No
Está
conde
Oliveira
diva
rei.
Ji qium
8822.
issrão Eitálitn GdnIeS da Foncrta.
forme
Pasmoso

Tendo Franeisecr doo. Jaú , e Mamei FM».
circo, Sotaidoç do fiseilhão' de lnbmaria N.°
z,5ici E.sercitu de POrtUg gi requerido passagem
poro' hom dos Cirpo da Guarmçfto da- Corte
e çentio-lhes coneediL14 ; Manda o Principe Re.
gente , pela Sereii de E•stsdo dias Negocios
da Guerra , que o Coronel Cornroanddnie do
mesmo Batalhio Antonio Josè Soares Borges Jie
Pasconeellas lhe paase a sua Guia , f2rendoie
as necessarias declaracées - 'no assento de-ista Praça. Paço ts de janeiro de tkloo. —JoRmikr. de
Oliveira Alvares'. - -,, E-srá conforite- &mijo Es.
gollito Gonu . ' da Penetra.
timireidv —

Manta o Prineipe Pegente , pela Secreta
ria de Estado dos- Negocini da Gberra, qtre o
Deputado Ciunmissaro Encarregado do Fornocimento das Tropas desta Curte dê as necessarias providencias, a fina de que a Tropa
da »iviiu ie Péritgart aquartelada na outra
banda seja fornecida de suas raçfires :sempre horn
dia adioluado, para poderem os Soldados traem.
dos seus r*n.ho í borga competentes evitandose deste modo ficarem privados delias por aiguro
inconveniente do tempo , ou outro qualquer, Á•.
Paço em a7 de janeiro 'de 18ás.....Partfairs de
anidra Atuares.-- toei ci i forem.- Símio 6.rSolido Gomes da Fonacors
n••
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