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COlll~an.do eill Chefe do Exercito eill oDera~ões na
Provincia de S, Pedro do Sul.

QOARTEL-GENERAL A VILLA DE DROGUAL\.Z\A; 21 DE

AGO 'TO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 1

Tendo . Mage.tade o Imperador, por decreto de
20 de Julho ultimo, honrado-me com a nomeação de
cOl1lll1andante em chefe elo exercito em operaçãe'
ne 'ta provincia, cumpre-me communicar e La deli
beração imperial aos mel1S antigo e no,o camaradas
á cuja frent me a ho, a , umindo ne ta data, o com
mando em chefe das forças de que elle se vai orga
Disar.

O general em chefe, não desconhecemlo quanto tem
de tliíficil e ardua a importante e onero a cOlUmi ão,
que lhe foi confiada, tanto mai que ,ai u1Ji'tituir o
Exm. Sr. Tenente-General João Frederico Calu,yell,
cuja reputação é bem onhecida no exercilO, e p ra
entretanto que a brio a força que pa 'sa a commandar
lhe facillitará o de empenho de ua. obrigaçãe,
tendo cada um do. que a compõem o unico pen a.-
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mento de debellar o inimigo commum e salvar a
honra e dignidade nacional. Deste modo, e C0m o pro
vado valor do soldados bra ileiro', o general em
chefe cre poder corresponàer à confiança que nelle
depositou o governo imperial.

BARÃO DE PORTO-ALEGRE.



Commando em· Chefe do exercito em ODera~ões na
Provincia de SI Pedro do Snl.

QUARTEL-GENERAJ., NA VILLA DE UlWGUAYA 'A, 22 DE

AGO TO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 2

Publico os avi7.os do Mini teria da Guerra de 20
de J lllho findo e 2 do corrente, para conhecimento e
devida execução do exercito a meu mando.

Porto-Alegre.-Gabinete do Ministro claGuerra em
20 de Julho de 1865.-Illm. e Exm. Sr.-Commu
nico ii. V. Exc. que ne ta data farão nomeado,
:VIajor de cOJUmis ão afim de ervir de secretario do e
commando em ehefe o ex-major da Guarda acional
Miguel Pereira. de Oliveim Meirelle', e Capitão tam
bem do commi ão para ficar á di. po,iÇãO de V. Exc.
o Tenente do E taclo-Maior de 2" cla. e Antonio Au
gu to da Costa.

Deus Guarde a V. Exc.-Angelo Moni:: ela 'ilva
Fel'l'az.- r. Tenente-General Barão de Porto-Ale
gre, commandante em chefo do exercito em operaçãe
ne ta provincia.
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Porto-Alegre.-Gabinete do Ministro dos Negocios
da Guerra, 20 de Julho de 1865.-111m,. e EXill. Se.
Sua Magestade o Ilupérador attendendo à.' cücums
tancias extraordinarias em que se acha esta provincia
em con equencia da invasão do inimigo que deva ta
a nossas fronteiras, ha por bem ordenar, que no seu
territorio se executem.e observem as diposições da
lei n. 631 de 18 de Setembro de 18~1: o que com
munico a V. Exc. para que o de~lare, e faça publico
e constar a quem convier.

Deus Guarde a V. Exc.-Angelo ãfoniz da Silva
Ferraz.-Sr. General Barão de Porto-Alegre.

Cachoeira.-Gabinete do Ministro dos Negocio~ da
Guerra, em 2 de Agosto de 1865.-Illm. e EXl11. Sr.
Sempre que se der algum caso de deserção nas forças
do exercito sob seu comman'do, haja V. Ex. de re
metter ao l)re. idente e as dIversas autoridades desta
provincia, uma nota circumstanciada com todos os
signaes carecteri"sticos do de ertor, afim de que com
facilidade f:e proceda á captura.

Deus Guarde a V. Ex..-ilngelo Moni-:: da Silva
Fe1"raz.-Sr. Tenente General Barão de Porto-Ale
gre.

Cachoeira.-Gabinete do Ministro da Guerra em 2
de \go to de 1865.-11lm. e Exm. Sr.-bhamo a
attenção de V. Ex. para a ordem do dia da reparti
ção do Ajudante-General n. 457, publica la na côrte
em o Iode Julho ultimo, na qual vem rlesignada a
formula, egundo a qual, devem ser lavradas a. actas
ou termos de inspecção de saude por que passarem
qualquer oflicia1 ou praça do exercito em diversos
cazos que se podem dar.
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Deus Guarde a V. Ex.-J1ngelo Moniz' ela Silva
Fer)'a:;. - Sr. Tenente-Ganeral commandante em
chefe do exercito em opel'açõe..

Foi-me tambem dedarall.) por avizo de 4 deste mez
que fôra revogada a. ordem para o Sr. Ooronel Ale
xandre Gom~:;.de Argolo Ferrão seguir para o exer
cito em operações ao sul do imperio e leterminàra-se
lhe que e apresentasse a e -te commando para er
convementemente empregado. .

Que a pl'aça' quer effectiva ou addida acompa
nhadas do Oapitão, l° Tenente, 2° Tenente Ajudante
do l° regimento de artilharia a cavallo que ainda
existem em S. Gabriel, marcha em qu'auLa ante;; a
incorporar-o e a brigada do SI'. Ooronel Joa luim Jo. ó
Gonçalves Fontes, onde ncarião addidas ao 4° Bata
lhão de Artilharia a pé; e finalmente que ordenara ao
Sr. rrenente-Ooronel Gabriel Alve Fernande do
obredito regimento, que marcha. :ie.quanto antes para

a côrte, anm de seguir para Mato-Gros..o ond yai ser
empregado com enientemente.

São nomeado os Sr O()l~onei Alexandre Gomes de
Argollo Ferrão e João. Manoel l\Ienna Barreto,
para Deputado, e..te do Quartel-Mestre-General e
aquello do Ajudante-General.

Sob nenhum pretexto praça alguma I oderú sallÍe
do acampament:) . em prêyia licença de..te commando.

BARÃO DE PORTO-ALEGRE.





COillillaudo eill Chefe do Exercito eill ODerações ua
Proviucia de S· Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL 'A YILLA ·DE URUGUAYA.'A, 23 DE

AGOS.:rO DE 1865.

ORDEM 00 DIA N. 3
S. Ex. o Sr..General Barão de Porto-Alegre, com

mandante em Ohefe do exercito, manda fazer publico
o que abaixo se transcreve, para conhecimento do
mesmo exercito e na devida execução:

Oachoeira.~ Gabinete do 1ini tro da Guerra, em
5 de Ago to de 1805. -lUm. e Exm. Sr.-Além da
dlvi ão 'que, ao mando do Brigadeiro David de Oana
barro, jã opera na front~ira de Mis õe , e de outra

. que e tá. organi ando o Brigadeiro José Gomes Por
tinho, com forças da Guarda acional da Oachoeira,
Oruz Alta, Pa so Fundo e Santa Maria da Boca do
Monte, e que tem de por eUe ser commandada, terá
o exercito em operaçõe' ne ta provincia, mai' uma
terceira que erá commanclada pelo Ooronel Joaquim
Jo é Gonsalves Fontes, e compo ta ue duas brigada.

Oon tituirá a la brigada desta divisão os batalhões
y. IY ""
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de voluntal'ios da patria. n. 19°, 24, 29, 31, 32,
33 e o 4° de artilharia à pé e será commandada pelo
Coronel do 1° Regimento de linha João Manoel Menna
Barreto, e a 2a que será commandada interinamente
pelo Coronel do 4° Batalhão de Artilharia Hygino
José Coelho, será formada do batalhões de volun
tarios ns. 8, 23, 25, 28, 30 e o 2° de Guardas
Nacionaes da provincia da Parahyba, e contingentes
de artilharia de voluntarios de Porto-Alegre, e 22°
Corpo Provisorio de Linha.

Com as forças de cavallaria da Guarda acional
que e incorporarem ao referido exercito, p:erà
V. Ex. organi ar outra' divi ões campo ta igualmente
de duas brigada, comtanto que cada uma destas
brigada não tenha menos de 1,500 praças.

Hoje ás 2 horas da tarde marcha o Coronel Joaquim
José Gonsalves Fontes, com a força que commanda,
e ne ta cidade fica o Coronel Hygino José Coelho,
pa ra esperar os corpos, artilharia e munição, e dar
logo as providencia necessarias afim de que siga
tudo sem' a menor demora a reunir- e ao ex:ercito sob
seu commando: o que lhe communico para seu
conhecimento e execução.

Deus Guarde á V. Ex.-Angelo J10niz ela Silva
Fel'raz. - Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre.

Cac.hoeil'a.-Gabinete do Ministro dos Negocios da
Guerra, em 5 de _\go to de 1865.

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex:. que nest'l
dataautori ei ao Coronel Joaquim Jo é Gon alve Fon
tes,a tran ferir na fórma do Regulamento do Corpo PJ
licial da Côrte, para o 4° Batalhão de Artilharia os
Soldados Bernardino Ferreira Guimarães, Gil Alves
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dos Santo, Oonstantino José da Silva e João Luiz do
Valie, todos do batalhão de voluntarios n. 3I.

Deus Gua1'de a V. Ex.-A.,/'gelo Moniz ela Süvet
Fe,'}·a::.- S1'. Tenente-General Barão de Porto
Alegre.

Oachoeira.-Gabinete do Ministro da Guerra, em
G de Agosto de 1865.

lUm. Exm. Sr.-Não tendo ainda o Govemo no
ticia exacta, quer da mis ão Paraguaya em S. Borja,
quer do ataque que se eguio, quer finalmente do com
bate travado entre as forças inimigas e as do Ooronel
Anttmio Fernandes Lima, nem abendo quaes os of
ficiaes e praças que mai se di tingui1'ãO, quaes as que
ficarão ou succumbirão em tae. encontros;' convém'
que V. Ex. não s6 pra ncha semelhante falta envi
ando-me uma mjnucio~a naTTativa acerca do referido
a sumpto com individuação da importancia e natu
reza dos serviços pre tados por cada um, afim de ser
vir de base ajusta distribuição das recompen 'as, mas
ainda pratique o mesmo sElmpre que e der qualquer
batalha ou encont1'O digno de attenção: servindo ou
trosim acompanhar o seu relatorio de inforlllaçães
circumstanciadas obre o estado de fortuna, meios,
ida.de e exos da pessoas de família que por ventura
tenhão deix.ado o. officiaes e praça mortas em acçãó
e que e torpem credoras dos favores que o estado
costuma liberalisar.

Deus Guardo á V. Ex.. -AI'/'gelo jv!oniz da Silva
Ferra:::,-Sr, Gene1'al Barão de Porto-Alegre.

ALEXANDRE GOMES bE ARGOLLO FERRÃO.

Ooronel Deputa.no do Ajudante General.





Commando Em ChEfE [lo EXErcito Em oDEraçÕES na
Provincia de SI PEdro do Sul.

QUARTEL GE~ERAL NA VILLA DE URBGUAYANA,

24 DE AGOSTO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 4
S. Ex. o Sr. General Barão de Porto .Alegre, com

mandante em Chefe do exer0ito, mandaiazer publico
o que abaixo se transcreve, para conhecimento do
mesmo exercito e ua devida execução.

Gabillete do Ministerio da Guerra. Acampamento
junto ao Lageado, a tres leguas deCaçapava, IV' de
Agosto de 1865.

Illm. Exm. r.-Telldo chegado ao conhecimento
de Sua Mage. tade o Imperador, a di posiÇãO do officio
n. 3 de 28 rle Junho findo dirigiuo pelo General João
Frederico Calclwel, ao commando da la divi ão lI
geira relativamente aos prisioneiro que se fizerem ao
inimigo; o me mo Augu to Senhor houve por bell1não
6 appro,ar o proce limento daquelle General, com

tambem determinar que V. Ex, em ordem do dia re
commendB a todo o 'eu. sul ordinado o tratamento
a. qlIe tem jús o nO:;S08 inimigos quando em nosso
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poder cahirem, fazendo castigar os que esquecidos de
seus deveres commetterem os actos reprovados pelo
referido General no mencionado officio.

Deus Guarde á V. Ex. -Angelo Moniz da Silva
Fel·Y'az. - Sr. Tenente General Barão de Porto
Alegr.e.•

Acampamento no Lageado, tres legua di tante de
Oaçapava. Gabinete do Mini tro da Guerra, em 10 de
Agosto de 1865. .

IUm. Exm. Sr. -Ohegou ao conhecimento do Go
verno Imperial por um officio do General João Fre
derico Oaldwel, dirigido ao pre idente desta pro
vincia em 29 do mez ultimamente findo, que praças
da la divisão ligeira, quando pas arão pelas caza de
Pio de Almeida, Hortencio Alves Pereira, Ignacio de
Almeida e outro, as saquearão: cumpre que V. Ex.
proceda com toda a energia, afim de de cob ir o. au
tores de tão revoltante facto para que na só ejão
ca ·tigados com todo o rigor da lei, mas ainda para
que semelhante facto não se reproduza mais.

Deu Guarde á V. Ex, - Angelo J.l!J.oni?; (la Silva
Fel'raz.-Sl'. Geueral Oommandante em Ohefe do .
exercito em operações nesta provincia.

Determina pois . Ex. o Sr. General Oomr andante
em Ohefe do exercito, que o Sr. commandante da
di visões proc ;clendo às neces arús indagações acerca
de . e facto teio contrario adi ciplina e noci,o ao cre
dito do mesmo exercito, remettão-lhe quanto antes
p:l.rte circulll tanciada do re'ultauo de tae' indaga
çõe: para convenientemente sati fazer-se a exigenuia
do Governo Imperial.

O Govem da Provincia declarou por officio n.
06 de 17 de Julho findo, que tendo aceitado o oLfe-
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recimento que fizera o Sr. Tenente-Coronel Antonio
da Rocha e Souza, de 50 cavallos para montaria do 47°
corpo de cavallaria de Guardas Nacionaes, ordenara
ao commandante da 2a divisão ligeira que fizes e re
cebeI-os pelo me mo corpo quando pa 'a se pelo mu
nicipio de S. Gabriel e tendo-se realizado o recebi
mento declara-se para que conste.

S. El.. o Sr. General Commandante em Chefe, con
cede ao Sr. Tenente Ajudante Manoel Silveira de
Azevedo, passagem do 24° Corpo Provisorio de Ca
vallaria .de Guarda. Jacionae para o 4° Batalhão de
infantaria da mesma Guarda Nacional, conforme re
querera.

Tendo- e apre enta o a. S. Ex. no dia 24 de Julho
findo, os 'Srs. Major de com missão Miguel Pereira de
Oliveira 1eirelles, e Capitão tambem de commi ão
Antonio Augusto da Costa, e havendo de de então
acompanh:tdo ao me m Exm. Sr., entrarão no dia 21
do mez que corre no exercicios, este de As istente do
Deputado llo Quartel-~e tre General, e aquelle de Se
cretario do Command em Chefe do exercito, cargos
para os quae farão nomeados pela OrdAm do Dia n. I
do Ministerio da Guerra, datada de 27 do lhez fiudo.

Por proposta do commando da 6a brigada, approva
da pelo Commando em Chefe do exerci to, pa sa a
exercer o cargo de A istente do Deputado do Quartel
Me tre General junto a me ma brigada, o Sr. Capitão
da Guarda Nacional ManDeI lUves de Paula que
exercia o de Ajudante de ordens no qual foi ubsti
tuido pelo Sr. Alferes da mesma Guarda Nacional
João de Oliveira Jery.

ALEXANDRE GOME DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante General.





Commando em Chefe do Exercito em onerações na
Provincia de S, Pedro do SuL

QUARTEL-GE. E;RAL EM FRENTE A URUGUAYANA, 25 DE

AGOSTO DE 1865.

.
ORDEM DO DIA N 5

Publica-se ele ordem de S. Exc. o Sr. General Ba
rão de Porto-Alegre, commandante em hefe do exer
cito, não só o aviso do Ministerio ela Guerra de 10,
que por copia acompanhou o ofIklo da 2" directoria
geral de 21, tudo do mez corrente, como as mai . dis
po ições que se seguem, para conhecimento e execução
do mesmo exercito:

Copia. -Gabinete do Ministro da Guerra.-Acam
pamento no Lageado junto ao Ieapoá, tres leguas ele
di. tancia de Oaçapava, 10 de Ago to de 1865.

Chegou ao conhecimento do Governo Imperial pelo
seu offi'cio n. 334 de 28 do mez pa ado dirigido ao
presidente de ta provincia, cobrindo em egunda via
a copia do officio que o commandante da 1a divi ao li
o'eira dirigira a V. Exc. sob n. 293 de 12 do mesmo
mez ue Julho, relatimente ao facto de ter siuo acceito

v. 1\' J
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por V. Exc. o concurso do Coronel DemetL'io Ribeiro
e dos Tenentes C ronei Joaquim Guedes da Luz, Se
verino Ribeiro de Almeida e Vaca Alves Pereira; o
mesmo Governo Imperial não Só approva inteira
mente o seu procedimento, como o louva, ,isto que
comprehendeu V. Exc. nas circumstancias actuaes,
as conveniencias publica e as instrucções do mesmo
governo.

Em uma occa ião em que e'ta provincia invadicIa,
luta com um inimigo perfido e barbara, sera digno de
censura a autoridade publica que procurasse deffe
rençar os cidadãos bra ileiros pela sua côr politica,
ou desvia-los da senda que devem trilhar na defesa,
da intregridade do lmperio para satisfazer paixões e
mesquinhos odioso

Deus Guarde a V. Exc. Angelo Moniz ela Silva
Ferra'?:.-Sr. Tenente-General João. Frederico Oal
dwell.-Oonforme.-O Alfere Germano Julio da
Sil'va.

S. Exc o Sr. Ministro da Guerra determina por avizo
de 6 do corrente, que se remetta mappa e informações
ácerca da força, seu numero, divisõe , brigadas, cor
pos, estado dos hospitaes e seu movimento, etc.

S. Exc. o Sr. General commandante em chefe, para
poder satisfazer essas exigencia', ordena que os
Srs. commandante das divisões remettão com ur
gencia a este Quartel-Genel'al os mappas e esclare
cimentos nece sario .

Farão in peccionados de saude e julgado como se
declara, o seguintes Sr . otficiaes:

Na guarnição de S. GaLeiel em o lo do corrente:
do lo Regimento de Artilharia á cavallo, o lo Te
nente Domingos Franci co dos Santos, vegetação s)'-
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philiLica, rheumatismo articular e palpitaçõe' ner
vosas do coração.-Incapaz do serviço activo: curavtll
em tres meze .

Na fle Alegrete em 8 : do 5° corpo de voluntarios
da patria, Tenente Hermogene Rodrigues da Silva,
contintla a soffrer de ligeiras erupções cutaneas ;
precisa de quinze dias para completar seu restabele
cimento.

Em 10 : do 2° Batalhão de Infantaria, Tenente
Laurentino de S. Pedro Neves. Proto rIlia, conges
tação dos tecidos anliientes do anu' :-curavel em
30 dia.

ALEXANDRE GOMES DE ARGOLO FERRÃO.

Ooronel Deputado do Ajudante-Gen~ral.





Commando eill Chefe do Exercito eill operações, na
Provincia de S. Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL EM FRE TE A URUGUAYA 'A, 29 DE

AGOSTO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 6

Manda S. Ex. o Sr. General Barão de Porto-Ale
gre, commandante em Chefe do exercito, publicar o
avi. o do Ministerio da Guerra de 25 de Julho e 16
do corrente e as mai di posiçõe.· e occul'rencias que
se seguem, para conhecimento e devirla ,execução do
me mo exercito:

Cóp'ia.-Porio-Alegre. Gabinete do Mini tro da
Guerra, 25 de Julho de 1865.

1111'n. e Exm. Sr.-Devolvendo a V. Ex. o pap i.
ver,ando obre o confiicto havido entre o io pector
da alfandega ela Urugua)'ana e o commandante da
guarni ão da me ma vi11a, tenho a,declarar à V. Ex.
quo irregularmente procedeu aqUf111e funccionario, 
negando- e a. ati fazer a requi ição que, a bem do lJu
blico serviço, lhe fizera o referid com mandante, rle
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marinheiro:> ao serviço da mesma alfantlega para
serem empregados no armamento elo vapor UnuJucty,
vista como não procede a razão que então apresen
tara, por quanto à. autol'idade militares cabe orga
nisar a. clefeza e tomar as providencias conducentes
a cobrir o territorio, pondo-o ao abrigo de qualquer
in.'ulto estrangeiro; e a empregados de fazenda só e
tão sómente o acautelar os interesses do fisco, requ:
sitando quando lhe seja llece "ario, ela autoridades
competentes o auxilio da força armada.

Convém portanto que V. Ex. faça as necessarias
recommendaçõe. em ordem a evitar e tés choques
de autori iades . empre nocivos ao publico serviço e
principalmente em circumstancia como as actuaes.

Deus Guarde a V. Ex.-:-Angelo M oni~ ela Silva
Ferraz.-Sl'. Presidente da provinci,a de S. Pedro
do Sul. Conforme.-No impedimento do official-maior'
José de Miranda Castro. .

Caçapava.-Gabinete do Ministro da Guerra, 16
de Agosto de 18p5.

Illm. e Exm. Sx.-Sirva-se V. Ex. 'exigir dos
commandantes do. corpos de voluntarios que ahi
forem chegando, a relação nominal dos re pectivos
ofliciaes para.me ser remetLida com urgencia, devendo
V. Ex. na fór ma do disposto na ordem do dia do
exercito n. 450, fazer prestar juramento a aquelIe
dos me mo officiaes, que ainda o não tiverem f<:'lito.

Deus Gl,li'l.l"de a V. Ex.-/lngelo JJlIoniz ela Silva
Fe1"1"a~. Sl'. rrenente-General Barão de Porto-Alegre.

S. Ex. o Sr. GenE)ral mand;;]. scientificar ao exer
cito, (;l1eio de jubilp, que o Exm. Sr. General D. Ve
nancio Flore 111 communicára em oflicio de hontem
quo a 12'" brigatla brasileira ao mando cio' Sr. 1'e
nel;te-Corone1 Joaquim Rodrigues Coelho KelI)', no
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combate de 17 em campo de Jutahy, portou- e com
bizarria e valor, tornando-, e notavel o empenho que
empregára para com precisão desempenhar as ordens
que re(;ebia; pelo (lue felicita ao officiae~ e praça que
a compõe e por terem sabido con 'erva1'- e na altura
em yne se tem sempre callocado o solclado bra ileiro.

Offel'ecendo o Sr. Ooronel Tristão Jose Pinto,com
mandante da 8a brigada, para armar de infantaria a
força 30b seu commando, li, t6 nas circumstil.ncia em
que nos achamos ,er mai apl' \'eitayel o ernço
des"a arl a, manda . Ex. louvaI-o por tão nobre
pl'Ocedimento.

Achão-se senindo interinamente cl 'de o uia 25
de Junho ultimo, junto ao commanl0 (la 4a brigada
os Srs. Oapitão JO.'6 da Rocha Oamal'ga, T nente
João Vietorillo Filho e Alferes Ra)'mundo :'\ ictorino
dos Santos do 2° corpo de Guarda Nacionaes, endo
o primeiro na qualidade de \.ssdente do Deputado
do Ajudante-General, o 'egundo, na de Doputado qo
Quartel-mestre-General, e o ultimo na de Ajudante
de orden .

E' nomeado para commandar a companhia ue re
baixados mandada organi ar na cidade de Alegrete,
o Sr. ex-tenente do exel'(;ito Jo é Ben dieta do Ro
sario com o posto ue Tenente de commi sãQ que lhe
con(;eile •S. Ex., dependendo da apprOYação do go
verno imperial.

S. Ex. concede trem ferencia do 8° o,qu' UI'UO de
callavaria de Guardas acionae do Pa o-Fundo
para o .J 0 Batalhão de Infantaria da me.'ima Guarda,
ao Sr. Oapitão Antonio Xavier de Paula S)l'iano; ao
Oabo de esq uaura i\lanoel Ferreira ampaio e ao '01
dado do 19° Oorpo Provi orio Guilherme Miguel
Harnell para o 5° de voluntarios da patl'ia.
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Determina S. Ex. o Sr. General, que eja interina
mente encarregado do erv iço de sau'de do exercito,
o Sr. Cirurgião-mór de brigada Polycarpo Ce ario
de Barro até que e apresente 1:1.0 acampamento o Sr.
Cirurgião-mór de diyisão Dr. J() é Sergil) Ferreira,
nomeado para de empenhar e se exercicio ; e que seja
addido ao piquete o Sargento Quartel-mestre João
Antonio da Fon eca, que pertencendo ao lo-Batalhão
da Guarda Nacional de Porto-Alegre, apresentou-'e
no .dia 26 do mez pa 'ado para ervir em um dos
corpo de linha em quanto durar a guerra, o qual
de de 21 do corrente acha-se no exercicio de ama
nuense da :>ecretaha do mesmo commando em chefe.

S. Ex. permitte que o Sr. Capitão Gaspar Xavier
Teixeira do corpo de Guardas Nacionae~ do Passo
Fundo vú tratar-se em sua casa do ferimento que
recebeu no ataque de 26 de Junho ultimo, visto Ler
sido em in pecção de saude julgado incapaz do e1'
viço.

ALEXANDRE GO:'.lES DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante General.



Commando em Cbefe do Exercito em operações na
Provincia de S, Pefiro (lo Sul.

Qrr."RTI~L-GE. ÉRAL En~ l"RENTE A URUGUA.YA.NA, :2 DE

SETEMBRO DE 186-

ORDEM DO DIA N, 7

. Exe. o Se. General Barão de Porto-Alegre, com
mandante m chefe <.lo exercito, manda publicar o
aviso uo mini'teeio da guerra de 16 de Ag do findo,
e as mai di po~ições e occureencias que e seguem,
para conhecimento do me mo exercito: .

Caçapava.-Gabinete do Mini~tro da Guerra, 16
ue Agosto de 1865.

Illm. eExm. Se.-L esla data approvo a deliberaçã.o
tomada pelo Tenente-General João Frederico Oald
weli, ordenando que o Tenente-Ooronel Manoel Vi
cente Ilha, e o corpo ob eu comman<.lo se apre ente
ao Bario <.le Jacuhy, de cuja divisão vai Jazer' parte.

Deus Guarde a V. Exc. -Angelo -,-vIoni;; da Silvct
Fel'i"a~. - Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre.

Para ,'itar abu o de :erem aliiliados em qualquer
V.IY 4
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COl'pO, desertores de outros, determina S. Exc. que
logo que se apre entarem ou fàrem capturaIlos réo'
desse crime sejão mandados apl'esentar ao Qual' el
General para terem o conveniente destino.

S. Exc. nomeou o Se. Majol' da Guarda Nado lI,
Antonio Ferreira Mende, para commandar a guar
nição de Alegrete, ficando exonerado elo lita cam
mando o Sr. Capitão da me.'ma gun.rda nacional,
)'Ianoel Francisco de Azambuja RanJel logo que ali
se apre.·ente o citado Sr. Major.

Tenélo ido pelo commando do 50 Corpo da Guarda
1 acional, proposto pal'a Alfere seceetario o lo Ul'
gento do me mo corpo, José Maria Xavier d Araujo,
ne ta data approvou S. Ex.c. a propo, ta clependen..io,
porém, de confirmação do Govemo Imperial.

Manda, finalmente, S. Ex.c publicar para que conste,
os nome.' dos Srs. Officiaes e praças da Gual'da Na
cional e outros cidadãos que expontaneamente e
apresentarão ao exercito para coadjuvaI-o na e pi
nhosa tarefa de que se acha encal'eegado, p r revelar
i . o não vulgar patrioLÍ'mo: Coronei. Demetl'io i
beiro e Joaquim da Silva Lago; Tenent€3-Col'onei.'

- Severino Ribeil'o de Almeida, Feliciano Ri eiro de
Almeida, José Joaquim da Assumpção, Joaquim Guede'
da Luz, com 35 praça ; Majore. Antonio Mancio Ri
beiro, Terencio Jo eda ilveirlL, Antonio Ferreira
:Mendes, dito graduado Jo. é Joaquim Corrêa de Mo
rae : Capitães .ros~ Pereira rle E cO]Jae, João Chr.v-
ostomo elos Santo, Feenando de Oliveira MeHo, An

tonio oare.' Coelho, Querin de Lal'a Ribas, João
José Pereira; Tenentes Jeronymo Rodrigues Maga
rino, João Bapti 'La Pire', Feli berto Olinto Caldeira
ela l~ontoUl'a} Antonio 'lhomaz l\Ialtins, Torqnato
Alexandelno do antos Va c011ce11os, Franvi. co An-
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tania dos Santos, Joaquim Canalha ela Silva, Tenente
reformado uo exercito, João Maria Xavier de Brito,
ex-Tenente do exercito, Jose Benecdito do Ro ario:
A.lfere da Guarda Nacional Robedo Antonio Vieira,
19na..:i) Bapti ta de FreiL:.,', .Uexanure Antonio da
I o 'a, ex-Cadete Sargento do exercito, Annibal Que
rino da ilva, Jo ue Jae Barbo. a, Delphino Machado
da ily,ira, Sargento-Aj udante Agostinho Pereira
Leitão l°S argento Jo e Joaquim da A umpção Ju
nior e Franci 'co de A.zambuja A sumpção; ;205 Sar
gento Pedro'Joaquim da Jornada e Salvador Bapti ta
de. Oliveira Mello; Cabo. Lucas Leuzina e Za<;harias
Ribeiro de Qllevedo; soldados Balthazar Dias, Gon
çalves Dia, Pedro Corriente , Eleuterio I'Iagarino,
José Eduardo de BruJn, Fili bino Ignacio, Porfirio
Antonio tla Rocha, J\'areiso Soares, Pedro Toledo,
Joã Toledo, Felix Munç,ão, Basilio Oabral, Martinho
Molina, Manoel Oardo. o, Oassiano Patricia, Emiliano
Oar loso ela Lu!', Pedro Jarala, João de Deos, Luiz
Jo.. Corrêa, Manoel Ignacio da Silva, Martinho Bap
ti ta, da tlveira, Feli berto Vianna, Jolio Rodrigues,
F licio j erreiru Leite, Alberto Azeredo, Marcelino
Pereira Zoila Riba, Jo, é Pedro Oacori , Ju ião Ig
nacio Gome, Luiz T8,lnanca, Vasco Dia da Co ta,
:Jlano 1 IO'nacio, Pe'lro Jo:é Romeiro, Ago. tinha
Caliral, Yi0~or odrigue 1achado, Galião Antonio
da Rosa: e cida ;ão Dr. Egydio Barbo a de Oliveira
Itaqui, 'ose Jardim, Lniz Oastanho. Franci co Dias
eh Ounha _'\.ntonio G' reia da I o, a, J acintho Leite
1:1 ciIva, Claudio Diniz, Libindo Pereira de Oliveira,

alencio ... o ê do. Santo, Francisco Figueira, Firmino
elos anto.~, Fidcncio i1\7eira Goulart, Raphael da
Silva Leite, João de Oliveira Pinto, Jo e unes Oa
hito, ManoeI Fel'l1anJe.. , Jaoilltho José da Luz, .los'
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Luiz Rorlrigues da Silveira, Franci co Alves Corrêa
Filho, ianoel Si'mães Gome' Li 'boa, Francisco Ri
beiro Lemo. e Clorlomiro Lope. Frimujo,

ALE." Al'<DRE GO~IE::; DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante-General.



COlllIllando eIll Chefe do Exercito eIll overações na
Provincia de S, Pedro do SnL

Q ARTEL GENERAL EM FRENTE A URUGUAYA A, DE

'ETEMBRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 8

S. Ex. o r. Goneral Barão de Porto-Alegre, com
mandante em chefe do exercito, manda publicar pal'a
conhecimento do me. mo exercito, que hoje di. pensoLl
do erviço de Deputado do Quadel-i\1e trc-General o

r. Coronel João Manoel Menna Barreto por a. 'ill1
o haver pedido, em conseqnencia de ter S. Ex. cha
mado ua attençilo para a execução de ordeu: que lhe
havia Llado, e que o m''l.lldou recolher preso á sua
barraca pelo modo pouco re peito o com que. e houvera
nes a occa,'ião; !lu nomeou pará a funcçãe de, e
cargo, o r. Tenente-Coronel do lo reo-ill1ento de ca
vaHaria ligeira JO'e Antonio Corrêa da Camara; que
tambem nomeou pera :eus Aj udallte. de orden o r..
Coronel do e. tado-maior de 2" ela e Pedro PinLo do
Aralljo C01'rêa e Capitão do 2° regimento de caval1a
ria ligeira Manoe1 AnLonio da Cruz Brilhante,



- 30-

que por i' o era. exonerado do emprego ue 1. is
tente lo Deputado do Ajudante-General junto ao
commanr1o da 20. divi ão ligeira: o referido SI'. 001'0

nel que acompanhou o Exm. SI'. General em chefe
de rle 24 de Julho ultimo, apresentou- e ne te acam
pamento a 20 do mez passado; que o r. Major do 300

corpo de voluntarios da patria Bernardo Luiz Fer
reira Oe ar Loul'eil'O acha-o e empregado a' orden ue
S. Ex, de de o dia 21 do mesmo mez em que e apre
sentou no..te acampamento, tendo acompanhado o
mesmo ExlU. Sr. desde 24 de Julho ultimo; que o Sr.
Tenente do 120 corpo de guarda nacionaes Sebastiao
Lino de .A ambuja, a quem, authorisado por avizo do
:il1inisterio da Guerra de 21 de Julho ultimo, confero
O posto de Oapitão em commissão, acha-'e comman
dando o piquete ás ordens le S. Ex. desele _3 do 111 'Z

findo; (lue approva a pl'Opo. ta apre entada pelo Sr.
Deputado do Quartel-Mestre General dos Sr . Alferes
do lo corpo de voltllltario da patria. ntonio Paulo
Pinto da FOütoura e Aureliano Pire., de Albuquer
que, lo 20 de infantaria, I ara e criptu1'ario. da reg
peeti ya rep'lrtição, conferindo aI) Sr. Alfere Fon
toura o p sto de Tenente ue commiss;lo, de conformi
rlade com o :upra citaclo avizo; 'lue é ne ta clata n()
meado .\iuclante do hospital militar o Sr. Alfere' Jo
lo B l.talhi1f' ue vaIuntaria.' da patria . gostinh Ri
heiro la 'ontoura, e para amanuen. v da ecre .aria
rla rep'l.rti(~;10 ue-sande do exercito o )0 arO'ent)
cl Ga. lJ'l.toria do lo rogimento de artill aria a cavallo
J oiLO Roei riglles :ZI1orei1'a do antos.

O r. :Iajor do corpo e g.mheiro, Rufino Enéa'
Gu. tavüo Calvão, qu acompanha S. ' x. do rI a ca
pif.al ela pro 'in(jia entrou no dia 21d e ..1."'0. to finuo, llO

C'xercicio cl chofe da commis ão d ....n, arlna p'u'a (1 no



- 31-

foi nomeado; OS Srs. lo Tenente do dito corpo Augu to
Fausto ele Souza e Tenente do estado-maior de 1"
classe Luiz Vieira Ferreira, vinuo do exercito em
op rações ao uI do imperia apr.e entarão-' , e:·to a.
~n, e < fIuelle a 26 eleAgosto findo e achão- e de. 'de esse.
dias .'onrindo j lUltO iL comm is ão de qUv é chef o re
ferido l'. Major Apre entariio- e tam bem no dia lo
d corr ut , o Sr. Capitão elo lo Batalhão de artilllaria.
a pé Frallcl co Vill131a 16 Ca tI' Tanlre'; e acha-o e
de de e: e dia empregado no c0ll1maml0 de uma ba
t ria de foguetesa conOTeve, e o Sr. Alferes do Bata
lhão de eng- nheiro_ Eudoro Emiliano d Oarv lh
com um contin ente compo to do' r. Alferes elo
me mo batalhão Francisco Antonio Carneiro da
Cnnha, \.Iferes alumno á elle addirlo :'\'1arcos de
Azevodo e Souza e 45 praça de preto

Apre entarão-se igualmente e entrarão em exerci
cio nesta data, os Sr . cirurgião-mór de ele divisão Dr.
Jo. é Sergio L

1 err ir , e los cirurgiões Dr . Fran<;Í. co
Joaquim de Souza Paraizo, Ocm tantino Teixeira Ma
chado, Joaquim de JUmeidá Couto, e pha.rceutico Al
feres João Tepomoceno das Cha 'a .

ALEXANDRE GOMES DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante-General.





Commando em Chefe do Exercito em operações na
Provincia de S, Pedro do SuL

QOA.RTEL-GENERAL E1I1 FRENTE A URUGUAYANA, 6 DE

SETEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 9
Determina S.' Exc. o Sr. Tenente General com~

mandante em chefe do exercito, lue amanhã, anni
ver 'ario da no~sa indepenuencia, formem em parada
ás 10 1/;.., horas da manhã em eus re pccti\TOS acam
pamentos as caval1arias da 1" e 2" divi ões sob o
commando dos Exms. Srs. commandante. dellas; na
1a não devem entrar as força de promptiuão.

Que as infantaria e baterias de artilharia a ca
va110, formem no lugar ja indicado sob o commando
do r Coronol Jose Alve de Valença.

Determina mai S. Exc. que tenha lugar ao ama
nhecer, na occa 'ião da parada, e ao pàr do sol, as
tre alva do costume, que serão dadas aI" e 3"
pela 4" bateria e a 2" pela 4" e 6" .

. cIo ordenando S. Ex.c. a formatura de todo o
v. I 5
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exercito reunido 1)01' attender a distancia em que sé
achão as diíi,õe., dispen.:a o comprimento da officia
lidade della reunida, devendo ser porém cumprido
e.. e (leveI' militar, pelo corpo, que tem de formar
sob a ordens do referido Sr. Coronel.

ALEXANDRE GOMES DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Aj udante General.



COll1lllando eill Chefe do Exercito eill oDerações na
Provincia de SI Pedro do Sul.

QU.I.RTEL-GENERAL E,\f FRE TE A U1WGU.\.YANA, 8 DE

SETEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 10
De ordem de S. Exc. o Sr. Tenente General

commandanteem chefe, publica-se para conhecimento
do exercito e mais fin conveniente, que hoje apre
sentou-se a S. Exc., o Sr. Coronel da Guarda Na
cional do Municipio do Rio Pardo Rodrigo Jo é de
Figueiredo Neves que e pontaneamente offerece-se
para prestar seu serviços no me 'mo exercito; que'
tam!Jem apresentou-se no lodo corrente o Sr. Capitão
do lo regimento de al'tilharia a cavallo Manoel de
Almeida Gama Lobo d'Eça, que determina S. Exc.
pa se as urnir o commando das duas baterias do
mesmo regimento que ne te exercito :ie achão e que
de ·ligada. ua divisõe, e brigadas de que e tão 1'a-
endo paeLe, entender-5e-hão dieectamente COfil este

quart l-general
Para a companhia de transporte, que determina
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S. Exc. eja organisada e composta de 1 Capitt.to,
1 Tenente, 1 Alferes, um lo Sargento, um 20 dito,
1 Forriel, 6 Cabo.' de Esquaclra, 5~ Soldados e 1Clarim,
tirado dos corpo de cavallaria da la e 2" divi ãe. :
são nomeados o Srs. Capitão ,reformado da Guarda
Nacional João Chrysostomo do. Santos, Tenente do
27° provi 'orio Zeferino Antonio de 1\1orae e ex
cadete do exercito Delfino Machado ela Silveira, a
quem co.nfere S. Exc. o po to de Alfere em com-
mi. ão. .

O mencionado Sr. Capitão apre eniará a este
quartel-general uma relação das praças idonea' para
o serviço a que se destina a companhia e em numero
sufficiente para prehenchimento do quadro acima,
cumprindo que na mesma relação declare qual o
corpo à que pertence ca la uma dellas, afim de que
sejão expedida as necessarias ordens.

ALEXANDRE GOMES DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante General.



CommamI0 em Chefe do Exercito em oDerações na
Provmcia de S, Pe[lro [lo SuL

QUARTEL-GENERAL EM FRENTE A URUGUAYANA, 10 DE

SETEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 11
S. Exc. o Sr. Genenal commandante em chefe, po. 

suitlo da mais viva satisfação e jubilo, annuncia ao
exercito a proxima chegada a este acampamento elo
nosso virtuoso e adorado Monal'cha.

Para receber convenielltemenie o mesmo augusto
senhor, determina S. Exc. que, ao ouvirem os corpo
o 'ignal de tre. tiros de Artilharia com intervallo
(le quinze egundos, formem em seus re pectivo acam
pamentos e reunido o. de cavallaria da 1" divi ão
no pI mto de 'ignado obre a margem esquerda do Im
baha., e os da 2", no acampamento que lhe foi hoje
marcado, mandem o re pectivos A i. tente do D'e
putado do Ajudante General ii. este Quartel General,
para receberem a ordens ii. cerca do campo em que
deve formar o Exerciio.

Pelo mesmos Sr.. as i tentes, terão conhecimento
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as Brigadas de Infantaria e a Artilharia, do campo
para esse fim marcado e para o qual deverão logo os
81's. commandante::; da divi õe fazeI-os eguir, for
manüo a cavallaria da la divisão na direita, a da 2a

na esquerda de cada uma d'ellas ; a Infantaria da 1"
na esquerda da caval1aria, a da 2a na direita e a
Artilharia no centro das duas divisõe .

ALEXAN:BRE GOMES DE ARGOLO FERRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante-General.



Quartel General do Commando em Chefe do Exercito em
operações na Provincia de S, Pedro do SuL

QUARTEL-GENERAL EM FRENTE A URUGUAYANA, 16 DE

SETEMBRO DE 1865.

PROCLAMAQi\.O

Camaradas! Aproxima-se o momento em que os
vandalos que tem levado o incendio e a de olação aos
habitante inerme, de uma e outra margem do Uru
guay, deverão expiar seos nefando crimes.

Ahi os tende na voo sa frente intrincheirados no
amb.i.to, que olferece orecinto da villa de Uruguayana,
que com barbara prazer, tem quasi de todo arruina<1o.

O nosso adorado Monarcha, no' honra com sua au
gu ta pt'esença em companhia do augu tos Principes
..eu genros, e do nosso Ministro da Guerra.

Tendes por companheiros n'esta luta de honra, os
,aloroso oldado da . nações alliada . para teste
munha de íO so feito, o chefe da mesma. ações,
que commigo íO guiarão na marcha glorioza, que
vamos emprehender.

Camarada ! Demos ao nosso inimigo uma lição,



- 40-

assim de valor, como de civ.ilisação e humanidade.
Offereçamos-Ihe ainda uma vez antes de principi
armo o combate algumas hora para reflectirem, e
ao mundo inteiro uma prova de que no nos o justo
ressentimento no quitamos de suas atroci'dades por
actos dignos de um povo livre.

Viva Sua Magestade o· Imperador,
Vi"a a nação Brasileira,
Vivão as nações alliadas,
Viva o Exercito Bra ileiro.

BARÃO DE PORTO-ALEGRE.



Commando em Chefe do Enfcito em oDefações na
Provincia de S. Pedro do Snl.

QUA.RTEL GENERA.L JUNTO A VILLA DE URUGUAYANA,

17 DE SETEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N 12
Pal'a conhecimento do exÉn'cito e devida execução,

manda S. Exc. o r Tenente-General commandante
em chefe, publicar o' seguintes avi o expedidos pelo
Mini ·terio da Guerra:

Gabinete do Mini terio da Guerra.-Acampamento
em frente a Uruguayana, 16 de Setembro de 1865.

111m. Ex.m. S1'.- esta data nomeei o Tenente
General graduado J0[0 Frederico Oalrl \VeU para
servir nas actuae., emergencias, de chefe do estado
maior do exercito sob o commando de V. Exc., con-
ervando o lugar de ajudante general junto a te

ministerio, cujas vantajen continuara aperceber.
Deus Guarde a V. Exc.- Angelo lvIoniz ela Silva

Fm'l'a';.-.Sr. Tenente General Barão de Porto
Alegre.

IV 6
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Gabinete do "Ministro da Guerr .- AcamIJamento
junto a Uruguayana, 16 de Setemuro de 1865.

111m. Exm. Sr....!... Para os fin convenientes com
muuico a V. Exc, que nest:l. elata fica exonerado da
commi . ão de Oapitão do 3° corpo de voluntarios, por
assim o haver pedido, Plinio de Sá Bittencourt e Oa
e nomeado Oapitão ele commissão a fim de SLlbstituil-o
o tenente do 10° Batalhão de Infantaria Antonio Jo,é
Fernandes.

Outro . im, são tambem nesta data nomeados em
commis ão para o 5° corpo de voluntario, pardo Te
nente o Alferes do 100 João do Rego Barro e para
Alferes o 2° Oadete lo Sargento do lo Regimento de
de Artilharia a cavallo Aphrodisio José de Amorim.

Deus Guarde a V. Exc.- 1ngelo Mor.i;; da Silva
Fen"a;;.- Sr. General Barão de Porto Alegre.

Gabinete do Ministro da Guerra.- Acampamento
em frente a Uruguayana, 15 de Setembro de 1865.

111m. Exm. Sr.- Nesta data nomeei Alfere de
commi. são a Guilhermino Manoel do,,; Passo Ramos,
a fim de servir no exercito em operações' Rob o com
mando de V. Exc. úomo fõr mai conveniente ao ser
viço; o que communico a V. Exc. para ..eu conheci
mento e execução.

Deu Guar<.1e a V. Ex..- Angelo ivloniz da Silva
Fei'mz.- Sr. General Barão de Porto Alegre

Dvtermina mais S. Exc. que ejão empl'egados na
bateria de foguetes à ~ol1greve, coadjuvando o Sr. Oa
pitão Francisco Vilella de Oastro Tavares cOlOman-
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dante da mesma hateria, os Sr.. Eduardo Peterken e
Xavier Roques, que para isso e offerecerão exponta
neamente, conforme foi a S. Ex. communicado por
offieio do Exm. r. Vi ce-almirante Visconde de Ta
mancla:'é commandante da no 'a esquadra, datado de
10 do corrente.

Tendo ido pelo mesmo Exm. Sr. General em chefe,
approvada a proposta, que, do SI'. Tenente do 2° Re
gimento de Oavallaria João Bonifacio de Oamargo,
fez o Se. Ooronel commandante da 8" Brigada paea
seu ajudante de ordens, manda S. Ex. publicaI-a
para os devidos fins, e bem assim que pas a a er em
peegado como escriptueaeio da Repartição do aju
Aj udante Genera 1 o Sr. Alferes do 5° co tpO de vaI uu
tarios da. patria Aphroclisio Jo é de \.morim que, de. de
22 do mez passado, servia como amanuense da mesma
repartição.

ALEXANDRE GOMES DE ARGOLLO FERRÃO.

Ooronel Deputado do Ajudante General.





Commamlo Cill Chcfc do Excrcito Cill opcraçõcs na
Província de S, Pcdro do Sul.

QUARTEL GENERAL NA VILLA DE UROGUAYANA, 19 DE

SETEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 13

Soldados do Imperio brasileiro em operações nesta
provincia !

Guerreiros do exercito alliado no Rio Grande elo
Sul!

Companheiro na vindicta da honra nacional das
tres primeiras potencias Sul-Americana !

A divisão paraguaya em operações sobre o rio
Uruguay, a guarnição da Uruguayana á vossa pre
sença depôz as almas em ter di parado um tiro.

i'!..' frente de vossas armas, ante o vulto augu to de
SUA MAGESTADE O IMPERADOH,; em pre,;ença
elo Exm. Sr. Ministro da Guerra, dos Augu to Prin
cipe , e da côrte, vistes desfilar hontem desarmado,
a 4 hora ela tarde, sete regimento le infantaria e
um corpo de cavallaria do exercito paraguayo !

Vos os fuzis e vo sa lanças estavão elescançada. :
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vos-'os canhõe, não annunciavão um combate de
sangue, quando o hymnos da triplice alliança pro
clama.vão a explendida victoria da civilisação vontra
o vandalismo.

Soldado da liberdade!
Em nome do IMPERADOR, o General em chefe do

exercito imperial vo~ saúda, e vos conjura que ros
peitei a de graça do inimigo vencido.

O General em chefe agradece a uedicação de cada
um de vós, como o en thusiasmo de todos; esperando
poder ainda uma vez orgulhar-se de haver-se achado
a vos a frente.

BARÃO DE PORTO ALEGRE.



Commando em Chefe do Exercito em ll1Jera~ôes na
Proviucia de S, Pedro do Sul.

QUARTEL-GE JERAL JUNTO A VILLA DE URUGUAYANA, 21

DE ETE~mlW DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 14

Para conhecimento do exerdto e devida execução,
manda . Exc. o Sr. Tenente General commandante
em chefe, pu blicae. o:; avisos do Mini. teeio da Guerra
abaixo tran criptas:

Caçapava.- Gabinete do Mini tro da Guerra, em
22 de Ago to de 1865. -

Illm. Exm. Sr.- Aceu'ando a recepção do officio
de V. Ex.c. ele 8 do eorrente, que veio cobrindo uma
relação ele o·tfh;iaes e praças inspeccionada na enfer
maria militar do Alegrete, tenho a declarar que não
só o Tenente-Coronel fi cal Franci co Nuno da Siha
Reis, como todos os mais da me ma relaç,lo quer offi
ciaes, quer praça de pret, julgada incapaze elo ser-
erviço devem er di 'pensadas do me mo erviço e

exoneradas da cOlllmi iro, devendo-se recolher à
côrte do Rio de Janeiro.
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Aos officiaes julgados cu raveis, são concedidos tres
meze de licença para se tratarem onde lhes fôr mais
conveniente, e as praça de pret nas mesmas cil'
cum tancias ficarão na enfel'ma ·ia até seu completo
re tabelecimento.

Outro sim, deve V. Exc. chamal' a attenção das
juntas de sande, para a Ol'dem do Dia do exercito n.
457, onde veIO mencionada a formula segundo a qual,
Jevem ser lançados os r~spectivos termos de in 
pecção.

Deus Guarde a V. Exc.- Angelo Moniz da Silva
Fel'i'az. - Sr. Tenente Genel'al João Frederico
Caldwe11, ausente ao Sr. Barão de Porto Alegre.

Caçapava.- Gabinete do Ministro da Guerra, em
22 de Agosto de 1865.

111m. Exm. Sr.- Jesta data nomeei ao ex-Alferes
elo exercito I rael Ramo da Silva outp, para Capitão
ele commi são, e ordenei-lhe qu.e egui se quanto
antes a reunir-se ao exercito em operações nesta pro
vincia, a fim ele servir em um dos corpos que Y. Exc.
julgar mais convenieme.

Deus Guarde a V. Exc.- Angelo Moni~ da
Silva Ferm,;.-Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre, commandante em chefe do exercito em ope
rações nesta provincia.

Caçapava.- Gabinete do Ministro da Guerra, 22
de Agosto de 1865.

111m. Exm. Sr.- Para os fins conveniente, com
munico a V. Exc. que nesta data nomeei Major de
commis ão para o lo corpo de voluntarios da patria,
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o Capitão do 12° Batalhão de Infantaria Antonio de
Oampo Me11o.

Deu Guarde a V. Exc. - Angelo ~Ioni~ da
Silva Ferr'az.-Sr. ~renente General Barão de Porto
Alegre.

S. Gabriel.- Gabinete do Ministro da Guerra, 1°
de Setembro de 1865.

111m. Exm. Sr.-Nesta data autorisei a João Fran
ci co Ilha, a reunir o cidadãos que, como volun
tarios, quize sem na. circumsbncia actuae., prestar
seus serviço. ao paiz; o 'lue communico a V. Exc.
pa~a seu conhecimento.

Deu Guarde a V. Exc. - Angelo Jlo//,iz da
Silva Ferra~.-Sr. Tenente General Barão de Porto
Alegre.

S. Gabriel.- Gabinete do Mini tro da Guerra, 2
de Setembro de 1865.

111m. Exm. S~.- Commllnico a V. Exc. que, em
offieio de 18 de Ago to, participa-me a presidencia da
provincia seguir naque11a data, addido ao 22° Ba
talhão de Infantaria, o Alferes do 3° da me ma arma
João Eme ·to Domingo do Cou to, que achando-se
doente em Porto Alegre, ,'e offerecera para servir no
exel'cito do commando de V. Exc.

Deus Gual'de a V. Exc. - Angdlo Moniz da
Silva Fer'l"Ctz.-Sr. Tenente General Barão de Porto
Alegre.

S. Gabriel.- Gabinete do Ministro da Guerra, 3
de Setembro ele 1865.

1Um. Exrn. Sr.-~esta data ordeno que iga a reu
nir 6 se ao exercito sob o commando de V. Exc., a

Y.IY 7
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fim (le ser convenientemente empregado, o Major do
corpo policial do Ce:1d JOS6 Fernandes de Al'alljU
Vianna.

Deu Guarde a V. Exc. - Angelo ilfoni,; ela
Silva FeJ'm.s.- Sr. Tenente Geneeal Barão de Porto
Alegre.

Gabinete elo Ministeo da Guerra.- Acampamento
no Pas'lo ele Saican, 6 de Setembro ele 1865.

Illm. Exm. Sr.-DJsejando o ex-segundo Tenente
ele artilhaeia Telesphoro JO'é da Silva Borge , pee tal'
seus serviços na actuaes emergencias, offe1'e(;eo-. e ;;\.0

Govemo para semelhante fim, e por i so o mando
apreo:ientar a V. Exc. a fim de o empeegar COllJO

julgar maio con\-eniente, pouendo mesmo dar-lhe um
posto ele com missão.

Deu Guarde a V. Exc.- Angelo ~t[oni.s ela
Siloa Fer'reLz.-Sr. Tenente General Barão de Poeto
Alegre.

Gabinete do Mini tro da Gllerra.- Acampamento
em frente a Uruguayana, 16 de Setemuro ele 186-.

111m. Exm. Se.- e ta data é nomeado Jo é de
Souza Bt':1zil, 2° Saegento do ;)0 Corpo Provisorio que
faz parte do exeecito em operações sob o com mando
de V. Exc., Alfeees de cummi ão para servir no
me mo corpo; o que communico a V. Ex. para os
devido fin.

Deu Guaede a "'I. Exc. - Angelo J.llonú; ela
Silva Fen·a::.- r. Tenente General Barão de Porto
Alegre.

l\landa o me mo Exm. 1'. declarar paea O. devidos
fins que de conformidade com o aviso acinüL de 6 do
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corrente, confere n'esta data, o posto de Tenente em
commis '[o ao Sr. ex-segundo Tenente de artilharia
Tele 'phoro Jo é da Silva Borges.

ALEXA~DRE GOMES DE ARGOLLO FERRÃO.

Coronel do Deputado elo Ajudante General.





Quartel General no Commallllo em Chefe do Exercito em
oDerações na Provincia de S, Pedro do Sul.

URUGUAYANA,93 DE SETEJ)1BRO DE 18G5.

ORDEM DO DIA N, 15
o General em Ohefe <lo Exercito em operações

ne ta provincia, cumpre com satisfação o grat6 devor
de fazor publico ao exercito, que ii frente de Urugua
yana, fez com na pre. ença no dia 18 do cOl're!lte, ren
der-se a divisão paraguaya em operaçõe sobre o rio
Uruguay, o avizo do Mini teria da Guerra datado u.
19 do corrente, em que o EXIn. Sr. JIínistro de Es
tado dos 1 egocios da Guerra, em nome de Sua Ma
go. tade o Imperador, louva o moelo porque a forças
á seu mando e compofLárão u.urante a jornada de 18
do corrente :

« Uruguayana.-Gabinete do Ministro da Guerra
« em 10 de Setembro de 1 G5.-Illm. e Exm. Sr.
« Tenho a satisfação de louvar em nome de Sua Ma
« gestade o Imperador, o modo porque as forças ao
« mando de V. Exc. e cOIlJportúrão durante a jar
« nada de 18 do corrente.
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« O enthusiasmo com que marcharão para a frente
« do inimigo, a precisão de seus movimentos e pericia
« com que occuparão a. posições que lhe farão as
« signalaclas, são dignas dos maiores encomios.

« Se, em virtude da prompta submissão da praça,
« nilO puderão pôr eru. relevo seu valor, a satisfação
« e alvoroto que se divisarão em seus semblante.,
« ~ a sua attitude bellicosa auguravã~ um feliz exito,
« e se este se não obteve por força de combate, a
« gloria para as armas alUadas não foi somena , por
« que as vantagens colhida pela entrega, sem effnsão
« de sangue, deverio por certo, pelo seu effeito moral;
« accarretar aos exercitos alliados grandes bens.

« Não devo finalisar este sem ao mesmo passo lou
« var a V. Exc., em nome do mesmo augusto senhor,
« a pericia com que dirigio as operações prepara-'
« torias para o combate.

« Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V.
« Exc. os protestos de minha subida estima e distineta
« con ·ideração.-ilngelo Moniz ClC6 Silva Fer'?'c6z.-
« \.' S. Exc. o Sr.. Tenente General Barão de Porto-
« Alegre commandante em chefe do exercito em
« operações nesta provincia. »

O General em chefe cumpre ainda um dever, fa
zendo 1mblico ao exerci to, o nome dos Srs. officiaes
que ..e acharão sob sua immediata orden durante
a hora da intimação e do cerco, até final entrega
da praça de Urnguayana.

O Tenente General graduado chefe do estado-maior,
João Frederico Oaldwell.·

Ooronel Deputado do Ajudante-General, Alexandre
Gomes de Argolo Ferrão.

Tenente Ooronel Deputado do Quartel-Mestre-Ge
neral, José !ntonio Oorrêa da Oamara. Este .olfieial
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achou-se com seus as istentes e escl'ipturario' no ser
viço especial do eu cargo.

Major Secretario Militar, Miguel Pereira de Oli
veira Meirelles.

Coronel Ajudante de onlen , Pedro Pinto de Araujo
Corrêa.

Major ás ordens, Bernardo Luiz Ferreira C sal'
Loureiro.

Capitão Ajudante de orden., Manoel Antonio da
Cruz Brilhante.

Servirão igualmente e por e havel'em offierecido :
Brigadeiro Jo é Luiz Menna BarreLo. E te official

tendo vindo doente do exercito contra o Paraguay
deu parte de peompto.

Coronel Rodrigo JO,'é de Figueiredo Jeves . Esto
official oifereceu-se em Rio Pardo para ervir no
exeecito em operaçãe .

Tenente Coronel Feliciano Ribeiro de Almeida.
E te offkial tendo ido mandado apresentar a este
comrnand em chefe pelo Exm. l'. ~Tini teo da
GuelTa, acompanhou dnrante o as edio ao Sr. vice
almirante vi. conde de Tarnandaré.

Major l\uLoJlÍo l\1ende Ferreira. E:te olficial. se~(lo
nom 'ado coml1andante da guarnição do Alegrete,
peuio e foi-lhe permiLtido a i:tie á tomada de Ul'll

guapl.ll:1. I ar.;b.ando após a seu de.. tino.
Major .-\ntonio Mancio Ribeiro. E ·te official, por

ordem do E~1J1. Sr. Ministro da Guerra, se apre
senLou ao commando em chefe, em Rio Pardo.

Major Jo é Luiz Oorrêa da Gamara. E. io official
tendo chegado ue Jaguarão no dia 17 do COCl't'ute e
wl0 :e achanLlo e:u erviço, apre euLou-oe volunta
riamente.
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Oapitão autlitor DI'. Pedro de B:1reos Oavalctnti de
Albuquerque.

Major chefe da commissão de engenheiro , Rufino
Enéas Gu tavo Gal vão.

10 Tenente Augu to Fausto de Souza.
Dito Vicente Pereira Dias.
Dito Antonio Elerrterio de Oamargo.
Tenente do estado-maiór de P classe Luiz Vieira

Ferreira.
Alferes do estado-maiór de P ela se José Arthur

de MUl'inelly. A estes officiaes foi encarregado o re
conhecimento das fortificações inimigas e collocação
dos espaldões pata a Artilharia. .

Oapitão de Artilharia Manoel de Almeida Gama
Lobo d'Eça. Este official se achava inspeccionado e
com licença na cidade de S. Gabriel; apresentou-se
voluntariamente e lhe foi confiauo o commando geral
da Artilharia.

Capitão ASl;;istente do Deputado do Quartel-Mestre
General junto a este commanelo em chefe, Antonio
Augu to da Oosta. Pedio e obteve permis '[0 para er
vir na Artilharia durante a tomada da praça.

Oapitão commandante do piquete do general em
(;heíe, Seba tião Lino de Azambuja.

lo Oirurgião considerado junto ao Quartel-Gener(,tl,
Francisco Joaquim de Souza Paraizo, occupou seu
posto.

Vigario de [taqui, Jo é Ooriolano ele Souza Passos.
Tendo-se apre. entado voluntarimente, fbi por avizo
de 14 do corrente, nomeado Capellão Tenente,
achando-se junto ao Quartel-General até os ultimas
momentos em qlle o inimigo depoz as arma~.

No ponto designado para ho pital de 'angue acha
rão- e:
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o Cirurgião-mór ele ui risãl) Dr. j osé Sergio Fer
reira.

Cirurgião-mór de Brigada Polycarpo Cesario
Barro..

Cirurgião-mór de Brigada Jonatha Abbot Filho.
lo Cirurgião Antonio da ilva Daltro.
Dito Antonio de Souza D:lntas.
Dito Constantino Teixeira Machauo.
Dito J ayme de Almeida Couto.
Dito .Manoel Lopes de Oliveira Ramo'.
20 dito José Carlos l\1arianni.
Dito Alvaro Moreira de Sampaio.
Dito José Xavier da Costa.
Dito João Romão Pedro Mariot.
Opportunamente, serão igualmente publicados os

nomes de todos aquelles commandantes ele elivisãe ,
Brigadas, corpos e Batalhõe , bem como de todos os
de mais officiaes que assistiram à capitulação da di
visão paraguaya em operações sobre o Rio Uruguay
e fortificada na villa de Uruguayana.

BARÃO DE PORTO-ALEGRE.

IV





Commando em Cb efe do Exercito em ODBraçõeS na
Provincia de S, Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 2-1 DE

SETEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 16
Para conhecimento e devida execução da parte do

exercito, manda S. Ex. o Sr. Tenente-General com
mandante em Chefe,publicar a proclamação, decreto,
instrucçõe:, a,TÍsos e bem assim as demais occurren
cias abaixo mencionada :

Uruguayana, Gabinete. do Ministro da Guerra, 21
de Setembro de 1865.

TUm. Exm. S1'.- Para o~ fins convenientes, re
meLto a V. Ex. a cópia do decreto e instrucções re
lativa. a medalha commemorativa do feito de 18 do
carl' nte, que deu em resultado o rendimento da di
vi~[o do exercito paraguayo que occupava esta viUa,
e bem a sim cópia da proclamação de Sua Magestade
o Imperad 1'.

Deus Gnarde a V. Ex.-Angelo iYIoni;:; da ilva
F8Jnt~, A' S. Ex. o Sr. Tenente-General Barão ele
Porto-Alegre.
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Cópia.-Soldado ! O territorio desta proyincia.
acha-se livre, graça a simples attitude da forças
brasileiras e alliadas.

Os inimigos renderão-se, mas não esti terminada
a no sa tarefa: a honra e dignidade nacional não
forão de todo vingada ; parte da provincia de Matto
Grosso e do territorio da Confederação Argentina,
jazem ainda em poder do no' '0 inimigo. Avante, povo,
que a divina provilencia e a ju tiça da causa que
defendemos coroarão no. ·so. esforço .

Viva a na ão bra ileira !
Uruguayana, 19 ele Setembro de 1865.
D. Pedro II, Imperador Con titucional e defen 01'

perpetuo do Bra. iI.
Angelo ~loni;:; ela Silva .Fen'az.-Conforme An

tonio José do Amaral.

COPLl..-DECRETO N. 3515 DE 20 DE SETEMBRO DE 1865.

Ol'éa uma meelalllCl r.;ommemo?"ati·va do ?"eJ'/'elimenlo
eZa divisão elo exel'cito ela Republica elo Paragtta!J,
q~~e occ/'~pava a villa ela U?"ugtwyana.

Querendo commemorar o rendimento da diyisão do
exerci to da Republica do Paraguay, que accupava a
viUa da Uruguayana, l.lei por bem conceder a todos
os officiaes, oldados, magistrados, empregado e pe, 
soas de minha comitiva que a.. i tirão e tomárão parte
no referido feito, o U o de uma medalha conforme os
desenho' que com e te baixão, assignados por Angolo
Moniz da Silva Ferraz, senador do imperio, do meu
conselho, mini tro e ,ecretario de E. tado do nego
cio. da guerra, que a.. im o tenha entendido e faça
ex.ecutar.



- 61-

Palacio na villa de Uruguayana, provincia do Rio
Grande do Sul, 20 de Setem bro de 1865, 440 da In
clel)enclencia e do Imperio. Uom a 1'1 brica de" Sua Ma
gestade o Imperador.- Angelo .11Ioniz ela Silva
Ferra:::.

r.'STRUCÇÕES A QUE SE REFERE o DECRETO DESTA DATA.

Art. 1.0 Todas as praças ele linha e da guarda na
cional, das forças br'lsileira e a11iada, empregados
e as pe. .'oa que a, i tírão e tomárão parte no rendi
mento da divi ão do exercito da Republica do Para
guay quê occupava a villa de ruguayana, uzarão
da merla,lha dos de. enhos juntos pendente de nma
fita com ire. listras (le largura igual, sendo a dos lados
az UI celesie e verde a do centro.

Art. 2. 0 O membros da familia imperial, o mi
ni. tro da guerra e os officiae gcneraes u arão da
mednlha de ouro do lado dir ito do peito' os outros
officiaes, pai;mnos, empregado. clasecreinria da guerra,
magi.'trado· e pe oas ue distinc.;ão a u.'arão de prata
do me mo lado direito: a praças de pret e outro.
empregados e pe!". oas nITo ~omprehen(liela. acima, a
usarão de uma liga de zinco e antimonio ao lado es
querdo 10 peito, devendo todas a.' m dalhas ter oito
linhas de modulo.

Art. 3. 0 O. inch~'iduo aqu m é concedido o uso
de. ta medal ha não poderão trocar as ele um pela de
antro gn\.o, ma . empre e em todo tempo u..arão
d'aquella que fôr cOl'l'e'pondente ao po.io ou pra(:a
qu occuparão na época em que "P deu o r fcrido
fei to.

Palaciu na villa de Uruguayana, ""'0 de etemlJfo
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do 1865.- .Li/~gelo 111'oni~ ela Silva FeITa:;. Con
forme Antonio Jo é rIo Amaral.

Ueugua,rana. Gauinete do lIlini tro da Guerra, em
21 do Setembro rl,e 1865.

Hlm. e Exm. Sr. Sirva-se V. Ex. enviar com toda
urgencia a e. te .ministerio, uma relação nominal do;'
officiae. não aeregimentado' q118 estejão servindo no
o.·er~ito sob o commanclo do V. Ex. e o mappa
d<t força com deeIa.ração especial dos elifferentes de.
tino em que e tejão cliyer. a,. praças do me'mo exer
cito.

Deus Gllanle a V. Ex.-;i1~gelo M oni~ da Silva
Fen'a;:. A S. Ex. o Sr. Tenente-General Barão ele
Porto-Alegre.

Gabineto do Mini tro da Guerra.-Uruguayana>
:21 ele Setembro de 1865.

111m. e Ex. Sr. Para os fin' conveniente, commu
nica a V. Ex. que por docreto ele 7 elo corrente foi
confirmado no posto elo 2° Tenente para a arma do
artilharia, o Alferes alumno elo exercito Marco' ele
Azevedo e Souza.

Deus Guarde a V. Ex.-Angelo lvloni~ ela Silva
Fej'j'a:;. A S. Ex. o Sr. Tenente-General Barão ele
Porto-Alegre.

Gabinete lo Mini ·tro da Gucrra.-Urugua)'ana,
22 de Setembro ele 1865.

ll1m. e Exm. Sr.- Expes a V. Ex. as pre'i a:
ordeu , af-m de que, quanto antes, enlutll pra o nunca
mai ele tre. dia.. , sig;-o a reunir-se ao exercito em
operações, ~ob o commando do Marechal Manoel Llliz
Ozorio, os corpos de voluntarios n. 1 e 4, e o 10° f
Batalhão elo Infantaria, ficanelo no exercito em ope-
raçõe De ta pro\' iDeia o ele D. 11 0, recolhendo-se ao'
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seus respectivos corpos as praças addidus ao mesmo;
devendo V. Ex. entender-se com o Sr. Visconde de
Tumandaré a respeito dos neces. arios transportes.

Outro. im, faça·V. Ex. ubstituir nQ lugar de com
mandante de brigada, o 1'enente-Coronel Pedro Ni
col::i.u Feguerstein, (lue fica ervindo no exercito ob
o commando de V. Ex., pelo Tenente-Coronel José
Auto da Silva Guimarãe , que com aquelles corpos
deverá marchar para o exercito em operações do
outro lado elo ri(l UruguaJ'.

Deus Guarde a V. Ex.-_ingelo ...lIoni2. ela Silva
Ferra,;;. Sr. General Barão de Porto-Alegre.

Gabinete do Mini tl'O da Guerra.-Urugua) ana,
22 de Setembro de 1865.

111m. e Exm. Sl'.- Dê V. Ex. a nece: urias or
dens afim de que o 20 Tenente do lo Regimento de
Artilhê1Tia a cavallo, Luiz Pedreira de Magalhães
Castro, siga para o exercito em operaçãe' do outro
lado do rio Uruguay, a reunir- e a. bateria a que per
tence; a, sim como para que ao mesmo exercito se re
colhão não ·6 todo. o otficiae' que ultimamente d'ali
vierão para a si til' ao ataque desta ,-illa, como tam
bem toda as praças elo' corpo do mesmo exercito
tlue se achão no do commanelo Je V. Ex.. exceptuan
do- e as do batalhão ele engenheiros que aqui devem
ficar.

Deus Guarde a V. Ex.-Angelo ~lDni~ ela Silva
Ferm:;. Sr. General Barão de Porto-Alegre.

Traosfereocla

Foi por S. Ex. o Sr. General em Chefe do exercito,
concedida a. que pedirão os Sr . Alferes Everaldino
Martin de Menozes e Franci. CD Dario Lupe, e ·te <lo



-64-

27° Corpo Provisorio ela GuarelaNacional para o 4°
batalhão da me ma gnarda e aquelle do referido ba
talhão para aquelle corpo, como requererão.

Obit;o

Por officio do commanc1ante da guarnição da cidade
do Alegrete, de 20, foi communicado h~ver ali falle
cielo a 16 do corrente o Sr. Coronel do 17° Batalhão
Provi. orio de Infantaria Ernesto Emiliano de Me
deiros, que na referida cidade achava-se noente.

ALEXA NDRE GOMES DE ARGOLLO FE RRÃO.

Coronel Deputado do Ajudante General



COillillam10 eill Chefe [lo Exercito eill oD3ra~ões na
Provincia [le S" P8[lro do Sul.

QUA.RTEL GE~ERAL NA VILLA DE. URUGUAYA~A~ 25 DE

SETEMBRO DE 18G5.

ORDEM DO DIA N. 17

S. Exc. o Sr. Tenente General Barão de Porto
Alegre, commandante em Chefe do Exercito, manda
elar publicidade, para que tenhão a de,itla execução,
a di~posiçõcs con tante do a vi o. do i\Iiuisterio do

egocio. da Guerra, como abaixo se declara :
De 22 do corrente, ter sido nes a data nomeaclos

Tenente Coronel de commi :Ia para o 4° corpo de
voluntario bra il~iro ,re~idente no Estado Oriental
o Sr. Jó é Bonifacio Machado e Alferes de com
nii . ãl) o ')0 Sargento elo lO regimento de artilharia a.
cavallo "J1a.noel Ferl'eira Prestes, que era emprega<.l.o
cm algum do corpos de infantaria aqui existente.

Da data supra, constanclo, e sendo mesmo te te
munha S. Exc. o Sr. Mini ·tro, de que alguns otriciaes
llzão da.' divisas p~Ltentes para que farão propo tos e
approvaclos, aute. ele prestarem juramento dos seus
v~ 9
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novos postos, e de serem tae. promoções publicadas
em ordem elo dia do exercito, fize'.·e constar que se
melhante falta será. rigorosamente punida.

De 23, que sejão transferido. para o 5~ corpo de vo
luntario da patria o~ Srs. Capitão Antonio João ue
LYTa Flore, Alfere Jo é Eugenio Cavalcanti e
Germano José Corrêa: de Araujo Maria, e para o
1° os Srs. Alferes João Pinheir o· Requião Junior
e AI elmo Machado da Cunha, todo. do 4° da me ma
arma.

De 24, que seja transferido do 4° de voluntarios
da patria, para o 13° corpo provi.orio de guardas
nacionaes, o Sr. Alferes em commissão Acacio Joa
quim Corrêa.

Da referida data, que a tran ferencia conc~dida por
avi o do dia anterior, ao Sr'. Capitão Antonio .João
de EJ'ra Flores é para o l° corpo de voluntarios, e
não para o 5°, como consta no mesmo aviso.

Da data supra, que o cabo de e~~luadra do es
quadrão da Balüa Joaqnim da ilva Beltrago or.a
addido ao l° corpo de voluntario., lu' ervir em um
dos regimentos de linha no exercito em opet"açõe ,
commanuado pelo Exm. Sr. Marechal de Campo
Manoel Luiz Ozorio.

Ainda da me ma data, que' forão nomeado" para
o 4° corpo de voluntarios da patria, os eO'uintes offi
ciaes de commi ão: para Major o Sr. Capitão do 4"
de infantaria João Bapti. ta Barreto Leite; para Al
feres ajudante, o particular sargento f[uartel-me tl'e
Candido de Amorim 1avares; pam Tenente secre
tario, o Sr. Alfere' Ignacio Antonio Gomes de Oli
veira; para Capitães, os Srs. Tenentes Manoel Pe
reira de A . limpção e Joaquim Ribeiro da, ilva;
para Tenente, os Sr;'. \.1fere.. Ft'anci co Antonio da
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Cruz Cardozo, João José da Silva Viveiros'e Pedro
Adolpho Raumillac ; para Alferes, o Sargento addido
Luiz Carlos dos Santos, o Forriel Antonio Candido de
Araujo Pereira e o particular Jo é Bapti ta Duarte
Ca troo

Da jit citada data, que nomeara nes a data, e para
servir por commi são no e~qua<.lrão de .oluntarios
de Sant'Anna do Livramento, do commando do 1ajor
Anacleto José Soare, o oguintes officiaes:
. Para Tenente ajudante o ex- argento do exercito

Pedro Jo..é de Meno ; para Aliere porta estandarte a
ex-praça do exercito Lino Vicente Rodrigue .

1" COllIP.A.NIIIA

Para Capitão, o SI'. Tenente ela Guarda Nacional
Ze:arino 'Candido Ribeiro; para Tenente, o Guarda
Nacional Angelo Pereira ele Carvalho; para \lferes
o Sr. Alieres Marcos Antonio ela Co ta.

2" COMP.A.NIIIA

Para Capitão, o Sr. Capitão das força do General
D. Venancio Flore, Franci co José Pereira; para
Tenente, o Sr. Tenente das me mas forças Floriano

iIveira Duarte; para Alfere ,o argento da Guarda
Nacional Zeferino Jo é Bente .

Da me ma data, que n.cão dispen adas de sua com
mi. ~õe. o eguínte 1'8. Officiae.: do lo corpo de
voluntarios da patria": Capitão de commis ão Paulo
Candido. Piquet, dito da Guarda Nacional Pedro Ri
beiro ele Souza Rezende; Alferes ele commi [o Joa
t{uim Pereira Pas os, José Ataliba Tiel on, Jo é
Leopolelo de á e Antero de Souza Schutel.

São tran ferido para o 50 tambem dos voluntario
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como adtlidos, os Srs. Aliere de oommissão Joaquim
Teixeira Fonseca Penna Forte, Ovidio Jo é de
Oliveira, Franci 'co dos Santos Sih-eira e Antonio da
Costa Guimarães.

Ao Sr. Capitão de commi ão Luiz Vieira da Costa,
ão concedidos tres mezes de licença sem vencimentos,

para tratar de sua aude.
Forão nomeado na data supra para o l° corpo de

i"oluntarios da patria PS seguintes Sr . Ofliciae de
commissão :

Para Tenente Quartel-Me tre, o Alferes do l° re
gimento de cavallaria João Antonio de AYila.

Para Tenente secretario, o Alferes da Guarda Na
cionallVIanoel Jo é da Silva Junior

Para Tenente Ajudante, o Alferes lo 4° corpo pro
visorio da guarda nacional Custodio Cal'lãs ele
Araujo.

Para Capitãas, o Tenente da gaurda nacional da
côrte' Antonio dos Santos Lontra, e o tlito do 2° de
infantaria Felix Justiniano de Albuquerque.

Para Tenente, os AlIeres da guarda nacional da
corte Daniel Urbano Damasceno Rosado e Francisco
de Freitas Sampaio; os Alf"res do 2° batalhão ele
infantaria Tiberio Olegario Cezar Burlamaque e João
Domingues Ramos; o Alieres da guarda nacional da
côrte João José Pinto Coelho e o Alferes do l° corpo
Augusto Alfredo Gonçalves Moreira.

Para AlIeres, o l° CaueLe Sargento Conrado Xa
i"ier Torres; o Sargento ajudante Manoel José de
Ca '1,1'0, o Cadete Sargento do 2° de infantaria Au
gusto } ortunato ela Co ia Campello, o Cadete Sar
gento do 4° regimento de canl1aria uma Pompilio
de Azambuja Cidade, e o Cadete Sargento quartel-
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mestre do 10° batalhão de infaLtaria l~ rancisco Pires
Ferreira.

Desta data, que fica sem a sua disposiçãO os Sr . co
roneis Alexandre Gomes de Argollo Ferrão e João
lanoel Menna Barreto, afim de eguirem amanhã

impreterivelmente para uma commi ão.
Em con 'equencia da disposiçãO deste ultimo ayiso,

foi hoje exonerado do exercicio de Deputado do Aju
dante General, o Sr. Coronel Argollo, a quem S. Exc.
manda agradecer e louvar, pela dedicaçao e zelo com
que e hoU\-e na mi . ão que ora deixa..

Foi, finalmente, nomeado por S. Exc , o Sr. T nente
Coronel José Antonio da Silva Lopes, para exercer
o emprego de Deputado do Ajudante General.

Jo E ANTONlO CORREA DA. CAMARA.

Deputado do Quartel-Mestre General interinamente

Deputado do judante General.





Commando em Chefe do Exercito em oDeraçoes na
Provincia de S, PBllro do Sul.

QUARTEL GE1-.TERA.L NA VILLA DE URUGUAYANA, 26 DE

SETE~rnRo DE 1865

ORDEM DO DIA N. 18

o Exm. Sr. General Barão de Porto- Alegre, com
mandante em chefe do exercito, manda publicar para
conhecimento do me mo exercito, a di posiçõe con
tida nos avisos do ministerio da guerra abaixo de
clar~dos, e outras occul'rencias, afim de que tenhão
o de ido etreito : .

Por aviso de 15 do corrente, foi declarado haver-se
approvado. a deliberação que tomou o commando in
terino das armas de. ta provincia, para o fornecimento
de fumo aos cloyntes recolhidos às enfermarias mili
tares.

De 23, foi determinado que, aos officiae. e soldados
paraguayo que' aqui fi ão, e abone pela repartição
competellie, em quanto não tiverem de tino, aos pri
meiro uma importancia igual a etapa dos me. mo.
officiae , conforme os postos em que servião no san



-72 -

paiz; e aos segundos os meios nece~sarios para a sua
ma.nutenção, ve tuario e barraca.

Que se apresentarão no dia 16, ii. commis ão de en
genheiros de que fazem parte, o Sr. Alferes do estado
maior de 1" classe Jo. é Arthur de Murinelly; em 17,
o Sr. Capitão do corpo de engenheiro Francisco
Xavier Lopes de Araujo, e a 21, o. ~r. Capitão deste
corpo Seba tião de Souza e :Mello; â repartição ele
aude em 2G, os Sr. Doutores primeiros cIrurgiões

João Ignacio Botelho de Magalhães e Jo. é Ribeiro
Sanches.

O mesmoEXill. Sr. General, manda fazer sentir aos
Srs. encarregados elas enfermarias do hospital desta
villa, pela falta que commetterão não tendo pa'sado
revista aos seus doentes ate às 11 horas do dia de
hoje, em que S. Exc. visitou as referi4as enfermarias,
pelo que manda chamar a attenção elo respectivo
chefe da repartição, e e pera do seu zelo e humani
dade, e do me mos Srs. encrrregado. que se não re
produzão faltas de semelhante natureza.

Con. tando, finalmente, a S. Exc. o Sr. General,
haver ido a nomeação dos Sr . Coronel Deinetrio Ri
beiro e Tenente-Coronel Se,erino Ribeiro d' \.lmeida,
para commandarem no dia 18 do corrente, as bri
ga.da de carabineiro a pé da 2" d'~Fsão ligeira, in
terpretada como importando falta de confiança no Sr.
Coronel Tri tão Jo. é Pinto, commandante da 8" bri
gada, quando por S. Exc. jiL tinha sido patenteado
em ordem do dia, o empenho, o zelo e intere e por
eUe manifestado no offerecimento que fizera ele armar
à infantaria a me. ma brigada; não pôde por i so
deixar que de. apercebida pa se tal interpretação tão
infundada, quão inju. ta; pai e para es es com
mandos ha,ia nomeado outros, que não o Sr. Coronel
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Tristão Jo é Pinto, fôra i 'so devido a ter de incum~

lJil'-lhe o da re, erva de inÍLtntaria da citaua di
visão, que ueveria ,el' composta de praça' des a bri
gada:": quando, porem, se reconhe<.;e!; e, cllmo hoje 'e
verifica, que não lhe competia por .'ua antiguidade
um tal com mando, pas aeia a exer<.;el-o o Sr, Ooronel
Deme rio Ribeiro, e assumiria então o r. Ooronel
Tristão J o. é Pinto o da força úquelle confiat.lo.

O comportamento, porem, do Sr. Coronel em questão
por occasião de er tão mal interpretadas a:; intengõe
e vi ta do commando em <.;hefe, foi por sem duvida
digno de elogios; mas não cOl11prehende S. Ex.c,
como pudera esse official duvidar da confiança que
nelle depo ib, e meno que tenha alguem enxergado
desapreço, no que era pr0Y11 da mai. justa e dedicada
confiança.

JOSE' ANTO'lO DA ILVA LOPES,

Tenente-Coronel Deputado do .-\.judante-General.

V. IV 10





Commando Em ChEfE do EXErcito Eill opEraçõES na
Provincia dE S· PEdro do SuL

QUARTEL GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 29 DE

SETEMBRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 19
S. Ex. o Sr. General Barão de Porto-Alegre, com

mandante em Chefe do exercito, manda fazer publico
para que tenhão a devida execução, a seguintes dis
posições:

Por avi o elo Ministerio ela Guerra de 26 do cor
rente, foi declarado que e aproveitassem os serviços
do Sr. Dr. José Maria de Azevedo, que por espaço de
seis meze servia na enfermaria do Jaguarão, e vo
luntariamente se apre entou ao Exm. Sr. hni tro da
Guerra para. ervir contra o Paraguay, podendo ser
convenientemente empregado ne te exercito.

De igual data, foi communicado haver ido trans
ferido do l° Regimento de Artilharia á cavallo, para
o Batalhão de Infantaria n. 13, o lo Sargento Hor
tencio Fortunato do Santos.

De 28, que concedera rli pensa lo serviço, conformo
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requereu, ao r. Tenente de commissão do 5° corpo de
voluntarin da patria, João Fel'llandes Lope .

De 29, foi dedarado ter- e voluntariamente apre
sentado no dia 18 do corrente, para como porta-ban
deira do corpo de vollln tarios, marchar para o im-cs
timento e ataque desta villa, o Sr. Juiz de Direito Dr.
José 'Vence'Liu Marques da Cruz, pelo que fo e lou
vado em nome de Go,erno Imperial por emelhante
acção tão nobre, quão patriotica.

Da mesma data, foi igualmente declarado que at
tendendo·ao que requerera o Sr. Capitão do :.16° corpo
de Guarda Nacionaes Manoel Lope da Roza, con
cedera di pen a (lo erviço para teatar de ua auele.

Da referida data, foi communicado que por De
creto de 2-1 do corrente, fora demittido do er,iço elo
exercito, por haver lJedido, o r. l° Cirurgião do
Corpo de auele Dr. Antonio Jo é Pinheiro Tupinambá.

O mesmo Exm. Sr. General, manda igua mente
fazer con tal' para o devidos effeito. a occurrencia:'
eguintes:

Que elispensàra do serviço do exercito a 26 do
corrente, por a im o hayer pedido, ao Sr. Ca
pitão do 23° Corpo de Guardas Nacionae José Borge ;
que concedeu dou meze' de licença ao Soldado Joa
quim Jose Hargert ; que tran ferira para o 10° Corpo
da me ma Guarda Nacional o 2° argento do 19°
Corpo Provi orio Julio Jo.é Vianna.

Que approvara ne. ta data, a propo ta que . Ex. o
Sr. Cummandante da 2" divi 'ão fez do Sr. Capitão do
Batalhão de Infantaria n. 2 João Antonio Cardoso,
para A . istentll do Deputado do Ajudante General
junto a e. e commando, em cujo exercicio .e acha
de de 17 do corr nte, segundo communicàra o me mo
commandante da di,i ão.
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Finalmente, S. Ex. tem determinado que nenhum
afficia1 po sa entrar no exercicio de qua1qner emprego,
ainda que proposto, . em prececLer sua approvação.

JOSE' .AKTOI\IO DA lLYA LOPES.

Tenente-Coronel Doputado do Ajudante General.





Commando em Chefe do Exercito em oDerações na
ProvÍncÍa de SI Pedro do Snl.

QOAR'l'EL-GENERAL NA VILLA DE URDG AYA.-A, 30 DE

SETEMBRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 20
S. Exc. o Sr., General Barão de Porto-Alegre,

commandante em chefe do exercito, manda publicar o
acto da presideneia da provincia, abaixo tran cripta,
que lhe foi dirigido por copia com o officio ue 11 de
Agost1 findo, afim de que tenha o deviuo cumpri
menta:

«Copia.- ° 127. Acto de 11 de Agosto de 1 65
«approvando uma proposta de Officiae para o
« 19° corpo provisorio le guardas naeionae .
« O presidente, conformando-se com a propo_ta do
« commandante do 19° corpo de guarda nacionae.,
« que lhe foi presente com o offieio do Brigadeiro com
« mandante da 1" divisão ligeira datado de do
« Julho ultimo, resolveu de conformidade com o
« arts. 120 e 130 da lei nO 002 de 10 de etembro
« de 1850, nomear para o mesmo cOJ'po. o:> eguintes
« officiaes :
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Est.ado-Dlaior

Pam Tenente C ronel, o Major João Bapti. ta tItl
_ meitla Pilar.

PUl'a }Iajúr, o Capitão :Manoel Lope da Ro a.
Para Tenente ajudante, o Tenente Jo e Tayare tIa

~iha.

Pi:1l'a ,·\..lfere 'ecretario, o lo araento Antonio
11· rt!ll Beltrão.

am -:-\ireres poda-e. tandartes o los argento'
Franást,;() A.n onio de ::\le110, Jo é Franci co da

'ta e Jo . Rodrigue Bapti~ a.

la. C01lPASHIâ

Para. lfere, o iraento aju,lunte .fanoel A.h-es
do' anto.

'):L C01lPANHU

Para apit·-o o T nente }Iilitão Ferreira d :\loura.
PLU'il Tenente o _ lfer Gastão l\Iachad de

<lmpos.
Para. lfere~ o lo arO'emo idal Gomes de ampo.

P'U<l api'·-o, o Tenen e andido JO'é da "il,a.
Pt m Tenente o .Ufer Fel'llando B' pti a de li

,eim Pilar.

Pt ra Tenen a, o Alfer' Joio
V" U~.

ano 1 Corre')

P'l ~l Tenen e o _ Hera J()~' R. m :; ti Oli,air·.
p. l~l _ I ere..., 01 'lrgen Diniz ; hl il.l.
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P<üacio do Governo em Porto Alegre, 11 de Ago to
de 18G5.- V iscomle da B6a-Vista. Conforme A. C.
ele Padua FleuJ"!/.

O mesmo Exm. Sr. G neral, manda tambem pu
blicar para os fins <.;on venientes, as occurren(jias 'e
guintes :

Que pa, arão a empregados e entrarão no. ros
pe<.;tiío· exercicio em 26 deste mez, ne ta repartição,
os Sl\'. Tenente Lauriano Uldarico de Oliveira Lima,
e Alferes Carla Manoel de Lima, ambos do 11 0 ba
talhão provisorio de infantaria, e ie como e, criptu
rario, e aquelle na qU'l1idade de as istente; e na do
quartel-mestre-general, como escriptuearlo o Sr. Te
nente ÜO 50 corpo de ,01untarias Hermog'ene Ro
drigue da SilT-a.

Que ao Sl'S. Com mandantes da di,i õe., briga(la
e corpo, manda ~azer con, tal' que s6 podem .ser
acoito,' neste quartel-general, o eequerimentos que
tem de subir a . ua pre.:ença, e do Governo Imperial,
quanuo de\'idamente informado no lugare, já por
mai uo uma ,ez deter minado em diver a' ordens do
dia; bem como O, mesmo Se. Commandante , não
podem elemoear os requerimentos de quem qUGr que
soja, so não o tempo nece ,ario para prestar 'uas
informaçõo , tambem recommendarlo om ·differentes
ordens do dia; e e tá resolvido a mandar re. ponsabi
1i:ar a. autoriuarle que deixar ele cumprir e tas dis
po. içõ r-:.

JOSE AXTOc-110 D.i. SILVA. LOPES.

Tenente Coronel Deputado do \.jud' nie General.

V. IV 11





COillillando eill Chefe do Exercito eill oDerações na
Proviucia de SI' Pedro do SuL

QUARTEL-GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 3 DE

OUTUBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 21

Para os convenientes fins, manda S. Ex. o Sr. Te
nente-General Barã.o de Porto-Alegre, commandante
em Ohefe elo exercito, publicar o aviso da repartição
da gU,erra, que abaixo se segue:

Gabinete do Ministro da Guerra.-Vruguayana,
27 de Setembro de 1865.

1Um. e Exm. Sr.-A invasão da provincia do Rio
Grande do Sul por força da Republica do Paraguay,
en. um facto previ to, e de ha muito esperadn.

A reuniã.o de maior numero de tropas, logo depois
da invasão de Matto-Grosso, na vílla da Encarnação,
povoação paraguayá mais proxima do nosso terri
torio da missões, a noticia goralmente conhecida de
que grande parte dessas forças havia tran posto o rio
Paraná, em cuja margem e querda se demoravão,
con truindo canàas e carretas, forão indicios mais
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que 3, iani para alarmar a ~ povoaçõo da no~.a

fI' n ei 'a por aquelle lado, que de.:de então eome-
a1'"l a chamar para elia, a a enção da' autoridade_,

dirioindo-::-e jà ao commandan te urerior da Guarda
_~3eion31 de '-lã Dorja jà a colUm. ndante da di,i fo
incumhido da defen aO de' a, jã finalmente ao pro-
ri pr .ideme da pro,ineia.

A imp 'en'R pr ,oncial de nuncia,a entre outro'
h t ;; i. frel}l ente entrada e con id ra,ei~ I ique1e·
paragnayo' pel departamentocorremino de . Thomê
- b pra xt de pel'.:e r içi d de'ert .e'. ma real
ID"u'e' a a obselT l' e coI el' inform:t.õ - ã cerca o
q e p: "ar n' n ):~a f 'on e·ra. e a oecn a 'ia d

, de . . rlo' nas pon a- do Arapeh," l' uma
~ 1'te "uarni ,.\ paraO'uaya.

Int ir-l O ti ";l o~~ '~eu i' .. m- ndou
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para a campanha, abandonando suas case e inte
resses.

Communicação de te acontecimento foi tlirigirla a
pre idencia da pro\'incia, ao commandanLe da fron
teira e ao da brigatla, que immediutamente awdio ci
mencionada viUa com o cluatro corpo acampado"
no passo da Peuras, deixando a Ilenas urna guarnição
ue 100 homens no ItaqllÍ.

Com'idado pelo Coronel Paiya, que corumalldava
forças argentinas no territorio correnLino, fez o Co
ronel Fernande: avançar para a barranca do l'Ío no
tlia 18, cerca ele quinhento homen:" pura reunido
aqueUe official, baterem o paraguayo,

Amedrontado. por semelhante moLivo, abando
narão estes o campo e . e puzerão cru retirada.

Per uadido o Coronel Fernande, como o Coronel
Paiva, do que o inimigo e recolhia a.o . eu paiz tratou
de 'de então de retirar-se com a ua brigada lle
Borja, pa~ ando-se ao acamparpento do pa. o das
Pedra.

Entretanto e cren a geral que, se o CoroIlel bra-
ileiro houve se com o . eus quinhento infante..

tran po to o Urllgnay e feito juncção com as forc;as
argentina, cujo compuLo . e ele,-ava a 1200 homen ,
terião facilmente uesbaratado a anguarlla pararrua)'a
pouco mai' ou 111 nos de 1500 praça, fazenelo rle:ap
parecer de S. Thorné a unica força inimiga então
ali exisLente.

A presença ela brigada Fernandes, a annunciada
vinda do GenetaI Canabarro com asna divi:-:ão, a
palavta ll'aqneUe Coronel que a tOllos mo.trava a
impo ilJilirlaele da ternida invasão, derão alento e
fizerão rena ceI' a confianç:a entre os habitante de
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S. Borja ql~e, sa1\'o dua ou tre excepções, come
çarão a regre ar à. ,ua ca a .
~o dia 26 110 já cital10 mez, contm toda a expecta

E,a, não oh tante a errchentA do rios e banhado, à
pezar da difficuldaele.. da marcha, abandonou de
no,o . Borja o Coronel Fernande , encaminhando- o
com a ua brigada para o pa o das Pedra..

Ne ta me ma época licencHI.rão-.e por 12 dia um
grande numero de ofti.ciae e praça' de preto

}Ial terião a fOl'<,:a affa,;tado-se cerca de uma
legua, quando O, paragua,ro., dir-.e-ia que avi ado
da hora xacta da partida, e apre entarão de novo
em grande numero na. coxilha áquem de S. Thomé
e adiantando-o e algun d'entre ene., ,inhão obre a
barranca do rugua,r, em frent ao pa so de S. Borja
d afiar e provocar os bra ileiro que o ob ervavão
da margem appo ta.

Informado immediatamemte o Coronel Fernande
da reapari~'ão do inimigo, mandou fazer alto <i for\"a
do seu cOll1mando a dua,' 1 gua da villa.

Recebendo no mo 'mo dia participação o referido
Coronel de que uma partida de cerca de quinhento
paragua,ro ,e acha,a obre o rio Quu; do outr lado
do Urngua,r e dez leO'ua, maio ou m nos no norte da
,illa de Itaqui, para ali e dirigia.

InCormad , porém, em caminho d que, emelhante
noticia era infllnda<la mandou l' troceder, para .
Dorja o corpo n. 2'), e Coi com o outro acampar no
pa .0 da Pedra•.

J..nte de pas'ar adiante, cumpre :"obreleyar algun
facto:, que precederão a in,a ão claramente a pro
nunciarãr.

~o' ultimo. dia elo mez lla :Maio tre on quatro
e'quadrõe paraO'uaj"o' de:'cerão a pé de . Thomé
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e durante um dia inteiro explorarão com o maior
cuidado e empenho o maito que ol'1ão o Uruguay.

Dous dias depoi apparvceu em S. Borja um desertor
do campo inimigo que, intelTogado pelo parocho
d'aq uella villa no dia 4 de Junho, declarou o seguinte:

« Que a força paraguaya então exi tente em
Thomé chegaria a dous mil homens.

« Que, segundo a conver. açõe. que oUíia, e..ta
expedição tinha p r fim inmdir S. Borja, que trazião
ordem de aquear e onde e. peravão achar muitas fa
zenda e grandes riqueza.

« Que para is o omente aguardavão a chegada de
mais dez mil homens de tropas e ele canôas, afim de
tr':lll porem o Uruguay no pas o d'aquelle nome.

« Que tomada e . aqueada a referida villa irião
fazer o mesmo em Itaqui e Uruguayana ».

Aconselhado o de 'ertor, pelo referido parocho,
para que 1'0 se fazer iguaes revelações ao Ooronel
Fernande , Ie pondeu que e tinha apresentado já ao
Tenente Ooronel Jo e Ferreira Guimarães, comman
dante do batalhão da re erva, a cujas orden estaYa.

E,tas declaraçãe fo,rão pelo vigario communicada'
a algun. officiae, entre o quae merece e pecial
menção o 'Major Va co Jo é Guimarães, Assi tente do
Aj lHlante General na brigada Fernande , e ha cer
teza de que farão tran mittida à e te pelo Tenente
Ooronel Ferreie a Guimarãe .

Pelo me 'mo tem po o Ooronel Fernande , recelJeu
em Itaqui além da revelações do de erioI, um a,i '0

mandado lo Herval conentino por F. Borge. , de que
qnatro mil paragua lOS caminhavão da co ta do Pa
rana ela direção ti Tranqueira do Loreto.

Ainda ma is, no dia 8 de Junho um Oapitão de
nome Me110 que, tendo-se mudado de Sant Anna do
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Liuamento para o departamento de S. Thomê, cahio
ali em poder dos paraguayos e con eguira eyadir-se,
apre entou- e ao mesmo Goronel, partiClpando-lhe o
seguinte:

« Que durame a sua pl'i ão no acampamento ini
migo adquirira a certeza ele que no dia. 3 do citado mez,
havião partido da Tranqueira do Loreto 4.800 infantes
2,400 cavalleiros, com cincoenta carreta<;, seis ou
oito boca de fogo, e um cre ciclo numero de canôa. ,
afim de juntar-o e a vanguarda do me mo exercito
que jú estacionava em S. Thorne e cahir de impro
vi o sobre S. Borja ».

Entretanto, não obstante tantos indicio , despre
sada e . a informações e avi os, nenhumas dispo,ições
se tomúrào, para a defeza do ponto ameaça lo, a
forças conser,ravila-se nas ll1C:':"mas posiçõo , e para
fL1.z r frente ao inimigo apena' existião em S. Borja
na manhã de 10 de Junho 370 .olelados de diverso
corpo. ! E i. to, quando fôra facil ao Coronel Fernande
l110vo['- e com a sua brio'ada no dia 8 e avi. ar ao com
mandante do lo Batalhão de Voluntario acampado a
dua ou tres leguas da villa.

Se todas essas força e apre. enta em disputando
opa.. o do rio aos inn. ores, ou não terião e· tes lo
grado o seu intento, ou pelo meno a misera popu
lação de . 1.0rja di poria de mais t.empo e seguran 'a
para effectuar a . ua retirada.

O inimigo e ta,,, calJalment inteirado de quanto
se pas:,ava: do total abandono em que se achava
S. Borja. Sous espiãe entra,ão e sahião livremente,
graça ao deleixo com que era feito o serviço da po
licia, flue nem ao meno inqueria do mOÜíO que
frequeniemente trazião a e . a villa certo' individuas
do departamento ele S. Thomé.
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A tal ponto cresceu a audacia dos espiões para
guayo, que na n'oute de 8 para 9 de Jup.ho fizerão
signal de que a occasião era opportuna para o ataque,
lançando fogo a uma casa de propriedade do marci
neiro Francisco GaJ'.

Foi as im que pelas 10 horas da manhã do dia 10
de Junho, as forças inva ora. ,acompanhada de um
grande numero de carretas e artilharia, arri carão a
passagem do rio que effectuarão em poucas horas,
apenas encommodados pela resistencia que lhe op
punha a pequena força brasileira, existente na loca
liJade.

Então começou umascena de desordem e de.olação:
a familias abondonarão em Lropel o povoado, procu
rando na fuga a salvação.

O inimigo enganado pela inesperada resistencia
que lhe fizera aquella força, su pendeu por um mo

. mento a sua marcha invasora, e graças á e sa inde
cizão poderão os infelizes fugitivos ganhar a dianteira
a seus perseguidores.

O Coronel Menna Barreto, commandante do lo
corpo de voluntarios da patria, deixando em obser
vação algumas legoas atraz o Tenente-Coronel Tristão
de Alvarenga, com o corpo n. 22, marchava na reta
guarda do comboio dos emigrantes, composto de mais
de trezentas carreta, afóra grande numero ele pe. soas
á cavallo, e a multidão que ia a pé protegendo e co
brindo-lhe a retirada.

No dia 11, divulgada a catastrophe, despovoava-se
a viDa do Itaqui, abandonando-a seus habitante: apa
vorados da sorte de S. Borja.

Ainda na tarde d'e e me mo dia, qua i só, e tendo
deixado no passo da Pedras a sua brigada, chegava
o Coronel Fernande ao acampamento do Tenente Co-

V. IV 12
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ronel Tri'tão, no capão de anta Maria, onde como
e di e, haíia o Coronel lIIenna Barreto collocado a

for a de se Tenente-Coronel, e ao anoitecer do dia 12
retirava-,e com direcção ao pa o do Butuhy, levando
o corpo n. 22, pela nece idad, egundo allegava, de
reunir toda a brio-ada, afim de fazer frente ao inimigo,
e aca o e te toma e o caminho de Itaqut.

Franqueada, com a retirada de ·te corpo, a e trada
de Porto Alegre, por onde caminhavão o lo Batalhão
de voluntario' da pateia as familia emigrante',
julo-ou o Coronel Menna Barreto ani cada a ua po-

iç,lo, e receiando er per eguido e alcançado por
for a uperiores tomou are olução de dirigir-se para
o lado do Alegrete.

E a im virão o mi ero fugitivo aggrayar- 'e
ainda mai a sua arte, pelo abandono da unica pro
tecção em que contavão.

Entrando à villa de ,Borja e de apontado o
chefe parao-uaío' pela (l.U~encia do habitante, 1'

denarão o me mo chefe que a vano-uarda do eu
xercito campo ta de I 500 homen 'egui -e no en

calço do fugitivo,
A marcha de ta columna, illuminada. pelo mc ndio

da- propriedade, foi uma serie não interrompida de
roubo e de, tação executada com a maior tran
quilidade e vao-ar, em que a brigada do oroneI
F rnande' de ~e fé da ua ahida e demora na e an~

cia' que 'aqnearão.
De volta d -a excuf,ão parti a me-ma columna

de novo de . Borja no dia 2') de Tunho. procurlndo
encorporar-. e ao gro- d exercito, que no dia 19
haTi: marchado c m irecção ú ltaqui etomou o C"l

miuho da e-tancia de Fortunato _\. -,umpç:Io, prwa
,elmente n' intenção de orpreh nder a reta rUal\!a
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da brigada do CoronelFernandesquese achava perto,
e totalmente ignorava a existencia desta força des-
tacada do exercito que observava. .

Felizmente, foi a referida força presentida pelo Te
nente-Coronel Manoel Coelho de Souza, que á frente
do corpo n. 28 de seu coiumando, penetrara. pelo rin
rão da lJruz no intuito de encorporar- e á. brigada
daquelle Coronel, da qual fazia parte.

Vem a proposito observar que, receiando o sobre
dito Tenente Coronel algum encontro com o inimigo,
ante' dp, atrave'sar pelo referido rincã.o, officü\.ra ao
cOl11mandante da brigada inquerindo deHe, se poderia
ou não emprehencler com egurança semelhante mar
cha, ao que lhe foi respondido que nenhum risco havia
em seguir tal caminho, porquanto toda a esquerda
inimiga era flanqueada pela brigada Avançava, pois,
o Tenente Coronel Manoel Coelho, confiado em que a
sua direita e achava coberta, quando teve avizo da
aproximação do inimigo, dando logo depois de rosto
com um troço de 200 a 400 homens.

Dispondo a penas de pouco mai de cem praças, e
estes lUesmo quazi nus e llJuito llJal armados, vio- e, .
o Tenente Coronel Coelho constrangido a retirar-o e
'eguido LIe muito perto pelos paraguayos, que lhe gri
talão: « chiqueú'o, ovelhas. »

De rachou o Tenente Coronel um proprio, dando
avizo ao Coronel Fernandes, que na maior tranquili
dade . e achanl. aC'unpado na immediaçãe da e tan
cia clcnominada do-Padro,-'julgando-se em perfeita
egllrança n'aquelle sitio, onde ia pernoitar, sem haver

tomado aincla meclida alO'uma de precaução. Ao ama
nh cel' do dia 26 de Junho avistou-se a brigada com
o inimigo, que se achava n'um baixio, na vertente da
coxilha, tendo pela retaguarda um banhado, á direita
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uma baixada, e pouco alem um matto espe o que
atrave sa em linha recta o banhado.

Logo que os corpos da frente da brigada uescobri
rão o inimigo, o Tenente-Coronel Tristão d' \.raujo
Nobrega dirigiu- e ao commalldante da me ma bri
gada, e ponderou-lhe que convinha não dar a. conhe
cer ao inimigo toda a força d'e. ta, e sim de. tacar
uma guerrilha que procura e atrahir . obre a coxi
lha u. paraguayo J que então se calculayão de 400 a
800 homens, que alli ,eriJo facilmente cercado. , ba
tido e apri. ionado pela brigada que contava mais
de trez mil combatente ..

Menospresada taes reflexões, po 'tou- e teda a bri
gada em uma altura, oque observando o inimigo pro
cnrou tiear T"antagens das difficuldacle do terreno
estendendo· se sobre a co ta do hanhado.

Travou-seo combate, que terminou favoravelmente.
para nós retirando- e, todavia parte da infautarl~.

paraguaya para o centro do banhado, de onde mal
tarde ganhou o matto e n'elle e internou.

Depois d'e ta derrota, procurou a vanguarda para
O"uaya fazer juncção com o exercito, que e achava
na:- ,i inhança do pa o real do Butuhy.

Tran po to o te rio, 1)1'0 eguio o inimigo lentamente
em sua marcha até ao pas o da Pedra, incendiando
e . aqueando quanto encontrava eu traje to, e sempre
oh en"ado pelo Coronel Fernande que ancioso, porem
de balrle e:::perava a cheo'aua <.lo Brigadeiro Cana
l)nrro com a na divLão e a artilharia de que di'1
punha, para tentar um golpe decizivo.

:\0 pa oda;' PerIra. encaminhou- e a columna in
vu 'ora, fazendo poquena marchas para a coxilha por
onde pa' a a e traJa geral que ,ai da Cruz Alta e do
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hervaes para a villa de Itaqui. Entretanto, . empre ,i
giando os movimento do inimigo, can ervan 10-. e o
Ooronel pelos lados do rio Ibicuhy, de sua esiancia da
Lagõa e pelo rincão da Oruz.

o dia 7 de Julho f z o exercito paraguayo a sua
entrada na ,ma de ltaqui (lue . aqueou e deva.:tou,
pela me ma forma por que o tinha feito em . Borja.

Oonsumada a obn do de ·trni '~l , 9\'aCUOU a viHa
de ltaqui no" dias 18 e la d'·'l.qnelle mez, e endireitou
para a Urugua:rana co~teando o rio Urnguay pela
margem esquerda. 1TO (lia 23 tinha varado o ca lldalo o
rio Ibicuhy, no pa o le Santa J1aria, sem que um
s6 tiro lhe fosse disiJarado da margem opposta.

A brigada Fernandes, (lUe flan(lUeava o inimigo
pela esquerda, foi pa::i~i Ira espectadora rle . na pa:,'·t
g lU em Santa. Maria, di. endo- e lne o não hostilisava
por hal7 er recebido ordem expres"a do .commandante
da divisão para não atacar.

Em quarenta dias, que tanto. erilo decorrido. de. de
a, illla,ão de S. Dorja, tinha-.e o exercito pamguayo
apo :ado de duas pomaçe)e' bi a"ileiras, e amea/;ava
uma terceira.; linha talarlo uma vasta exten<;ão d
no.. o territorio, levanrl0 ]l r toda a parte o incendio,
o .'l.que, a 'iiolencia e a de honra; e, facto talvpz
unico nos annaes militare. , tinha feito tudo i!'lto, up
pprando grancles chfficuldade: de tf1rrena, ,encenr o
rlistancia. con. irleravei:, pao:; ando banhado. e cle .Ii
ladoiro", atrave.. ando, em fim, tre' rios caurlalo. o",
em a menor oppo. ição ou hostilidade de no: a

força!
Em (J.11arenta dia:, ou ante. setenia, porqne tanto.

lC'correrào depois ela apparic:ão do inimigo na 1Jat'
l'a.ncn. elo Uruguay, em fronte de ,. Borja, as for(:as
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a mando do General Canabarro não se moverão da
p nta do lbiraocay.

_\. pezar da referida divisão contar mai (le ete mil
homen' da' trez arma, e oiLo bocas de fogo, o ini
miO' 'Iarou tranquilamente o pas o de Santa "Maria
n I"icuh:- .:-em e lhe oppor l"l:Jsi tencia alguma.

l1':1n po to o Ibicuhy, continuou a columna. in'la
0'<"1. deza. '. omlm.ldamente a. na marcha e igualmente

I'tro 10 p:\ ,o do Taropa: o.
,~empre guitlo da divi~ão bra. ileira, entrou na

"iU t de l..;'rllrruayana em queimar uma e con-a. -a
Vrug'llayana qu pou o tempo ante o m mo Gene
r-I t;anab' 1'1'0 mandara fortificar e collocar em pe de
o erecer ten. z re i tencia ao inimigo e que mudando
l()~ depoi' de conceito entregara à vandalica de\-a 
taçf do. paraauayo amplamente pro'lida de re
cur 0_. de' -ando a opetado de genero o armazen
da aliand ~a e do pariiculare ! ! !

'f-:l.cto acima relatado ~ã de natureza tal que
ex<;Í ão e fun ão. ria. ac,;uzac õe contra o compor
ta !lemo milit- r do: chefo a quem e~ta'la enireo-ue
e c nfiada a h nro a tarefa de defender c ta parte do
ten'itOrio d'l Imperio e -a, dirrnidade nacional. A'
aee - <:õe C:1llTra Tae: chefe. ,e repe em de hoca em
b "'l. e 1 nã) e ap:e~.:ão a 'Iolllntariameme
jl1 in-'a -~"l 1. adinhocompet me força e'lU o~o

crn ne f rne,:a 1c prompt) o meio que' le<ri h-
r ara o fazerem, por 'lue nem por in c-

d "a~' officiac~ n m pelo i t r' e
d ex rcitl) de'lem Jairar _01 r 'u;'. c h t;a

_!fi lha 'acc ~ :õe ou "u 'p!ta que "d' 11 lI" 

lhe iÍr;o -o la a fl)r '1 e' fian.:' d 'U 'u-
lina eco anh_iro' d'arlaa.',

Pela ordem do dOa n.. - de - do orrenp mez '
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anno do cOlUlUandante da I a divIsão ligeira, o briga
deiro honoral'io David Canabarro, cujo estylo não
pode deixar ele ser por V. Ex. cen. urado em oldem
do dia, e cujo de envolvimento materia '<10 inteira
mente fOl'a da compet'Jllcia do commando de divisão,
o me'mo bl'igadeiro honorario 'e jacta que todas a
oecurrencia' até o te 'mo do t'8 dimento e ubmis ão
do inimigo são o elfeito de um plano eombinaelo
entre elIe, os chefe' alliada e o General O.wcio, como
se coubes. e no po . i,el haver algum plano razoavel
ousalutar que deixa se o pas o livre ao inimigo para
entrar, marchal' som l'e istencia, ou encommoelo serio
deva tal' o territorio de uma nação no extenso peri
metro que percorrerão a força paragua)'as!

Essa ordem do dia, por copia junta, ainda é uma
forte razão para lue se exija a ju tificaçã de seme
lhante procedimento ou inacção; ja por que .'e elIe foi
etreito de um plano, força é !.lue os seu executores
ejão recompensado'; já por que s o não foi, e . ira o

resultado de erro, incuria ou de qualquer outra cauza
punivel, ejão devidamente ca tigado..

Ne:te. termo, o governo imperial julg'a indic;pen
savel e onlena que se . lljeitem a um eon lho do in
vestigação composto elo officiae. constantes da rela
ção incluza, e depoi , qualquer que eja e eo parecer
ou decisão, iL con elho de guerra, o Brigadeiro lJono
rario David Canabal'l'o, COl'onel commanllante supe
prior Antonio Fernande' Lima e Capitão de _\.rti:
lharia Joaquim Antonio Xaviel' do Yalle; elevendo o
con elho d investiga.çãO em sua!' . es.~ões inve. tigar
sobro o.' pontos con.'tante. do que. ito annexo.

E para que seus trabalhos sejão coroado de um
feliz exito, au Lhori.'o-o a exigir quaesquer doeulOento
q uo disser ln rospeiLo ao a sumpto de ua invo Liga-
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ção de quae quer authoridade ci,i ou militarei';,
(l,i';im <10 pee idente e commandante da arma. Li'e ta
pr yi~ ia como do ~1arechal Manoel Lniz Ozoril), da
ecretaria da guerra e do ex-commandante da armas

o Geneml João Frederico Cald-well.
Mande V. Exc. por engenheiros fazer um reconhe

cimento minucio o de toda a principae p08içõe
oc npada' pelo inimigo, e pa os dos eio pelo me mo
inimigo atrave ado, afim de que e conheça quae
a ua vantagen e inconveniente em relação, tanto
a topographia como a e trategia; devendo e'te tra
balho' erem remettido ao pre idente do con elho
de im-e tigação.

Incluzo achará. V. Exc. o documento e papei
que deyem . er pre ente ao referido con elho.

Deu Guarde a V. Exc.-_lngelo jJfoni:: da ilva
Fel'i'a.::;.-f\.' S. Exc. o SL". General Barão de Porto
Alegee commandante em chefe do Exercito em ope
raçõe ne ta pro"íincia.

~Ianda mai . Exc. declarar que achão- e nome::t
do para. o con elho de investigação re peetiyo o
Exm'. r'. 1I1arec11a1 de campo Franci co Antonio
da ilva Bittencourt, Brirradeiro Jo é Luiz Menna
Baereto e Brigad iro honorario Jo e Gome :por
tinho.

E pai, onlena . Exc. que o' 1'8. Brigadeiro
honorari David anabarl'o e Coronel comman<1ante

lperior Amonio Fernande' Lima ejão interinamente
ub tituiJo' no' commando' que exercem de ~ivi. iío

e Bl'i..;ada) o primeiro pelo r. ronel João An onio
da ih.eira e o e"undo p lo r. oron 1 J é l!!1la\;i
da "iIva Ouri,e'. podeullo rairarem- e para ua ca'<a;;
a aguardar lU a reunião do m mbr 'd r ferid
coni';elh ,que funccionara na villa de "BOlja.
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Quanto ao Sr. Capitão Joaquim Antonio Xavier do
VaUe, é-lhe igualmente permittido a espera na villa
de Uruguayana.

JOSE ANTONIO DA SILVA LOPES.

Tenente Coronel Deputado do Ajudante-General.

V. IV 13





COlllInalldo eill Chefe do Exercito eill oDerações, na
Provincia de S, Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL NA YILLA DE RUGUAYANA, 5 DE

OUTUBRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 22

S. Exc. o Sr. General Barão de Porto-Alegre, com
mandante em chefe, manda fazer publico para co
nhecimento- do exercito sob seu commando, afim de
que tenhào o devido cumprimento,. o contracto abaixo
tl'an. cripta, celebrado no Estado Oriental do Urllguay,
na villa da União, e mandado vigorar nesta Pro
vincia, pelo Exm. Sr. General commandante das
arma. , na Ordem do Dia n. 8 do Iode Abril do cor
rente anno, para a continuação do fornecimento
d'cste exercito, com as modificações que abaixo se
encontrão.

PROPOSTA

Pclra a continuação do contracto'do fornecimento
do exercito.

Jo é Luiz Oardoso de alles, propõe-se continuar
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com o fQrnecimento d exercito na forma do seu con
tracto celebrado no E tado Oriental na nUa da "Cnião,
mandado ,igorar aqui pel Exm. r. commandante
da- Armas na Ordem do Dia n. do Iode Abril do
corrente anno, deíendo Todavia, no me-mo contracto
fazer- e a modificaçõe que abaixo e encontrarão.

ARTIGO lo no REGULA:\IE1\TO.

A fi cali aç-lo do eríiço fica a carO'o da }{epartição
do Quartel-lIe"tre-General.

ARTIGO 90

A raçõe erão fornecida-ao corpo" quer de
linha quer de Guarda 1 acionae . à Ti" a do ,alle.·
diario , por dua. Tia"" a~ iO'nado' pelo Quartei -11e·
ire" com o conforme do Fi-cal rubrica do comman
àante e o íis do _ "i-tente do U' l'l.el-1Ie H'e-Ge
neral conforme o modelo n. ].

ARTIGO 3"

A primeira na do Talle erà u iroida o nma
linança do corpo no principi de cada mez, e ~ a
liV"rança om a eO'unda ,ia d Tale~ e ,j -i pa
que o Çon ractador po . ha, r d Repar''''o do
Quartel-)! ~tr General. um onhecimen em e~e

declare a quantidad do O'en o.:'. o re o da
o corpo a que for-ão forneci O" e o
praça;:;,

ARTIGO 40
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da Repartição do Quartel-Me tre-General, a que se
refere o artigo 3° poder ser pago pela alfandega de
Uruguayana, ou pela caixa militar no caso de . er
esta ali e tabelecida.

ARTIGO 0°

Nos fornecimentos das dietas seguir-se-ha o mesmo
methodo com a difi'erença. de serem os valIe e as
linança~ assignada pelo enfermeiro-mor, sob au
thorisaçJ:o do fucalLati 1'0 efiC'1rregatlo da enfermaria
e por este rubricado (modelo n. 3).

ARTIGO l° no COKTRACTO

o al'remalante se obriga. por ll·a po!'; 011. o ben pre
sentes o futuros, a fornot;er a etape por espaço de
quatro mezes contados do 1° de Outubro do corrente
anno, ao exercito comprehendendo toda a força
do Imperio, existentes na Provincia ou no Estado
Oriental, de observação ou em ope.raçãe

O, fornecimento se fara segundo as tabella' e
guintes :

1" TABELLA

Para cavallaria quer em marcha quer acampada

Oarne verde l/GO
Farinha 1/70
Erva-matte 3 onc;as.
Fll1JJO 1/2 l(

Sal . 1 «
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2" TABELLA

acampada

1/60
1/70

2 onças.
1/2 «

1 «

Para Infantaria, quer em marcha quer

Carne yerde
Farmha
Erva-matte
Fumo
Sal.

TABELLA SUBSTITUTIVA

1/60
1/70

1 onça.
2 «

1/2 «

1 «

Para Infantaria em povoado, beira mar ou rio
vegaxel

Carne verde
Farinha
Café.
A sucar
Fumo .

aI .

na- .

Para cavallaria: em povoado, beira mar ou rio na
,aga,el

Carne ,erde
Farinha
Erla-matte
A ucar
Fumo

aI .

1/60
1/70

3 onça.
2 «

1/2 «
1 «

ARTIGO 3°

o fornecimento. era feito pela referida tabella ,
conforme a determina ão do commandante em che"':)
de exercito ou força em detalhe.
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ARTIGO 4°

Os generos constantes de todas as tabellas serão
fornecidos pelús pe 'o· e medidas actualmente adop
tados no Imperio, entendendo-o e pela expres <Ia uma
rez, somente a carne della.

ARTIGO 5°

O arrematante é obrigado a fazer o fornecimento
da etape no lugar em que se acha cada um dos corpos
ou destacamentos pertencentes it força do exercito,
quer na Provincia do Rio Granue, quer em terri
totio do E 'tado Oriental, em manha, acampado ou
aquartellado.

ARTIGO 6°

Por convenção entre o commandantes dos corpos
e o arrematante, precedendo ordem do commandante
em chefe do exercito, poderão as re pectiva praças
serem fornecidas por dous ou mai dias adiantaua
mente.

Os generos fornecido serão Lodos da melher quali
dade, quando porém, por máos forem regeitado::i pelo'
com mandante . dos corpo, ou commandante do exer
cito ou de força em detalhe, ouvido o arrematante,
resolverá, mandando receber o generos, e entender
que a regeição foi infundada, ou ordenand ao arre
matante que o' ubstitua por outros de melhor qua
lidade; ca o eja fundada e o arrematante não o fa
zendo, pagará a multa do dobro do "alar do genero
regeitado.
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Quanto á bondade da carne verde e attenderá a
e ·tação em que for fornecida.

ARTIGO 8°

Quando na marcha forçadas do exercito, o arre
matante por impos ibilidade, pro\-eniente do inimigo
ou de força maior, não i,er algum dos genero da
tabelia, pela qual e. tive~' fornecendo, o comman
danie do exercito podera uhstituir os genero que
faltarem por quae 'quer outro que o compen em, e
haven lo falta ab oluta de genero > devido a causa
pr citada, o fornecedor era obrigado a upprir esta
falta com a carne verde, dando uma rez para qua
renta pra.ça , durante o tempo em que durar a im
po ibilidade. de obter genem , ficando por e te modo
con iderada completa a etape.

ARTIGO 9°

o fornecedor é obrio'ado a fornecer rações de agu
ardente na razão de 1/12 de quartilho por praça
empre que o commandante do exercito o determinar,

pelo preço fixo de quarenta rei por cada ração.

ARTIGO 10°

Quando o commandan e do exercito reconhecer
nec . ario p;l.ra· boa manutenção da tropa a ub 'ti
tição de um aenero por outro e ate de qualquer da'
t:llJella' e pecincada ne -te contracto, podera orde
naI-o Gom tanto que o forneve 01' eja pre -anido c m
anteGedenGia. e o ,alor do "euaro ou tabella que e
sub tituir for igual ao da 'ub tímida.
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ARTIGO 11°

o arrematante re.;eberú pelo fornecimento de caJa
eLapa ue qua]'luer das tabella' acima mencionadas
seis cento. e setenta nii.', quer e:teja a força em
marcha., quer acampada ou aquartellada, quer na
provincia do Rio Grande do Sul, quer no E ta<.lo
Oriental do Uruguay.

ARTIGO 12°

O aj u te de con ta Llo arrematante seri feito com
a caixa militar ou alfandega de Uruguayana, do I io
Grande ou Porto Alegre nos primeiros <.lia do mez
que seguir o tempo vencido, sendo feito em toLlo o
caso o mais tardat' aute de fineb.r a primeira quin
zena, dando-se-Ihe em pagamento, dinheiro ou letras
obre o Thesouro Geral, Til ouraria de Porto Alegre

ou Alfandega do Rio Grande e sendo pago pela caixa
militar ou Alfandega de Uruguayana, calcu1ada
mente a terça parte em dinheiro.

ARTIGO 13°

Todas a. pe oas que o at'rematante empregar no
fornecimento do exercito ficão i enta do erviço <.le
de tacamento, uma vez que não pertenção às lileiras
do exercito, ficando outro 'im 'ob a pt'otec ão do
me mo ex.ercito, aux.iliando e. te ao fornece<.lor com
uma força em casos pre.ciso., não podendn nunllél
ser di Lraltirl para outro serviço o material Llo [01'

nevimento, eomo sejã carreta, cargueiro ou outro.'
quas q\ler meio. de con<.lução ou aCCOll1IUOLlaçào.

ARTIGO 14°

Se dnraute o. praso do presente coutl'acto, o xer-
y. IV 14
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ci lo de operações soffrer algu ma aItel'ação para menos
por virtude de di<; 'olução de algun corpos, ou por
marcha de algum delles para outras provincias do
Imperio, ou por. er fi desligado do corpo do exer
cito, ou por qualquer outra razão, o fornecimento se
fará unicamente a força a que o exercito ficar r 
duzido, sem que por isso o arrematante tenha o di
reito de exigir q.ualquer indemnisação.

ARTIGO 15°

Se convier á fazenda publica a continuação tIe ·te
contracto, além do pra o de quatro mezes, o arre
matante é obrigado a continuar com o forneL:imenj(J
sob a mesmos condições estabelecidas, sem que possa
allegar ':1. falta de qualquer aviso prévio, salvo se qua
renta dias antes de findar-o e o praso estipulado} o ar
rematante declarar' ao G0neral em Chefe ou à repar
tição competente, que não lhe convem continuar alél11
delle com o fornecimento.

Se ante de findar- e o dito praso, o exercito de
operações tiver de ser dissolviJo, con. idel'éu-se-ha
fintIo o tempo do contracto, trinta dias depois de avi
sado o arrematante pelo comlllandante em Chefe elo
exercito.

ARTIGO 16°

TO caso do arrematante l;lão fornecer em parte ou
no todo os generos a que está brigado pelo pre ente
contracto, ou do moelo e. tipulado na condi."ão etima,
será foito o i'omecimento por administração'ou por
qualquer outro meio, li arbitrio tIo General em Chefe
do ex.el'L:ito, e o mesmo arrematante obrigado a iu
demni ar o seu verdadeiro cu to, cQnforl11e o e tado
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do mercado, qualquer que seja asua importancia, ou
vindo-se para tudo o arrematante.

ARTIGO 17°

Quando por qualquer circumstancia o arrematante
..e não ache habilitado a fazer o fornecimento ou
parte deUe por alguma das tabeUa aqUl menciona
das, o commandante do exercito empregarà os meio.
nece sarios para que o fornecimento e faça, cor
rendo toda a despeza por conta do arrematante.

ARTIGO 18°

Ficão i entos dos pagamentos do direito nacionae
todos os generos de que o arrematante precisi;l.t' para
attender a necessidades do exercito.

ARTIGO 19°

o arrematante é obrigado a ter à SLla cu ta um
numaro sufficiente de empregados ou prepostos,peãe ,
cavallos, bc'is, carro. e outros objectos neces arios
para o transporte dos genero , afim de que com toda
a promptidl'io e regularidade po sa preencher as obri
gaçãe a que e ta sujeito pelo presente contracto.

ARTIGO 20°

Sempre que fôr po ·ivel, o arrematante sera preve
nido com antecedencia de qualquer ponto para onde
o exercito ti ,reI' de marchar afim de providenciar
sobre o fornecimento.

ARTIGO 21°

As duvida que se ·uscitarem na execução de te con-
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tracto, sobre qU'mtil1acle e qualidade dos \-ivere , ele
'ua pre'tação, etc., etc., 'eriLo resolviuas immeuiata
mente pelo cOlllmant1ante do exercito: a de isão serú
logq cumpriua pelo arrematante, tendo recurso para
o governo ou autllOridaue tilleo repre entar. Todas as
mai . ,luvida ou ro...;lamaçue· da pade do arr0matante
que do dito contracto e original'em . ereLo decidida.
arlmini·tI"ltiyamente sem que o arrematante po 'sa re·
correr aopodor judiciario, em Liualqner tempo.

ARTIGO 22°

Estanuo a tropa afJ.uartellarla ou acampada jllllLo
de povoados, ficara a cargo uo arrematante a con
dn ão rIo gemera' para o quartei' ou acampamentos
depois ele recobielo~ do' depositas pelo' quarteis
me tres dos corpo .

ARTIGO 23°

o 1'e:umo meu. ae dos ,ale, snrão 1'emeLtiuo.
pelo corpo' ao Quartel-Me tre General :até o dia ;)
de cada mez, para ter lugar a pa:sagem do conheci
mento, em vista do qual, se fara pagamento ao: ar
rematante.

ARTIGO 24°

Caso o exercito pa se ao te1'ritorio al'gentino ou
paraguayo, o arrematante sera prevenido para parleI'
fazer ua 131'0130 ta para o fornecimento no prcci
tado paize.

DIETA

. 1" CondiçãO. O arrematante e obriga a sati fazer
com toda a pl'omptidão qualquer pedido legalmente
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feito dos "'eneros constante elo contracto ele 10 de
TovE\mbro elo anno proximo pa.'~ado, pelos me mos

preços e quantidades, e sol as condições de n. ;2 a 5
do referido contracto.

2'" Condição. Para gal'antia de.'te contracto, obri
ga-'e o arrematante a con.'er·val' o deposito da quantia
de trinta conto. de réi, que realisou no coÚ'es da
Thesoul'al'ia. de Fazenda da provincia. do Rio Grande
do uI, em onças de ouro no valor de trinta mil réis
caçla mna, pOl' occi"1.sião de formar o contracto que nLi
findar.

3'" Condição Este contracto deixarú d e vigoraI',
. alvo 110va condiçãe', quanrlo o exercito por qual
quel' eventualidade, ou em vi dudo ele ol'dem supel'iol'
passar a outl'O territol'io, qne nU: seja o Oriental elo
Urugua'y ou da. provincia elo Rio Grande do Sul, ca o
não seja aceita a propo ta de que trata o artigo 24"
do presente contracto.

O pre ente contracto era considerado provisorio
e rl 11Pl.rà unicamente cm qU:1.nto diffinitiramente não.
fÔl' e't e seevir,o contl'tl.ctado na fÓl'ma da.' ol'den. do
gO\7erno Imperial, com tanto que o tempo que tem de
decorrer da data do pl'e'ente até a definitiva 'olução
não seja menor (le quatl'o mezes.

. e, porém, ante desta pra o, fône. olvido que est
contracto não tenha vigllr, ° governo receberá todo.'
o genaros em deposito, queo contractadoee. tiverem
pelo preço do presente contracto 011 conforme o preço
da tabella..

E por que fo ,em aceitos por . Ex. o Sr. General
em Chefe, o. preço. o1:fer~cido. em. ua peopo. ta pelo
al'l' .matante, e e. te . e conforma se com toda' a.
cOll1lições que ficão expres,as, e lavrou o pre ente
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termo de contracto que fica dependente de approvação
do governo Imperial. (\8 ignaclo) Bw'ão de POi'to
Alegl'e. Como procurador de José Duiz Cal 'doso de
Saltes, J osé Pil~to da Fonseca Guímal"ães.

JOSE' \NTONIO DA. SILVA LOPE .

Tenente-Coronel Deputado do Ajudante General.



Commando em Chefe do Exercito eID oDeraçôes na
Provincia de SI Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL _ A YILLA DE URUGUAYA A, 7 DE

ou'rOBRo DE 1865.

ORDEM DO DIA N 23

o Exm. Sr. Tenente General Barilo de Porto-Ale
gre, commandante em chefe, manda fazer publiGo,
como em urdem do uia n. 1- ue 23 de Setembro finuo
se declarou, o nomes dos Srs. officiae, que fazendo
parte deste exercito, assi tirão c\. rendição da forças
paraguayas.
A~ orden de S. Exc. o Sr: General chefe do

estado-maior, os Sr . Oapitãe reformanos Franci co
José dos Santos e Flaubiano Jo é aldanha, do es
tado-maior de 1a cl~sse João Manoel de Lima e iI va,
de 2a classe Eugenio Luiz Franco e Alferes de 3° Re
gimento de ca,allaria Germano Julio da Silva.

Oom o Sr. Ooronel Deputado do Ajudante-General,
o Sr. Alf re _-\.phrodi ia Jo é de Amorim, e criptu
rario dessa Repartição.
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Com o Sr. Tenente Coronel Deputado do Quartel
Me'Ll'e-General, os Srs. Tenentes Antonio Paulo Piuto
da F ntoura, e Alferes, amuo. escripturario., Aure
liano Pir s de Albuquerque, e como coadjuvante,

, Tenente José Severo Fialho.
O e tJ.do-maior da la divisão compunha-o e de

Exc. o r. Brigadeiro honorario David Canabarro e
dos Sr . Tenente Coronel imãó Francisco Pereira,
lVlajor Alexanlre do Na 'cimento Frazão, Capitãe'
Manoel Fernande da Silva, Antonio Mende de Oli
\"eira, e Alferes Augu to Pereira Leitão, o primeiro
C0l110 Assi tente do Deputado do \..judante-Gene1'al, o

gun o como ajudante de orden., o terceiro na qua
lichde de A i 'tente do Deputado do Quartel-~Ie tre
General, o quarto como Ajudante de campo, e o ul
timo como escripturario da. J:~8p'artição do Quartel
1\1e tre-General.

O da 2" divisão era composto de S. Exc. o Sr. Bri
g1.deiro honorario Barão ele Jacuh)' e elo l". :\Iajor
Joaquim da il-va :Maia, e Capitão João Antonio Car
tIo 'o, 0 Le As,i tente do Deputado do Ajudante-Gene
ral e aquelle do Deputado elo Quartel-Me tre-General;
Tenentes, ajudante de campo Franci,;co Pedro de
"\.u1'eu, e Jo~é Vieira Braga ajudante de ordens; ad
didos ao me mo Quatel-General Pedro da Co ta Pi
mentel, e Alfere na me ma qualidade de adlIido JI) é
B rnanlino do anto, e como e cl'ipturario da Re
pn.rlição do .-\.judante-General Abel de Souza Leal.

la Brio-ada, coinmandante Sr. Coronel Antonio
F rnande Lima, À ::;istente do Deputado do A.judante
General o "r. :Jhjor "a. co Jo ' Gllimarãe, A i'
tente d Deputado do Quartel-:\Ie tre-General o

t'. Capitão Virgilio Alipio de Figueiredo, o ajudante
de ordGus r. Alfere~ Jo. é Tavare Leiria.
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2& Brigada, commandante o Sr. Coronel João An
tonio da Silveira, Assistente do Deputado do Aju
dante-Genenralos Srs. Capitãe Thomaz de Azevedo
Caripuna, e do Quartel-Mestre-General Flaubiano do
Carvalho Prate , ajudante de ordens Sr. Alfere AI
yaro Paulino Leitão.

3'" Brigada, commandante o Sr:. Tenente Coronel
José Auto da iIva Guimarãe , A si tente d.o Depn
tado do, Ajudante-General o Sr. Capitão de e tado
mail' de I'" elas. e Frederico Cavalcanti d.e Albuquer
que, A i tente do Deputado do Quartel-Me tre-Ge
neral Sr. Tenente Luiz Antonio de l\lirand.a Freitas:
e ajudante de ordens Sr. Tenente do Batalhão de
Infantaria n. 10 João Jo é Cardo o.

-1'" Brigada, commandante o Sr. Tenente Coronel
Svzefredo Alves Coe lho Mesquita, A . istente do De
putado do Ajudante-General Sr. Capitão José da Ro
cha Camargo, e ajudante d.e campo Sr. Alferes Ray_
mundo Victorino dos Santo .

5'" Brigada, commandante Sr. Coronel Jo é Alves
Valença, A si tente do Deputado ele Ajudante-Gene
ral Sr. Capitão Jo é Lope ele Oliveira, do Deputado
elo Quartel-Mestre General Se. Tenente Affon o José
de Almeida Corte Real, e ajudante de orden Sr. Al
feres 19nacio ele ouza Jacque .

6" Brigada, commandante Sr. Coronel Jo é 19nacio
da Silva Ourives; A. istente elos Deputado do Aju
dante-General r. Major Antonio Marque da Ro a,
do QuarLel-Mestre-General o Sr, Capitão Manoel
Alve. de Paula, ajudante de ordens 1'. Alferes João
de Oliveira eve.

7" Brigada, não se fez mençlo do eu re pectivo
cOlllOlandante e do seu e tado-maior por se achar
<luzente em eríiço em cima de ~erra.

V IV 13
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83 Brigada, commantante r. COl'Onel Tri tão .To é
Pinto, AS'ii tente dGS Deputado. do Ajudante-Gene
ralo Sr. Capitão Pacifico de Varga., do Qllartel
Mestre-General o Sr. Capitão André \. ,'elino ela An
dl'<1.de, e ajudante de ordens o Sr. Tenente do ')0

Regimenta de cavallaria ligeira, João Bonifacio ele
Camaroo.

II'" Brigada do exercito ele operações contra a re
publica do Paraguay, commamlante o Sr. Tenente
Coronel Pedro Nicoláu Feguerstein, A si tente elo
Deputado do Ajudante-General o Sr. Capitão do Ba
talhão de Infantaria n. Ô Felizardo \.ntouio Cabral,
do Deputado elo Quartel-Me tre-General o Sr. Alfeee:;
do 1;20 Batalhão da me'ma arma Jo é Roberto de
Carvalho e ajudante ele ordens o ['. Tenente do 8°
elito Luiz Antonio Ferraz Junior.

COMlI1.ANDOS DOS CORPO.'

Do 3° Batalhão de Infantaria ue Guardas Nacio
nae , Sr. Tenente Coronel José Rodrigue' Ramo..

De> 4° dito, Sr. Tenente Coronel Olií'erio Fra-nci 'co
Pereira.

Do 2° dito, ,de I'" linha, Sr, Capitão Manoel ela
Cunha \Vanderley Liu .

Do 10° dito Sr. Capitão Manoel Pereinl. ele ouza
Burity.

Do 11° provisorio dito, Tenente Coronel Jo é An
tonio da Silva Lope .

Do 1" corpo ele voluntarios ela patria, r. Tenente
Coronel Carlo Betbezé de Oliveira 'er,)'.

Do 4° dito, r. Tenente Corone-l Dr. Franci'co Pi
nheiro Guimarãe .
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Do 5° dito, Sr. Tenent Coronel Augu to Francisco
Caldas.

Do 6° diLo de cavallaria de Guardas Naci~ae,

Se. Tenente Coronel FrJ.nci co de Barros Miranda.

Do 10° dito dito, r. Tenente Coronel Fran~isco
Patricio Xavier de Azambuja.

Do }40 dito, Sr. Tenente Coronel Francis~o Ra
mire ele Souza Feijó.

Do 23° dito, r. Tenente Coronel Antonio Pereira
de Oliveira.

Do 2-1:° dito, Sr. Tenente Coronel João José Dutra.
Do 26° dito, Sr. Tenente Coronel Antonio Candido

de Mello.
Do 40° dito, Sr. Tenente Coronel João Francisco

Jardim.

Do 470 dito, Sr. Tenente Coronel Demetrio José
Xavie .

Do 30 dito provisorio da mesma guarda, Sr. Te
nente Coronel João Luiz da Gosta Lerina.

Do 11 0 dito, Sr. Tenente Coronel Joaquim Nune'
de Souza.

Do 13° dito., Tenente Coronel Apolinario Pereira
de Morae.

Do]7° dito, Sr. TenenLe Coronel Bento Martin
de Menezes.

Do ] ° dito, Sr. Tenente Coronel Antonio Caetano
Per ira.

Do 19° dito, Sr. Major João BapLL ta Vidal de \.1
meida Pillar.

Do 21 ° dito Sr. Tenente Cqronel Albino José Pe
reira.

Do 22° dito, r. Tenente Coronel Tri. tão de Araujo
Nobrega.
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Do 23° dito, Sr. Tenente Coronel Feliciano de Oli
veir;a Prestes.

Do 27° dito, Sr. Tenente Coronel Zosimo de Oliveira
Bueno.

Dõ'28° dito, Sr. Tenente Coronel Manoel Coelho
do Souza.

Do 29° ditu, Sr. Tenente Coronel Apolinario de
Souza Trindade.

Do 4° dito de voluntarios, r. Tenente Coronel
J o é Bonifacio Machado.

COMMAMDOS DE ESQUADRÕES OU CONTINGE 'TES

Do 8° Esquadrão do Pa so Fundo, Sr. Major João
Cypriano da Rocha Loires.

Do esquadrão de Sant'Anna elo Livramento, Sr. Te
nente Coronel Joaquim Maciel de Oliveira.

Do contingente de voluntarios, Sr. Tenente Coronel
Manoel Vi cente ilha.

Do ela Uruguayana, Sr. Tenente-Coronel Joaquim
Guede da Luz.

Do ela campanha, Sr. Capitão Jo é Mariano de
80uza.

Estado DJ.aior dos corpos

Do 3° Batalhão ele Infantaria de Guardas Naciollaes,
Sr . Major João Clemente Godinho, Tenentes Ajudante
Jacque Henrique ele imoni I quartel-me tre Mar
ciano Rodrigue de Carvalho e Alferes secretario,
Nicolão Diamico.

Do 4° dito, 81'S. Major Joaquim Antonio Xavier do
Vaile, Tenente-Ajudante Propicio Jo é Rodrigue de
CarvaUlO e \.lfere· secretario Bento Pereira da Silva
Lima.
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Do 2° dito de la linha, Sr . Alferes-Ajudante João
Manoel de Lima Mariz Sarmento, quartel-meslreJoa
quim Evaristo dos Santos.

Do 10° dito, Alferes quartel-me'tre Urbano Wen
cesláo Gomes de Carvalho e ec1'etario Lino Augu to
de Carvalho.

Do 11° dito provisorio, S1's. Tenente, Ajudante
Manoel Joaquim Ribeiro, quartel-me tre Lauriano
Udalrico de Oliveira Lima, Aliere. quartel-me tre
Jo. e de onza Abreo, secretario, Raymundo do Na 
simento Pereira e Capellão Padre Belarmino Fran
ci. co Martins Gafanhoto.

Do l° Corpo de Voluntario da Patria, o. r. Ca
pitão fiscal Raymundo Jo é de ollza; \.lfere quartel
mestre João Antonio d' \.vila e secretario Manoel
Jo!';e da Silva Junior.

Do 4° dito, os Sr . Tenente Ajudante Manoel Pe
reira de As umpção, e Alferes tambem ajudante João
Pereira dos Santos.

Do 5° dito, os Srs. Major Carlo. Antonio Pereira
ds Macedo e Alferes ajudante Jo é Maria Ferreira de
Andrade.

Do 5° Corpo de Voluntario. de Cavallaria da Guarda
acional, os Sr. Tenente-Ajudante Antonio Ro

drigue da Silva, Alferes. ecretario Jo e Maria Xa
vier l'Araujo e porta estandartes João Teixeira Pro
copio e Lucas José de Araujo.

Do 10° dito de Guarda acionae, o r. Tenente
Ajudante José Oasemiro de Freita , Alferes porta-e 
tandarte Antonio Geraldo dos Santo e 1arcolino
Centena de Azambuja.

Do 14° dito, os Sr . Tenente quartel-me tre João
Rodrigue. Barcello, Alferes secret.ario Jorge Maria
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Heredia e porta-estandnrtes Balthazar Pir s Vianna
e Franci co de Oli,'eira Fraga.

Do 23° dito, O, r. Major Oliverio José Ortiz da
l\Iotta, Tenente- \.judante Mauricio Julio da Coo ia,
\.lfere ecretario Feli berto Peixotu da Si!veira e

porta-e$tanclarte José Maria da Roza.

Do ')4° dito, o e. Capitão fiscal Domingos Au
gu to Gonçalíe e Alferes ecretario Antonio ele Souza
l\Iaia. .

Do °6° di 0, o Sr. Major Manoel Gomes do Na ci
mento.

Do 46° uito, o Srs. Capitão .fi::;cal João Pereira de
Lima '\ elasco Iolina, Tenente-Ajudante João Olayo
Carneiro da Fon toura, AHere. secretario ~1arcosFer
reira el'AralljoCartlo o e porta-estanrlartes Julião An
tonio da iheira e Jo é Pereira de Macedo.

Do 47° dito, O. Ses. Major Antonio JO'é Machado
de Oliveira, Tenente Ajurlante Cantlido ilve:tre de
Sant Anna, e quartel-me. tre A.ntonio Caetáno Vieira,
Alferes . ecretario Julião Antonio Corrêa Junior e
porta-estandarte. José Pereira Vianna e Franci ·co
Anionio de Souza.

Do 3° dito provi.orio, o r . :;\1ajor Manoel Fer-
nande. Dornella, Tenente quartel-mestre Manoel
Cavalheiro Leite, Ten nte I':ecretario Jo,lo na Cunha

ilíeira Filho e Alfere. pOl'ta-e tanclarte ~ranoelAn
tune. da ilveira Filho e Antonio da Fon eca Araujo.

D( 11° dito. o Sr.. Capitão.fi 'cal Serafim Rodri
gu do anto, Alferes-Ajurlante José Luiz Gon
çalves, quartel-me tre Toribi José Gome e secre
tario Epifauio Lope Falcão.

Do 13° dito, o Sr.. Capitão fi. cal Antonio Adolpho
da Fontoura, Tenente quattel-mestre Joaquim oare
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d'Almeida e Alferes secretario João Felippe \Val
mciath.

Do 17° dito, os Sr . Major Fernando Antonio de
\.raujo, Tenente-Aj udan te Bn. ilio Ferreira Bica,

Tenente quartel-me:tre I aias Ura:ileiro d'A.raujo,
Alfere~ secretario M moeI Carlo. de MagallJãe,
pOl'ta-e tandarte. Guilhel':ne Pereil'a Forle, João
f el'l'eira Va11e e Manoel \.ntonio .Alve:; ele Ca troo

Do 18° dito, o SI'. :\lajor Luiz Antonio ela ilva
Caldeira, Tenente-Ajudante JO'ê Manoel Pereira,
TenenLe quartel-me. ire Camillo Gomes de E 'cobar,
.rUfere, ~ecretario \.nania da Costa Lei te e porLa
e tandarte Joaquim Roelrigue ela il,a, DOl1liciano
Ju ê Martin e Antonio Canc1ido da Costa.

Do 19° dito, o;' Sr . Capitão fi,'cal Manoel Lor e' da
Roza, Tenente-Ajudante Jo ' Tavare' ela Silva, qual'
tel-mestre Joaquim Jo ê d'Azeveuo e Alferes secre
tario Fernando Bapti. ta de Oliveira Pilar.

Do 21° dito, O' Sr . Tenente-Ajudante \.ntonio Jo. é
de Moul'a, Alfere porta-e LandarLe' Simão RodriO'ues
de üli,eira e \.ngelo Corrêa de Me110.

Do 22° dito, o. Sr.'. :\lajor Jo ê Fernande. de Souza
Do.;a, Tenentes-.-\.judanLe :Jlig-uel Rlpti, ta l\leire11es,
quartel-mo tre João Baptista do Santo e Alfere'3 se
cretario Liberato Jos Guterre.

Do 23° elito, o' r•. Major Belizario Fernande. Lima
Tenente -.·\.jud·mte Zeferino Paz d'Almeiela e quartel
me'tre Firmino da ü,'a anto.'.

Do 27° diLu, U' Sr.', Major ?ftnuel Dan'eLo Poreira
Pinto, Tenente -Ajudante João Alvo Coelho de :\10
rae , quartel-mo'Lre Eleuterio AnLonio Seyero, AL
feres secretario Orlando d'01i"eira Jacques, pOl'La
estandartes Belarmino Antonio da Roza e ~Iarciano

Fernandes Cruz.
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Do 28° dito, os Sr . Major Severino dá Costa Leite,
Tenente ajudante ManoeI Roberto Ferreira, secre
tario Feli berto Baptista da Co ta Junior, e cirurgião
màr Frederico Eduardo Richter.

Do 29° dito, o Srs. Major Domingo José Ribeiro,
Tenente Ajudante Jayme da Silva Telles e Alferes
porta-e 'tanclarte Bonifacio da Motta Martins.

Do 4° de voluntarios, Sr. Capitão fi cal Fidencio
Cezar de Pai ,a.

Do 8° e quadl'ão do Pas o Fundo, Sr. \.lfere porta
estandarte Jo e Rodrigue' da Costa.

Do e quadrão de Sant'Anna do Livramento, Sr.
Major Antonio Pranci, co Mende .

Do contingente de voluntario os Sr . Major Felix
Antonio Martins, Tenentes-Ajudante Hypolyto Gomes
Martins, qllartel-mestre Anton io Guedes da Luz e
secretario Guilherme More.

O!6clnes de cOlllpanbia8

Do 2° Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionae.
os r'. Capitães Canrlido Pacheco de Morae Ca. tro e
Feli berto Cardoso rle Souza, Tenentes João Lopes
Falcão, Franci"co de Paula Vaz, João Pirescle Campos
e Francisco Pereira Coim uea, Alfere Fa ustino Lui7.
da Silveira, Hildebrando Pereira Coimbra e Manoel
dos Santos Pedro o.

Do 4° dito diLo, os Srs. Capitão Con tantino ouza,
Tenentes Antonio Candido da ilva, Jo é Soares de
1\loreir'a, Dernanlo Ferreira Pinto de Souza e Fran
ci co Xavier Caldeira, Alferes José Pereira da Roza,
Franci co Martin Codorniz Junior, Eraldino Martins
de Menezes e Franci co Pedro da Cunha; aggregados
Capitão Antonio Xa\'ier de Paula Soriano e Tenente
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Manoel Silveira de Azevedo; addido , Capitão refor
mado do exercito Camillo Pinto Rangel, Tenente Ma
noel Marques de Figueiredo e Alferes Carlo Roberio
Aismann.

Do 2° dito de linha, os Srs. Capitães Candido Leal
Ferreira, Luiz Paulo de Figueiroa Contreiras Na
buco ele Araujo e Jo é Marcellino de Aragão, Te
nente Felix Ju tiniano de AlbuqueIlque e Joaquim
Antonio de Morae , Alfere José Ifanoel da Silva,
João Domingos Ramo, .Con tantino Martins Fer
nande , Thomaz Jo é Labre, Candido Augu to Ri
beiro, Joaquim José Neves de Seixa , Franci co José
Gome, Franci co da Fonseca Figueiredo, Joaquim
Americo da Silva e Tiberio Olegario Cezar Burla
maque; adclido ,Capitãe do Batalhão de Infantaria
n. 3, Henrique Frederico Benjamin Ethur, e do corpo
de guarnição do Maranhão, Antonio Cardo o Pereira
de Me110 e o Tenente elo Batalhão de Infantaria n. 4,
Francisco Antonio ogueira de Baumann.

Do 10° dito, os Sr. Capitãe Antonio Franci co
d'Avila, Manoel Sabino de 1\le11o, Theotonio Joaquim
d'Almeida Fortuna, Claudio Marque de Souza e Ma
noel Ferreira da Fon eca Lyra, Tenentes José Fran
cisco Machado, Antonio Jo é Fernandes, Joaquim Ro
drigues de Souza, Miguel Augusto Barbalho Picanço
e Antonio Francisco da Co ta; Alferes Braz Avelino
Freire, João Jacomo Nogueira de Baumann, José Ge
raldo Gomes, Frederico José Wickenhagem, Antonio
Jo é Ferreira da Fonseca, Fau tino Minimo Duarte
Gamelleira, Sabino José Ferreira da Silva, Herculano
de Lima Pire, Alexandre Franci co da Co ta, Sebas
tião Pereira Porto, Vicente Ferreira de Lorena, Do
mingo Cordeiro Mendes e.João do Rego Barros.

Do 11° dito provi orio os Srs. Capitães José Au-
y. IV ]6
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relio ele Moura, Joaquim Fabricio de Mattos, Jo. é
Maria Eduàrdo e Maximiano Ferreira Ohave~: Te
nentes Rozendo Monteiro de Lima, João Gonçalve
Baptista, Antonio Marque: ue Souza, Oarlos MagI}o
da Silva e Heleotloro Franci 'co de Menezes: Alfere
Olemente José Ferreira, Oarlos Manoel de Lima,
Feliciano Xavier Freire Junior, Jo é Antonio de
Souza ombra, Manoel Antonio SuelI' , Jo é '\ ieira
de Mattos, Epifanio Manoel de Oarlalho, Franci 'cO'
Severiano Benicio ele Oarvalho, José Fernandes da
Silva, Joaquim Jo~é \.velino, Olariano 'Garcez de
Souza, Ignacio Leopoldina de Andrade, Solino Vel
lo o da Silveira, Sebastião Antonio do Amaral, José
Franci co de Oa tro, Bento Jo é da Oosta Va con
ceUo', João Ignacio d Oliyeira Oavallero, \.ntonio
Raphael Floquet, Segi nando Oieero de Alencar
Araripe e 1I1anoel Anton'io da Siha. ; addielo , Alferes
de commi são 1'6 tão TeU d'Aloncal' \.raripe, João
Belarmino Ga par, Pedro Jo e de Lima e João Fer
reira Basto .

Do lo corpo de voluntarios da patria, o r. Oa.
pitãe Oarlos Augu to da Ounha e Paulo Oandido
Piquet, Tenentes Franci 'co Eleutel'io Ferreira Ti
noco e Antonio do Santo' Lontra, Alfere' Daniel
Urbano Dan~asceno liosaelo, Joaquim Pereira Pas'ú ,
João José Pinto Ooelho, Augu to Alfredo Gonçalles
:\loreira, Antero de ouza ch uLel, Firmino Ferreira
ele Paiva, Jo é LeolJolelo de Sã, Oviclio Jo é d'Oli
...-eira, Venanei.o Jo é Vieira Ferraz, Franci, co dos
Santo ilveira, Pedro Rodrigue Valença a Jo é
Ataliba iel.on; addido Oapitão Aurelio Joaquim
Pinto, e Alfere Oarlo~ Miguel de Lima e Silla.

Do 40 corpo de voluntario da patria, o r. Oa
pitãe Antonio João da Lyra Flore, José Oarlos
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Baptista da Oruz, Zeferino Antonio Ferreira, Ernesto
Machado Freire Pereira, da Silva, e Manoel Theodoro
d'Almeida Bapti ta, Tenente Ohirstiano Plethz, Ma
noel da Fon eca Silva Junior, Joaquim Ribeiro da
Silva Peixoto e Francisco Guedes de Aguiar Toledo;
Alfere Ignacio Antonio Gomes de Oliveira, Theo
philo d'Almeida Gama, Accacio Joaquim Oorrêa, An
tonio Franci co da Oruz Oardoso, João Luiz Herbest,
An elmo Machado da Ounha, João Pinheiro Requião
Junior, Manoel Laurindo Ferreira' da Rocha, Pedro
Adolpho Roumilac, e Jo é Eugenio Oavalcanti; aggre
gado Germano José Oorl'êa d'Araujo Maria; addido
Oapi Lão do 40 Batalhão de Infantaria, João Bapti ta
Barreto Leite, e Alfere, João Jo é da Silva Viveiros,
Pedro Pereira Rolindo, Jo é Oon tantino Lobo Bo·
telho, Diogo Eduardo d'Araujo e Jose Maria Botelho.

Do -o corpo de voluntario da patria, os Srs. Major
graduado Rodrigo de Lamare Kmler, Oapitães Ro
berto João Rippel' de Oa tro, Luiz Antonio Oorrêa de
AILuquerque, Franci co Torquato Souza Oalda,
Joaquim Franci co de Paula, Jo. é Claro Ferreira da
Silva e Luiz iYIartiniano Valdetaro, Tenentes Hemor
gene~ Rodrigue Silva, Vole ia d'Albuquerque Mello,
João Ferraz Lope, João Sabino Rodrigues ilva e
~farco da 00 ta Brito, Alfere. Augusto da 00 ta

eve, Roberto João Ripper de Oa tro Junior, José
Antune d' \.zevedo, Marcolino udario do Amaral,
Jo~ío Leão Sattamini, João Rodrigues de Godoy Lobo,
Fanci cc da Gosta Leite, Antonio Joaquim de Oliveira,
Luiz Gome Ribeiro Avelal' Werneck, Peregrino
Jo é .\.l ve e Jb é Maximo do Santo, addidos, Oapi
tãe Americo Antonio Oardo o, e João Antonio Oar
do o, e Alferes Antonio Luiz Ribeiro, Joaquim Mar·
que da Ounha Pinto e José Bernardino Bormann
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toura, Felüberto Castilho do~ Rei e Jo e Antonio da
Silva; Alferes Bernardino de Souza Machado e David
Soares de Siqueira; acldido do 5° Regimento de Ca
val1a.ria Ligeira Jose Mendes Jacque..
. Do 2(3° dito, os Srs. Capitãe' Manoel Jo~e Soare.,
Hermenegildo Lauriano da Silva, Joaquim Gonçalves
Ramos e João Marcellino do Amaral; Tenente. João
do Prado Fagundes, Manoel Joaquim Teixeira de
Carvalho, Justino Rodrigue Teixeira e Feli bino da
Cruz Albernaz: Alferes RaYlllUndo Victorino do
Santos, Florencio Alves da Palma, l\Ianoel Gome
Fialho, Joaquim Antonio do Reis, Antonio Laurindo
da Silva, Guilherme Pinto Cotta, t\.ntonio dos antos
Vieira e Libanio da Coo ta Leite.
, Do 46° dito, os Sr . Capitães Pedro Pire. d'.\!

meida e José Gabriel d'Olí\'elra; Tenentes Firmino
Soares Leal, Antonio Teixeira Cabral e Alexandre
Paim de Souza; Alfere' Eduardo Soare. Leal,
Joaquim Jo é Teixeira, Leonardo Jo é Rodrigue,
Francisco Maria Freire Fontoura e Gahão de ouza
Bueno.

Do 47° dito, os Srs. Capitãe Manoel Rodrigue
d'Athaide, Jose Candido da Silva, João da il,a
Porto Filho e Bonifacio José Chri pim Filho: Te
nentes Delfino Rodria-ue outo, J . é Ahe Ferreira,
Zeferino Lopes da Ra a, ahador Antonio Pire' e
Pedro Jo é Rodrigues; Alfere. Cezario Al,e' d' li
veira, Raphael Soare de Car\alho, João Cardo o de
Oliveira, Tristã Gome Pinto e Abr,elino Apolinado
de Moraes.

Do 3° dito provisorio, os r.. Capitãe Constantino
José Lope.. , Antonio Adolpho da Fontoura Charão,
Dinarte Corrêa ele Mello, Felizardo Teixeira dl3 Al
meida e José elos S.,mtos Roballo; Tenente' Bento
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Ribeiro d'Almeida, Jo é Cavalheiro d'Oliveira, Feli 
berto Pereira tlo Ia cimento e João Pereira Gnima
rãe ; Ufere' Ignaeio Vicente d'Almeida, Clauelino
de Barros Leite, Martinho Affonso Pereira, Custodio
Carlos de \.raujo, Jo é CaYalheiro Leite e Sezefl'edo
Pereira de Azambuja; addidos capitães Clarimundo
Jo é Pinto e Manoel Leoncio Souto; Tenente do 20

1 egimento de Cavallaria Ligeira Feliei 'simo Pinto
Braga, e Alfere Jo é Valentim dos anto.

Do 11 o diio, os Sr . Capitãe João Antonio Soare.,
Rufino Rodrigues tlo Santo e José Maria Fonteno ;
Tenentes Angelo Vieira d'Oli,'eil'a, Antonio Pereira
d'Escovar e Leonel Corrêa da Silva Guimarães; Al
feres Firmiano Antonio de Mello, Fernando Nunes
dos Santo:>, João Luiz Fonteno e TilJerio Teixeira
Guimarães.

Do I o dito, o Sr. Capiiães Frant;Í::;co Pires d'Al
meida, Manoel Pinto da :YIoiia e Manoel Viri imo

imões Pires; Tenente' Caetan Franci 'co C:.n-a
lheiro, Jo'é 'l.dolpho da FontolH'a, Jo '8 Bento Jardim
de Meneze e Belarmino everiano dos Santo, ;
\.lfere Julio Corrêa Pinio, I3azilio Martinho da

Fonioura c Balthazar Alve da Fontoura Riqui
nho.

Do 17 0 dito, os Srs. Capitães Gabriel :\iartin de
Menezes, Antonio Alves d Oliyeira, João Alexandre
Maximo de Bittencol1rt, Hypolito Apolinario d'Oli
yeira, João Xavier d'Azambuja ViDa-Nova e Fran
ci co Sabino do Prado' Tenente Ignacio BarceUos
d'Oliveira, Ant~nio :\Iartin Ba to , Franci co Gon
çalves Vianna e João ela Camara Canto; Alfere, João
.Iarcellino Bello, Victoriano \.niune de Oliveira,
Apolinario Jo é Sanhudo, João Ferreira Bicca,
1\Ianoel Florentino el' Avila e Franci co Rocl rigue::;
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Portugal; addido. Tenentes Militão Jo é do Oarito e
Alferes Oandido Antonio Martins.

Do 1 o dito, o Sr. Oapitães Luiz José de Menezes,
João Ayres da 00 ta, Thomaz Franci co da Silva,

. João Bernardo Verne e João Antune .de Morae ; Te
nentes Oypriano da Oosta Ferreira, David José Mali



tin , Olaudino Ooelho da Silva, Hortencio 'Alve do
Santos e Sebastião Lemos da Silva; Alferes Jo é Tei
xeica da Silveira, Ele'b:lo Oorrêa de.Mello, Fernando
Reginaldo da Lu,:: e Jo. eAntonio Severo: addidos Te
nente Torquato Alex.anllrino ele Va concellos e Al
fere Manoel Alves Ooelho.

Do 190 elito, os Sr Capitãe Adriano Jo Bueno,
Pacifico Bapti ta Dornellas, Bento Rolim de ~Ioura,

e João Antonio Rodrigues; Tenente ManoeI Joaquim
Bapti ta, Militão Ferreira de Moura, Oandido José
da Silva e Antonio Manoel Machado; Alfere João
ManoelOorrêa Vasque , Gastão Machado de Oampos,
Jo é Ramos de Oliveira, João Franci co d' \.lmelda,
Simão ele Sou7.a Netto e Jo é Gome de Queveelo ; ag
gregaclo, Oapitão Boaventura Pereira do Amaral e
ac1Jidos Oapitão Polycarpo Vidal d'Almeida I illar,
Tenente Thomaz d'Aquino Fernande , e Alferes Lu
cidoro de Moura Rei '.

Do 21 0 dito, os Srs. Oapitãe João Adolfo da Fon
toura, Antonio Franci co d'Almeida, Thomé Luiz
Ferreira Mendes e Fortunato Antonio Soares: Tenen
tesTllomaz Jo'édaLuz, Va coGonsalve Torre.,1\1a
tl1ia Fernande da Luz, E melindro Machado Leão,
Manoel Baptista de Freitas e Jo[o Oon tantino Lape':
Alfere Polycarpo Pinto de Oliveira e Antonio une
Ooelho; add i<10 Tenen te ManoeI Patricio de Azam
buja.

Do 220 dito, os 81's. Oapitiies Manoel Ferreil'a de
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~1orae , Fidencio Lope Falcão, Franci co da Silva
Lago, Romão Ferreira de Moraes, João de Souza Nu
ne e Emigdio Rodl'igue da ilva; Tenentes Wen
ce làu Joaquim do ::l.llto, David Jo é Pereira, Feli 
bino Jo. é Pinheiro e Manoel da Cunha Siheira; AI-.
fel' . Jo\'io da Cunha Silveira Sobrinho, Joaquim José
de Me110, Jo é Ferreira de 1\1oraes, Pedro da Cunha
iheira e V ictor Jose Cardoso. .

Do ')0° dito, o r. Capitãe Mauoel Gon~al,es Ca
bral Manoel Floriano "J1achado, l\1anoel Pereira do
Yalle e Firmino Fernande Lima: Tenentes Belizario
Lope ua iha, J ão Corrêa Leal Famoso, Jo é Ro
drifJ"ue~ Paz, João do Prado Lima e Viri imo C,rrilo
n'lUto .\.1fere~ "J1arciano Lope Loureiro, Luiz Jo éGo
me , l\1anoel ~la(;iel ue Ca tanho, Felisberto da Luz

unha e Fernando Alye de Menezes.
Do ::>7° llito, O. "Ln. apitãe Damazio Jo é eyero,

Torquato Jo'e Coelho, Manoel Jo é Flore, Alexandre
Joaquim Ribeir l\lanoel Martin Canabarro e Cy
priano ~lachado' Tenente Zeferino Antune de ~Io

rae. .Io é RodriO"ue' ue Ya concello Fabiano Pire.,
~lanoel Jlachado e Feli bino -'~.ntonio Mende . .tUfe
re. Franci~coFerreira Martin, Jo é Pinto Baleemão,
Lrael oare de ouza João Gon.ahe do anto 0
brinho Antonio Franci.eo MoI' ira e Genuino bome
_lartin~:ad<.!ido Tenente Fiel li JO'é do anto, e
Alf re Romão _U,e .

Do 2- 0 dito, o r. apitãe Jo é do anto Pai'm
.To" Pedro o de J1orae, ~Iello Bernardino Gal' ia da
Ro a. Luiz Pedro Jo'e Guede Antonio :Jlende' d'.-\n
drade e Juliano d·.\zarnbuja Yi1la-. 'ova: Tenente
Ta par u'_\zambuja itlade João de FI' ita Pimentel.

Fennei.:: o Jo.::e :Jartin , Pedro Jo.éGu de Luiz Jo
}laria entena e JoaquimD'lma. eno: AlfeL' ~Ianoel
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de Souza Sarmento, Rufino Pereira do Santos, Ma
noel Marques Barboza, Manoel Alves Resende e Sal
vador Ferreira Preste; addido Alferes, Candido da
Silva Barboza. .

Do 29° ditó, os S1's. Capit~e Bento C6rrêa de To
ledo, João de Barros Leite e Januario Canto Camisa;
Tenentes José Candido de Abreu, João Machado Pe
reira, Feliciano Jo é Luiz e Antonio Vieira Machado:
Alfere" Manoel Silveira Gome e Felizardo Gomes
d'E coval" addido Tenente Ajudante Albano de Oli
veira Bueno Parrot.

Do 4° de voluntario , o Sr. Tenente Jo é Branco de
Moraes.

Do 8° esquadrão do Passo Fundo, os Srs. Capitão
Felippe José da Silva; Tenentes Laurindo dos Santos
Cardoso de Menezes e Constantino Jo 'é de Lima; Al
feres Manoel Geminiano Baptista e Vicente José
d'Avila.

Do e quadrão de ant'Anna do Livramento, os S1's.
Capitãe Jo é Antonio de Vargas e Severiano Antonio
Lope da ilva; Tenente Leonardo Silveira de Car
valho, Joaquim Teixeira Brazil, Serafim Lourenço de
Senna e Manoel Franci co O1'dim; Alferes Idalino de
Borba e Bernardino Soares:

Do contingente de voluntal'ios do Municipio de
Sant'Anna do Livramento, o Srs. Capitães Alexan
dre Antonio Barcellos, João Jo. é de Vargas, e Boa
ventura Antonio Martin; Tenentes Eduardo Alves da
Fontoura Riquinho, Francisco Alves de Morae' e Di
narte Antonio Rolim; Alferes Manoel Calbento, Se

'rafim Fagunde enna e AntonlO Pinto; addid09 Ca
pitão Virgílio Antonio BarcelIo e Alferes Firmiano
José da ilva BirzolIa, Joaquim da Ro a Ca tilho,
Bento Maciel Cezar e João Ignacio Barcellos.

y. IY 17
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Dito do :\Imlicipio ela Uruguarana, o;' r. Alfere
rbano Guetle' da Luz e Ja~intho da ilveira d'An

drade.
Dito da campanha, o r. Capitão Bibiano ~Ion-

teiro ele Car"alho, e Tenente Eu ebio Ferreira A1,e\
Pedro Pereira de Souza e João .-Ubernaz de Car,alho.
todo do exer 'ito do E tado Oriental elo l'uguay,
com excepcão do r. Tenente Eu ebio.

Dateda' d'artilharia a casallo, o r. CapiLãe
Trajano Antonio Gonsal,e de l\Iêueiro e Oli,eira e
Luiz Feenand de Samp'lio, primeiro Tenente' Ma
noel JoA da "ilva, e Antonio andido alazar; 'e
gundo. ditos Antonio ela Rocha Bezerra Ca,alcanti
Luiz Pedreira de i\Iagalll1Ie' Ca 'tro, Carlo Edual'do

aulnier de Pierre-Le,ee e .-\.maro Theopbilo de Al
meida: addido Capitão Franci c Yillela de a3!tro
Ta,are, Tenente :\Ltnoel i\un ..; tla il,a e Feli:
herto Pereira do Na cimento ..

Jo li; A~TOXIO DA. ILYA. LOPE .

Tenente-CoronelDeputaelo do Ajudant -G neral
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Commando em Chefe do Exercito em oDeraçÕES na.
Provincia de S, Pedro do Snl.

QUARTEL-GENERAL NA. YILLA DE URUGUAYANA, 13 DE

OUTUBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 24
Tendo chegado ao conhecimento do Exm. r. Ge

neral Barão ele Porto-Alegre, Oommandante em
Ohefe do Ex.ercito, o grande de nnmero deserções que,
neste. ultimo dia, se tem dado em algun corpo:
d'e. te exercito; e tornando-o e notavel que do 17°
corpo provi oriQ, commandando pelo r. Tenente
Ooronel Bento "Martins de 1ereze~, es. as d~ erçõe
se tenhão feito em mas. a, em encontrarem o menor
oh taculo, o que prova e não a connivencia do
rcferitl0 r. Oommandante, o mai completo aban
do~o de eus elevere, como a culpavel indifferenc;a
dos Sr.. Officiaes do mesmo corpo; e considerando
S. Exc. ([ue, uma corporação que tem a de:graça ue
ver partir ele ~ntre si um exemplo que não ó lhe
marea o. brios, como envergonha o exercito á que
pertence, não deve fazer maio parte elo me. mo exercito;
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determina S. Exc.que eja dis olvida e nas praças
di tribuidas pelo outros corpo da me ma arma; e
que o Sr. Tenente Coronel Bento Martin de ~Ie

neze e recolha pre o ii e ta villa, para responder a
conselho de inve tigação e depois ao de guerra, afim
de ju tificar o eu procedimento n'uma tão desagraveI
emergencia.

JOSE A_ TO~TJO DA. SILVA. LOPES .

.Tenente Coronel Deputado do Ajudante General.



Comlllando em Chefe (lo Exercito em oDera~ões na
Provincia de SI Pedro do Snl.

QUARTEL-GENERAL NA VILLA DE URUGU.\.YA. A, 15 DE

ou'rUBRo' DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 25

Publica-se, de ordem de S. Exc. o Sr. Tenente Ge
nera.l Barão de Porto Alegre, Oommandanie eni
Chefe do Exercito, não . 6 a relação nominal do'
81's. Officiaes promovido para o 4° corpo de guardas
nacionaes organisado no E tado Oriental do Uruguay,
que foi remettida com avi o do Hini, teria da Guerra
de 30 de Setembro findo, como as mais di posições
que e seguem, para conhecimento e execução do
me 'mo Exercito:

Estado-maior

Para Major, o Sr. Oapitão do 18° corpo de cavalla
ria da guarda nacional, Joaquim José Rodrigues
Oandié.

Para Tenente ajudante, o Sr. AlIeres do 23° corpo



134 -

de can1laria da guarda nacional Augusto Napoleão
a,art de Saint-Bris on.
Para Tenente quartel-me tre o cidadão João ~1ax.i

miano Pinto da Fon eca.
Para Alfere ecretario, (] lo Sargento do 230 corpo

la guarda nacional .-\.ntonio Jo é da Silva Braga
Junior.

Para Alferes porta-e tandarte , o lo Sargento For
tunato Joaquim de VarO"a e o cidadão Manoel Fran
ci co da Siha.

lo COMPANHIA.

Para Capitão, o cidadão Jo 13 Antonio da Rocha.
Para Tenente, o lo Sargento da guarda nacional

Manoel Cabral da Silva.
Para Alferes, o cidadão João Fortunato da Silva.

2" COMPANHIA

Para apitão, o cidadão Orlando Rubim de Me
deiro .

Para Tenente o cidadão Jo é Antonio Gonça:lve
Franco.

Para Alfere" o cidadeLo Domiciano Jo.:'ê de Borba.

3" CO)!PAXllIA

Para Capitão, o Tenento da guarda nacional Ju'e
Branco de :'Iorae,.

Para Tenente o cidadão nlano 1 orrl>a.
Para Alfere o lo argen to da guarda nacional

Adriano Antonio de Abreu.

-:la. COMPA~lIIA.

Para Callitão, o cidadão João l\Iartin de Oliveira.
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Para Tenente, o 2° Sard'ento do 47° corpo de ca
vallaria da guarda nacional Antonio Mancio ~Ial'tin..

Para Alferes, o cidadão l.'mael Jo ede Meneze .

Re ultado ela in l)eCção de. aude a que. e peo~eJeu
n'e Le Quaetel-General cm 2 do corrente, no. es.of"fi
ciae e praça. de pret, cujo lJarecere., mole Lia',
nomes e curpos a que pertencem, são o seguinte

Corpo de ..ande do exeI'cito

1° Cieurgião de comm~ são DI'. João Ignacio Bo
telho de Magalllãe. , mole:;tia, HipaLorplonite
chronica, e anemia consecutiva: parecer, curayel
em quatro meze. Ob. ervação. -E.'te Sr. Omcial
eial tem agg-ravado seu pitdecimentos eIll marchas
feitas na e. tação inverno a paea e ·ta ftonteira ; peG'
ci~a tra tar- e con venientemen Le em qualquer da . pro
vincia do Norte, cujo clima e mai fa voeaveI.

140 Corpo de Cavallaria elct Guarda Nacional.
Tenente C:Jronel Francisco Ramil'e de Souza

Feijó, mole ·tia, Atonia do tubo dige tivo, e anemia;
pa'recel, curavel em dou meze. Ob ervação, deve
'er tratado em alguma da. povoa ões ela provincia.

Major Jo e Feliciano Pinto Bandeira, mole tia
duvido. a; parecer, ~de\e ser recolhido ao ho pital,
afim de que seja ob.'enado, vi to como a ligeira ex
citação que apre enLava, pareceu mais occasionada
por impressão de momento.

240 Corpo de cavallaria ela Guarda :'\aciona1.
St. Capitfi:o Joaquim José Alves de Quadro.', mo

lestia, ligeira paraly ia facial do lado esqnerdo; pa
recer, curavel em dous meze . Ob. ervação : deve 1'0:

colher-se ao ho.'pital p~ra ~er convenientemente tra
tado.
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460 Corpo de ca,a11al'ia da Guarcla Nacional.
Tenente Firmino Soare Leal, mole tia ."phi-

lide: impertigino 'a: cur::wel, preci 'a de dou meze.
De,e recolher- e ao ho pital para er con,eniente
mente tratado.

-l7° Corpo de ca-a11aria da guarda nacional.
Capitão Jo e andido da ilva.. ~1ole'tia. nenhuma:

prompto para o eniço.
30 corpo de ,oluntario da patria.
Capitão Roberto João Ripper de a troo ~1o

le, tia hernia inO'uinal completa do lado direito, pa
r ceI'. inhabilitado para todo o er iço; incura,-el.

Tenente ~1arco, da Co ta Britto. Nole tia, hy
drocele curaV"al por meio d oper'ól.ç:io.- Inc.apaz do
er,iço. bseryação ficad prompto em um mez :,uj i

tando- e à 0IJeraçiio.
11° Bahlhão Pl'oyi orio de Infantaria.
:\1ajor Bernardo Joaquim Pereira. :\Iolestia he

pato-. plenite 'hronica complicada de a.cite par '01,

inhabilitado para o en-iço: incura,el. b ervação
e te offieial ficha-'e na emminencia d um'l anazar a.

apitão Jo ' Aurelio de 1I10ura. 1l0Ie'ti'1 frac
tura completa do terço inferior da perna direita

n'olidada, com algum ncurtamento do m mbro,
parecer, inhabilitado para o eniço: in uraTel.

II° arpo Pro,i.orio de "a'allarlH.
Tenente Angelo •-uma de Oli,eira. ::\1ole tia,

nenhuma, pare er, prompto para todo o ,i
no orpo ProTI orio de a,a11aria.,
Aliere. Jo. e Alltonio e,ero. MoI :o.tia brou

chite parecer cm" ,el em quinze dia. b er,uç'i
preci a ~er recolhid ao 110 pitaI para ser trahd .

22° 01'pO Pro,i 'orio de <tTallaria.
Capitão DaT"id Jo . P l'ei..ra. -:ll01 ~ ia, ti ...tula...
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cegas externa , uma na região sacra e as outras duas
na margem do anus, parecer, cm'avel mediante ope
ração, em dous meze . Oh ervação, preci a entrar
para ho pital para o tratamento indicado.

27° Corpo Pro,isorio de Cavallaria.
Major Manoel Barreto Pereira Pinto. MolestiaJ

aneury ma no tronco bachio cephalico e começo de
dilatação na carotida direita, parecer, inhabilitaclo
para o ser,iço: incuravel.

Soldado Antonio José de Araujo, mole tia, nen
huma, prompto para todo o serviço.

A vi ta pois de taes parecere, uetermina S. Exc. o
Sr. General em chefe que os Srs. Officiae. flue forão
classificados para serem tratado no ho pital, para
elle tenhão baixas, e aquelle' que farão julgados
prompto. sem nenhuma molestia, sejão recolhiuos
presos á sua ordem na guarda do exercito, por terem
dado partá falsa, cuja gravidade torna- e maior em
guerra; e do mesmo mesmo eja, recolhido áquella
guarda o soldaclo do 27° corpo provisorio, igualmente
julgado prompto sem molestia.

Que o Exm. Sr. Pre idente da Pro,incia, em offi
cios de 31 de Ago to ultimo, communicara ter apro
vado a deliberação tomada por . Exc. o r. Tenente
General João Frederico Caldwell, quando no com
mando intorino das armas, de aceitar o o1ferecimento
que fez o Rev. Padre JoaquimBili ario Luiz de :Ylello,
para servir na I" diyisão como engajado, com o venci
mentos de capelão Alferes; bem como o oti'ere<.:imento
feito pelo Sr. Alfere cirurgião da guarda nacional
Maximo Alve. de facedo, para pre tal'. eus erviços
gratuitamente na esquadrilha, apena percebendo a
respectivas cemedorias; pelo que o mesmo Exm.
Sr. Presidente louva ao referido Sr. Cirurgião :Yla-

Y. IY 18
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cedo, em nome de S. M. o Imperador, por esse pa
triotico offerecimento.

Que se acha desde 7 d Setembro finuo, no exercicio
de ajudante de campo do mesmo Exm. Sr. General
em Chefo, o Sr. Coronel da guarda nacional Rodrigo
Jo é de Figueiredo Neve .

Finalmente S. Ex(;. manda tran (;rever a primeira
parte da ordem do dü da se...:retaria de estauo dos
. -egocios da Guerra, datada de Iode Julho ultimo,
ob nO 457, a fim de er cumprida por quem competir

es a dispo üção, visto como neste exercito apenas
exi te pequeno numero da dila ordem do dia.

« l' ...termina S. Exc. o Sr. C n. elheiro Ministro e
ecratario de E ·tado dos Negocio.; da Guerra, que

d'ora em diaute, quando a junLts de . auele ti verem
de inspecionar quaa quer officiae~, ou peaças do exer
cito, dc\'er;lo declarar cm termos COil isos e claros
a natureza da mole. ti:l, ou elo defeito physicu.

« e a mole tia for curavel, o deverão declarar,
indicando não '6 O tempo pl'ovavel da duração uo
cu r.lti,o , como a. condiçãe que por yentul'a po ~ão

infiuil' obre a bre,idade do mesmo; e o lugar em Clue
po~ a er feito c('m ,antagem.

« e a julgarem incuraxel o deverão declarar,
acompanhando es a dedaração a formula. -Incapaz,
ou inutili ado para o erYiço do exercito.

« c o in pecionauo não ti reI' cm cil'cum -tancia
que o in ahilitem de torlo o erviço, ma sim unica
mente incapaz do en-iço de ua arma. o devem de
darar no -eguinte t,~l'JUO :- Inhabilitado pal'a o
eniço de ua arma.

« e a mole tia que for incurayel, proceder ue f 
rida. ou contuzãe , ou le offl'imento adquirido no
eniço da guerra, de,em mencionar e a circulU:;-
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tancia, se poder ser conheci/la. No' ca, O, duvido os
ou obscuros devem declarar:

« Duvidoso: preci a . er recolhido ao ho pita1 ou
enferrrnria, afim de ser devidamente ob ervado.

« Quando, finalmente, })e10 exame ele sanidaue . e
conhecer que o individuo està na circum tancia de
pertencer ao exercito, o devem declarar bem explici
tamente :-Em circumstancia de prestar serviço no
exercito. »

JOSE ANTONIO DA SILVA LOPES.

Tenente Coronel Deputado do Ajudante General.





Commallll0 em Chefe do Exercito em oDera~ões. na
Provincia de SI PelIro 110 Sul.

QUARTEL GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 17 DE

OUTUBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 26

Manda . Ex. o Sr. Tenente General Barão de
Porto legre, com mandante em Ohefe do exercito,
dar publicidarle não . ó á.. dispo ições elos avi os elo
Ministerio da Guerra, abaixo declarados, como a
occurrencia. qne se seguem, a fim-de que chegando ao
conhecimento tIo me mo exercito, tenhão o devido
cnmprimento :

Por aviso de 28 de Julho ultimo, foi autori. ado
S. Ex. o r. General em OheIe, a receber como Ty
pographo, encareegado da Typographia do Exercito
em operaçãe n'esta provincia, a João Gon a!Yes (le
Oliveira, com as vantagens pecuniarias de AlIere de
commi.'são.

De 25 le Setembro findo, foi mandado pôr á. di 
po ição do Sr. Ooronel Alexandre Gomes de Argollo
Ferrão, a fim de servir na brigada com mandada pelo
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me mo r. Coronel, o r Alferes de corumi. ão do 5°
corpo de voluntarios da patria Aphrodisio José de
Amorim.

De 26 do dito mez foi igualmente mandado dis
pen ar da commis ão de Capitão fi cal do 13° Corpo
Provisorio, ao r. Antonio iI..dolpho da Fontoura, po
dendo- e nomear um Capitão de linha para servir de
}Iajor rIe commis ão do me mo corpo, para o qual foi
tran ferido do piquote imperial o Sr. Capitão Augu to
Nogueira da Gama.

Do lodo corrente mez, foi communicado ha,er sido
exonerado na me ma data, por a .. im haver pedido,
da commi ão de Capellão Tenente, para que fora ul
timamente nomeado cujas funcçõe exercia n'e te
exercito, o Revm. Padre José Coriolano da Silva
Pa o" endo lou,ado em nome do governo Imperial,
pela ce ão que fizera do vencimentos a que teTe di
reito dl>lrante o tempo que ,en-ia no me mo exer
cit0 em favor da de peza, da guerra.

D1. me ma data, foi determinado que o Sr- irur-
ião-mór de Brigada de commi ão Dr. Jonatha Ab

baú Filho chefe da Reparti ão de aude do exer
cito, fica e n'e.::ta viUa à te~ta do ~erviç de aude,
vi t ter de rdceber doente 00 outro lad() a é a
che ada do r. Corouel Chri to,ao Jo e leu'a ,.
que a nmira o lugar de Chefe da ReI artição de

aude para que fôra nomeado, fico nd o me mo r_
iru rcriiio mór de BriO'ada encanegado da enfermaria~

aqui e tabplecida e ql1e e e tabelecerem.
De icrual data, foi tambem communicado ha,or ~ido

nomeado ne ~ data Aliere de ommi 'ia pa.ra o ;)0

Cor o Pro,i orio, o arO'ento", aO'o-lU tre Joao F r
nande Barbo a.

De ':>, foi igualmen e communicad ha, r 'ido x
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nerado nessa uata, Roberto João Ripper de Castro e
Eugenio A.urelio Brandão (1.) Valle da commissão d~

Alfere lo 5° corpo de \'uluntal'Ío', e a João de Araujo
tambem da commi.:~ã() ele .-\.lfero: do 8° Latalllão da
me ma denominação.

De 3, foi ordenado que, findo os trabalhos do con
selho de investiga 'ão de que é membro o Exm. Sr.
Brigadeiro José Ll1iz Mennll Barreto, seguis. e o mes
mo Exm. Sr. para a CÔl'te para ter o uestino que o
governo julgar conveniente.

De igual data, foi igualmente determiuado que as
praça, do corpo ue S. Leop Ido Jolo," I3ento, JOl'g'e
Mau, er, Felippe Felter, .Antonio Bentira e outras,
que vierão com o piquete de S. M. o Imperador, fi
ca.;;sem addida' a qualquer corpo até que aqui che
gasse o seu r spectivo corpo.

Da referida data, forão nomeado. para o 5° corpo
de voluntarios, os seguinte orficiae. de commis ão:

Para Tenente, o Sr, Alfere Peregrino .Ia é Alves;
para Alfere o 2° Sargento João Ba} tista Martins, o
2° Cauete Leopoldo Fen'eira de Souza, o 1° al'~en to
Fernando Antonio Ramo e o 2° Sargento Carlete
Antonio dos San tos Dias Carneiro.

De 6, que n'es a data farão tambem nomeados para o
primeiro e. quadl'ão de vaI untaria, O' . eguin te of
ficiae' :

Para Major ele commis.;ão, o cielarlão Fortunato
Teixeira ele Cal'\'alho.

Para AHere porta - estandarle, o l° Sargento
Joaquim Jo ó arai\'u.'

I" COMPANHIA

Para Ca.pitão o Sr. Alferes Manoel Joaquim da
Silveira.,
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2a COMPA1\'IIL\.

Para Capitão, o cidadão Franci co da Silveira.
Para Tenente de commi ão, os l°S Sargentos Ma

rimo Jo ePe1'eira e João ilvei1'a Dutra.
Para Alfer s de commi são, o. 2°5 Sargentos Ale

xandre Jo é Silíeira e Antonio Candido li'Azambuja.
Por . Ex. o r. General Commandante em Chefe,

fOI'ão nomeado em 10 lia corrente, para 1'enente de
commi ao o Se. Alfere da G-uarda ~acional Acacio
Joaquim Co1'1"a, que e acha fazendo parte do 13°
Corpo Provi orio da mesma guarda, e para Alferes o
cidadão Jeronymo Perei1'a de Oliveira Paíão, . endo
porem e ta nomeação em data de 9 do mez de Se
tembro findo, de de quando ficou considerado como
atluido a e te QUilrtel General, tendo a' i tido ii ren
dicção da divi ão do exercito paraguayo em 1 de e
mez.

Farão concedida as seguinte licença : em 'r ue
. etembro findo: Ao r. ttl1itão do 3° Corpo Pro i orio
Con'tantíno Jo é Lope', por tempo de ')5 dia; em do
corrente, por um mez, ao Se. Tenente Ajudante do 17°
dito Ba ilio Ferreira Bica; em 9, ao r. Capitão de te
corpo J ão Xa,ier de Azambuja Yilb ~ ·on., por 15
dia ; ao r. Tenente do 18° dito Cypriano da Co'ta
Ferreira por 20 dia,; e ao "oldaclo do 4° Ba alhão de
Infantaria to o da Guarda :\acional, Pedro Fran
ci co de all ,tamhem p01' ')0 dia . sendo a do r.
Tenente Ba ilio Ferreira Bica para tratar d sua
"lUue e a outra para cuidar de .eu' intere e.

Farão jula alio em in pecç'io de audo,ua guarnição
do _ leg1'ete a eguinte praça :
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Do .' D;-tf-albão de Volunf-arloól da Paf-ria

Em 30 de Agosto ultimo.
Cabo d'E. quadea ManoeI de Oliveira Braga.-Mo

lestia-bron<.:hite chronica, incuravel-parecer. da
junta-inhabilitado para o en-iço.

Soldado JOé1/luim Bernardo Canilho. Mole'tia,
hernia inguinal direita completa, pareceI, incapaz
do serviço militar por incuravel.

Dito Jo é RoJrigue' da Sílva. Mole. tia. Rheuma
tismo $yphilitico organi<.:o; parecer: iucuravel.
Jncapaz ,do serviço militar.

Nes1;e Quarf-el General

Em 2 do corrente.
O r. Tenente do 27° Corpo Provi. orio da Guarda

Nacional Fabiano Pire.. Molcstia, nenhuma, parecer,
prompto para o eeviço

Na Secretaria du Repartição de Saude

Em 10 rIo corrente.
Soldado elo contingente üe Santa Maria da Bocca

do Monte, Pedro Ca ·sel. Molestia ou defeito physico,
gangrena por congelação nos dedos do pé direito,
parecer ela junta, incapaz c.lo serviço, curavel cm
trinta rIia<; oh el'vação e te doente e'tava no ho
pital e tratando, e as ulceras já e tão cicatrizando.

Achão no exercicios de commandante da linha
de Quarallim desele 29 de Setembro findo: o Sr.
Tenente João ela Camara Cantos; no de A. i tente
interino rIo Deputado do Ajudante Generál o r.
Tenente do Batalhão de Infantaria n. 2 Lui JO'é
Fell'eil'a Junior ; no ele Deputado elo Quartel-mestre
General o Sr. Capitão üo 47° Oorpo ele Oavallaria da

y. IV 19
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Gua.rda Nacional Flaubiano de Carvalho Peates; ue
Ajudante de Campo, o Sr. A.lferes do 29 0 Corpo Pro
vi ol'io Bonifacio da Motta Martins, e de \.judante de
ol'd.en , todos junto ao commanc1o da 1a divi~ão, O

Se. Alferes da mesma Guarda l\acional Alvaeo Pe
reira Leitão, sendo o Iode de 7 e os tres ultimo'
de de 10, tudo do corrente.

Forão di pen ados do ..erviço de destacamento no
dia 8 do corrente, o Forriel do 40 Corpo Provisol'io
Hildebrando Jeron}mo de oma, por ser capataz de
seu pai; edo ervi'o do exercito em 10, tarubem do
corrente, o Sr. Ma.noei Jo 'é de Ca,'tro Dias, por não
ter a habilitações exigidas por lei para continuar a
sen-ir corno facultatiío, em cujo ex.ercicio se achaya
ele 'de 25 de Maio ultimo, no corpo, da 6" brigada,
para o que fàra contractado por S. Ex, o Sr. Barão
de Jacuhy, pela falta de medicos ou facultativos CODI

petentemente autorisado, percebendo a quantia de
cem mil reis men aes.

JOSE' A -TONIO DÁ SILYA LOPES,

Tenente-Coronel Deputado do Ajudante Genelal.



COillillando eill Chefe do Exercito eill operações na
Provincia (Ie S, Pedro do Sul.

QUARTEL GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 19 DE

OUTUBRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 27

o Exm. Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre, commandante em chefe do exercito, manda
clar publicidade á propo ta que, em 7 do corrente,
forão approvada para os officiae de commis ão do
corpos n.. 12, 29 e 30 de guardas nacionaes da bri
gada commandada pelo r. Coronel Manoel Luca. de
Lima, que lhe forão remettida com avi'o da me ma
data, para que tenha o devido etreito :

12' Corpo de cavallaria de guardas naciouacs

E TADO-MAIOR

Para Major: o Sr. Capitão .fisca~ Fau tino João
Corrêa.

Para Tenento ajudante: o ex-Alfere do exercito
o Sr. Dominciano Ilha de Toledo.
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Para Alferes secretario: o guarda Jo é Luiz ela
Co ta Filho.

Para Alfer~s poda-e ·tandartes: os ~o. Sargento'
I oe Jo é Machado, Antonio Franci co Soares e An
tonio Rodrigue Soares.

Para Capitão em commi ão instructor: o Sr. Te
nen te do 50 Regimento de Cavallaria Ligeira, Carlos
~ugu to Pereira de Can-alho.

la. COMPANHIA.

Para Tenente: o Sr. Alferes Manoel José Amado.
Para Alferes: o lo Sargento Antonio Joaqui m da

Sil\7eira.

2"' COMPANHIA

Para Tenente: o Sr. Alferes Bernardino Jo é
Vaz.

Para Alferes: o Sargento quartel-mestre João de
Deus de Oliveira.

3'" COMPA 'RIA

Para Tenente: o Sr. Alfere João GonçaI res de
Araujo.

Para Alfere. : o lo Sargento Serafim Dutra Fialho.

4"' COMPANHIÃ

Para Tenente: o Sr. Alfere Antonio Jo é de
Barro.

Para Ufere o Sargento ajudante Maximiano
Jo é Corrêa.

.. COMPAKHIA

Para Capitão: o Sr. Tenente I rael José Tarouco.



- 149-

Para Tenente: o guarda José Jacintho Fagunde..
Para Alfere : o guarda Portirio Ignacio de l\Ie

deiros.

G" 001\'lPA 'HIA

Para Capitão: o Sr. Tenente ajudante Seba,'tião
Xavier d'Azambuja.

Pa.ra Alferes: o lo Sargento Jo é Vicente Corrêa.

~9' Corpo do municipio de Ph-atiuim

ES'l'ADO JIlAlOI

Para Tenente-Coronel commandanie: o Sr. Ca
pitao reformado da guarda nacional Florentino
Bueno e Silva.

Para Capitão sel'vindo de fi 'cal: o Sr. Capitão do
4° corpo proíisorio Israel Pereira Madruga.

Para Tenente ajudante: o Sr. Antonio Carlo.' da
Costa.

Para Tenente quartel-me tre; o Sargento ajudante
Jo, é de Souza ilva e Aquino.

Para Alferes secretario: o Sargento Rogeri() Hi
lario cl' Avila.

Para Alferes porta-e tandar1.e : o argento' Cle
mentino Luiz de Freita , Franci co d'Avila Neito e
Claro LLliz ele Freitas.

1" OOMPANHIA

Para Capitão: o Sr. Tenente Serafim Pedroso de
Oliveira.

Para Tenente: o Sr.• lfere Diogo Pereira ~une'"

Para Alferes: o Sargento André Jo é de Faria '.
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23. COMPANHIA

Para Capitão: o Sr. Tenente Justiniano Amaro ele
Freitas.

Para Tenente: o Sr. Alferes Antonio 1e Souza
Leal.

Para Alferes: o Sargento Franci co de Souza
t eal.

3" COllIPANHIA

'Para Capitão: o Sr. Capitão José Avelino Velleda.
Para Tenente: o Sr.•cU.feres Ele bão Antune'

Maciel.
Para Alferes: o Sargento João Francisco de Es

covar.

4" COMPANHIA

Para Capitão: o Sr. Cal itão Antonio Gomes ele
Araujo.

Para Tenente: o Sl'. Alferes Joaquim Sebastião de
Aquino.

Para Alfere.. : o Sargento Feliciano ele i\ledeiros
Marque.

" COMPANHIA

Para Capitão: o Sr. Alferes Antonio Barbosa
Ro si.

Para Tenente: o lo argento \ntonin Luiz Ri
beiro.

Para .Alferes: o Sargento Lino Machado de
Araujo.

6" OOMPA.NUIA.

Para Capitão: o Sr. Tenente Josê Lucas d'Oliveira
Junior. .
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Para Tenente: o Sr. Alferes Manoel Pedro GOl11e~

de Fl'eita .
Para Alferes: o an. ento Pedro Anastacio da

Siha.

30' corpo do lDunicipio de Cauguçu

E TADO "JIAIOR

Para Tel~ente-Coronel commandante: o r. Ca
pitão Theophilo ele ouza Matto .

Para Major fiscal: o Sr. Capitão reformado da
guarda nacional Jo é Joaquim Caldeira.

Para Tenente ajudante: o ex-Sargento elo 2° Regi
mento de Cavallaria de linha Antonio Claro Borges.

Para 'l'enente quartel-mestre: o Sargento JO'é
Maria Pinto.

Para Alferes 'ecretario: o Sargento Jo,'é Pinto
Sampaio d' \.zevedo.

Para porta-estandartes: os guardas nacionae Jo,ú
Pro pero da Si1Ya e Feliciano Jo é Cardoso.

1a Cm.IPAKHIA

Para Capitão: o r. Tenente Zosimo da iha
Soare.

Para Tenente: o arO'ento JO'é Maria Ribeiro.
Para Alfere': o guarda nacional Julio Cezar da

Lnz.
9" CO"JIPANBIA

Para Capitão: o r. Tenente Joaquim 1auricio
Gonçalve .

Para Tenente: o guarda nacional Jo é Dia la
Silveira.

Para AUcre. : o al'gento Joaquim Antonio Cal'
do·o.
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3a COMPANHIA

Para Oapitão: o Se. 1'enente Oasimiro Antonio da
Silva.

Para Tenente: o Sr. Alfere [apoleão H.6\~erbe1.

Para Alfere' :00 Saegento Enéa' Ignacio Leal.

4" COi\íPAKlIlA

Para Oapitão : o Se. Alfere Jo Antonio Le sa.
Paea Tenente: o S<trgento Zeferino Pimentel de

Pj!.
Para Alfeees: o aegento Victorino Marcellino

cl'Ol'nella .

o mesmo Exm. Se. Geneeal manda igualmente
fazeI' publico as occoreen ia CJ.ue e eguem para os
deyido' fins:

Que e achao desde o Iode Agosto ultimo, em ser
viço de destacamento, fazendo parLe do 18° Ooepo Pro
vi orio da Guarda Nacional, o Se. Tenente Toeq nato
Alexandeino dos Santos Vasconeello , e desde 12 do
dito mez, no 12° corpo da guarda nacional, o Sr. Te
nente "\.ntonio FI anei co daSil \" a RojãO.

Que em o l° do corrente mez, entràra interina
mente no exercicio de as i. tente do deputado do aju
dante general junto a 1" Brigada, em ubstituição do

1'. l\Iajoe Va co Jo. é Guimaràe\ que eguio <$m com
mis ão para l\Ii sõe, o Sr. Oapitão Fidencio Lope
Falcão.

Que nomeara Alfere de commi ão, em 3 tambem
tio corrente, o particular Sargento ajudante do 4'
Regimento de Oavallal'ia Oarl0' Pedeo o Lewi. .
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Que- dispensára em 6, ainda do corrente, do serviço
de destacamento, o Sr. Tenente ajudante do 4° Ba
talhão de Infantaria de guardas nacionaes, Propicio
José Rodrigues de Oarvalho, vi to ter provado ser
empregado da me a de rendas de Itaqui.

Que em 9 do já citado mez corrente, mandara
transferir para o l° corpo de voluntario da patria,
o Oabo de esquadra do então 3° Oorpo tIe OavaHaria
Provisorio de guardas Nacionaes Antonio Bapti ta
Ribeiro.

Que tendo sido dispensado do erviço o Sr. Oapitão
reformado commandante do companhia de transporte
João Ohrysostomo dos Santos, por assim o haver pe
dido, e desistindo elle em favor dos cofres nacionaes,
de quaesquer vencimentos a que tem direito durante
o tempo que servio, é por tão patriotica acção man
dado louvar por S. Exc. Sr. General em chefe.

Finalmente, o mesmo Exm. Sr. General, manda
declarar para conhecimento de quem competir que,
em viriude das dispo ições dos Arts. 6° e 11° do Dec.
n, 2.038 de 25 de ovembro de 1857, os deputados do
quartel-me tre e ajudante-general, cada um na parte
que lhe diz re peito, é o orgão oflicial ligitimo do
commando em chefe 1 exercito para a tran mis ão
das suas ordens aos Sr . commanrlantes de divi ões e
as autoridade militare; por intermedio dos quae
se devem fazer chegar ao conhecimento de S. Exc.
tudo quanto fôr relativo á di cillina movimento e
economia dos corpos.

JosÉ A TONIO DA SCLVA. LOPES

Tenente-Ooronel Deputado do Aj udante General.

V, lV 20





COillillando eill Chefe do Exercito eill oDera~ões na
Provincia de S. Pmlro do Sul.

QUARTEL GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 19 de

OUT BRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 28

De ordem de S. Exc. o Sr. Tenente-General Barão
de farto-Alegre, commandante em chefe do exercito,
publicão-se as di posições e occurrencia. abaixo trans
criptas, afim de que cheguem ao conhecimento do
me mo exercito, e tenhão a devida execução:

Proposta para o lo corpo provisorio de guarda
nacionaes, approvada em 24 de Setembro findo, por
S. Exc. o Sr. Mini tro e secretario de estado dos Ne
gocios da Guerra.

ESTADO-MAIOR

Para Tenente-Ajudante, o cidadão Franci co da
Silva Martins.

Para Tenente quartel-mestre, o cidadão Jose l\n
tonio Simões Pires.
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Para Tenente secretario, o cidadão ManoeI Baptista
Tubino.

Para Alferes porta-estandarte, Manoel Ooucci ão
eves, Oon tantino de Almeida Oarneiro e l\lanoel

Machado.

111. COMPANHIA

Para Oapitão, O Sr. Tenente Francisco de Araujo
. Oalda' Thomp on.

Para rrenente, o cid·:tdão Manoel Jo e rlos . anto..
Para \.lferes, o cidadão VicenLe Garcia.

211. COMPANJHA

Para Oapitão, o Sr. Oapitão José Fernandes Dal'
hosn..

Para Tenente, o Sr. Alferes Luciano OorrAa eh
Silva.

;Para Alferes, o citladão José Francisco Machado.

311. COMPANHIA

Para Oapitão, o Sr. Alferes Luiz Rotlrigue' da
Silva.

Para Tenente, o cidadão João Franci co Guirna
rãe,'.

Para A.Here , o cidadão Antonio Luiz Penteado.

411. COMPANIIIA.

Para Oapitão, o Sr. Tenente Antonio Silveira de
A. is.

Para Tenente, o Sargento Francisco José Rosado.
Para Alfere " o cidadão Manoel Oavalheiro Nunes.
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5& COMPA:-<IIIA

Para Capitão, o cidadão João Teixeira da Silva.
Para Tenente, o cida,dão Carla. Ca\alheiro LeiLo.
Para Alferes; o cidadcio Fidencio Antonio Mende .

ü& CO~lPA 'RIA

Para Capitão, o cidadão Miguel Benicio dos. njo.'.
I ara Tenente, o r. A.,lferel': Ouerino Pereira -Leite.
Para A.lferes, o cidadão Abel Mende' de Arruda.

NOlDeaçÕe8.

Dos Srs.:
Tenente-Coronel Albino Jo e Pereira, para com

mandante interino da 2& brigada, em 4 do corrente.
Tenente-Ooronel .Toaq uim Gl1eJe da Luz, para

commanelante do 6° coepo ele Cavallal'ia de Guarcla
Nacionae., em 8 do corrente.

Para Alfere de commi são, o Sr. ex-Alferes Mar
colino uelario elo Amarat em 7 do corrente.

Forão approvadas:
A. propo. tas feitas pelo chefe ua repartição d

aude, elo Srs. los cirurgiõv Drs. Si!,'erio de 1\.n
uraele e Silva e Oon tantino Teixeira Nlachaelo, C, Le
para lo medico e aquelle lo cirurgião do hospital mi
litar de ta villa, em 5 do corrente.

A propostà feita. pelo r. Major uirector do refe
rido hospital, do Sr. Alferes do 50 carpI) de volunta
rio da patria, JoaquIm dos antos Silveira, para
escrivão; elo Sargento Angelo José da Fonseca Ramo.',
para e cripturario e do Sr. 20 Oadete Sargento Aju
dante do 40 corpo de volllntarios da patria, Ayres
Odorico Pinheiro Pa soo eo l° Sargento JO:ié ergio de
Oliveira, para fiei, em 7 do corrente.
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A propo ta feita pelo commandante da 6· brigada,
do ['. Capitão "\.merico Antonio Cardoso, par'l a si 
tente do ajudante-general junto aome 'mo commando,
em 9 do corrente.

Tran8ferencia8

Do r. Alferes addido ao 5° corpo de voluntario
da. patria, Joaquim Ribeiro Teix.eira Pena Forte para
o 4° Batalhão de Infantaria de Guardas Nacionae,
em (j do corren le.

Do 'oldado do ')9° Corpo de Cavallaria Provisorio
Pedro Barriente e Guilherme Barrientes, para o 4°
Batalhão de Infantaria, ambos da me ma guarda, em
-i do COl'rente.

Di pen a do el'viço por tel'em sido requi itados à
S. Ex. o r. General em Chefe, pelo Sr. Brigadeiro
Daviu Canabal'ro, afim de os empl'elTar na preparação
da defeza, que o mesmo r. Brigadeiro tem de apre
,entar no con 'elho ue inve tigação, e de guerra, a
que tem de r 'pondel', .ao· l'. Tenente-Coronel

imão Franci co Pereira, Major Alexandre do Ta _
cimento Frazão, Capitãe Manoel Fernanue' da ilva
e Antonio Mende' de Oliveira, que 'e achavão empre
.rado' no E'tado-maior da la ilivi ão O primeil'o como
A:sdente do Deputado d Ajudante-General, o e
gunrlo na qualiuade de Aj udante de orden' I o terceiro
como A i tente do Deputado do Ql1artel-me'tre Ge
neral e o ultim como Ajudante tle campo, em do
c rrente.

Licença concedida

Ao solJaJo d xtincto 17° Corpo Pro,i orio de
i. \" 11lria de Gu<u'da. . acionae' Belarmino ou

tinho da "iha, por um mez, em 7 do corrente.
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Aprel!len tações

Dos Sr; los Tenentes do Corpo de Engenheiros,
Antonio Eleuterio de Uamargo, Vicente Pereira Dias,
Sebastião Antonio Rodrigues Braga Junior e João
Luiz de Andrade Va conceUos, o primeiro em 7, o
segundo em 17, o terceiro em 20, tudo de Setembro
findo e o ultimo em 13 do corrente.

Nota correctiva

Os Sl's. Capitães do Corpo de Engenheiros ebas
tião de Souza e Mello e Francisco Xavier Lopes
de Araujo, apI'Sentarã~-seá commis 'ão de engenheiros
de te exercito em 22 de etembro findo, e não como
forão cla. ificados na ordem do dia de ~G 0.0 uito
mez de Setembro sob n. 18.

JOSE A~TONIO DA SILVA LOPES.

Tenente-Coronel Deputado do Ajuclante General.





Commallllo em Chefe do Exercito em oDerações na
Provillcia de S, Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL NA VILLA DE URUGUAY~A, 23 DE

OUTUBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 29

Manda S. Ex. o Sr. Tenente-General Barão de
Porto Alegre, CommandanLe em Chefe do ex ercito
dar publicidade ao re. uItado da in pecção de ande a
que se procedeu em 14 do corrente mez neste uar
tel-General, em sua presença, ao r. officiaes e pra
ças de pret de diver::;os corpo ; bem como a outra:
occurrencias abaixo tran:ct'ipta , para (Iue cheguem
ao conhecimento do mesmo exercito e tenMo a de
vida execução:

ReMul t:ndo da ln pecçiio de aude a que • pro
cedcu ne t Qllartel-Genel'"al CIO 14 do cor
('cnte fi z:

Do 'orpo de aude do Exercito:
. r. Dl'. l° 'it'urgião .Jaymc de Almeida outo,

mole. tia, bt'onchito capillar, cura\'el em dons meze ,
V. IV 21
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inhabilitado para o serviço emqvan to durar o trata
mento ; ob ervaçõe . A condições hygienicas de ta
povoação não e coadunão com o tratamento da mo
le~tia: portanto deve o in peccionado er tratado
fóra u'aq ui.

I ° Corpo de Voluntarios da Patria:
Particular l° Sargento Angelo José da Fonseca

Ramo, molestia, hernia inguinal do lado esquerdo,
parecer.-Incapaz para o erviço.

I° Cadete Hilario Augu to Teixeira Leite, mole tia
tuberculo pulmonares, incuravel, parecer, inhabili
tado para o serviço do exercitQ.

2~ Cadete FranClsco José de Carvalho Junior, mo
le tia, tuberculos pulmonares em fusão e hepatite,
incuravel, parecer.-Incapaz do . erviço do exeecito.

2° Sargento José Antonio Oliveira de Santa Rita,
mole tia, rheumatismo syphilitico, cm'avel em dous
mezes, parecer. -Incapaz do erviço emquanto durar
o tratamento.

4° Corpo de Voluntarios da Paria:
I ° Cadete 2° Sargento Sabino Monteiro ue Mello,

mole tia, anemia, cueavel em trinta dia, inhabili
tado para o e1'viço emquanto durar o teatamento.

Particular 2° Sargento Jo 'é Julio Enaak, molestia,
fractura mal consolidada da clavicula direita, incu
ravel, parecer, inhabilitauo para o serviço de sua
arma.

5° Corpo de Voluntarios da Patria:
'1'enente Quartel-me ·tre Antonio Caetano da Rocha

Braga, mole Lia duyido a, deye er recolhido ao ho 
pital afim de 'er ob en"ado.

2° argento Joio Rodrigue de Araujo iha Junior
mol e tia, articulação irregular das 4a, 5" e Ga Cal' ti
lagen costae com o termen, parecer, capaz elo er-
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VIÇO; observações. Contrahio a deformidade em tenra
idade e jâ e acha com elIa habituado.

Soldado particular João Nepomoceno de 'Souza,
molestia, hernia inguinal, curavelmediante operação,
parecer.-Incapaz do serviço, .

Dito, dito João Carlo de Abreu Rangel, molestia,
gastrite, curavel em um mez, parecer.-Incapaz do
serviço emquanto durar o tratamento.

26° Corpo de Voluntarios da Patria:
Tenente Francisco de Salle Paiva, mole'tia pneu

monia aguda, curavel mediante tratamento conve
niente, parecer.-Incapaz do serviço do exercito om
virtude da cre cida idade; observações. Apresenta
in licios de ter soffrido a mesma mole tia varia vezes.

2° Regimento de Cavallaria Ligeira:
Tenente José Bonifaqjo de Camargo, molestia, pneu

monia, cUl'avel m quateo meze , parecer.-Incapaz
do serviço emquanto durar o tratamento..

10° Corpo de Cavallaria de Guarda acional:
Capitão fi cal João de Miranda e Ca tro, mole tia,

pneumonia chl'onica, incura\'el, .parecer.-Incapaz do
serviço do exercito; observações. Jâ tem .offrido
varias recahidas.

Sargento ajudante José de Paiva Cunha e Lima,
mole tia, ga trite, curavel em um mez, parecer,-In
capaz do serviço durante o tempo do seu tratamento.

Soldado Domingo Antune do Prado. mole ti a,
duvidosa; deve ser recolhido ao hospital afim de ser
observado.

14° Corpo de CavalIaria da Guarda Tacional:
Capitão Jo é da Rocha Vieira, molestia hypertro

phia do ceração, incuravel, parecer.-Incapaz do ser
viço do exercito.

Tenente Quartel-mestre João Rodrigues Barcellos,
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mole tia, pleuri:ia, curayel em trinta dia, parecer.
-Incapaz do erviço emquanto durar o tratamento.

.230 Corpo de Cavallari':l, da G:Jarda Nacional:
')0 Sargento Jose Teixeira de 10ura, mole ,tia,

vermes inte tinae " curavel, .mediante o tratamen to
conveniente, parecer.-Incapaz do en-iço durante o
tratamento.

240 Corpo de Cavallaria da Guarda Nacional:
Alferes Simphronio Olimpio Barreto do lmaral,

mole tia, fractura no terço inferior do anti-braço es
querdo, luxações capuJo-humeral e humero-cubital
do me mo lado, parecer.-IncaIJaz do serviço do exer
cito' ob er,açõe. A luxações ão incuravei , por
mio terem sido reduzida à tempo.

4Go Corpo de Cavallaria da Guarda Nacional:
Aliere . Eduardo Soare L~al, mole. tia duvi lo a,

deve ser r~colhidoao hospital, anm de er convenien
temente ob. ervado.

47° Corpo de Ca-vallaria da Guarda acional:
Tenente-Coronel Demetrio Jo 'e Xavier, mole tia,

adherencia da pleura em con equencia de ferimento
do pulmão direito, incuravel, parecer.-Incapaz do
seniço do exercito.

11 0 Batalhão Provi orio de Infantaria de linha:
"lfere Epiphanio Manoel de Can-alho, mole tia,

empobrecimento do cangue; curayel em trinta dia,
parecer, inhabilitado para o eI" iço emquanto durar
o tratamento.

130 Corpo Provi orio de Cavallaria de GVlarda Na
cional :

Capitão Manoel Viri imo imões Pire, mole tia,
ga:trite chronica' cura,el em dou mezes, parecer,
-Incapaz do servi o emquanto durar o traiamento.
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Nomeaçi'ie@
Dos S1's:
Côronel João Antonio da Silycira, para commandar

a divi. ão de cavallaria di linada a fazer parte do
exercito contra a republica do Paragua}', em 19 do
corrente.

Coronel José Igllacio ela Silva Ourives, para com
ill:l.ndar interinamente a ta elivi ão na me~ma data.

Coronel Demetrio Ribeiro, para commanc1ar a la
brigada expeclicionaria, na referida data.

Tenente-Coronel Franci. co de Barros Miranda,
para com mandar interinamente a P brigada, ainda
na me'ma data.

Foi approíada em 10 elo corrente, a propo ta rIo
commando da ta divil>ãO, do Sr. Capitão Flaubiano de
Carvalho Prate, parrl. Assi -(ent do Deputé~do do
Quartel-me. tre General; do Sr. \.Irares Alvaro Pau
lino Leitão, para Ajudante ·de ordeu'; e do Sr. AI
fere rIo 99° Corpo Provisorio, Bonifacio da Motta
Martin. , para Ajudante de Campo, . endo que n. dou
primeiro' exerciüo iguae func õe junto ao com
rnantlo da P brigarIa de então. '

Igualmente foi aI provada em 19 do carente a pro
po ta do r. Ooronel commandanto da ta brirrada
eX}Jedicionaria, do SI'. TenenLe do 4° Corpo Provi
80eio, João Viciorino Filho, para As. i tente interino
do Deputado do Aj udante General e rIo r. Alfere:
da Gual'l1a Nacional da r erva de S. llorja, Joar[lIirn
Nogueira, para A . i8t nLe, tambem interino, rio Depu
tado do Quartel-me, tre General.

Lic~nçRS concedido@

Ao. r,
. Tenente-Ajudante rIo 6° Corpo Provisor'o de Oa-

•
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vallatia, João Alves Coelho de lVIoraes, por tempo de
dou. me,::e , em 13 do corrente.

Tenente do 130 corpo dito, João Adolpho da Fon
toura, por igual tempà, em 16 do corrente.

Tenente do 21 0 corpo dito, Ermelinda Machado
Leão, em 15 do corrente.

Alfere.· do 80 Esquadrão avul o ele Guarda Na
cionaes, Viúente Jo é d'Avila, por um mê,::, em 12 do
corrente.

rUfere. do lo corpo ele vo1untarios ela patria, Agos
tinho RibRiro ela Fontonra, por igual tempo, em 10
do c rrente.

oldado Jo é Joaquim Barcello, por igual tempo,
em 11 elo corrente.

Solrlado elo 1 o Oorpo Provisorio, Joaquim Soares
da Trindado J unior e Affon:o Soares de Anil rurle,
o~te por dez dia' e aquelle por um mez, em 17 do
corrente.

Dispensa do sel'viço

Soldado do extincio 170 (jorpo ·Provi.orio ele
Guarda acionae, Joaquim Antonio do \mal'al,om
20 do corrente.

JosE ANTONIO DA SIJ'-VA LOPES.

Tonen ie-Ooronol Doputado do Aj uclunte-General.



Commando em Cbefe do Exercito em oDera~ões na
Provin~ia de SI Pedro do Snl.

QUARTEL GENERAL NA VI LLA DE URUGUAYNA, 26 DE

OUTUBRO DE 1865

ORDEM DO DIA N. 30

o Exm. Se. Tenente- General Rtril-o de Porto
Alegre, Commandante em Chefe do exercito, manda
fazer publico não à a di. po. içõe do a\i. o do Mi
nisterio da Guerra datados de 7 do corrente mez,
como as diversas occul'rencia que se eguem, para
que chegando ao conhecimento do mesmo exercito,
tenhão a devida execução:

Por um avi o se recommendou a S. Ex. o r. Ge
neml em Chefe, emprega e como iajor' decommissão
na brigada ob o commando do Sr Coronel lIIanoel
Lucas de Lima, O, n. Capitão Dioni 'io Amaro da íl
veira, que pre tara serviço na reunião de praças
para formarem um e quadrão de cavallaria.

Por outro av'iso foi communicado ter ido nomeado
Tenente de commis. iro o Soldado Albino Uves de
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Oliveira O;:l."'tro o qual jà e apre entou à S. Ex. com
0') ,0luntaria por elie reunido.

Por um outro avi~o foi tambem communicado terem
ido nOllleado~ Alfere' de commi elo, o' inferiore

abaixo mencionado, para el'virem na referida bri
rrada do r. oronel Manoel Luca de Lima, ou el'em
convenientemente empregado como S. Ex. o Sr. Ge
nera1 julaar mai' con,eniente:

lo arlTento Tri tãoBueno e ilva.
Dito amanuen e Joaquim Pereira de Queirós.
Diio dito ully Jo é de ouza."
')0 Dito dito Yictor Torre .
Dito Ari,tid ~ Amaro da ilveira.
Dito An onio Ignacio Borge .
Dito atão Gon ah-e~ Dia .
_-\inda por outro avi 'o, foi declarado que ficara lO

effe1to a parte da Ordem do Dia n. 10 do Gabinete do
lUe mo Mini-teJ.io l'elati,a à licença ~em ven imento'
concedida ao apitão d 16 corpo de ,0Iumario_ da
patda, contifiuando em ,igor a di~po'ição da rdem
do Dia n. - 11ue conceJe ao m mo apít.<.1o uma li
cença de tI' ' meze' c ill 'a1do e etap'l, para irat.;u'
de ua ,aude onde lhe con,ier.

NOllleação

Foi n meado collmandaute da lTuarmça de'ta
,illa, o f. Tenen oronel Aao~rinho Jla.ria. Pi u t

em I do corrente

Exoneraçõe..

Do I'~.:

Tenente- orouel Feliciano Ribeil'o de _\lmeida., do
comUlando da dita auarniçã .por ha,el' pedido, e em
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cujo exercicio se con el'VOU de de 27 de Sctembf'o
findo, em 18 do corrente.

Alferes de commis Ia do 5° corpo de vaI untarias
ua patria Antonio Joafluim de Oliveira, tambem por
haver pedido, em 23 do corrente.

Tran.ilrerencins

Do 1°Sargento Virissimo Teixeira Bra iI e Soldado
I raeI Antonio de Jesus, do 29° Corpo Provisorio de
C,wallaria da Guarda Nacional, para o e.quadl'ão de
Sant'Anna do Livramento, em 21 do corrente.

Licença!;! concedidas

Ao Sr. Tenente do 4° Batalhão de Infantaria da
Guarda Nacional Manoel Marques de Figueiredo, por
tempo de um mez, para trat:lr de seus interesses, em
21 do corrente.

1° Sargento d t Comp"whia de Transporte Maxi
miano VieirJ. de Carvalho, tambem pOI' i"ual tellll'o
e p:l.ra o mesmo fim, em 21 do corrente.

DIspensa do serviço

Ao r. Alferes do 24° Corpo Pro,i orio de CavaI
Iaria da Guarda acional impltronio Barreto do
Amal'al, a vista de eus padecimento, provarIas em
junta de aude, em 21 do corrente.

oldado do 4° Rttalltlo de Infantaria da Guarda
:'olacionaI Caetano Manoel do Na 'cimento, por ua
avançarIa idade. em 21 do corrente.

Finalmente, o mesmo Extn. r. General, manda
fazeripublico para que a todo tempo con. te, o, nomes
dos Sr' orficiaes do 4° e 5° Regimento ele Cavallaria
Ligeit'a (lue, convidados pelo seu respectivo comrnan-

v. W ~
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uante interino o "'1'. ~htjor J010 aLino ue "',llupaio
1\1en11a Ihrreto, para 'e adiantarem da yiagell1 em
qu Yinlüu de fazer, Js modo a terem tempo de a'-
i ,til' à tOlL1ada da praça desta ,illa, quando ainda de

po ,e della a di,i ao paragua.ra, aceitarão e con
,ite e para aqui e dirigirãO immediatamente, como
daquelle que e reeu 3orão a e e de,er pelo que não
a :i rirão á ua rendição.

Relação dos otliciaes que se apre!!'entarão eDl
t.elllpO aí l'rente desta villa p:u'a coadjuvareUl
o exerci tu no ataque que se pretendia dar ao
iuhnigo.

DO -10 REGL\lE1\T

o 1".:

Alfer Ajudant Antonio' Dclphim Leite de
erqueira.
Alíere' ecretario Jo,' jrruacio Pire~ da Fortuna.

apiL<le "llanoel ,-\lltOllil Rodrigue JUlliol', arlo:
Franci 'co Cardo 'o e Jlauocl I odriCTIl de Uli, ira
,'ena,

Tenente Dionl'io .-\0101'.
Alfel'e Franci:co de a tr Cauto e :M 110 Ana-

nilli3 Pereil" !tl'i, pim de ,-<'coucello, Luiz lr') lrie1
de P;ü,'a Egidio de li,eira Prad

DO 5· REGllIE,'TO

_ judan João d, il,a B-u·boza.
.·\.lf~r uarlelllem'e Ant ui _'ii: 1-\1

a iiães.\.n n' FI" ci" de '; ,'tilho
Pac e' de Azambuja.

Tenen e TI I'jrro, 'un 'Gaha ,
el' 'Jo:' Jo' uim de Andrade" - ,8' "ilh .
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Relaçüo do~ ofUciae"! que l;\e r"ecu"lar"üo. acom
panhar o seu COJ'lIlDl.lndant.e e camarada...
p:lra tomar' parte com elles na tomada desto
,'llIa.

DO -10 REGDJE.''fO

r. Oapitão Olemente Jo. é de Araujo.

Q' Sr.:
Oapitães Antonio de Souza Severino e Francisco

O1into de Oarvalho.
Tenente Germano Jo. é da Roza.
\.lferes João LuÍ7. da Oo.-ta, Daniel de Leli' Go

linho, Julio Oezar Oarneiro da Fontoura e :\1e:. ia .
Jo é de Freitas.

JOSE' A:\'TO,,"lO DA lLV.-t LOPE..

Tenente-Oeronel Deputado do Ajlldante General.





COllllnango em Chefe do Exercito e1l1 oDerações na
Provincia Iln S, Pedro do SnL

QUARTEL GE ERAL NA Y1LLA DE UROGOAYANA, 29 DE

OUT BRO DE 1 65

ORDEM DO DIA N. 31
S. Exc. o Sr. TenenLe General Barão de PorLo

Alegre, com mandante em chefe d ex rei to, manda
fazer pub1ico para conhecimento do me mo exerci Lo,
afim de que tenhão a devida execução, a' di po ições
contida' nns avizo do Ministel'io da Guerla abaixo
tran ·cripto.' e outras occurencias que e seguem:

Com o aviso de 6 lo corrente, foi enviado o con
tracto feito com Orlando Franci co da ilva, para
servir na qualidade de pharmaceutico de te exercito.

Por avi o de 7, foi ordenado fizesse seguir para a
cidade do . legrete, 60 pri ioneiro de guerra para
gua)'os, competentemente acompanhados.

De 8, foi communicado ter sido nomeado Alferes
de commi ão Libinio José de Jeneze., em recompen a
do sel',iço que tem prestado, sendo empregado em
um dos corpos deste exercito.
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Da mesma data, foi igualmente communic:1do que,
na :\1age:tade o Imperador houve por bem, por de

creto de 7 do corrente, u pender de eu re pectiyo
po to durante o con elho de guerra a que vão 1'e
ponder, os Srs. Briga.deiro honorario Da,id Cana
barro e Coronel Antonio Fernande Lima, aquelle
do commando superior da Guarda Nacional do mu
nicipio de A.legrete e Sant'Anna do Livramento, e
e te da do municipio' de S. Borja e ltaqui,· e igual
mente durante o con elho de ive tigação que o deve
preceder.

De 1:2, foi tambem comunicado ter sido ne sa data
concedida a clemis ão, que pedira de Tenente de com
mi ão do 28° Batalhão de vaIuntarios da patria, o
Sr. Alferes do corpo de caval1"aria da capital da pro
vincia de Santa Batharina Franci co Damos Schu
tel.

De I' , foi ainda communicado que ne a data, con
cedera tre" meze. de licen a ao Sr. Tenente do corpo
n. 26 da Guarda Nacional Viciorino Filho, afim de
go 'al-a onde lhe fór conveniente, á. vista do cu mào
e tado de ande.

NODl.eações

Do r.:

Tenente Coronel Feliciano de O]iyeira Pre te ,
para commandar interinamente a la Brigada, em ')1
do corrcnte.

Tenente Coronel Apolinario de ouza Trindade,
para commandar tambem interinamente a 4a Brigada,
na me ma data.

Tenente Constantino Antonio evero, para Capitão
do 3° corpo provi 01 io de cavallaria da Guarda Na-
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cional, em attenção aos bons erviço.' anteriormente
pl'e tado e ha HH' ell1 Dezembro uo anno prox imo pas
sado reun iuo oi ten la e tan Las p r..tças l;om as quaes
e formara. a 1" comp mhia do 4(j° corpo efl'edivo da

mesma guarda, em 2-1 tIo l;orrente.

Forão approvadas

As nomeações feita pelo Sr. Ou1'onel cOll1manf!an te
interino da le. tIi visão, do Sr. Major da Guar la. ~a
cional Virgilio Alipio ele Figueiredo, para is.'isieute
do Deputado do QU"lriel-Mestre-General, cm cujo
exercil;io se a(jhava j unto ao com manrlo da 1u. Brigada;
uo Sr. Alfere eh ~4° corpo pl'ovisorio João de Oli
veira eve', para ajud,mte de ordou , cujo eXf'r0icio
tinha na referida le. Brigada; do Sr., Alfere. da
Guarua Nacional João Taval'e Leiria, para aj udantc
ele campo; do 2° Sargento João Ollr.ri 'ostamo H.ibeiro e
Forriel Lycurgo .J o. é i\{oreim, e. te para aman uome
d:t Repartição do Aj udante General e arruei le ela do
QUGl.riel-JIestl'e-Geneol, junto ao referidJ cOllllllaurlo
da la divisão, em 22 do corrente.

NUlneraç.:ies de COI'POS

Os corpo de Guarda. acionaes n . 3, 24 :cô e1'-
fectivo::;, 3°, 19° e 2,/0 provisorio.', toma1',LO à nume
r<lção, o primei:o ele 7°, o .egundo de l°, o t reeiro
ele 4° o quarto de 5°, e o exto de Go, sendo reuniuos
o elfactivos n', 40 e 47 quo fOrmtll'lLO o 3· COl'PO pro
vi orio, com os seguinte ofikiae, em 24 elo cor
rente.

Estado-lDaiol'

Sr'.
Tonente 001' n I l;omulanclante Joã.o Frand 'co

Jardim.
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Major Antonio Jo é Mach:ulo de Oliveira.
Tenente ajudante Jo~o Olavo Carneiro da Fon

toura.
Alferes Quartel-Me tre João Soares de Lima.
Dito Secretario Marcos Ferreira de Araujo Car-

doso.
Ditos porta estandartes Julião Antonio da Silveira,

Jose Pereira de Macedo e Franei. eo Antonio de

Souza.
1" CU:\lPA~HIA

Capitão Constantino Antonio SJ\ero.
T nente lexan Ire Paim de S.1uza.
Alfer'e. Franci co Maria Freire e Fontoura.

2" COMPANHIA

Capituo José Gabriel de Oli\ eim.
Tenente Antonio Teixeir.t Cabral.
Alfere::; Galv.:io de ouza Bueno ..

33 CO:\1PANllIA.

Capitão Manoel Roclrigue de AthaJ'cle.
Tenente Abrilino \.polinario de Monte..
Alferes Tristão Gome' PllltO.

43 COMPANHIA

Capitão João da Silva Purto Filho.
Tenente S.tlvador Antonio Pire.
\.1(ore' Leonardo JO'8 Rodrigue.

5" COMPANHIA

Capitilo Bonifaeio José Obrispim.
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Tenente Franci co Pinto ua Fontonra.
:\.lfercs João Cardo o de Oliveira.

6~ OOMPANHIA

Capitão Jos Candido da Silva.
Tenente Pedro José Rodrigues.
Alferes Ràfael Soar de Canalho.
Ficão considerc1.do::; adrlidos por ex.cederem do e

tado completo :
Os Sr". :
Capitães André Ayelino de Andrade e Flaubiano

de Canalho Prate '.
Tenentes Antonio Caetano Vieira, Delfino Rodt'Í

gnes Souto, Jo. e Alve Ferreira Marinheiro, Zeferino
Lopes da Rosa, Candido Silve'tre de Sant'Anna o
Firmino Soares Leal.

Alferes Cesario Ah'e de Oli \'eira, Ed uardo Soares
Leal, Joaquim J0'38 Teixeira e Pulciano Souto Menna
Barreto.

Dito Secretario Julião Antonio Garcia Junior.
Dito porta e ·tandade Jo.,e Pereira Vianna.

Organlsação de COl'pO

Em 7 do corrente foi organi 'ado o corpo de Pon
toneiros e nomeado para seu commandante o r. Ma
jor honorat'io Maximiliano Emerick, senllo composto
das tre companhia, pontoneiro., sapadore' e faxi
neiro com o. eguiute' officiaes :

l" OOMPANIlIA DE PONTO, EIROS

Os Srs.
2°8 Tenente' Antonio da Rocha Bezorra C.L\·alcanti

e C:1rlos Eduardo Saulniel' de Picrrc-levôe.
v. lV 2.'3
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2" COMPANHIA DE SAPADORES

o rs.:
lo Tenente Antonio Candido Salazar.
20 Dito Emilio CarIo Jourdan.

3" COMPANHiA. DE FAXINEIROS

Capitão José farIa Eduardo.
Tenente T1e1e foro José eh Silva Borge .
Alferes Antonio Rafael Floquet e Paum Jo é do

Lima.

JoSÉ ANTa !O DA SILVA LOPES.

Tenente Coronel Deputad( de Ajudante-General.



COillillando Bill eh BfB do Exercito Bill oDBra~ÕBS na
Provincia dB S, Pe(lro (lo SnL

QUARTEL GENERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, l° DE

NOVEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 32

S. Ex. o Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre, commanclante em chefe do exercito, mand:.L
dar puLlicidade não. ó li. di po. ições dos aviso' do
ministerio da guerra, abaixo declarado., como á oc
cOITencia. que se seguem, a fim de que chegando ao
conhecimento do me mo exercito, tenhão o devido
cumprimento:

Por aviso de 12 de Jovombro findo, foi communi
cada terem sido nes a data exonerado. como pedirão,
o rs. Alfere de commi.. ão Augn to Lanc1ulpho da
Rocha Medrado e Tito JOtié Vieira, este do 3'~0 corpo
le vo1untarias da patria e aquelle c10 29°, tamhern de
voluntarioso

Da mesma data, foi tambem communicaclo haver
expedido as necessarias ordens li. presidencia desta
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provincia a fim de ser c cuso do soniça, a sargento
vago me tl'e do 29° corpo ele voluntarias Jo é da iIva
Bastos, vi to tel' sido julgado incapaz de toelo () ,cr
viço em consequencia elo . eu mão e ·tado ele audo.

De 13, foi igualmente communicado ter ido ne 'ia
data, deferido o roquerimento do Sr. 2° cil'lJrgião do
corpo de saudc do exercito Dr. João Pedro de Aguiar,
pedindo para consignar ii ua familia na provincia
da Dahia, a contar do 1° de \.gosto ultimo, quantia
de 100$000 men ae, além do soldo de sua paten te,
tendo á tlle ouraria de fazenda daquella provincia
expedido ordem para fazer errecti va a mencionada
consignação.

Demissões do se."'iço .uilitllr

. Ao Srs. : •
Alferes Antonio Gomes Ribeiro de AvellarvVernek

e João Gome'> Ribeiro de Avellar Werneck, ambos do
19° corpo ele voluntarios da prtria, por haverem pe
chdo, em 30 de Outubro findo.

Dispensa do ser,riço

Ao cidadelo Candido Jo. é de Camal'go Ribeiro, da
commis ão de cirurgião em que se achava no -1:0 corpo
de ,oluntario' de ca, allaria da guarda nacional,
de de 10 de Julho uI ,imo, por não ter as habilitaçõe.
exigidas por lei· para continuar nes e exercicio, cm
26 de Outubro findo.

Ao r. Tenente reformado da guarda nacional JO::ié
Rodrigues da Siha, como pe lia, na mesma data.

Ao l° Sargento do 4° Batalhão de Infantaria ela
Guarda Nacional Zeferino Pereira da Silva, até e
gunda ordem, em attenção â., razões allegarla pOl'
lla mai e C0111 provada pela informação do Sr. 'I;,e-
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nente-Coronel commaMlante do dito batalhão, em 28
de Outubro findo.

Ao 2° Sargento do 21 ° Corpo Provisoria da Guarda
Nacional Amaro de Lima, vi to eomo jà enio na 1"
linha por mais de 9 annos, e achar- e em destaca
mento de~de Janeiro do corrente anno, sendo casaelo
e com seis filho , em 24 de Outubro findo.

Ao Soldado do 4° Batalhão ele Infantaria da Guarda
Nacional José Felix da Si!va, visto ter provado ser
esil"angeiro, na mesma data.

Ao Soldado do 11° Corpo Provisoeio de Cavallaria
ua Guarda Nacional Ju to Ca tal' Uêlo, pelo mesmo
motivo, na referida data.

Llcença8 concedidas eID 24 de Ontnb["o findo

Aos. Sr . :

Major do 27° Corpo Provi orio de Cava11aria da
Guarda Jacional Manoel Barreto Pereira Pinto,
para esperar sua reforma que requereu ao governo
imperial, visto ter sido em inspecção de sande julgado
inhabilitado para o 'erviço; como se fe~ publico na
Ordem do Dia eleste quartel general sob n. 25, na
villa de Sant'Anna elo Livramento.

Tenente do 21° corpo dito Ma.noel BartisLa de
Freita , por 15 dias.

Alferes do mesmo corpo Adolpho Telles de Souza,
por 20 dias.

2. ° Sargento da guarda nacional ela reserva addido
ao 29° corpo provisorio da me ma guarda, José Maria
de Souza, por 15 dia.

Dito addido ao referido corpo 29° Pedro Alexan
drino de Me110, por 1 mez.
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Cabo d0 e quadra do ')2° corpo provisorio de ca,al
Iaria Basilio Teixeira Bra, il, por 20 dia.

Dilo do 2.3" dito Cyrillo Càrrêa Leal Fama o, por
igual t mpo.

Dito do 2Uo dito José Ricardo da ilva, por 15 <lia..
S~ü<lado do ~lo dito, PatriclO José Flore" por 15

dias.
Dito do 93° dito, 100uacio do Santos Carpe', por 20

dia .

NOUleação

Do 2° argento do Batalhão de Engenheiro Emilio
Carla Jourdan, para Alfore' de commi ão da com
panhia de apador , em 5 de Outubro findo.

Finalmente, o me mo Exm. r. General em chefe,
manda declaral' que o Sr. Capellão Ca.pitão de com
mi.. <lo paf1t'e ,Joaquim Lopes RodriO"ues, acha- e em
efiectiyo eniço do eu ma i teria de de 25 de Ago to
ultimo.

.Io E A:\TOKIO DA. ILYA LOPES

Tenente-voronol Depu aclo do .\.judante General.



Commando em Chefe do Exercito em oDerações na
Provincia de SI Pedro do SnL

QUARTEL-GE ERAL NA VILLA DE URUGUAYANA, 4: DE

NOVEMBRO DE 18G5.

ORDEM DO DIA N. 33

Para cOllheeimento e devida execução da parte do
exercito, manda S. Ex. o r. Tenente-General Banlo
de Podo A.legl'e, cOJlll11anclau te em Chefe, pu bliear a
di. po içõos do.' dou. aviso. de 21 de Outubro findo, e
bem a 'si m as demais occurrencias abaixo mencio
nadas:

O Exm. Sr. Mindro e Secretario de Estado dos
Negocios da Guerra eOlUlUunieou ter ordenaclo que
seguisl'e da cirh.de de Jaguarão, (luanto ante I a I'eu
nu'-se a a to exet'l~ito, o Sr. Aliare ele c0rnmi' 10

Belmiro Vieente de Al':wjo Campo" onde 'erá empre
gado conforme fôr mais con reniente; bem eomo q li

fo se e ouso do 'erl'iço o . nluado do 4° 1 agimento de
cavallaria ligeira, audiJ a 3" eompanhia avulsa da
Guarda lacional em de 'tacamonto n'aquel1a. ciuade,
Mannel Ignacio da· Fan 'eca, por i I' sido julgado in-
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t;J.paz para o me'mo crI"iço, na in pecção de audú
lorllue pa . ou.

N"osnenções

Do cidadão João Antonio da Si,a Braga, para Al
feres de commi' ·tio, ele enuo ser empregado na guar
nição do Alegrete, em 3 do corrente.

Do argeuto-ajudante Franklim de Oliveira Lima
c lo Sal'gento João Antonio de Barrol'; Lal:erda, para
Amanuen e da Repartição do Ajudante General junto
U e'te Quartel-General, em 10 de Outubro findo.

Foi ápprovada :
A propo ta feita pelo r. Tenente-Coronel com

mandante interino d.1,2a brigada do Sr. Alfere do
180 COI'})O Pro,isorio de Ca,allaria da GuarLla a
cional, Domiciano JO'é Martin, para Ajudante de
onlen' do me mo comma,Illto, em 2 do corrente.

Dispen8a do serviço
1

Ao 2') argento do ')1 0 corpo dito Va::-co Franci 'co
de Ya concellos, por er capataz do Sr. Capitão An
tonio Adolpho da FODtgura Charão, que foi fazer
parte do exercito contra a republica do Paraguay, em
1 de Outubro finuo.

Cabo de e 'quadra do 11 o dito Elias RodriO'ue de
~Iiranela, não ú por ter pr yaclo que t m a eu cargo
ai irwão, orphão ,com por . er aleijau da perna
dlreita em lodo corrente.

ldado d -:lo Batalh:1O de Infantaria da me ma
O'uul'da aebno :\Ian el do ~a cim uto yi to ler. 01'

yido :1n teriol'mente no exercito e contar mui' ti :iD
anno de idade em ')0 de Outubro findo.

Dit do referido batalhão de'tacado no _Uegr t ,
João Pedro Krug em attenção a' eu, mào e tado de
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saude, pelo que foi qualificado na reserva pelo re 
pectivo conselho, como por/ter em erviço activo seu.
dous unicos irmãos.

Trarulferencias

Dos Srs:

Alferes secretario Pacifico Ignacio de Carvalho,
para a fileira, e Joaquim Marques da Cunha Pinto,
ambos do 5° corpo de voIuntarios da patria, para
aquelle e~ercicio, em 19 de Outubro fiudo.

1° Sarg8nto João Jo.sé Duarte, do e quadrão do
Passo-Fundo para o 6° Corpo Provisorio, na me ma
data.

2° Dito Venancio Mathia. de Azevedo Sobrinho,
do 3° Corpo Provisorio para o 4° Batalhão de Infan
taria da me. ma guarda, em 2 do corrente.

Uabo de esquadra José Eloy Maciel, do 18° corpo
dito para o II° da mesma denornjnação de gnarnição
na frontoira de Sant'Anna do Livramento, na mesma
data.

Ditos Antonio Lourenço da SiIva Lerina e José
Lourenço da Sílva Lerina do 6° para o 5° am bos pro
vi.ol'ios, em 19 de Outubro findo.

Licenças concedJdas

Ao' Srs.
Capitão do 13° corpo tlilo l\lanoel Viri'sirno unoe

Pire, por tempo de dou. mezes, para tratar de 'ua
saude, li to ter a junta que o inspeccionou em H de
Outubro findo, declarado .oU·rer ga trite cl1l'onica e
achar-se incapaz do serviço emquanto durar seu tra-
tamento n'aquolle tempo, em 3 do corrente.

Dito do 18° dito João Antunes de Moraes, por um
V. IV 24
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mez, para tratar de seus interes es, em 19 de Outubro
findo.

Tenente Hortencio Alves do. Santos, do referido
180 corpo, por igual tempo, e para o mesmo fim,
ne sa <lata.

Alferes do 130 dito Bathazar Alves da Fontoura
Riquinho, pelo mesmo tempo, na referida data.

Dito do 21 0 dito Antonio unes Ooelho, por vinte
dias, em o lodo con'ente.

Dito Porta-e tandarte do me mo corpo 21 0
, Simüo

Rodrigue de Oliveira, POl' um.mez, em 3 do corrente.
2° Sargento do referido corpo Themotheo da Sil

veira Vargas, por vinte dias, na mesma data.
Oabo de e quadra elo l° Batalhã.o de Infantaria da

Guarda Nacioual Boaventura Oamillo de Barro ,por
15 dias, em o l° do corrente.

Soldado do 4° Oorpo Provi 'orio de Os.vallaria Li
b. ..lia Antonio de Souza, por vinte dia, em 19 ele
Outubro findo.

Dito do 18° dito Laurinda Pires Vieira, por igual
tempo, em 3 do corrente.

RecUficaçãea

Os Srs:

Ooronel João Manoel Menila. Barreto, Tenentes
Jo. é Joaqnim Menna Barreto, Luiz José Ferreira
Juniol' o João Pedro Oonêa, este dous do 90 Bata
lhão de Infantaria, Damião José de Souza Guimarã.es
e Quartel-me. tre do 5° corpo do vaIuntaria da pateia
. ntonio Oaetano da Rocha Braga; A.lferes Antou ia
Adolpho da Pontoura Menna Barreto e do 11 ° Batalhão
Provi orio de 1" linha João Jo é Ferreira da Fonseca
e Xilderico qicero de 'l..lencar 'l..raripo; as istirão à
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rendição da forças pa.ragnayas ne ta vma em 18 de
Setembro uILimo; não tendo seu' nomes sido mencio
nados na ordem do dia deste Quartel-General de 7 de
Outubro findo sob n. 23, por não ter podido o re
ferido Sr. Coronel dar a relaç~o dos Sr. officiae
de que se compunha o .eu estado-malar, em con
sequencia de haver seguido logo depois em com
missão até S. Ga.briel, e os demais officiae por não
erem enião incluidos nas re pectivas relações, sendo

qne o peimeiro commandava uma brigada de in
fantaria de guardas nacionae , o segundo como aju
dante de ordens do mesmo ~commando, o torceiro
como empregado na 1" di.-i. ão, oquarto como en-

. carregado do deposito do artigos bellico do exer
cito, o sexto na qualidade do encarregado da ba
gagem do dito 5° corpo de voluntarios da patria, o
etimo como ajudante de campo do dito com mando
de brigada, o oit,avo a bordo do vapor de guerra
Onze de hfnho onde se' achava doente desde 7, lo
dito IDez de Setembro e o ultimo na fileira do eu dito
batalhão.

JOSE ANTONIO DA SrLVA LOPES.

Tenente-Coronel Deputado do Ajudante-General.





COillillando eill Chefe do Exercito eill operações na
Provincia de SI Pedro 110 SnI.

QUARTEL-GE ERAL NA VILLA DE UROGUAYANA,.9 DE

NOVEl\1BRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N.34
De ordem de S. Exc. o Sr. Tenente-General Barão

de Porto Alegre, commanc1ante em chefe do exer
cito, puhlicão-se a di po içõe' e occorrencias abaixo
tran cripta, a fim de que chegando ao conhecimento
do mesmo exercito, tenhão a devi la execução:

NOlneação

Do Sr. Tenente-Coronel Apolinar'io de Souza Trin
dade para commandante desta fronteira, em cujo
exercício, entrou nesta data.

Dispensa do serviço

Ao Sr. Major reformado da guarda nacional Do
mingo Jo é Ribeiro, que el'via como fiscal do 20°
corpo provi orio da mesma guarda, por hayer pediJo,
em 7 elo corrente,
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Cabo ele e quarlra do 40 Batalhão de Infantaria da
Guarda Nacional Antonio Ferreira Sampaio, em at-'
tenção ao que lhe requereu eu pai, visto, que alem
de bastante idoso, soffre de sua saude gravemente e
tendo a seu cargo numerosa família e orphão., seus
unicos quatro filhos varõe achão-se no serviço, tres
no referido batalhão e um no 23° corpo provisorio,
em 4 elo corrente.

Soldado elo esquadrão de' Sant'Anna do Livra
mento, Jose Valdomiro da Costa, por sel' e. trangeiro,
em 8 do corrente,

Dito do referido corpo 290 Domingos Jo e Ribeiro
Filho por ser aleijado do braço esquerdo, na mesma
data.

LJcença!l'l concedida!l'l

Aos Sr '. :
Capitão do e quadrão de Sant'Anna do Livramento

Severino Antonio Lopes da Silva, por 30 dia , em 8
do corrente.

Tenente do cor~ o provi.orio da guarda nacional
Firmino Soares Leal, por 2 meze , em 4 do corrente.

Alferes ecretario do 370 corpo eifectivo da guarda
nacional, addido ao 29 0 provisorio Apolinario Jose
Sanhudo, por 1 mez, em 7 do corrente.

Alferes do 250 corpo de voluntarios ela patria
Joaquim Carlos de Abreu, por 3 mezes, à vi ta da
opinião da junta de saude que o in pecionou em 7 do
corrente, a qual julgou-o inhabilitado para o erviço
do exercito por offrer de hepatite hronica, em 8 do
corrente.

Cabo ele esquadra do 80 esquadrão elo Pa so Fundo
Porfirio Bueno de Souza, por um mez, em 7 do cor
rente.
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Soldado do 4" Batalhão ele Infantaria ela Guarda
Nacional Placido Duva1, por igual tempo, em 8 do
corrente.

Tempo de serviço em destacamento aOI!! 8 ..~.
o'liclaes do 4,' corpo de volunt.... rios o.'goni
sado no EMtado O.·lentol:

Tenente quartel-me tre João iaximo Pinto da
Fon. eca, clesele o lo ele Junho ultimo, exercencl0 a;;
funcçõe ele ecretario de a d'üa a 31 ele Ao"o:to.

Alfere porta-e tandarte Manoel Francisco da
Silva, de de o lo de Junho.

Oapi~iIe;; Jose Antonio da Rocha, Odando Rllbim
ele Medeiro e João Martins de Oliveira, de,de 17 de
Maio.

Tenentes Manoel Oabral ela. Silva, Jo:é Antonio
Gonçalves Franco e Manoel Antonio Oorrêa, e ·tes
el .ode 17 de Maio e aquelle em o lo ele Junho, de. de
quando exerceu a' funcções de quartel-me tre até 31
ele Ago to..

Alf~res João Fortunato ela Silva, Domiciano José
ele Borba, Anrião Antonio de Abreu e I mael Jo:é
de Menezes, todo: de.'de 17 de Maio, excepto o Al
fere Adrião que e apre entou em o Iode Junho, de
cuja data até 30 de Setembro, exérceu a fllncções d
ajudante.

Finalmente, :S. Exc. o Sr. General em chefe, auto
ri ado pelo Exm. r. Mini tro e . ecretario ele e taclo
do, negocio da guerra, manda em nome de SU \. MA
GE 'fADE O IMPERADOR louv~r e agradecer ao
(listincto cidadão. o r:. Francisco Ferreira de Oa. 
tilho e S.'Ll vador Martins França, não só pelo dona
ti.o que fizerão, e te de 300 e aq uelle de 350 ca_
valIa', para montaria da divisão sob o commando do
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Sr. Brigadeiro honorario José Gome' Portinha, como
por terem posto ii di po~ição do governo imperial
tudo quanto possuem, notanclo- e ainda mai que o
'egundo uestes dignos brazileiro" desde que sorUJe da
invasão do inimigo ne ta provincia, Iôra incansavel,
já auxilian lo o Sr. Tenente-Coronel José Bemar les
Fagunde commandante do 40· corpo de cavallaria
ela guarda nacional, para com mai prestesa r-ealisar a
reunião elo dito corpo, já mandando um escravo seu
fazer lança para a·' praças desse corpo, e finalmente
sub 'crevenrlo com outros cidadão.' para fardar di
ver'as praças do me, mo corpo, sendo que alguns
des es cidadão como Pedro Angelo Gonçalves dei
xarão o balcão pela bigorna, para fabricarem as
lança nece arias para toda aquella força,

JOSE ANTONIO DA SILVA LOPES.

Tenente-Coronei Deputado do Ajudante General.



Commando em Chefe do Exercito elll oDera~ões na
Provincia de S, PBllro do SuL

QUARTEL-GENERAL NA VILLA. DE S. BORJA., 12 DE

1 OVEMI3RO DE 1865.

ORDEM DO DIA N 35

S. Exc. o Se. Tenente Geneea1 Barão de Porto
Alegre, commandante em chefe do exercito, manda
fazer publico o que abaixo e tean 'cre\'e para conhe
cimento do me mo exercito e ua devida execução:

Gabinete do Ministre da Guerra. -Alegrete, 7 de
Outubro de 1866.

111m. e Exm. Sr.-Expeça V. Exc. as com'enientes
ordens afim de que ejão di. pensadas tio serviço de
de. tacamento as dilferente<; praça', con. tau teR da
r 1ação junta, e que e aehão na. enfermaria do Ale
grete, incapazes do serviço em consequencia tie feri
mentos recebidos em combate, facilitando-o e os meio.
do tran porte ao do lo corpo de yoluntario para no
côrte do Rio ele .Janeiro, e ao elo' corpos de Guardas
1 acionae. ele ta. provincia, para os lugares de sua

Y. IY 25



- 194-

residencia, devendo cada uma das mesmas I raças,
embora di pemadas do serviço, perceber o soldo e a
etapa ate que SUA MAGESTADE O IMPERADOR
se digne renumera-la ",

Deo.. Guarde a V. Exc.-Angelo lJioni;; ela Silva
Fe}·}'a::.-A S. Exc. o SI'. Tenente 'General Barão
de PaI" J-ll.egl'e.

Relação nOIDlnal de -alguluu!!! praças exlsten
te!!l na enf'eranlria nlilitar da cidade (le Ale
g.·ete. e que se aehão Inutilisadas p~\I·a o ll!er
,'iço e.n cOlllsequincia de gra"es f'e.·ituento_.
recebido!!l en.. cOlubate.

lo Corpo de VoJuntario da Patria."
Cábo de e quadra Felix da ilva Braga. Ferimento

por ;ll ma de fogu no anti-braço direito, em combate,
determinando embaraço nos Dlodm0ntos das articu
lação' elo punho e phalangiana.:.

Anspeçaela Luiz Mende 1 ibeiro, Ferimento por
arma ue focro no 1Jl'aço uireito, em combate, deter
minando aleijJ.o do me mo braço.

Soldado Franci co Feliciano da Silva. Pêl'da do
braço direilo por amputação, em con 'equeuGia de fe
rimento por arma de fógo em combate.

Dito João Pedro de Souza. Ferimento por arma de
fogo na articulação scaplllo-ltumeral, em combate,
determinando embaraço nos movimentos da mesma
articllla(:uo.

:~o B-üalhão de Infantaria da Guarda Nacional.
oldada Jo..6 A.ntanio de uza. F8rimento por

arma de fogo na. dua' pernas, em combate.
30 C01'PO de Canllaria da Guarda Nacional.

olJado "Manoel Antonio de Mato. Ferimento por
arma le fogo na perna e querda, eill com1Jate, deter
minando aleijão da me ma.
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go Oorpo de Oavallaria da Guarda Nacional.
Soldado S:1nt'lago GarGia Pereira. Ferimenio por

arma de fogo nas duas pernas, em combate.

11° Oorpo de Oavallaria da Guarda Nacional.
Sollhuo Francisco Antonio Vieira. Ferinlento por

arma ele fogo na perna esquerda, em combate, deter
minando aleijão da me ma.

19o Oorpo de Oavallaria da Guarr!a Tacional.
Soldado Francisco de Souza Fagunde.'. Ferimento

por arma de fogo no braço direito, em combate, de
terminando aleijão do mesmo.

Dito Basilio Gomes da Silva. Ferir1wnio por arma
de fogo na hoca, em combate, determinando pêrda da
subo tancia mu cular, o,'ea e dentaria.-Alegrote, 7
de Outubro de l865.-1lntonío Jose do Amaral, Oa
pitão official do gabin te.

Provincia de S. Pedro do Rio Grande do ul.
Palacio do Governo em ParLo-Alegre, 23 de Outubro
de 1865:-Illm. e Exm. Sr.-Pa, o às mão. de V.
Exc. para o fins conveniente, a cópia inclu a do
acto. desta data, pelo qual nomeei provi oriamente
os offi iae' para o esquadrão de cavallaria de volun
tario ao man(lo do iYlajor Franci. co Roque de ouza.

Deo'> Guarde a V. Exc. Sr. Barão le Porto-Ale
gre, commandante em chefe do exercito em opera
ções ne ta pl'ovincia.-Yisconde da Boa-Yista, pre
idente e comman :la.nte da. armas interino.

Cópia.-N. 156.-Aeto de 26 de Ouiubro de 18G5.
-I ameando provi. oriamente o. officiaes para o e.
quadrão de cavallaria ue voluntario ao mando do
Major em commis ão Franci co Roque de Souza.

O pre idente da provincia re.olveu nomear provi·
soriamente para o e quadrão de cavallaría de volun-
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tarios ao mando do Major de commissão Franci. co
Roque de Souza, o officiaes abaixo mencionados.

Estado-Ulalór

Para Alferes ajudante: o cidadão Antonio XaYier
de Azambuja.

Para Alferes porta e. tandal'te: o 2° Sargento
Anacleto Goulart Pinto.

la COMPANHIA

Para Oapitão: o Alferes Januario Mariano dos
Pa .0..

Para Tenente: o cidadão José Pedro do Santo...
Para Alferes: o cidadão Jeronymo Lino de Azam

buja.
Para Alferes; o cidadão ManoeI Antonio Duarte.

20. COMPANI:IIA

Para Oapitão : o Alferes Vicente. ntonio Ferraz.
Para Tenente: o Alfere. Sezefredo JustinianQ 8al

gueii'o.
Para Alferes: o cidadão Pacifico Nunes da Sil

veira.
Palacio do Governo em Porto-Alegre, 23 de Ou

tubro de 1 65.-Visconele ela Boa-Vista.-Oonforme.
-Antonino Jose ele Mimndct Falcão.

Approvação

Foi approvada a p1'opo. ta do Sr. Tenente Ooronel
commanc1aLte interino da 80. Brigada, dos S1's. Te
nente do 4° corpo provi orio JO'é Apparicio Nune ,
Alferes do estado-maior de 2" ela se Clemente Frao-
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cilio Tavare e do dito -1° corpo provi orio Pedro
Augu to da Cruz, o primeiro parJ. a 'sistente interino
do Deputado do AjtHlanLe-GenerJ,l, o egundo para
a i tente, tambem interino, do Doputado do Quartel
Mestre-General, e o ullimo para :Lj udante de orden ,
em 9 elo corrente.

T.-unsf'erencia

Do Sr. Capitão Con:tantino Souza, elo 4° 13aLa.lhão
de InfanLaria (la Guarda acional para o 29° COI'pO
de cavallaria da mesma. Guarda) como podia, na refe
rida data.

Dispensa do serviço

Ao Sr. Capitão do 14° COL'pO de caval1aria e!Jectivo
da Guarda Tacional Jo é ela Rocha Vieira, visto
ter ido julgado incapaz do serviço do exercito em
in.:pecção ele saude, por so[rer hypetrophia do coração,
como 'e fez publico na ordem do dia de, te Quartel
General sob n. 29 de 23 de Outubro findo.

Jo 'E ANTONIO DA SILVA LOPES.

Tenente Coronel Deputado do Ajudante-GeneI:al.





Commando em Chefe do Exercito em oDerações na
Provincia de SI Pedro do SuL

QUER'l'EL-GENERAL NA VILLA DE S. BORJA, 16 DE

NOVEMBRO DE 1865.

ORDEM DO DIA N. 36
Publica- e de ordem do Exm. Sr. Tenente General

Barão de Podo-Alegre, Commandante em Chefe do
exercito,não ó o acto da pre. idellcia da provincia ue
25 de Outubro fillll0, como ao' mai occurrellcia que
e seguem para conhecinlento e execução do mesmo

exercito:
Provincia de S. Pedl'o do Rio Gl ande do Sul.
Palacio do Governo em Porto-Alegre, 25 de Ou

tubl'o de 1 G5.
Illm. e Exm. Sr.-Pelo acto inclu'o por copia, dou

conhec.imento à V. Ex. elo' officiaes que nomeei para
o 3Go Corpo Prol' isorio de Guarda ;'\ acionae de que
é com mandante o Major Primordio Centena de
Azambuja.

Deu' Guarde â V. Ex.-Sr. General Barão de
ParLo-Alegre, Commalldallte em Chefe do exercito
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em operações,- Visconde da Búa-Vista, presiLlente e
commandante da armas interino.

C02Jia-N. l60.-Acto de 25 de Outubro de 1865,
nomeando ofliciae,' para o 36° Corpo Provi orio de
Guardas Nacionaes.

O presidente da provincia do Rio Grande de S.
Pedro do Sul, usando da attrtbuição GJue lhe confel'e
o' artigo 120 e 130 da lei n. 602 de 19 de Setembro
1850, re'olve nomear pc1.1'<1 o 36° Corpo Provisol'io,
o. en'uintes officiae~ :

ESTADO-MAIOR.
Major com mandante, o Major Primordio Centena

de ~zambuja.

Tenente Quartel Mestre, o l° Sargento AntoniÇl
Netto de Azambuja.

Alferes Secretario, o l° S:1rgento Antonio Joaquim
de Siqueira Junior.

l"'. COMPANHIA

Capitão, o Capitão Ago tinho Pereira dos Santos.
Tenente, o Alfere João José da Roza.
Alfere, o 1° Sargento Belchiol' José dos Santos'

Jardim.
2" COMPANHIA

Capitão, o Alferes reformado João Jos6 de Miranda
~broll.

Tenente, o Tenente Pedro olasco RIbeiro. .
Alfere:" o Guarcla Tacional João .10 é da Sih'a

Rocha.

3" COMPANIlIA

Capitão, o Tenente Joaquim Antonio Dornellas.
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Tenente, 0.1o Sargento Anacleto Pereira do
Santos.

'I.Heres, o lo Sargento Fau ·to G~neroso Teixeira.

4a COMPAN mA

Oapitão, o Oapitiio Fr.lnci .:;:) Ju,' de Vargas.
Tenente o Alferes PatricIo Alve de Oarntll1o.
Alferes o ex-Alferes Antonio Rndrigue de Araujo.
Palacio do Governo em Porto-Alegre, 25 de Ou-

tUDro de 1863.-Viscondecla Bô(t-Yisla.-Conforllle
-.lngusto Ce::w' ele Pacltta Fleul'!J.

Nomeações

Do Sr. :
Tenente ela Guarda NaciG.lal Ol1ri tovão Baunn,

para Oapitão ele commi ão e commandante da com
panllia de tran porte.

Alferes João Rodrigue da Si1 va Lope , para es
criptul'ario da Repartição do Deputado do Ajuuante
General, JUDtO a este Quartel General, e~n 12 do
corrente.

Do 20 Sargento do 29° Oorpo Provisol'io de Oaval
laria de Guarda 'Nacionae Valentim Ramon 1I'Iidon,
para amanuen e da Secretaria do Oommando em
Ohefe, em 1 ) de Outubro finrIo.

Dispensa do serviço de destacBlnento

'1.0 Oabo d'E"quadr do 2° OOl'pO de Oavallaria da
Guarda aciona1 Joio Severo, por . er capataz de
D. Luciana Maria Jardim, e ao me mo tempo fazen
deiro, em 13 do corrente.

Sohla(lo elo 91· Oorpo Flol'Í:;bello Belar'mino, por
,er capataz do cidadão José Petim ele ampaio, na .
mesma data.

V. IV 26
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Di {/ do 2 o dito Dam' <;io ,\.nLouill Fiusa, paI' 'er
filho uuico de Antonio YiüolltO TOl:re" qu é maior
de 9 anno', na referida data.

Licença concedld

\.0 oldallo do -1 0 Batalhão de Infantaria daGuar<la
)lacional, Jo AIve' do anta., paI' t mpo de ')0
d ias, na me<;ma data.

Declaração n ce!!l!!larla

Tendo ainda 'lgora chegado ao con!.J. 'cim nto do
EXU1, r, General COlll111andan Le em h f" ti ue, com
O titulo de Onlem do Dia do '. Bl'iga(teiro honot'ario
David Oanabal'1'o, em jornae' no "O' e esirall,reieo e
fizera uma tal tr'anscei pção' paea que o xerci to
aiba que nenhum yalor official tem allu lle e cripta,

que S, Ex, mandara ca·;, ar, pela incompelencia (lo
seu ,ig!latal'io pat'a entt'ar na apt' cia\,;10 ele um
facto que n'1.o dizia re:--p ilo a di ciplina e o1'd m
da Divi 'ilo quo c mmanlla\"<l; doterminou clIl' e pu
blicasse o omcio cIo refeeitlo l', Brigadeiro hOllOral'io
auaixo Lransct'iplo, pelo flual pal'licipou que, Olll Yir
tUIle d'aquoUa oraC1o, lta\'i't ca" ado a citarIa Ordem
do Dia, liue não tem hoje raziIú de ,'eL',

Transcripção

Oommallllo da la I ivi'ião ligeira.-Quarlel Genral
'Il uma legua de Ul'uguayana, lo d Outu uro do 1 '(;5.

ORDE~l DO DIA l'J. 37

Fica cas, ada a Ord m do Di;, d'o. te cOlTlmamlo n. 35
ue 19 do Sotemhl'o uHimo, à.col'ca da l' mliçào ela di
vi ão pat'aguaya na villa ua. Uruguayana no 1I1emo-
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raycl dia 1. d,~ etem11'0, por as-im ha,er ordenado o
Exm. r. Generalem hefe em officio de 23 de e
tembm proximo pa a(h-Dacid Cal~alja:ITo.-Bt'i

o-adeiro.
Fin'1.111 nte . Ex. o l'. G nel\tl em Chefe manda

Iledal'ar qne, t nllo in pe t.:ionado minucio amente a
onfer nwia e tabele.;ida no acampamento do Pa . o de
'. I3orja, de qne é encarregado o r. Dr. lo cirurigão

elo 'orpo de "ande, LuÍt, .\ntoni Pim ma, ficàra a
ti rei () pelo . tado de aueio do e tabelecimento re-

lllaridade e b m tratamento ao doente" pelo que
manela lon '",U' ao me mI'. Doutor e do me:mo modo
ao. r. uommandanle~ do corpo (1 pont neiro ,40

Batalhão de rLiIharia ii p', bateria lIe Artilharia li.
cayallo, -o e ::>9 0 c rp I. de yoluntario da patria,
Bt1talh~o Provi ol'Ío de Infantaria n. 11 de P linha
o cOlllpanhia d Zua,os Da.lüano , lambem pelo aceio
em qu encontrúl"l.eu acampamento.

JOSE' A.'TONlO D.\ ILYj, LOPES,

T nonte-Coronol Depurado do \.judanie General.





COllllllan[Io elll Chefe do Exercito em oDerações na
Provincia de S, Pe[Iro do SuL

lJARTEL-GENERAL :'IA V I l.LA DE

OVEMBRO DE 1 03.
BORJA, 19 DE

ORDEM DO DIA N. 37

o K-Ill. r. Tenente-General Banto rie Porto- \.lo
gre 'ollllllandani Jll cheIe do exercito manja dar
publh;idad àSlli po,içõe: do' aYizo'l!o mini·terioda
g-nena abaixo declarado', Ú' oucol'reneia. que ese
(TU m ali III d que eh 'ando ao conhecimento do
mesm exercito tenhào o rIm'ido cumprimento:

Por a-vizo de 13 de Outubro (Jndo, foi commuuiuado
que U'llllesma daia O"uia para e'te ex l'cito, à arre
s n ar-so a . Ex. o r Major da Guarda Nacional
do Piauhy Jo<1o Fernal1d d 1\Iorae Junior que
torú o tI stino que o 111 smo Extll. 1'. Gen ra1 julgar
mal. conyenientc.

D 17, qne 11 .' a data :tutol'i.:al'a ao com mandante
a gllarni~'Jo da ciclarle de Bagé a di pen~al do er
"iço o soldacl , Ju. tino ele Araujo e ii a e Jo éJoa-
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quim de ant'.\.nna, por i rem . ido jul rr;vlo' incapa
zes para () me. mo . en-iço.

Da m ma (lala, foi tambelll communicado haver
elevado o e.'Lluadrão) commandallo pelo r. Major Ge
nuino da il\-a F neira, a corpo proyisorio. nome
auelo o me mo r. ~lajol', Tenente-Ooronel de COlU

mis.·ão, e aut ri.'aurlo-o a c mprar o uumero d Cit

vallos ne. 'essa rios na. razão cl dou por pra 'a, afim
de llue com facilic1a(le rna.rch com ua força para .. ta
"iUa a r unir-'e a ,te xerciio.

D ;2:3, foi igualmente communica(lo haver coucellido
nessa data. quatro mez " de lie u a, na i'orm.l. da 1 i,
afim de tratar de sua.aude conyeni utcm u! '10 l'.
AlIere ecretario do ')0 Batalhão de Infantaria de
linha Manoel An 'elmo Pereira ,uimarãe..

S. Ex:. o r, Pre. idente da provincia, lU olricil) de
2:- de Uutubro findo, tambem communi ou .. o EXIJ1.

r. General em eh fe, ter delilJerado or'Tani,'ar um
corpo provi..orio d qnatro companhia. '0111 a num 
ra ão de 36, da for a rennida pcl . l', lajor Pri
mordia C nteno do Azamhuj'l, e formaria II couli
gen e do 70 e.'quildrã el an t AUHU'O e dos corpos
da Guanla Nacional elo. município' tio Triumpho
Taquar}'.

O me mo EXIll. 1'. General m chefe, em 17 do cor
rente moz, approvou provi ol'iamonte a. propo ta' dos
Sr . Tenonte..-Ooroueis com mandantes dos corpo os.
4; e 4·j de gllarrla naciouac para pro ncl1imcuto.,
da yagas que no. me 1110. corpo exi. tem, Yi to como
são coq o' de grande força O' tornal'- e e11 i,el a
falta ti officiae de que e recent e. se corpo, espe
cialmente o 4. que eonta mai ele 600 homen CID

, cu estado eITectivo.
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Corpo D. 43

E. TAl)ll-MAIÓ&

Para .\.1fere' ,ecrdüu'io) o Alfel'e' pol'Ía-e tandarLe
Alfredo Gome: Pinlleü..l.

PLll'a Alferes J1 )I'(a-e '(an,larte', os Alfere da 1"
com pallhia Henriq u Gon·tl vee> da. 'o.'ta \le11o, da
7" Luiz de üli, ira Goytaca 'e e o 2' argento Gui
lh l"llle BorlUctll.

1" O)JPA.·HIA

1'a1'L1.\.lI re" o Alfer
Bel'narcle' Moreira.

porta-estandarte ~rctnoel

P'll'a :tpi tão,
Para l' nent

Oli" ira.
I ara .\.lfere,

ct 'cim nin.

2" COMI.I.NInA

o Ten nte I rlldente Pinto Ribeiro.
o Alfere Laul'jnuo mbelino de

o lo \u'geuto Antonio D ,Hino cIo

PLtra Uapitao, o Capitão ago'l'ecrado Fr,lD(;i, co Pinto
da .Moita.

1 ara Alfel' o argento Aju(lante Anacleto
Lopes \'al'tra .

6" O:\JPA":'i"HlA

Pant Capitão oci(lall:Io Antonio Joaquim da il
yeira.

Pal'a T II 'IlL ,o arC)' DtO João Jo:é Joaquim Fcr
r ira.
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7 CmIP.\. III!.

Para CalJitão; o Alfel'e ManoeI Joaquim de AI
meitla.

Para Ten nL . o ex lo argento de \.rtill1al'ia João
Bapti-ia Bnhia.

Para Alfel'e~, o lo argen to João Damaceno:lI 11'

tin '.

O~IPA?\ITJA

Para Capitão o x- apitão ela Guarda Ta 'ioDaI
João rIos ali to" Paiya.

Para Te.u nte, o .\11'eres ecretario FraDci co Ma
nDeI do. Pu o Junior.

Para Aliere , o 90 urgento erafim Cel"Íno dos
Alijo .

COrl)O 0.44

ESTADO-MAIóR

Para tenente Quart I-:\[e fro, o Alfere..' secl'tal'io
Theollol'o da ilva Pinto Filho.

Para .\lfer ,o lo l.l'genLo Joa'111illl JO'é 1"01'-
reira Bitencourt.

1a COMPA.'IIU.

Para Alferes, o lo 'ar:"'ento Bernardo Gon aIve
da Viga,

')a COMPA '!lIA

Para Capitilo, o T nente-Ajudante Leandro Jo é
.do. I eis.

Para Tenente, o Alf re. 111 rico José elo I 1.

Para Alferes, o Sargento-Ajudante .Ia. ó Lei L
penteado.
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:3a CO.'PAXllIA

Para Alfere , o lo argento Eufra io Antonio da
ilm.

Para tenente, o Alfere. Dento Jo 'é ~laclJ.ado.

PJ.ra Alfere' o l° argúnto Luiz Cavalheiro <10
.\.waral.

~OTA. CORREC'rIYA

corpo proyi orio da Guarda ~acional n. 19, de
que . fez menção na ordem do dia de. te Qllal'Lel-Ge
nel'al ou n. 31, de 99 de Outubro fin(10, .tieou enuo
;20 da me 'lUa denominação, cuja cil'cum tancia e ca
p< u de 'er mencionada na referida 01' tem do dia por
occa 'ião de o ua impre <lo.

Jo OE ANTO. IO DA. IL"\.~ LOPE .

'l\.:n nl -CJl'onel D pllt:tdo <lo Ajlldant -Geeneral.

V. IV 27





COillillaudo eill Chefe ào ExerGíto eill oDera~ões na
ProvinGia de S, Pedro do Sul.

QUARTEL-GENERAL NA vrLL.~ DE . BORJA, 22 DE

'OVElIIflRO DE 1 (j-

ORDEM DO DIA N. 38

D ordem de . Exc. o r. Tenente-General B-ctrão
d P rLo-Alegr commandante em chefe do exercito,
sc fnz publico o a,i. o abaixo tran cripto, bem como o
r uHa,uo da in p cção ele aude a que o me mo Exm.
r. General mandou pro eder em 17 de Outubro findo,

em virtuu da di"po içõe do referido avi o, afim de
<pIO, con ·tando ao me mo exercito, tenhão o devido
effeito:

Gabin te do mini tr da guerra,-Urugayalla, em
O d Setembro de 1 6 .

111m. Exm. L-Mande V. Exc. proceder a uma
minucio a in pecção de aude a toda a praça' de
pret que achão na enfermaria . a que forem
julgada inc'lpaze do 'erviço e não tiverem concluido
o tempo de. ua praça, devera . Ex. remetter pan
qualquer da companhia de invalido ou do I io de
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Janeiro ou de..ta proyincia' a. que, pOl' "111 ii\- rem j;'L
,'cerl ido ,uluollr te mpn de"era Y. Ex.. dar-lh 'baixa

do -erviço se eUa. o rerluel'ül' 111. pr()I,Orcionanrlo-1h ..
o. meio' tle tran port" e. ujeital1do e - 'a~ bai.'a. a
approyação do Goyel'l1o Imperial.

Deu Guarde a \-. Ex.c.-"l/~uelo ~lIol/.Í':; da j 'Üra
Fei·I·(l~.-A' . Exc. o r. G nera1 Dar:1o rl Porto
,\.legr .

Datallmo de Engenh iro.
oMado Fran'i {;o 1 iIJ iro da 'iha moI sI ia,

hornia inguinal e-qu rda, par r.;el', incura" l' illha
biliLado para o. erdço elo exorcito.

I" Regimenifl de .\.rlilharia i'L cavallo.
_\.n::;pevéllla ;\Iax imo Jo. ~ Pinto moI tia, iuberculo'

pnlmonare , par cer, incuréwel: inutiIisatlo para li

serviço do exercito,
"1° arpo provi orio de '<wal1aria ria Guarlla, a

cionaI.
Soldado "\.r..enio P I'eira L 'hio, l1l lestia, hcmi

plegia direita, parecer, incnru.Yel; innlilisauo para o
"01''' iço elo xe ('r.; ito.

5° dilo da rue. ma gu ada.
oldado Bernardino Dia Vieira, mal tia, tul) 1'

cnlo, plllmonare., parecer, incunt"e1; inutili. ael0
para o ..orvi ° ao exerci Lo.

17° elito pl'ovi.'ol'io.
oldado .Jacintho foreira, moI. lia, perda do hrac;o

e rluerelo lU cOllsetlucncia do amputac:ão re bmatla
l'0rferim nto do arma de forro palecor, incuI'ay 1;
inhahiliLado para o sCl'\,ico do ex rcito. bs l'Y<1 'ào,
es1e ferimento foi leito por IntUa inimiga na pro en[o
campanha.

23° dito.
alIado Clarimundo Antonio da SiIn~, mole:stia,
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ga. tro-hepnlo-sjJ1C'l1it chronica,
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tnbercnli~a('ão, parecC'!', iucura'-el; inhabilitado para
o :eITi(,'o do exercito,

Dito ~Ianoel Jlal'tins Belll'iio, mole..tia, hernia in
O"uinal direita, parecer, incuraíel: inhahilítado para
o sen-iço rio exerci t(l.

Dito Francisco rle Paula SoaI e. Leal, mole, tia,
uh renli. açtí. pnlmonal', pare 'er Íllcllraíel; inha

bilitarlo para o 'etTir:o do ex rcito.
Ui o 1'rishl0 .Jn:é :\fn.charlo. mal. tia, Luherculi a ão

pulll1ouitl', pal'(,c 1', incul'a\'el: inl1a1Jilítado para o
"lTi 'o do exel'ci1O.

o) [0 (lito.

oltladoJoiio Bapti. ta Chayc mole. ti1l, parapleo'ia,
pai' ceI'. in lIl',wel: inntili. ado para o r"iço do xer
·i Lo.

2°] !{itlJen lo ri Camllaria Ligeira.
aho (lo .'quadra ::\Ianoel .Ia. f.. rIa 'ünl, lUolesLia,

gn.:tro-:plenite chr nica, paI' eer incUl'aíel: inhabi
lilac10 para o .·el'Yi~·o cl xel' Íio.

Soldaclo Gl'e['"ol'ío ~rat liC]uc 'feixei l'a ulOle ,tia h 
l'atisayiio pulmonal' (lupla, par>cel' incura....el· inha
i>ilitaclo I ara o 8!'\'i o do e: 01' 'ito,

4° dit( .
~r. lo aclet Candido oares de Lima, mole. Lia,

('pil p:ia par ce 1', incuraí 1: inhabilitado para o
s [,.... iço do .- [' ito.

I° Corpo d YoJuntarios da Patl'ia.
,'oldaclo Antonio ..\h-cs Nun " molo. tia, h l'llla. 1l1-

gllinnl qu rda, pare' i' incm'a' el: inllu1JiliLu(lo
para o ::;el'l'i o do xercito.

3° dilO.
I' )0 ad to lo

.. \I'OIlC'a, mo] . tin,



111 I :tia hernia
1; ill tili auo pa rn.
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parecer, incllrayel: inhabilitado para o : l'\'iço do
xercito.

lo ar"onto .\.UrTll lo Ferreira dú "ouza, lIlo1e:tia.,
hepatite-chrouica a 1rlobalia, parec r int;ura.Yel:
inhabilitacl para ° :elTiço do eXI~l'cito .

.\.u~pe;tllh, Floreucio da ilva Dia-, rnole:ria, gau
gr na por cono-ela<;ii.0 nos pe pal"cer, incuravel'
inha bititado para o . ar iço rl.o ex rei to.

'- ldatlo e ario Rotlriuue (h.' anto:, moI ·tia,
tllherl uln- PUllllOll:ll'C', par ccr, incura.cl; il1halJili
lado para o ,eni~'o do c.' ercilO.

oltlad Franci c Xayier Teix ira mole ·ti rrau
ITrena por coug la(:ilo uo' p' , parec r, iUL:ul'a' 1 :
inhabilitauo para o enil,'o do x rei(

_10 dito.
olilado Rapha 1 Tchia. de .\glliu' ILl le' ia, dy-

ent l'ia-<.:hronica e <.:al'h xia an mica p, r r, in<.:u-
ray 1 incapaz p'U'a o ..:erviç·o UU x r(jito.

-o dito.

r. lo Carl I .J lão Bruno rh il\'a Branrl,10, II1ll

le 'ti'l, h mia inguinal direita, par ceI' iU(jurav 1 :
iUlItilisal!o lJara o 'eni\~o do xercito.

.-\n p \\ada B ruanlino Jo' oar ". mole-tia, he
pt to'..qpl uite-chl'onic.t au mia, par c l' in 'ueavel:
iuutili'atlo para o ,ol'viro do exort;ito.

ldarl .\.ntouio Joaquim de :.\1ac do fi 1 . tia, a
ch xi,:t rhellmatica par c r incurwel; inl1alJililarlo
para o .' niço do x l'cito.

Dito João FeliL:io (la. ilT':l moI, tia, oph aImia
'l1l'onica. diplopia, parecer, in 'urayel; i nutili. ado
para o S r"i o do XCI' iro.

Dito .\.uLouio Jo P r ir Lopo
iugni1H'l.1e'rluerlh par c r, iucur. y
O s rdr.o do xer ito.
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lUo Corpo d "\ oluntario da Patria.
r. ;20 (Jau~te ')0 • i1.r"cnLo Enea' )larcel1ino ue

Araujo, 11l0le tia, opl1!almia ulc ração fi ambas a
l;ornea , parecer, inhaIJiIi rauo p ara o ..eniço do ex.er
çito.

llo dito.
oIdado :\lanoel Pedro da Paixão, mole "tia gan

gr na no~ p> por çongela 'ão par ceI', incurayel.
inhabili tado para u erv"iço do x.ercito.

Dito Jo é _Ueix.o Pereira Lacerda, mole tia, ulce
ração completa da' Çorn a , parecer incuravel: in
habilitado pa.la o ..enoiço elo exercito.

15° dilo.
oldado João }Iarllue' arne', mal stia, gangrena

no pés por congelação, parec l' incuraTel inhabi
libelo para o eni o do ex. rcito

20° dito.
1° a1'gento José Joaquim F rreira, mole, tia hepa

ti, ação pnlmonar . querda l'heumati, mo articular,
parec 1', in 'ura-vel, inhalJilitado para o eniço do
xorcito. '

Dito Jo é r"nacio Borges, mole tia, gangrena no
pé. por congelação, par c r, incurayel: inbabilitu,lo
para o en"iço doo exerdto.

'J()O dito.
oldado Domingo' Ahe de Oli, ira' mole tia,

hornia inguinal e qu rda pareçer in 'ura,el, inha
bili tau para o 'ervi o do exercito.

2° Batalhão d Infantaria de linha.
""0 arg nto Claudio JO'e F 1'1' ir'L, mole tia, llemi

pI oia do lado direito, pare' i', incumyel, inutili ado
para soniço d _o l'cito.

Forriel Manoei Jo é da ilva Coelho. mole tia, ca-
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cilexia ~eorbutiea, parecer, ineuru\" 1, in!.JauiliLlulo
para o r\'iço <.lo exul'eito,

0 0 Batalhão de InfautaL'ia ue linha,
'oluallu Joa'luiUl Franci co do ,'a'cimento, mo

lesLia, aleijão do bra<;o e luerclo, pareeer, ineura,el
inhabilita.do para o ni<;o tio ex reiiu,

Dito Tri:tã.o Gome' lübei ro, mole tia, tuuorelüo'
pulmonare, pareee1', incu l'a 'leI: illhabrlitado para o
'en'ü:o uo exercito,

-o dito,

oldado Irineu .'u1tonio Lupe' mole ·tia. eachexia
aneIlllCa, parecer, iueur<.H' I: inhabilitado para o :er
vi<;o du exereito,

Dito Fau tino Jo:;u Teixeira, mole,tia, c<lrie pro
f nda do maxillar inferior, par cer, inclll'<LYel, illha
bilita tlo para o ervi 'o do e.' erdta,

Dito Reynaldo . ntonio do anto mole tia <Ta tro
plenite-chronica a eite, pa1'e<; r, incura\'ol : inha

bilitado para o en-i(,:o do exel'Cito,
Dito 'rltomaz GQm 'd A1luin 11101 tia caeh xia

anemica, parecer ine U1'a \' 1; illhabilitado para o
'en'i<;o do x.erci to.

Dito l'a)'illundo da CO'la Lima Jl1ole:tla lal'Ylluit
tuborculo:a, par eer, in 'ura, 1; iuhabilitallo para ()
"eniço do exerciLo,

Dito Lui7. ;\laehatlo do ~ a,eitu uta moI 'lia lll

uerculo' pulmonar s, pai' eel' incuta\" I: iuhaLili
tatlo para ( 'erviço tio oxercito

'o dito,

ohladu .JoilllUil1l J\lalll'il'o ue ó', lllol'::;ti. ) gau
gl' na. no' pé::: por con.rola ;lo, par cul' ineul'il\,l:
inila1.>iLiL[\I[O para () , ni<;o tio ex l'cito.

7" dit '
Musieu l\IarLilliano ua ilVã GalIo, lUa] e ti,~, pêrtla
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elo pé eSt!lIel'UO, cm cousel!uenGia de de'articulação,
reclamada por coug Iação, parecer. incurayel' inha
hilitaelo p'lra o ,en-iço do exercito.

olrLado .\.maro ~\[lg'uel lh: .-\.ujo, , mole tia, hernia
inguinal tLupla, pal'e-.:cr, illCU1'.t,el; inhaLilitado pal'a
o eniço do xel'cito.

o Rtt tllião d Infantaria.
. 'ollla(Lu Bernardino .10" Lat'all'reira mole tia,

perda do anti-bravo querelo pOl' amputa<;.lo, }lal'eCel',
iucul'ay }: inl1abilitarlo pam ° en-iço uo exercito.

ll" dito.
~r.;2° ad t~ lo .trgento Luiz de Alencar .\.ra

rip , mole tia, rl1 umati 'mo articular chronico. pa
recer, incur:l"el : inhahilitauo para o ;;en'iço do exer
cito,

Cabo de e. 'luaul'a }Ianoel Antonio Bapti,~ta, mo
I stia ascite, I arecel', inGurayel; illhabililado para
o, rYi<:,'o elo .'ereiLo.

oI(lado Pellro Dia d' anto 1I10} -tia, hepato
,pI nit \-chl'onico, parecer, incllJ'avel: il1 habilitaelo
pal'a o 8niço (lo exerGito.

l' o dito,
AnspeçitcLa Manoel Fl'illlei GO, Illolestia, 'Cl'0111tula.,

pal' c r, inGlll'aY 1; inhabiliLado para () ,etTil;O do
x rdto.

Iuado \\ ig-ne :'1 i kol, J1101eslia, hemipleo-ia di
reita parcc r incul'<lyel: inhahiIiÍ<ulo {Jara o enil,:o
do x rcito.

l-!0 dito.

ira da Costa, mole tia, ga tL'o-lle
:2V. IV

~" . al'g nto .lo AI'Ghanjo Furtado, mole tia, ca
c!llxia l'heull1aLica e atl'opltia 1I1usGulal' pal'e(;e1', in
curav I: inItabili!adu pal'a o selTi~:o do a,' l'GÍlo.

l-O dito,
'oldad Jo .
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1atite-chrouil:n parec L', iUCUfaY 1; inl1ahilitalio pal'a
O , 1'nço do exercito.

lGo B:l.taihão d> Infantaria.
uldado everiano Ribeiro li", a tro mole tia, tu

bel'culo plllmonare:, par ce1', incu1'av i; inhabili
tndo para o en'iço do exercito.

Dito Manoel Ignacio elo E pirito- amo moI . ia
hYl'el'tl'ophia do te ·ti ulo qu rdo parec r, incu-
ruI' 1: inlltili:>ado para () el'\"l<;n elo exeL'cíto.

Jo 'E ..:\."1'0.'10 D,t II.Y.t LOPE'

T nente-Coronei D putado tio .\.ju(lante- 1 11 1\11,



Commando em Chefe do Exercito em oDeraçôes na
Província de SI Pedro do Sul.

Qli.illTEL- ,E:'\ERAJ, :-iA nLLA DE '. BORJA, 24 DE :-i0

VEMBRO DE 1805

ORDEM DO DIA N. 39
o EX111. r. T nen te-Genera.l Barão ue Porto-

AI gro, Com mandante 111 Chefe do exercito manda
fa.7. r publico para conhecimento do me mo exercito,
afim d qu Lenh'lo a tI I'ida. execuçiio, a di po içõe
con ida.' uo a \"i 'o do Mini terio da Guerra, abai.'o
u <.:b.l'atlo. a occurrencia qu . e , erruem :

1 01' a i~o do 1') d Outubro findo, foi communi
<.:atlo que na me 'ma data, eguia d . Gabriel â. apre
·ou far-se à . Ex. o r. General m hefe, o r.
'apiUIo ~Inl1oo1 .\.nLonio Rodrigue Junior, nomeado

Major de (;OIllIlÚ ciO para el' empregado com-enien
t mente n st exercito.

De 1: I foi tamh III . mmullicado que na me ma
daLa orrl nUl',t .oguiss d'aquella cidade para e te
exol'uiLe, o l. 2° Cad Le Luiz Jo e Ferreira de Mello
que t llelo 'ido in. 11 cciOmtlIo, e julgado incapaz do
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l',j('o,. offel'ecuu para .' rdr II euf rtll iro 111
akuma tia" ~nf rm·tria· ti _t l1l' 1110 ex 'rl:il .

De 16, flli i~ualll\en(o l:lmmuui 'ar! h,l, 'I' ne' a
(hta ol'd ua,1 ao 1'. Tenem - orou 1 Joio 1"1' lU'j CD

Ilha que, c m a fOI"a lU s 'U olllll1ando. Inarl:ba... e
para.:ta "il1a ú apl" antar-'e Ú " Ex., a (;Ijo 'om
manhut alllori.·.'lra cOlUpr,\[' o uumero I ',\"allo'
ue' -ario: na I"lziio d~ dou:; p r pra 'a. com tau te

qn'. '11 I re.. o l1:in 'xc '.1.1 à \'im ulil r ',i .
J) :?;~. qu' u . a data fazh 'ri' ir (LI Cil1; til II

Ja~u·11"10. 'Ilim de al'l'e lutar.' " Ex. para r
elllpl'l'g'adn 11 ·te xordlO, com) fÓI' lI1al con\" ui DI

a :;oni<;o puhli' , ) 'r. T n llt 110 E tad -lllillOrJ
1 'la: .-\llilnl .-\lltUIlt :\f.l·id JUllior.

D '2f, que talllhelll ne...:a Iht-l, xp llira o1'lI'JlI Ú

pr\? illen 'ia da ln ,iu("a de ... ·1 ta ônhalin:l, p:l.l'a
qu' tiZ:'i" cuir 'luanto a t . para t xer iI l, )

r. '2 'iru I';': i 'lo II 'Ol'p' 1 'Iud tio x r ·ito Dr.
E,;u'ito :\un Pir~, 'lU ., a'ha U';\IIlI 1.1'1')-

Yin 'ia.
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Para:,e encarreO'ar da . n1uhritlade c hygiene do.'
(!lla1'tei' o at;altlpamento., tamlJolll na qualirlade de
sou deleg'àdo, o 'l'. Cirurgião-m6r ele hrigada rle com
mi :ão De. HOl'acio Oe:<11'.

Para .ocreLari d;. me ma repi.rtição o lo Oi-
ruI' ·ião de commi 'sãt) DI'. :\lauoel ::\Iarttn:; do:' anto
Ponna..

Pard a 'si lent o 'r. 1" Oirllrgi,lo de cOllJmi. ão
DI'. :\lanoel Lope' ue 01ircil'<l RaltlOs.

J'anl. o hOl'pital desta yilla :
1'. lo Oirurgiüo Dr. Jo:é Joa(luim do' anlo,

01'1' 'a para lo medico.
r. I" il'urgião Dr. Luiz .\.ntonio Pimenta

para 10 irurgião.
O r. lo irllI'gião d 'ommi:~ão Dr.•-\.UO'Il -to

Pedro de .\.leantal'a, para 0)0 medico.
() , r. lo 'irurg-ião Dr. Fortunato .\Un'uto da iha

para 'l" 'iruI'gião.
() SI'. lo 'iI'uI'''ião de cOlllllli.·"ão VI'. Florendo

Franci co lonçal \'e:, para' o OirUI',rião.

O r. 20 'il'ul'giüo Dr. J :; Xa-riel' da o 'la, para
3 0 ln dic .

Foi nt -)o) do C01'l'en Le Ol'''au i atI um Oorp Pro
\' isnl'Ío do Arlil hal'ia r'l ca l'alIo, :oh o comm:mdo do
,'r. ::\Iajor ri '0Il1I11i::fLO ::\Ianoel ae .\.lmeida Gama
LoblJ d'li>;a, C(lll1po:Lo d (luatl'o batoria, que toIllarf"
a num 'l'<l.r:flo dI" a !, :endo a ire' primeiras le
qualrl) 'an!lões cadrl UIJla e a 1° de (!Ualro e tati'-a
d fogudo lt congl'ovo.

O c·tado Jll<.Liol' do dilo corpo licou c Olp o da
mun ,ira ,'C'glliIl1 :

Fi 'cal, () :-'1'. 'al'ilf(() cio lo TI !!imen o d .\1'1:
IIJIll'ia Ú c:t\'allo, '1'I',ljauo .\lllnniu Gonçal, . de _[c
ril'il'OS o O!i\' ira.



·\judaute o Sr. 2° 10u ut ajUllant do me:mo r 
g-imento Raymundo G )llc:ahe Xetto.

Quan l-me. tre II ~r. ~\.lfe1'o: do 2° I erfiiu ll10 dR
Ca,allaria Ligeira ad,liclo ha IUuito tempo ãqllell
reO"im uto, llelfillo .\.lhiuo GlIl1l"ah" ~.

'- '1;1' tario, o 'r. Alfer .; do :;)0 corpo d \'olull
tario' ela patria Raplla 1 do Prado P reira.

.\.. bateria commilnc1ada-:
.\ 1 , pelo "r. 'apit<1o ele artifice- eh cõrtp, .10.- ..

ado. abra! .

.\. . " pelo ["o lo 1 en nl cio dito 10 I O"imollto
Jlanoel Jo>;e (b ilva..

. \ ; ", pel r. 1° Tn nte do reJerido 1" Ilegi-
111 n o :\lanoel JII . P r ira J un ior .

.\ -la pelo "r. Tenent.e do o orpo de a \'allaria
PI' \'i 'lIrio da Gnarda Xacional. Feli bert P r ira
elo . 'a:cimeuto, m cujo x. r icio d fognet: a 'Oll

0"1', -e acha lia muito t lllpO.

() r. :\1<1jor commal1rlal11e li 'ou antori:ar1n • faze/'
a _li trihni~'ão elo' clemai' /'S. otfi 'ia > - 'ubah !'Uo"
IPla' quatl· bateria 'olUll f S.. lllai - 'on, nit'nl
ao ~en·iço.

Liceu ·a.. coo edld !;O

. o .'r

Capitão do 22° 'orp() Pro,i:orio ti a.\'allal'ia da
,uarda. . 'aeion'll Em)'••lio Ro(lrigll 'da iha, por

t mpo de nUI mez lU '2 do corr nie.
.\lf r - tio :! _o rli o dito ":\1ano I )(arqu ~ I a1'bo a

por ,int (li'l em Hl do correl1t .
artro lto-ajudam do :30 Batalhi'io ri ln a.ntaria da

m "ma guar.la. ,uilh rm <\1'11 it'o da F( lH um,
por igual temI' em 2 do con ui .
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1" 'ar"'ento do dito batalhão Uel'lllog-ene., Elia'
• munes, por quinzo dia, na me ma data.

Cab ue esquadra rIo l' ferido :2 o corpo, Jo fi De
lixario da ih-a, por dez dia , na referida data.

Exoue.·ação

Do r.. Hei",' 'el;r tario do 330 corpo d~ ,olun
tal'io da !latria FrauGÍ, co JO'é Fel'l'eira Call110im
Ftlho, l;011l0 requer II, lU lG du COlTente.

Di..p usa do se..,·iço de destucaDlento

olrlado do 30 Batalhão de Infantaria de Guarda
~aciona 'C,rríllo Tholl1az Jo. e, não ti por hayel' er
\ ido no xercito, onde foi e cu,:o por 1.er ~ido julgado
em insp c 'ÜO d saude, incapaz ue todo o el'viço, como
por e achar pr entemente inutGi:ado panl. conti
nuar a: !'Vu: 'm:CU do l;OlTente.

Di Lo do diLo batalhão :\Ianoel do: ,'antas Litlla, por
Ilao ter aincla a idad que a lei xin'e para o ' niço,

11l ~l do 'orr nte.

Dito do .) o 'arpo Pl'oYi.orio ue Guarda' . -.wio
nae:Joã de Froilas "ieira, vi-to que aI lU ue ver
Lencel' a r s rva por doente como IH'o\'ara tem qna tI'O
[ilho' Jll Uo!" dou - Ol'phãos (lo' quae' é tutor, como
talul) III pro\ ou, na 111 ma rlata.

Dilo. Flol' 'nLioo lal'iin: Gonçalye e Henrique
Papenbl'uk, amlJQ reunido, para a for a oL o COlll

lIIando do ,l'. Coronel .foH.r!uim J orlrigue Lima, por
não t r 111 a idad da ]C'i para en-ir, em :!O 110 cor
l'euL .
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R ctlficac;:üo

o . r. Capitão João ~"ll'lo ..\barlie, a . i tiu à ren
di 'ão da di \'i":LO para"'llaya na. "illa d CruCTua.,ana.
em 1 (le etelllbro ultimo, no cOJllmando da 4 COlll

p'whia do 3" Batalhão d Infantaria da Guarda :'\a
cional, m cujo xereicio lta 11111 ito . e achaía e onde
ainda a(;ha, ci1'cum tauda. e ta que deixou d s r
menljio1l(uh na orà m do dia de. te ual"te1- T li 1';11
cl' 7 tie Outubro findo 'ob n. :"3, por não t r. ido
inc111i<lo ua relac;ão do dito hatnllüio nviada a e·t
Quartel-G ne1'a1.

Jo É ~'1'O~lO DA. lLV.~ LOPE .

Tenente-Coron ] Deputarlo do .\.jurlante-General.



Conlillando elll Cnefe do Exercito elll opera~ões na
Provincia de S. Pedro do Sul

QaARTI~L GEXERAL . A VILLA DE

.TOVEMBRO DE 1 6-
BORJA, 27 DE

ORDEM DO DIA N. 40

D' orei m <1 • Ex.. O r. Tenente-General Barão de
Pono AI 'TI' , ~ommi.lndallL m cher uo exercito ,
publü.::lo- e ;1, dispo'i 'ões do' ad'o do mini'terio ll:"t
,ruerra abaixo det.:larLtdos, e outra' occorrencia a
fim cl ([U 'l1egauuo ao coul1et.:imento do me:'IUO exer
dto, teult,i: a. ue"iua exet.:uçun :

Por <\vi:;o d . G de utubro Imdo, foi communi
t.:,tll0 quo na mO'lIli.t lata uomeiu"l. a Joaquim Vieira
da CnIlha, Alferes de t.:olnmi~ 'lo a fim d servil' m
um do: corpo, da hrigatla 01) o cOl11mando do 1'. 0

ronel :\bno"l LUC;1 de liycil'c.\,
Do Iodo corrente foi igualm !lte commuuicat1o

qll onlenúL'lt ao I', :apiti'íO (1 ~tado-maior de l'
da e I' l'anci co .\.ntonio Pimenta Bueuo, (lue :e
guiso o pal'.t te x l'cito, onde será mpregado como
for mai' cou venieute ao en-iço publ ico.

V' IV 29
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De :>, que nomeill';t ~Iajor de cOlllllJi 'selo, p:l1'a crca!'
um novo o'quadl'áo de yoluntario" o 'r. JO'lqUlIU
Gonçal \'es uo F<U'ia, o (lual uupoi' <1e or",llll 'ado d ,
y rã.. e"'lür pa!',l ,·te xercÍlo.

Dil me'ma data, foi taw bem communi<..:at1o llaver
nomea lo para com mandar interinamente u "uurnic,;ão
de . Gabriel ao r. ~Iajor do e lado-maior d la
ela '0 ümbehno ..Ubel'to de Campo Limpo deyenuo
recolher-'o a ~eu ro. pe<..:Liyo r '''im 'l1t ,(l r. 'orou 1
gratluado .\.ugu:to Freclerico Pacheco.

A propo ta do Sr. irur"·ião-ul(.i1' do exercito, cheIo
da repartlção de 'aú(le do 1O'argenio do 11 0 13a
talh,10 PlOvi o1'io de Infantaria de linha, Fau 'lo
Mouteiro de Oliveira Lima, parc.l amanueu o da
lllcsma repartição, em ~;J do <..:01'1'ente.

A do Sl'. De. 10 Cirurgião Luiz .l.nionio Pim 11ta
encare gado da enfermaria eslabelecilla no pa '!';o de
'. Borj, , do lo itrgunto llo .,L" Batalhão de Arli-

a pc, João _l.ntonio do _Um ida para amanu 'n,' da
me,'ma enfel'luaria, m 18 do COL'1'Ont .

Di peo!o!a do !!lel'vi '0 de de8t.acan-.enl.o

Ao oIdatlo do :.-;20 Uorpo Pco\'i '01io u a ntlla l'ia
da Guarda Nacional Belmiro JO,'tl da Ro 'a, lU at
tenção ii. upplica rle sua 1I1<li, Llu al(·1lI ue SOl' yill\:a
e poure, tem pr ut menie no sen i<;o uo exo1'cito
seu' quatro unico.' (ilho.', em ~.) do corl' nt .

Ao olrlado uo :3° I)atalh'Io de Infantaria da me'llla
guarda, I'Ianci co J(),'C (lo Oliv ira, Yisto tOl' pro
vado lta\-er nviuvaclo ultimamente, f1canllo com Seta
filhos iodos li nore , na mesma data.
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_\.0 lllhdo no') o orpo Proyi 'orio de Ca,allaria
da lUe 'mil ("IHlrda, Dinlli~i<) da~ Chaga lIaciel, em
atten 'ào a ,uppliC:il de ~eu pai. (lue provou tel' jà
pei'<lido iuco filho' JlO :cITiço do Imperio :endo o
ull1Il1o no <lia 10 liL Junho do (;OlrenteallDO nesta
,illa no acto ua im-a:,lo}l. raé\,uaya, continuar no
r-; !'ri:o :'cle filho:, alelll Je ei menore: que ainua
t m em:?J do corrente.

Licenças concedidas

.\.0 lo L argento do referiuo 280 'orpo Jrrnacio
Yi ira d :lnallto, por ')0 dia" m -)1 do corrente.

.\0 . oldado do 30 Batalhão do Infantaria da Guarda
:'\;wiollal Joaquim _\utonio Fernande por]5 dia I

na me. ma data.

Ao llllhulo do dito batalhão, J ,e Tiburcio da Fon
eca, por icrual tempo, na ref rida data.

TI"OU terencins

Do :2')0 orp Provi 0rio lIa me. ma guarda, para o
m "mo ;~o ([e Infantaria, ao. .oMado Manoel ~e'-e

(la, ilva, LlIiz P'reira (1 Borha, Rapha 1 Mathia e
TIe1'llardo Dia, m 22 elo corrente .

•\.0 ,aIdado do corpo II 'avallaria de yoluntario
de ] ao'c, JoaCluim Barllab da il,a oare para o
30 de infantari'l II ,'oluntaI'io da patria em ')4 do

COI'l' n te.

Foi in 'peeeionado de auele I ela junia medica em
2 tIo corrcni , o ,0ldado do o e, quadrão do Pu: o

Fu ndo, Le.1nel \lY '. do an tos e j uIgauo 01frer
encurtam ufa da p ma. di!' iia, em con equ neia de
fractl1l'a do o,' o tibia cm l1a parte media e achar- e
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in apaz d t do () on iço le paz c tTu 1'1'a por 111 'u
ray'l.

Fillalm nl . Ex\:. () r. G 11 !'aI m eil fc Illanda

ti 'larar que llll l° II 'ulTeule lllez rôra IIi IllJII "ldO
lo . I'Yi 'o c 11110 re!ll 1'l'U. o 1'. Tenente- 01' ,u,1
D metrio J()" :S::a ,ieI'. 11" III in 'p '~'ão de 'aml a
qu foi "uhlllenidn lamh 1l1:l :eu l,edillo, UI 1·1 d
Ilutulll' findo. foi julrr<lllll incapaz do I'Yi'o 1111

"xer'j . ~unllo a 1'1!t'1I\ ,lu Dia J 'te I{lUll't 1 t-p.
neral d 2::> ti I lli lO III Z .01.. n. :?!, tendo x rcido
1 u',im' fUllcl:iie. tl OlLllllandall {Ia' D1'i~all<l

de"de 19 ti t ll1 bro ult imo, ate o dia d 'ua di 
peu a.

A ILY.l L PE••

'feU€UI orOL 1 1 e]lUtado do .\judantc G netaI.



Commando em CDere do Exercito eill operações na
Província de S. Pedro do Sul.

QUA. RTEL GE~ERAL :OU YILLA. DE BORJA IODE

DEZEi\IRRO DE 1 'U5

ORDEM OODIA N. 41

s, bx, () . l', Teneml - 'eneml Bardo de PorlO-Ale
{.!I'l', oll1ll1aLlllanlc em l:hof ,lo o.~or ,i (l manda faz 1'

pnhlíl:O Cl...; (li 'po,'ic'õc' c Ot.:l:OLTOlll:ia' abaixlJ rleda
rillla:, para cl'lP t nh;ln o rim-i.lll clfeílO:

Dos ,"'1',,:

Tcncnt - omuoI Va 'co .\lrc' Pereira, para com
manl!ál' u 1-1 0 l:orpo do l:amIlaria lfecti -o da Guarda
..acional durante a au: llcia do 'eu re. pecti"o chefe,

111 !) rle ;\c)\'embru ullilllo,
Tem llLc> clo Eslado-lI1:l.iúL' cle '!. da'" Jo"~ ,'l"- r

Fialho para l:tladjnnmt ,la l'eparlil;iio ,lo Qual'l I
:'11'''11'0- enoral, juuto a esto {Juadel-G neral, CHI -,

fi, ,'clondJl'o pl'Oximo pa.sado,
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.\lf re~ d e( mmis:üo 1 ollrigo José rle Fio'u ir 110
o\'e.' J uniol' para i!Sual oxC'rl:icin em o 10 tl .'0

Y 111 bl'O findo.
')0 "uIato do 1" COl'p ,rle \'(llunlal'io.' lia patl'ia

In.tiJ1 arll)' C LT~,l L '\lO' 'obrinl1o, para HlIlaUU
en e Ih lU ma l'epartír;io. PIll 1:3 rl Outubro ultimo.

')0 'Hlete '20 ar~e'1to 11n ,-" corpo dI' volnntal'io:
l.h p:1iria Belarmino ,\.uITn. 10 cl~ JIenrlon a Lobo
p'll'a () III 1111 eXP1'vicio; em 3 cl • 0\' 'muro finrlo,

Forão apprOHllla' :
A. pl,0í10 ta' rio . 1'. "Jlajor Di I' cior do h<. pita]

de:t'l dlla rlo .\1f r . do E-IarIo-maiór de 0" da ~c

"\lexand re .\he' Branco JIu niz Baneto. para <lImo
xarif rIo lue m) 110 pita]. em nh'litui 'ão a 20 1 
nento do .10 Rttalhão rl Artilharia a pé A. 'en io Mi
nelTi no Mei I'a. (lU ex 'I'ceu . s'l:, fllllcç'õe de ')3 a :2
do mel. de ~ovemuI'o findo. quando t.e\-e lugar a ~ub

i ituiçào.
Do 20 Carlete ,rgento Ajudaute adrlirl0 ao ;' 10

corpo Ile yoll1ntal'io: rIa pateia, Jo. é .\ntonio da Cu
nha e iha, para amanuon:o elo referirlo ho. pita1, em
. O d I o,embr finrlo.

A do r. :lI1ajor eh fe da. seeçao de ugenheiros, do
particular lo ill'gento do lo 'orpo de ,\0] un t.ario. da
patria. allrlillo ao 20 0 da mesma rl nominação, Fol'
tunato ,lo ant.os Xa.vier Juniol', para amanuen. e da.
mesnn repartição, na referida (laia.

Liceuça.. cuncedlda

Aos 1':.:

DI'. lo cil'llrgião rle cOI])l11i<;, ãrJ Ja)'lI1 de ~1111 ida
Couto. paI' tempo de dois mz ", para se tmtar 111 S.
Gall'iel. à Yista elo 1arecer da in, p cção tl . Clncl
pol'que pas ou, das inj'orlUa(~õ s do r. cirurgião
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mór d.) exen:ito chefe da re l)ectira repartição, e do
1'. DI'. Gil'ul'gião-múr de brigaua de commisào encal'

regal!o II hopibl de Urutru,tyana, em~' de _'0

yembro finllo.
Tenunledo 3° Batalhão de Infantaria da Guarua

•'aGional FrUIlGi:.;o ue Paula '\ az, por 20 dia, eIl12:"3
do dito mez

'Icnontc Gaspar de .\.zambuja Cidade, paI 10 dia,
em .) 1d referido TIl z.

Alf re: tia 'olllpanl1ia ti tran porte Delfino Jla
cilada da ii "eira, por 15 dia' lU 2U do jà citado
mez.

\.1f res ccretal'io (lo 3° regimento de cuyallaria
ligeira, Jão Luiz da Uo. ta, por UIU lOez, IlU lOei>llla
tIata.

arg nlo Qllarlel-:\L t'e dO~'"CiJ~'llodecaniLlaria

da Gual'll t NaGional, .\.ntoniú :\Lll'ia ;\lanluc.·, por l~

dia", na referida daL.t.

Exone.·ução do se.·viçi)

Ao '1'. 'apitiio da Gnal'lla :'i!aclonal Fil'll1iano de
~lollo n 'slU data.

DiOlpeOlilU do serviço de destacalllento

.\0 ;2°ll'Jüulo tio .)~o -'Ol'pll pl'ori.'orio da Guarda
. '.\ciona1 \.nlonio FerI' im ,'une', paI' ter prontllo
SOl' IillIo unico elu riura c pobl' , em ')3 de :\0\'81I1bI'0
fiuchJ.

(lldar1o do ') o corpo eliio, Julião Caetano Pedl'o'o,
lJ ,lo ll1 'smO moLÍ vo cm:...() d di LO mez.

oIdacla da for·;t l' unida e. oh o 'Omll1i1.llUO do r.
UOl'llll I Joaquim Rodrigue de Lima, Claudino Luz,
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lJor não t I' ailllh a ill.ul> (1111' a lei exig p'lra () , r
\ iço '111 Z7 (lo refel'icllJ 1110Z,

Ap..e"ent.aç"~eô§ neô§t.e Quart.el General

DO': r,:
Coroll ,1 elo E:'ia(lo-J1aiur de 1~ da,':e, .Ia 6 P rc'il'u

Dia' e M;tjol' la Guarda ~a(;ional lIa pl'OyilH.:ia do
Pialllty Jo<1o F man(les rl :'101\1, ,fuuiol' em 17 de
;\OY'lnllrn Ih1l1lJ,

T nent rio E ·tado-Maiur tamb III de 1" das', ,\u
touio rill la tl, 'a,'tro Ta~-al S, '1lI 'Ü do dito 111 'l,

Rectificação

o 1'" orou 1 Abel 'ol'rêa da Camara, 1 'u nto
GOloBeI .10,6 Pinio da Fons L:a l"lIilUarã s, uidadão,
Carlo: ,Jau:el1, '~Ial'<.;os ,\utOI1IO ti ,\z:lndlllja, GlIi
Ihel'llle UtLO tieuher llue[ou,'o Per im da :\Iot ta,
Pedro T 'ix ira Brazil Til 0(101'0 Pir ,.\lIJ· rto (>ra
nada D ruanIo da iha :\10\11"1. .\.u ionio Jlano, 1 Pa
checo BI' dlado Florinuo 'o; r"'a-;, bem como( R\'lIl.
c1mego honol':ll'io ,Jo;l P '(11'0 Ga,\" .Io" P dl'O ;\0

bi'ega, a 'si, tirao a r'ullir;uo da: fO['(';l, para~\l't}-:lS

na villa de l'U~nlayana, elll I, de temul'o pl'O
únVl pas:ado, o..; doi" ultimo:> fazendo pari' (Ia 'omi
tiva illlpcl'ial, e aq\lelle Gomo ell1JlreO'~ulos no fOl'lle
cim LI to Iln exel'cito, n;10 tendo, eus !lomes ic10 ate a
pre,'f'ut rl'na (lec1ara(loslll 01'(1 111 rio (lia. 101' nilo -;
ler l'ec biflo ue te 11uarlel a., I'cla(;o , r ·pcctin1."

O ..~uni tlçiio de co.·(lo

Fica Ol'(':llli, arlo rI stl já um 'orpo pl'o\'i:orio de
Zl1:lYO., 'olJ o commanrlo interino (10 r, CapilfLo Mal'-
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eolino .10 ê Dia, flue ed compo to da' quatro compa
nhia' exi 'tente ne'te ex rcito, com o re pot:tivo 1'8.

offkiao' tambem exi tente:, :endo porem a praças de
lll'ot di:tribuida lJela companhia, de modo que a
força de Ullla fique mai ou meno igual Ú' tIa outra
companhia .

Reo..gani",ação de co"po

Achando- e muito rezumido o corpo do ,0Iunta
rio lia patl'ia n . ' 5 e 36, amuo da Guarda Nacional
da capital da pro,incia do Maranhão de modo tal que
não pode formar coru quatro pelotãe ainda que de di
minuta força, . Ex. o r. GeneraL em chefe, por
conveniencia do efliço e economia do eofre' nacio
nae , re olveu tambem ne ta data reunir O' dito cor
po em um ó, e de ei' companhias, tomando a nume
ração de . 6, por exi til' ne te me mo exercito um
outro da me ma denominação, com o n. 35: é nomeado
para cOlllmandanto do dito corpo o r. Tenente-Ooro
nel Autonio Augu to de Barro Va concello , e fica
autori ado o r. Ooronel commandante uperior <la
Guarda 1 acional da referida capital e pro\Tincia, Dr.
Jo 'é 1\1aria Barreto eujo corpo formava uma brigada
ob , eu commanelo, a fazer a nece" aria di 'tribuição

tanto do' r. officiae como da praça de pret :egundo
as conveuiencia do el'viço, Ublll ttendo depoi' ú
appl'Ovação do lU esmo Exm. r. General em chefe.

Nota co....ectiva

A ordem do dia de_ te Qual'tel-Genera1 oh n. 2 , foi
datada de 91 ele Outubro ultimo e não de 19, como por
ugano e imprimia na t,rpogeaphia do exercito.

Ja E ANTa TIO DA ILVA LOPE'

'1'on uto-Ooronel Deputado do Ajudante Gell ra1.
v. IT 00





Commando em Chefe' do Exercito elll 'oDeraçôes na
Provincia de S, Pedro do Sul.

QCARTEL tTEXERAL NA Y1LLA DE . BORJA. -1 DE

DEZE:lHlRO DE 1 65.

ORDEM DO DIA N. 42

PllbllCa-~e, de ord m do Exm. r. Tenente-General
Barão de Porto A.lecrr, 'omnumdante em chefe do
ex rei to, ii. fim lle que t nhão a devida execução, o
a d. o do 11) illi, ter'io tIa O'uena de 29 de Ol1tubi'O pro
ximo pa~ ado e as oeCOlT noia que e seguem:

Gahinet do miuistro da o·uerra.- Porto AlelTre
111 ')9 d, de Ol1tulll' de 1 G-.

Illm. Exm. r.- Mande Y. Ex. louvar e acceitar
elll nome do governo im perial, a offerta que faz o
T 11 nte- ~oron I . imi'io Frallci co Per ira, ex-as i 
t nte do cl plltado do ajudant general, junio a 1a

diri ão, do. yellcimento: a qu tem direito, de,lle 1
elo pu. ~ado III z at' Gllo corren te para serem apl)li
carla.:; ús ti p za' do prim H'O bo.pitaI dE> angue que
. e fun<lar no .xercito,



Deu Guardo
Fe,'/'a;:,,--\.'
Alegre.
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a. V. Exc,-.l'/[lelo Jloni:; ela "- ilra
Ex. I', Gel1l~ral Burào de Porto

, Ex, o r. pr . i<1ente rIa proYincia m ofl1 'io de
')(j d ntnhr proximo pu 'ado comlllunicon h,,,, r
ne a data uomeado proyi:oriameme o 'U't.r mo
ajudante do 13° arpo do Can1l1aria da Ttl'lnla
1 'lcional Bernardino Gome :\Iartins Filho pa.ra T 
n nte ajudante do mesmo corpo. (lue e acha m

maecha par: ,-te exercito,

Do r, apiü10 do 2\)0 'o1'po (1, volllnta1'io da
patria, .Jo. ti "\ ic ()l' d, Pinho pal'a. ncarr ga1lo do
depo ito de artigos b llico ne. h yilla na pr . 1It,

data,
Farão app1'o'lado_:
,\. propo-ta do e. oronel commanllaui lIa 7

I_i,rada:
Para. a', i. L n! (lo rlepulrl.llo <10 qual'te]-Ill . h' g

neml, o f. Capitão lIa. c .ão d hatalh,lo (la ~Uar(lcl

nacional do . Leopolll :\lanoel do R i Nun .,
P,tra ao> i:tente in! I'ino rio doputado do ajudante

gen mI, o -'(', Alf 1'C. 10 'orpo proYi orio n. ')0,
.10.0 n rnarclino dr .Araujo Tomo..

Para ajudante d ordeno (lo me. mo ommando. o
r. Alfere, do 13° orpo de On.\'allaria tambem p1'o
isaria, Anacleto .10 e elo iiI (loiro..
. Paea amunu n vS o. »os arg nto <10 CMp provi

.o1'io 2 0, 13 l'l1<ll'llino ado' da Co:ta'obl'Ínho
Fl'an i co Jo e "'\ outura da ib'a ,t para a r par-
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tiÇi'io do lJ.uurtcl-mestre general, e aquelle da do aju
dant general; torlos em o lo fio corrente.

A elo r. Oirur iiio-Illor do exercito, chefe da
r partição de sande :

Pam ficar incumbj(lo ela ti~cali ação do eniço
m dico cio ho. pital e enfermaria da ,illa de Uru
glla)-mHI., na qual" (lade ele . eu delegado, o r. Oirur
o-iao-mór de brigada de commi ,ito Dr. Jonatha,
Ahbott Filho: em ' elo corrente.

Exoneração

Do po to ele Capitão de commi. ão em que ,e
a~hava, o r. Tenente do -o Ren'imento de Oavallaria
Ligeira, Carla Au""u to Per~il'a de alTalho, não ó
por ha ,-er pedido, como paI' não ter habilitaçõe~para
in, LI'U tor (la arma a qne peden e, e para o que ha,ia
. irIa nomeado naquelle po to ~ em ') do corrente.

DLp n~n do IOer"iço de dc.. l;ncalnenl;o

1. o arO'ento do 2, o Oorpo Provi. ol'io de OUTallaria
da Guarrla Ta 'ional Firmino Jo~ Rodrigue, ,i to
ter pronl.rlo logalm nte não pertencer ii. cruarda na
cional a tivá o achar-i;e inhabilitado para o ,erviço ;

, em °9 do )!ovemhro findo.
olelarIo do 20 corpo dillJ, Jn..tino Vieira Marque"

por ha, r igualmente provado que além de pertencer
à gllarrIa l1a~ional (LI. re. erya, ',capataz ele ,eu pai o
cida<!<i:n Ja~inLho Vieira d Borba que, não ,ó conta.
ma.i de 74 anno, de irIade, como que é tutor de 4
orphão. ; na mesma data.

DiLo do :::quadl'ão do Pa. "O Fundo, Leonel
.AI v s d()~ antos, por Ler sido julga/lo in 'apa? do
, ern :0 de paz O'uerra.



Lic oçn conced Idn

Ao r. 'apitiio rIo ')20 'orpo I royjsol'io (1 ;.n-al-

lal'ia :\lal1oel F rr im rle ;'110m .' por tempo de I mez:
em ·)Z de ~oy mbro tindo.

aba ele eSllUadl'a do :3° Baíalbao dt' Infantaria da
mcslllCl gual' la, Adão :\Iign '1 Bernardo por . O dia,
para tralar de . n r "tabel cimento m casa de sua
família; 111 ~ ele :\0" mhro fi11rlo.

Dilo do me'mo balalhao, :\Iaor, 1 F li 'io :\Iarün.',
por 13 tI ia. ; <.'111 • do con nie.

oldado rIo tlito batalltão Pruden(jio 1 oc1rigue do
anlo. por um LU z; m -'>;2 de KO\' mhro tine[n.

Dito dito, Amancio I odri"ue. d'_\'vila, lJo1' iaual
tempo; na mesma data:

Dito dito, Bento Lemo da ilV'a, por ')0 dias' 111

')-1 (le No,embro findo.

Dito. do 10° OIpO Pro\'isorio tI' Canl1laria Jo:1o
Paz de Oliveira Janiar e Galdino Paz de liveira,
pelo tempo de 20 dia a ca la um; lU 07 d NoV' mhro
Dnelo.

Dito do ')')0 dito, lalldino da iha Brum, por
igllal t mpo' m 2 do corrente.

Io",pecção de ...aud

FOl'ão julgados pE'la junta medica na "illa da Urn
gua.rana, o r. Capitão do -o Batalhiio le Infantaria
nonl~'alo r[ :\1atlo. Rocha, aho ele eS(lUadra do :)0

<;01'[10 do yolnntario.' da patria, Rogerio Evari. to da
iha, () prim iro so[rer de . y pbilis on iilucional

repre:ontalla por exosto. e na ti hia da pema
r1'1erda, o o'ognnrlCJ !ln[l'el' h pai ii hrnDi a ,-uc!o
porém ines moI. Lia. cut'ayei 1l11r. 111 z "

A' rj ..ta poi: (lo sem lhant pal"(;er, d j l'mina
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,'. Ext:. o e. General em chefe que, tanto o referido
r. Capitão, como o aho de e quadra, continuem a

~er ll1 tratado, no 110, pital da me ma "illa onde 'e
achão.

Finalmente, °me, mo Exm. 1'. General manda de-
'}urar pura o. fin: con'·enieme, que, em 99 de ]'lo

\" llIhro ilndo. apprO\úm a indicação feita pelo r.
:\Iajo[' chefe da r partição fLt:al elo exercito, pam
:-ilupliticar a e. criptUl'açãO do corpo' 00 me, mo

x l'cito reduzindo a UIll ,ó o documento, que têm
c1 , eem apee:entacl()~}) lo me, mo corpo::; ú paga
,lol'ia militae, cl y ndo esta altera~'ão começar a t l'

"' igor (lo lodo t:oreente lU z.

Jo .E AN'l' )\10 DA ILYA LOPE '.

T nen ( Coron 1 D pu(ad0 00 Ajudante General.





COillillanuo eill Chefe do Exercito eill oDera~ões na
Provincia (le SI Pedro do SID.

QUARTEL-GE.'ERAL ,'A VILLA DE . BORJA I' DE DE

ZE"lBRO DE 1 G5.

ORDEM DO DIA N. 43
o E: m. Sr. Tenente-Geneml Barão de P rto de

.\.legre, 0l111llandante rn 'l101'e lo exercito, manda
publicar o avi o cil'(;ular do :\lini. teria da Guerra,
llllG lhe foi 1'ernettido por 'opia por sua Ex. o r.
Pr 'il.l nto da Provincia em olficio de 1(j de No,elll
br findo, 'lbaixo il'an cl'ipto, e outra. ui p içõe e
o(;(;urrenda , afim de qu cenhão o de,iclo cumpri
lllen Lo :

CÓpÚt._'?IL Dir>dol'iil Geral.-l' ecção. ircular
-Rio tle Jau iro: Mini toeio do' :iegocio da Guerra,
em 19 ele Outubro d 1 65.

111m. EXIl1. Sr.-Tendo o govern imperial re 01
yirjo que e nlto contratem mui mellü;o' para 'er
"ir 111 no x r(;ito em opera 'õe', e bem a im que 'e
nilo aceitem o o[el' cimento. de ineliyiduo que p1'l3

tOl1(litO el'vir como tae, em que e tejão p l' lei
v, lV . 31
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autori'ado para curat', como ejão o' e ludante' (la
faculdade rIe medicina, a.. im o d claro a V. Ex.
para seu conhecimento e execução na part tl"e lhe
toca.

Deu Guarde a V. Ex.-Jo eAntonio ,lraiva. r.
Pre idente da provincia do I ia-Grande do ul.-Con
forme Augusto C. de Paclua Fi UI'!}.

!WOIDeoçõ.e

Do SI' :
Capitão reformaclo (lo exercito <lmillo Pinto

Rangel para encareegado do depo 'ito d arLigos
bellicos da villa de ruguayana, em 7 d Outubro
lH'oximo pa ado.

Dito da Guarda Nacional J\Ianoel Feanci 'c de
Azambuja Rangel, para ncart· gado do depo ito de
artigo be11ico da ci<1ade do \.legrete, em :> ti ,'0

vembro nndo.
\.lfere do 5° corpo de voluntat ia da patria Del

pltim da Camara qne at:lt:wa-s no xet'cicio ·do
coadj uvallt da 1 partiçà elo Quanel-m Lr '-G II 

ral junto a e le Quartel-Gen ral para ajudante
d'aqu 110 encal'l' gado d d !J0,'iLo, lU Ode Nov I11bt'o
findo.

Farão approvada :
A pt' po. tas do r. Major director do 110 pital

desta. villa, elo Sr. Ali' t'e' do 300 corpo d volunLat'io.
da patria Jo.' everiano il 1\fello, para Df t'lllcit'o,
mót' do lI1e::;mo ho 'piLal, na pt' ' nte data.

A do Sr. apitão (lo ')00 t:ot'po tambem de volun
tarios da patria Jo é Vidot' tl Piulto, ncal'l' ga<lo
do depo 'ito de artigo bellit:os d La villa. tl()~ 1'.

Alfere do mesmo orpo, Na iaz no ti P,ltlla Pit.Ln.,
para u ajudant e 90 Cadete do 11 0 Batalhão Pro-
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vi.orio n Infantaria de linha Raymundo Tonato
Ca te110 Branco, para amanuen. e, em .5 do corrente.

Exoneração

Do r. '1 nente do;..o Batalhão de Infantaria João
P dro orL'~a, do exercicio de encarreO'ado do depo
ito de artio-o bellico da villa de l'uguayana, em

Dde Xorembro finrlo.

Dispenl;!a do serviço de destacalnento

:\.0 oIrlano do 3° Batalhão de Infantaria na Guarda
~acional Antonio Pinto Carll0 o, que além de per
tenc r a re erva, é maIOr de.5 anno e aleijado da
}lema direita, eOl ')6 d ovenlbro findo.

Dito do Ule:mo hatalhão, Jo é Dia Oôrte, tambem
por perten 'er a Tuart1a i\'acional da Re erva de
avançada idade doente. ~a referilla data.

Dito do 10° arpo Provi'orio le Oara11aria da
me ma guarcla Mauricio Marques Pereira, para er
mpr gado como achri tão ela matriz de ta vi11a,
'omo requ rera o Rrm. Oanego igario, em 4: do

COrL' nt .
Dito do ')'0 dito Berthohl0 Franci co oIano, por

nAo t r a idade dn. lei I ara O er\' i o militar, em 5
d corrente.

nit do referido corpo Domin'o Gonçalve de Mi
randa, por. r . trangeiro, em ') de !\oíembro findo.

Licenças concedidas

Ao [. apiUía do <)')0 Oorpo Proíi orio de Oal'al
laria ela TlH'lrda Nacional Romão Ferreira de Morae ,
p r tempo do vint dia, em 3 do corrente.
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lo argento do 9;10 dito, Ya co Pa, do Almeiua,
por um mez, em :5 0.0 COfl'eut .

<;'0 dito do;-3° Batalhão de Iufautaria ela lU sma
Guarda Pedro Jo eMende\ ilor quinze llias, na me.'llIa
data.

Dito do 11 0 Corpo Provi 'orio d Cu,allaria. da r 
ferida guarda JOUO ,,,erI" " por vin Le dias, om ;) do
corrente.

oldado do di to :3" hatalhão, JIiguol J O, é 1IIen(1 .. ,
por igual tempo, em 2 do corl' nie.

Declara ão

o cidadão .Jose :'.Iaria 13an(leira, a ',is ia I"olunta
riam nto e encorporado no ;200 'orpo Pr Yi..orio ri
"an\.llaria ela Guarda ~acional, à l'endi(;ão das forças
pal'agua~ra.. na Ut"lWllarana em 1 de etem bro pro
ximo passilllo, seguurI0 provou por <Iocumento" 1 ga
li ado'.

Tempo de 8 .'viço en'! destalllento

o r'. officiae. abaixo m n(;iona<1o: do orpo do
Cayallaria rIa GlHu'da Nacional ri ,allt'.l.nL1a do Li
\l'amonto (hoje prim iro e. qlladl'ão) ol'gani-;ado no
E..turl0 Oriental, sob o com mando do r. Tenonte- 0

ronel Manoel Vicente Ilha, pa . aeão para o ierri
torio bra. ileiro no lo d Junho proximo pa ado de do
quando ão con 'iderarlos provi oriamcntc occupando
o po. tos a cada um ele ignado e CO\11 direito ao v n
cimento., que lhe compete.

lajor Felix Antonio Martin .
Tenente-Ajudante IIypolito Gome l\fal'tin.
Te11 n(,o Quart l-me tre Antonio ame da Luz.
AlIere SecreLario Guilherme Maré.
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Oapitã· .\lexandre .\nlonio Barcello , João Jo~ê

de Varo'a , Boav ntUl'a Antonio Martin e Virgilio
~\ntonjo Bareelloc.

Tenente: Ednal',lo "U,e ela Fontoura Riquinho,
erafim FafTunde. um, Dinarte Antonio Rolim, e

Franei co .\.l\·e de :\Iorae .
•\.lfel e.: Manoel Galbento, Beuto Maciel e. ar,

.\.ntonio Pinto ue Oliveira, Firmino Jo é da ilva,
J0,\,[uitn da. I o a Ca 'ti lho e João IgnaclO Barcello...

Reo.-gnnl.mção de corpo

Aehando- muito re. umido o corpo de ant'.\.nna
do Li,Tamento ~ob o <.:ommando do r. Tenente-Oo
rou 1 Manoel Yieel1te Ilha ,-. Ex. o r. G neral

m her, (lefel'minou em n de Noyeml)ro findo que
pas. êl". e a t r a llenominação de lo ef-;q uadrão de

al1t'.\.nna elo Livram uto r unindo-o e a 11e o <.:on
tillfren(e de aiean qu formará llma companhia do
mesmo . qUH.llrão :oh o eomll1anclo <lo re. peetivo r.

apitão.
Finalm nto. o m sm EXl11. r. G(311e1"11 por rlef-;

p[~eho de ') lo orroDi. mez concedeu ql1e f(l se achlido
a -o Pe<Tim nto de ayallaria Ligeira () ,r. All' res
Eeluanlo Uf' .\.zevello e .::'ouza, qlle anteriormente p r
tone u ao piljucte de ua MaO'e~tade o Imperador,

J E A.-TONJO DA IJ.YA LOl E',

Tonenl -Ooronel Deputado do \judante-General.





Commando em Chefe do ExerGito em oDerações na
PrOVillGia de SI Pedro do Snl.

QUA.RTEL GE~ERAL .'A YILLA. DE " BORJA, 11 DE

DEZE:\IBRO DE 1'65

ORDEM DO DIA N. 44

De ordem do EXll1 r. Tenente-General B' rão ue
Porto-J\ legr , Oommantlante em Ohefe do exercito,
publicão- e a di po içõe:' e o 'currencia ahaixo de
'larada , a fim d que ch "'anelo ao conhecimento do

me mo x rci to tenhao a de,ida execução:

N'omeuções provh.orios

Para Teneu te- oronel commanuan te <.lo 10 corpo
de caval1al'ia d yoluntario lho patria o SL', Major
Bernardo Pi L' •

Para Tenente - Coronel commandante do ')0 da
me ma arlUa e denominação, o f'. O'lpitão João Bap
ti ta de O1i" ira.

I al'a i\Iajor do dito 10 corpo, o r, O'lpitão Olaudino
do anta, alerio.



- 24

Para "Major uo 20 dito, o '1'. Capilão 'ypriallo
Gon 'ahe Ribeiru' ttHlus nomcado: por '. Ex. o l'.
Ire idGlltc da }Jl'odncia, em:ZO uo ovembl'o findo.

Para Ten n te- 'oronel cOlOlllanu ante do 110 arpo
Pro,i 'orio, tambem de caY~llaria da me. ma Guarda,
que e adla de ruarnição na fronteira de ant'Anna
do LivramelJto, o 1'. apitão com mandante int dno
do lUC.mo COl'pO Joaquim Jo.é ele Varga . nom ,Ção
e ta feita por . Ex. o r. General em heIe por
com'enioncia do :orviço, lU o lodo corrente.

Dispen!!la do sel'viço de destacalDento

Ao 20 Sargento do 2 ° corpo da me ma d nomi
naç,lo, José Francisco FernaItde', não ó por ter nu
mcl'O a familia a . eu cn. l'go, como partiU todos o
seu irmão' adlão- e pl'e 'entomente nas filcira" do
exercito, em 9 do corrente.

ldado do lUesml) corpo Theodoro ViJlalbu, pOl' tor
provarlo que é c·trangeiro, em l' d .'ovembl'o
fiuJo.

Dito dJ :.,0 corpo dito, Di.lfiiol Antoni da Silva,
conforme requcrcu e 'cuI ai pro'lou achar-o e m r
viço de ue tacamunto todo' os sou' yuatro filll " om
5 do corrente.

Dito do 32° dito dito, João En1.l'i to, não ó por
sua aVrll1gada idiLrle, C0tl10 por ter' a u cargo nu
merosa faro ilia , na l'eferida' data

Du 4° pam o -o Regim nto do aval1aria Lio'cira,
o al(lado Eli.'Oll d Fl'cita Lcmos, na prosente
data.



- 2-19-

LI ·ença", concedlda8

Ao r. Capitão do 29 0 Corpo de Cavallaria da
Guarda Nacional Antonio DarlJo~a Ro si, por tempo
rle um mez, ne'ta data.

20 argento do . o Batalhão de Infantaria da me ma
guar la, Hel'llogene' Antonio Fen ira, por 20 dia,
em ,2·1 d 1 'ovembro findo.

Cabo d'E-quadra do dito Batalhão, Bento i\Ianoel
ele E'pindola, por igual tempo, em '2 de Xovembro
findo.

oldado (lo me'mo batalhão, ln'nacio Pereira Ramos,
por igual iempo, em 26 do dito mez.

Dito dito, ~Ianoel Franci co Franci. co fIe Araujo,
por um mez na referida data.

DiLo dito, Martiniano JO'é F rnan le , por 20dia"
lU 2 do dito mez de Nuvembro.

DiLo dito Franci 'co Joaquim Lemo, por igual
tempo, na me ma data.

Dito, Jito, Dama, ia Pinto da Trindade, ainda por
in'lHt1 tempo, na referida daia.

Contracto

Foi contraciado em 7 do corrente mez para er,ir
ne, te xercito como pharmaceutico o omcial de phar
macia \m rico Manoel do Pa os, seaundo as con
di õ con io'nada no respectivo termo.

Declaraçõe8

o r. Major Va co Jo é ele Farinha, foi nomeado
Tenent -Cal' n I ele commi ão e commandante do
3')0 arpo Provisorio de Cavallaria da Guarda Ja
cional, por avi o do Millistorio da Guerra de 3 de e-

V. IV 32
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tembro proximo pa ado, dirigido ú . Ex. o r. B'u'ào
elo Serro-"\.legre.

O r. Tenente- oron -I FidelÍ de Abreu e iln't,
achando- e com licença ne.ta proyincia para tratar
de ua aude, teye ordem de . Ex. o r. pr ident,
em officio de 2 de Junho proximo pa ~ado e dirigido
ao com mando superior da Guarda acional de . J 
ron)'mo, para reunir o le ertore. do -o orpo Pro
vi.orio de que . COll1tnallllante e com eHe marchal' a
reunir- é ao ex rcito sob o commundo do Exm. 1'.

Marechal de Campo Manoel Luiz OlOrio' e por par-
aria expedida pelo Exm. r. Ministro da Guerra d'

21 de Julho seguinte, teye novamente ordem para
reunir toda a força de Guarda Nacionae que ro. 'e
po ivel, o marchar para e ta fronteira a encorpo
rar-'e a e'te exercito, onde 'e apre. ntou m 2 ' de

Tovembro findo, com l foq;a de 1 Opraças inclu ·j\'e
os r.. officiaes abaixo declarado :

Capitães, Jo é Luiz da "ilya, P 111'0 n,1'10 da Gama
Lobo PiUa e Manoel rravar . (1 'arnllho Filho..

Tenente': ~ianoel cl Abreu ilva e João Luiz do
Lima Leão.

Dito Quartel l\Ie:tr Franci 'co Mal tin de Mo
neze..

\.lfere : Pacifico da' iln Ferrão, 1 icardo Ber
nardo Job, João Jo é do Amaral Joaquim da iha
Boeira.

Jo E' A)/TONIO DA ILY.\. LOPE'.

Tenente-Coronel Deputado elo Ajudante Gen raI.



Commando em Chefe do Exercito elll oDerações na
Provincia SI Pedro do Snl.

QU.~RTEL-GE.·ERAL 'A YlLL.l DE BORJA, 15 DE

DEZEMBRO DE I 65.

ORDEM DO DIA N. 45
Para. conh cimento e 11evirlo cumprimento da parte

do exercito, manda . Exc. o 81'. Tenente-General
BaL'ão do Pol'lo-Aleo-re, comruanl1ante em chefe, pu
blicar () tfLC~O lIa Exm. , r. pre idente le ta pro,in ia,
abaixo tran ripio ooutra di po. içõe' e occurrencia
qu :e seguem:

PrO\TillCia ele , . Pedeo do Rio-Grande do ul.-Pa
laá do r"oyorno em Porto- \.legre 9') de ;'\lo,embro
rl I 'ü-.

1Um. \ Exm. r.-Dou conhecimento a V. Exc. de
qll , v rificanrlo- e pela informaçãe que pre tou o
13riga<leieo honorario Jo é Gome' Padinha que o

arpo I L'O\7j orio, ceeado por auto de ta pre iiI nciâ.
D. 1:Z1rlo rode Ago to ultimo, c mpãe-"e ámente de
pL"1~:etS do di tricto de . Martinho, pertencente ao
• o 'orpo p rm'luento de avallaria da guarda na-



ciona1, 1'0 olvi annu11ar O l' ferirlo ado na par! 1'

latin\ li Ol'ganÍ.'iv;ão fio 'UI'PO jll'oyi:-oriu n.:31 con
tinu,lU lo 'Olll a (I ;~o úfTe~tiyo. Fic,LQ nu entr t-11l10
em \' j "01' a üUll1eaçt1e' 111'0" i 'oria' (Ie olílciae', rI Ulj

,'e fizerão pelo me'lHo (1.(,;1.0, "ist que acltanrlo-. em
en'iço de calUl"lllha em outro' COl'po. o' officiaes

cuja. ,aCTa. for ão preenchidas não de,'em e11e s rem
pl'ejudicaelo..
Deu~ Gua.l'lle a V. Exc.-Sr. Tenent -Grll ral

Barito de Porto-"\lorrr, 'olllmal1llnn(o em !refo rIo
exorcito em operaçãe.' n ·ta jlrovincia.-1-i. (;1),ldc da
Bua-nsta.

Forão appl'ovQda~

As propo ta' do 1'. Coronel c lIlmantlante Iroral da
for.a de infantaria Joaquim Jo é Gonçul,es Fontos, do

L'. Capitão do' 80 COL'PO do yoluntario" ?lranDel For
1'oim 'obro Junior, raeaajndanted Melon uOllle mo
commando om .'nbstitlli\~ão do . 1'. '1'enont rio COl'pO
(1 guarnição da Parahyba elo ort. Jo é '\ ioira fI
\om~a, que rorlio eh, pensa el 'on(inu, l' r:lJ~, exor

cício, em 13 0.0 COlT n1 .
A do 1'. orouol Dl'. ,lo'e ~ral'i t nal'!' ,to, Cllll1llla.Jl

danLe de uma bl'igada tambem d infantaria, (h'
r. Capitão elo :3Go corpo d ,ollln(arios da patria

João Llliz Twar se T nent rio c. Lado-maior r1 P
clas.'e Antonio Yi11la ele a. tro Tavare~, c Lv paL'a
a 'i::;tonie rio D putac! rio .\'jnd. nto G nom1 1 aq 10110
(lo C]llariel-me LJ'e-g neral; ~o ,\(101.0 o arg- nio do
. 8" corpo da me. ma (10n011llnação.]lli1n ';trlos Pinheiro
cl Yascon ellose.oldadop,utlcularll0 l' 1lito, Oarlo.
TllGocloro de Quoil'oga, amho. p:1r.\ amanu I1S s, o
primeiro da Repadiç<Io rio (111 arLel-me.' tr e o egll11110
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da tio .\.juuan1e-General, Lotlo' junto ao commanclo
tIa bL'igalla" em 10 de coneute.

.\. do r. :\Iajor tliret:tol' do ho pital, cIo r. Alfere.
do 11° batalh<ln pr·"i '(lrio ele infanta:ria ele linha,

t::ba 1ião .\.ntonio elo Amaral, para o. crilão do me mo
ho. pital em 2.- tl .'ov mbro findo.

E.'oneração

Do . r. apitão 110 70 o1'1lO provi orio de'anl1
l,u'ia rh Tuada. Ta illnal ,Joa'lnim Jo",' de Almei la,
}lar eu mà ;'til.c1o de aude cOlllpronLda por atte 
1aelw tle medico competentemente habilitado, mo
lo (1 corrente mez.

Di..pen<lu do serviço de destac81neoto

.\.0 . olrladn tIo ;30 Batalhão ue Infantaria da Guarua
,u:ioual Jo Roclrirrues do Na cimento, nua .3Ó I ar

RIL' \'iu\'o eCO!l1 qnafl'o filho menor" como por .er
alf'ija<lo de um hraço e ,'1Ll' Ir em ')0 ele No,embro
ílnclo.

Dito do m ~mo hatalhão Jo. ê Bel1Le. Gome.:, que
alem r[ a\",Ul ada ielad . com llum ro~a familia,
1 UI doi' filho no <;cr\"iç I elo .x, rcito, em 11 dq cor
r nt .

Licença!!' coocedlda8

.\.) ['. T n nte do O')0 Corpo lH'oyi~orio da Guarda
Na;ional Foli. bino ,lo,e Pinheiro, por tempo rle um
mez m li elo corrente.

Cabo (I e. na 1m do mesmo corp Jo. P elt'O ~Io

I' ir.L por 00 dia... , em f) (lo corr nlo.
"lldalo elo 2:3° dito Jo'1.o Vi im i\h.rl[UeS, por

i'fll'oLi tompo lU 11 tl corrente.



T.'ansf'er nela!"

Do oldado do 2[10 Corpo do 'a'allaria. da Gua rela
i\acional Jo é. :'Iraria da o ta, para o 2.::>0 pro\isorio
da me. ma arma, m 11 do con ute.

R or'~ani"nção de eorpo

.\. hando- e o: corp provi:orios de cavallal'ia da
rUUt'(la Naciou ~tl nOS! e ')0 re umido. lU, ua força,

o EXlU. r. General em here, re. oh' o til 1. do cor
rente mez, qu fo. sem reunido m UIU . Ó corpo 0111

a denominação de 11° eorp pl'Ovi orio, oh o c IU

mando do r. T nente-Coronel .\ trogildo Pereira da
Coo ta, que fica autol'Lac1o a faz r a di irihuição do

rs. Omeiae. pela :;; i c mpauhi . como fôr mui"
con ,'eniente ao serviço elo 111 • mo m do pro C'clerú
com a pr'aça le prei, dependendo porém da appl'o
Yação do me. mo Exm. r. l}en raI.

Doação

. Exe. o. r. Brigadeiro honorario Jo eGom . POI'
tinl10 participou m offieio d [I do carl' nf mez,
haver o Sr. Major C za1'io Antonio Lopes, ;-Com
manrlanto do corpo }Jl'Oyi orio do Pa.. o Fun<1o, feilo
doação de . eu.. aMos e mai vencimento. corre pon
dente a trez meze' a que tem direito, às fUl1úlia:
pobr s e mais neces itadas da praça pertencente ao
me mo corpo, o qual, por motivo de mole tia gravi-
ima, e I"io forçado a deixar de commandar.

Finalmente, em virtuc1e da autori'la. à.o do Exm. Sr.
Conselheiro ministro da gu rra, d termina . Exc.

r. General em Chefe, que e Vil ifique praça I vo
lunt· rio como requereu, com do ·tino ao ·1° batalhão
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ele infantaria de la linha, no r. AlJere do 4° batalhão
da me ma arma da guarda nacional Franci co ?Iartins
Codorniz Junior, con.:er,undo- e porém na (;ommis~ão

do po to de aliere;'.

Jo E' Ao"TOo"ro DA ILVA LOPE

'1 enenie-Coronel Deputado do Ajudante General.





Commando em Chefe do Exercito em oDera~ões na
Provincia de S, Pedro do Sul,

Q .\R1'EL-GE:\ERAL ~A nLLA DE S. BORJA, 19 DE

DEZJ~i\1BRO DE 1 65.

ORDEM DO DIA N. 46

De onlem de . Exe. o ~r. Tenente General Barão
de Pol'Lo .\.lenT , OOLlJll1andtllLe em Ohefe do Ex r
ei LO, pu blieão-:se a~ di po. i óe' e oceurrenüia' abaixo
d dal\tlla., a fim d que tenhão a ue,ü1a. execução:

NOlne~çõe~

Do r. Aliere' do 30 B.ttalhão de Infa.ntaria d
linha Franch:o da Lapa 'l'rauco o para. E erivão' do
lIa. pital Militar (la Villa ri rllO"ua aua em 9 de
• ovembro findo .

•\:> pr po 'ta do '. TelLnt" 00ronel00mmaurLtute
da 8a IJrig-ach: do r. AlCere: do 15" corpo proyi
ilOl'io ti cêwallaria da guarda unc ionaI, Antonio

Y. 1\' 33
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Toixeil'a do Almeida, pal'a _\. 'si 'tonte do Deputado
do Quartel-~Ie tl'o-General, em uL,tituiçãO Jo Al
feres do e:tado-lllaiol' de ~a ela"e 'lemente Fran
cilio Tavare, que pa 'sou na me 'ma qualiclade para
a Repartição do Aj udante General, ambo in terinu
ruente, em 17 do carl' nte.

Do sargento do tlito c0l'! o .Antonio i\Ial'ia de
VUl'ga , pal'U amanuen'e ele-ta ultima r partiçilo, na
llle-ma data.

A do 1'. Ooronel Dr. Jo,é Ml.liaBat'l' t, COlTI

mandante de uma brigada ele infantaria, do l', 1° <.1.

elete elo )3° corpo de voluntario da pateia, Joaquim
Pire de auza, tambem para amanuen e da. referida
repartição, em 1- do corrente.

A do r. Tenente Ooronel Oommantlante da 3& bri
gaJa, do l° . argento do 2"° corpo (la guarda nadoual
Demetrio .\.ntonio Ferreira, igualmente pam a ama
Dueu. e ela. do Quartel Me~tre General, na mo nu
data.

Liceu lU!! concedldo8

o r. Tenente OOl'onel Gommandante cIo corpo
2 '" da guarda nacional, Manoel Coell1o ele ouza,
por quinze dia, n' 'a mesma data, podon(lo levar em
sua' companhia a' <luas praç'ls do :eu corpo como re
quereu, e pelas ql1ae.' e l' ,pon abeli a.

Oabo de E quadra. elo 22° corpo, i\In.thia, Ignacio
de Souza, por um mez: em 11 d cort'enLe.

Soldado do 10° dito, Agostinho de Souza Bl'uDo,
por igual tempo, em 1- do corrent .

Dito do 2 ° dito Antonio do anta, Lima, tamiJcm
por um mez, na mesma data.
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Dl!!lpen a do ervlço de destacamento

Ao arrrento do 220 corpo provLorio de cavallaria
João Jo é Rodrigue~, ,i. 10 t r 'ua mãi pro,ado que
arrora é . eu filho unico, por ter perdido outro em com
hat : na referida data.

lllado ao me-mo corpo, imão Ferreira Machado,
por . er b.mbem filho unico e de viuva' em 16 do
COI'l'ente.

Dito do 2 o dito, Mauoel Ramiro por ter provado
qu e trang iro: em 15 do corrente.

Dito do me mo corpo, Manoel Gome do antas,
por haver requerido seu pai, que alem de er maior
de RO anno , provou igualn\ente ter em erviço como
praça Jo 100 corpo ]Jrovisorio de cavallaria da
guanla naci nal mai dois filho.. na me ma data.

Finalmente o ExlU. I'. Gen Tal lU Ohefe, detor
mina que eja recolhido a guarda do exercito, o

r. a [ itão elo 11 0 hatalhão pron. ario de infantaria
do linha ~raxilUiano FerI' in Ohave , por não e
ter provado em on elho 1 inve tigação a que ~e

mandou pr ced l' a parte que então dera contra o
r. Tenente oronel Pellro Nicolàu FeCTuer tein na

qual o qneixara da injusta pri-ão que "offrera' bem
amo de haxer o me:mo i·. T n nie oroneI FeO'uer 

t in, chicoteado pl"l.ça do dito batalhão por diff rente
v z m occa iã le ex.ercicio ; e porque no me mo
con:eIh .0 provou haver o referido r. T 11e11te
Ooron 1 dallo um empurrão em UIU r. Oadete, dOI)oi
{lo que lhe dera uma ati fação pi na, m:mela o me mo
Exm. r. General em h fe, declarar ao upracitad

1'. T nent Ooronel P tiro 'icolau FeO'uer~tein, que
mal. o homre por e procedimento irregular vi to
c mo ne e Ctt o, o uperior sempr e rebaixa le ua



diguidad " o fIne al'1l1 do "I' 11111 ahu:,o tJu 'OIlJIIl t (

ti ua auttJl'idad', é pOI' : ll1 tlU\'ÍdcL osLe tlllJllo d

C01Tigil' as prac;a' xpl'e "amonte prohibido li la:
loi.' e 'LaLelecidas 110 xel' 'ito,

.lo E A~TO.·LO D.\ ILYA LOPE

Tenente- ol'on 1D putat10 do Aj udamo G n raI.



COllllnalldo eill Chefe do Exercito eill overações na
Província de S, Pedro do Snl.

(r.IRTEI" lh;~ERAL ~J. \"lLL.-\. DE . DORJ.\, ');3 DE

DEZKUBRO DE 163

ORDEM DO DIA No 47
Pu 1J1it;a-~e, de ordem do [j;x.Il1. ~ c. Tonente-General

B·tl·úo (lo Porto-.\'lerr r?, 'omln'1.UrlanLe em hefe (lo
Ex. I' 'ilo para (1ue Lenhão a dey ida exeençito a~ di;.:
!lo 'i~'ões oe 'l1l'reneia~ s g'nin t ' :

NOln u ~'e""

Do .:.'1'. j..lf'l'e$ clu 11° Baiallul0 Pru,-isorio de In
fanial'ia cl linha, Joào Jo é FI'I'eil'a da Fou ca,
l'a,m coa,(ljnvanLe da Rel)al'tição do D pntado tlo .-\ju
daute Gen ral junto it ste Qnal'ie1 G neral, ln 13
(lo '(ln nte.

Sal'gento .\judallie do ')3Q orpo Prol'isol'io tle V1
l'ail:1l'ia da Guarda Nacional PaI man de Miranda

rui':, para Cll1lanllOnSO da, crotaria do olllloando
111 ~11 1'0, em 91 do cOl'~'en Le.
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1° arrrent rIo 4° Batalhito d Infantaria da me. ma
Gllarlla, .\.lexanr1re P l' ira Garcia, para Fiel rln .\.1
moxarifado do lia-pilaI :\Iilitar da Yilla ele rU
gua.yana, ln uh. tituic;ao ao "r. 2° arlet argenio
Ajudrtnte elo -1° Corpo de Yoluntario. tIa Patria, .\.yre.
Odorico Pinheiro Pa•. o 'lue e a 'ha rO'pondentIo a
Con lho de 1m-e. ti a\'<1o P la falta rI re,:;peito com
qne. hou'\o para eom o I'. :\lajor Dir ctor r1 m <;1110

IIn:pi tal, em 7 rIo concnte,

Dispensn do e ..,· i o d de8tncan"l nto

...\.0 r. Capitão rIo 15° orpo Pro,i orio do a\'aI
laria da Guarda Nacional Leopoldina I OJl1ão ;al'cia,
por se achar incapaz elo . el'vi(~o activo ri campanha,
em 13 do corren te.

Tl'anl;Of'erencia

Do r \.11'e1'e do dito orpo, Feliciano Jo:' Au-
tune , para o 31° de Voluu1arios da Patria, por não
t l' habilitaçãe, para aqu ~lla arma, 1lI 20 do cor
rente.

Licença concedida

Ao oldado do 10° Corpo Prod 'orio de 'avalIa.ria,
:M:irruel ~Iende' :\Iachado, por temp de um mei: lU 16
do correntcl.

In8pecçiio d l;Otllllde

Resultatlo da insI ccçõe de, audo a quo . e proa de
rito em 18 do corrento e na pro 'ente data.

Do 26° Corpo Provi orio de Ca \'allar ia da rual'lla
Nacional;

. 'r. Tenellt Coronel Commanc1anL' D mingo,; Fran-
cisco dos njos, mole 'tia; começo de parali ia no
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membro"uperiore , mai manife to no direito, e COIll
t n(ltmGia à maior ue~en\'olvimento' re'ultado de
dou' ferimento. "rare que receueu na Pa.I te infedor
do braço direito na al·twulaçilo Gubito-humeral di
reita: parecer, inGapaz de todo o . erviço de paz e
"u rra.

Do' o Batalhão de Infantaria da Ille ma Guarda.
oMado )1anoel I ibeiro, lllOle:tia, enGurtamemo

do m >muro inferior dil' ito devido a fradul'a do fe
muI'; paeec r, in apaz do erviço ele paz e guerra.

Dit João do anto' Brito agaz, mole'üa mo\'i
menio cÜ'Gun cripio do d do pollegar ua mão dl:'eita
tle\"ido ale ão do' lllusculo flexor e exten 01' propI'io:
do detlo; parecer, prompto para o en-iço acti,·o.

Dito, Frauci co otel]o, moi ·tia, cegueira do olho
direito, parécer, incapaz de todo o erviço.

o r. lo Tenente de Engenheiro Eugenio Adriano
Pareiea da unha e ~1 llo, apre entou- e à e, te Quar
tel G nera.! e foi mandado fazer part da cOJUllli 'ào
ue Eng nbeiro, m de ~oyetl1bro findo.

Declarações

o r. Ten ni COl'onel JO'é Antonio orr~a lla a
mal'a, Ilue x. [' actualmente a runçae de Depu
tado do Qnartel i\1e 'tre Ge11el'al, tendo-o e apre-en
tada ú . Ex.. o I'. T nente Genol'al Graduado João
l' r ueriGo aluwell, qnal1d commandanto in el'ino
la' Arma de ·ta Pru"in,C'a vindo da àrte em Zde
Ago:to do eOl'ren t anno, foi por . Ex.. mandado lU

c mmi ':'ião à pre' nça do Ex.m. SI'. Oon lheiroi\IinL
i 1'0 da Gu rra l1l ,e ua qnal e recolheu a31, tudo do
àito mez ue Ago to.
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.\. força xisten le 1ll () l' ferido IIICZ U A ....osto, sob
o cumUlando uL;10 do 'L'. Tenente Coron 1da Guarda
:'\aciouel Ya ·co .\1Ye POI' ira, UetO podia. -'L' ,la -:i
ftcadt CO!llU E. II uatlrão 1)010 diminuto numero d -' Pl'a
~:a:; enuo qu por emell1anLemoü\'o, 'e dél'"l. o titulo
de Conting nt lb Guarda :\Tal,;ional de aican.

O 1'. Tenellte da Guarda NadonalJo é 'andido ti '
.\.brell, al,;ha- eem ,en'içoadivode:de o lo de ,Junho
proximo pa -ado, como fazendo parte do ''>9 0 'Ol'jJll

Provi:orio de Caval1ul'ia <.la 111 lJIa Guarda, a cujo
arpo e apre entou no - 'o 111e, '1110 dia com ~O hom n:

pr)!, elle rellllillo:.

Jo ri: ANTOKlO DA ILYA LOPE

Tenente-Coronel Depu tatI do \j udante Gen mI.



Commanào em Chefe do Exercito em operações na
Provincia de S, Pedro do Snl.

QUAR'l'EL-GEXER.\L .-.1. nLLA DE S. RORJA, 26 DEZE:I1

ERO DE 1 65

ORDEM DO DIA N. 48
. Exc. o r. Tenente-General Barão de Porto

.\.1 gee, COlllllH1.ndante fi eh 1'e do Exercito, manda
PUlJliCll' nii. 'U o rticio dLl Pre 'idencia da Pro,incia
lla ')0 (lo. ,-embro findo 'lbaixo Lrtlllscripto, e a re
laçuo nominal dos omciae que <.i. ene Se refere, como
a. (lilfeeentes occureellcias qu ,a eguem, afim de
fJ.11 eh g-anllo ao conhecimento do me. mo Exercito
teul1ão a d vida excecuçi'i.o :

ln ecc;ii.o.-Pl'ovinci;1. de . Pedl'O do Rio Grande
(lo 'uI. Palado do Goyemo .Jl1 P rto-.Ue rrJ, 2 de
• JOYC;O;)I'O de 1 65.

111m. EXll1. r.-Colllfiunico a V. Exc. que no
meei pro'-i -ól'iamente para 2° corpo de c:1.yulluria
tIo I' lunlario' ela p:ltl'iu O (ficiae. con 'tante da in
dll:-ia 1'e1a(;ão.

Doos GLLarde a V. Exc. Sr. Tenente-General Barão
v. lY 34
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de Porlo-_\.legre, comllunc1ante em chefe d Exel'cito
em operaliõe ne:,ta Provin<;ia.-ri.·vvtLefe da Bau
Yislú, Pre'ielenLe tla Provin...:ia e UOlllluauthnto das
alma' interino.

Relação dos omelaes que elD da ta de hoje, ...ão
noIDeados PI"OVl80rlalD nte- para o 2" OI"PO
de voll.lot.e..rios da patriu, eu qu 1;1 (" (el'

o oflielo desta data.

Tenente ajudante, ......
Dito Quartel-y[e tl'e, Luiz da Cunha. Pereira.
Dito eCletario, Jo é I ouri'Tu de Lima I'fim.
Dito Cirurgião, o .\.lfere Pedt'o João Evang ida

do Anjo.
Alfele Porta E,tandarte, .J1anoel \,1'-0 'cl.\'ier.

I" C ~(PANIIIA

.Uapitão, o Tenente F;:wuntlo .\.ntune.' .JI-:l.ciel.
Tenente, o lo Hl'gento Vi<; nto rIos aulo' .\.1.Jl'<3U.
\.lfel'e , O lo argento Franci:co ua C 'La. Peix.o L).

Dito, O 1" Sargento Antonio Autunes i\Ia<;iel.

')" COnIPA.'UIA

Capitão, o T nente Camillo Dia ela Fon. cu.
Tenente, o lo Sargento Gerniniano Bapli ta de Oli

veira.
"\.lferes, 01" Sargento Cypriano Jo Ó Ribeiro.
Dilo, o lo Sal'gento Lu<;wno Gon<;alye 1 i1 oiro,

Capitão, o \.Ifere Sant'Iago Antunes Maciel.
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Tenente, o Alfere' .To. e Galdido da Cunha Fon
loura.

.\.Ifere.. o lo ul'O'ento ;\Ielchi'lr Jo-e Rodrigues
oare Junior.
Dito, .\.ntão Pinto de Morae".

4" mlPA.~HIA

; piUio, o Alfere JO:lquim Yieira da unha Junior.
T nente, o lo arg nto Abrelino .\.ntune do Couto.
Alfere , o lo argento .\.lexandre .Io e do anto

Junior.
Dito, o lo argento lIfal.\.oel Rafael '\ ieira da Cunha.

5" CO~lPANHI.\.

Capitão, o Tenente .\.ntonio Franci co Pinto de
Olii~eiL'a.

Ten nte, o 10 argento lIIaximiano Jo é do Monte .
.\.lfere'l o lo arO' nto Franci.co Machado Moreira.
Dito, o lo argento nlanoel Jacintho Lope..

G" cmlPA 'lllA

Capitão, o 1Õ argenLo P dro Rodrigue. Barc~llo .
Tenente, o lo ar er nto Franci co .To. e Ferreira.
Alf 1'0., o ln argento Fremci co nf dina Veiga.
Dito (l lo arrrento .Io é Antonio Abren.

eCl'etaria do governo em Pcrto-AleO're, O de TO_

vembro de 1 G5.-Augu to C ele Padl,f,a FleUl·Y.

NOluenções
Do rs.:
Coron 1 do e~tado- ia,or de I" cla. e .Ia é P reira

Dia., para in peeeionar o corpo. ele Infantaria desl('
Exercito, em 92 elo conente.
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T nent Ooronel ommanllante interino ,lo ;)0 Re
gimento ele ca\'allaria lig-eira .\g .tin1to .latia Pi
quet, par<. ( I1lhCIll in pelido11ar O' liorpo. ('e caY'l1
Iariêl, em 23 (lo corrente.

Forão npprovndas

A propo:tas do mesmo r. oronel .I 'e) Per ira
Dia:: p'.11'a. creta rio o ,'r. C'lpitão rIo 4° Datalh<1o (lo
Artilharia a pc';' .\nt nio Luiz Duade . ·uue.' par;.
~judante uo OI'U n' 1'. 1'en nt (lo 11° D, talhão
Pro"ü~ol'i de Infan taria de linha Oarlo·. Iarrno da

il,a, em ')! do COI re11ü~.

A d r. Oorou 1 Graduarlo IIygino .Io e 00 lho
commallc1ante de uma Brigada. de Infantaria para
rL i t nto' intcrino' o. 1'. ')os TCll nies rio 1° Ba
talhão de ,\rtilltal'ia a pe, Jo. ti 'rbano Pacheco de
.fello e TIygino ./o.e 'o lho ,te' da TI parti<;àri (lo
Quartel-Me. tI' -G 11 mI alplOll da elo Ajurlaui 
General; 1° :ll'g'cnto rIo :1'>0 c.:Ol'p de ,"oluntario la
patria, João loril'il4'ue. de Faria, para :ll1lanucn:c
(1 . ta ultima Repartição, na m lua data .

.!\.. elo r. T nenie Ooronel Inrector (h. arma d ca
,a.llaria, pnl'a e retario, o SI'. apit"l.o cIo ·)no corp
de ,01untarios rIa patria, .\uO'usto França V laf;co,
para. .\.jurlante de Ord n. o r. T nente (10 o Regi
mento c1 avallal'Ía ligeira, JO.. e 1\lende .Ia ques,
em 25 do c.:orreuLe.

Dispensa do serviço de d stucaln nt.o

Ao 1'.'.:

Tenenlc oroneI oJnmancIanLo do ')6° arpo Pro
vi.'orio tIe Oavallal'ia th, Guarda Jacional Dom ingo
Franci. co dos \.njo, yj. Lo achar-.'e iucapaz de todo



Exc. o r. Gcn ral em
I (lI' 20 dia" m 10 ri
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o ,erviro de paz e guerra . eguDdo a opinião da junta
que o in. peccionou cujo parecer foi publicado na
Ord m do Dia de. 10 OuarteI-Genel'al, n. 47 de 2: do
corrente, 111:21 do llito mez.

ohlado (lo 11 0 (lito ~1anoel :\1al'ün. Viedo para
:en'ir d Oapataz <.1.0 ",r. AJfere. João Antonio de
Oa tilho, em 23 do corrente.

Dito do :1 0 Jhtalhã de Infantaria (la me",ma Guarda
1\1aooel Ribeiro, à ,i. ta do re:ultado da in'lle (;ão
de . audo porque pa" ou, m 20 do corrente.

Trnnsf'erencia

Do aldado Fran i. co Ahe Feito. a, do 3';>0 corpo
de ,-oIuntano' da patria para o o da me'111a deno
Hl inaç-,10 em:23 do corrente.

Licençn cone did~

.\0 r. T ,]lente do 1 o 'orJlo proYi:orio (1 ca al
Iaria da GuardA. •Tacional, Ma 1MI • 'un <: da iln"
actnalll1enir' rio corpo proyi.orio de _\rtilharia à ca
,aUo por tempo li 1.- dias, na referill~ data.

Ao lo 'ar<r 11to do 10° rliio, Franci.co de BOlja
1-<'on tel1a, por igual tempo, om ')2 do c rreut .

Di to do 10 dito, Erigido ardo~o rle lell0 por (Ioi.
mez . , à yi t da-; informação' do :ou 1'e 1) ctiyo.

hefe , em D do 'orren te.
DiLo lia <)~o dito, Frnnei co _\n loni do Brurn, por

1- (lias, em 2 do corronte.
oIclado rio Piquei (1

'!l('fe, Januario JOI\l:i Pinto
COI'1"011 lo.

Dito do lI" corpo lJl'o' i orio (le ca,alIaria da
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Gnarda • 'acional, B rllarl10 Ferreira de Ca~tilho, por
ignal temp , em ')0 do corrente.

Dito do me. ln corpo, Luiz Ol'cete da Ro a, por
tempo de um fi Z, em;..O do COl'l'ente.

Declara ões

Os r. j\Jajorl~. Fl'aut:i 'co Pedro ertori Leit, e
Gah,LO Gdll e Pinto, xercelll ae; fUllCI;Õ 'r1 a'i'
t\JuLc~, e. te 110 D llutarlo ti Quartel-~I .. tI' -G'll mI
de'deol", aljU 11 rloD'puLauollo.Ajndante-lrcnc1'al
de'de 7, tudo de -\.."O'to proxilLlO pa' ado, junto ao
commando lIa divi. ê'iO ue cima da erI a.

Nota correctiva

o r. Padre Joaquim Lope. Rodrigue . foi CapeWLo
A11'e1'e: por nomeaçào ela Pre"ielauci'1 da P ['oYincia
de '? de temb1'o ; e nomealIo 'apítão d commi 'são
por a\"i..o do :'IIini ·terio da nu 1'1'<1 de ".-I.) 110 Jl) .mo
lllez entrando naquella data. no exercicio das func
çõe: do seu }lini:tel'Ío ; e não amo . e f z 111 nção
na Ordem do Dia de. Le <Juart l-G n mI n. '.) do lo
de ;'\O\T mbro do cnn'ento anno. :egund o llletlllO
Sr. F nl. Padre L pes d clal'ou então, o para o que
apre. entúra 11ocuJl1onto..

JOSE. NT XIO DA SILVA LOPE .

Tenente Ooron 1 D putado do Ajuclante-G n rOl1.



Commando eDl Chefe do Exercito eID oDerações na
Provincia de S, Pedro do Sul.

QL\RTEL-üE,TERAL ,'A. YJLLA. DE . BORJ.\, 99 DE DE

ZEMBR DE I, ü-.

ORDEM DO DIA N. 49

Pal',t 'ouhcGim 'ui J dela eump 'i1ncnto (1< parte
elo Exel'ciLo, !ll'mela o EXill. e. Tenente GenemI
Ihr;10 li [orla .-'•.lcgre, COlllllumtlanle em Chef~, pu
hlit:itl' o ayL'o Jo milli~terio lia guerea ele 27 ue :'\lo
y mbl'O finclo, bem Gomo nutro <L,iso do mini teIio do
impet'io, à que aquc11e SG [' fere, amho. abaixo tran'-
t:eipto., e outras ot:t:Ul'l'Gncias que guem:

4,a Direetori·l. geral.-Ia. ecção.-Rio ele Jan iro.
Mini:! rio do' N g do da GUGem, ')7 de Novembro
(le 1 G.-.

111m. EXl1l. 1'.-1 motto a Y. Exc.. para eu co
nh cimento () aTi o ela 7 do cc fronte, por copia, em
que o mini 'teria lln 1mp rio cOllllllunica a expGelição
da t:Oll\'enionte orel ns mandando pôr à tli'po ição
da prositlon 'ia da proTincia. de . Pedro do I ia
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Granue do Sul, pola YCl'lJa - 'O(;cOl'ro' pulJli(;() '-do
actual exercicio, a quuntiutl ·)Ú:OOO.'OOU rói' (dnte
conto de réi') para uu:ilio da' fallliliu' de •. ilo,l'ja,
Itu1lui e Uruguu,rauu, victill\a~da in\'a ';10 Palaguayu.

Deu. Guanl a V. Exc.- .l//vclo JIo,ii:; da , 'ilca
Fel·'·~l:;.- r. Darão d \ Porto .\.1 'gro.

7" 'ecr;ão.-lUo ue Jan iro.- Minderio do' . 'e
g<)cio. do Imperio. em 7 do 'o\'umuro de 1 Ü,j.

IUm. Exm. 1'.- Em :olul,':lo do' ad'lls (lUO \~.

Exc. dirigio ao ministel'io a mell cargo, flataelo' de
Urugllu,rauu em 27 e :2' do 'otembro ultimo, tenho
a honra de dédurar a V. Ex:c llue ne ·ta data maneio
pôr, pela verba. SOL:COITO puhlico., uo actual exer
cicio, á di po ição rIo pro 'ülente da proYincia de .
Peelro do Rio Grande do .'ul a I!Uantia ue yinte
contos do réis (20.000 '), para auxilio da f::l.luilia' de
S. Borja, Itaqui e UrUlfutl.yana, (lue, ln con:e
queneia da in....a. ão Paraguaya, ficarão re luúela" it.
indigencia, de'tribuinllo-so aquella quunti'l s<.'gullllo
a" circumstanci:v ele caela família.

Deu' Guarde a V. Ex.-JIn'·'jltc; ele Oli/ullt.- I'.

Angelo Moniz da Silva F' rraz.-Uonfor·me.- José
A/do/tio ele CalasaHs Rotl"iyucs.

NOIDeaçõe8

Pela pro. idoncia dosta provincia foi nomoado Ca
pi tão ele cOlllmissi'io, a fim de :01' emprefTarlo com
fór conveniente ao :erviç'o, o r. Alferes Diogo .}o. é
Freire, á Yista da prdpo ta feita J! lo r. Coronel
Manoel Luca. de lJliycil'a, em cuja fo1''.'<1. do\"o ,01'

empregado: em 18 do con nto.
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Approvação

Fica pr vi oriameute appro ada 1:1. proposta feita
pelo r. Coronel Hj'giuo Jo é Coelho, na qualidade
de commandante da brigada de infantaria, do Sr.
Oapitão do 20 Batalhão da G~arda . Jacional da Para
h)"ba do orte, Luiz Antonio Pinheiro, para a is
tente junto ao referido commando durante o impedi
mento do Sr. ~o Tenente Jo é Urbano Pacheco de
Mello que baixou para o ho pital; em 25 do cor
rente.

Dispensa do serviço

Ao r. Capitão do 350 corpo de voluntarios da
patria, Franci.'co Jo~é Ferreira Camboim, visto sof
frer de hepatite chronic:.1 e palpitações nervosas do
c ração, egundo a opinião da. junta ue saude que o
in peccionou na cidade de Bage; em 28 de Novembro
proximo pa ado.

oldado da força ob o com mando do 1;. Coronel
reformado J oal1uim Rodrigue Lima, Lino Jo é da
Silva, por ter provado ua i enção do en"iço da
gU:.1rUá nacional, por er carpinteiro matriculado
na capitania de Porto legre' em 27 do corrente.

Di to do 11o Corpo I rovi orio da Guarda Nacional,
Joaquim Manoel, pelo eu mào e tado de aúde; na
referida data.

Dito de um do corpo da briO'ada ob o commando
do r. Coronel Manoel Luca de Lima, Antonio
Cardo o por ter prova lo que é menor de 17 annos ;
em 26 do corrente.

Licenças concedidas

Ao lo Sargento do 29 0 Corpo Provi orio de Caval-
Y. IT ~
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laria, Thomaz Leite 'de Faria, por tempo de um
mez; em 27 do corrente.

Soldado do 11° dito, Mauricio da ilva oare, por
30 dias; na mesma data.

Dito do 28° dito, João Oarlo , por 15 dia ; em 26
do corrente.

Dito da força reunida e oh o commando do r.
Ooronel reformado Joaquim' Rodrigues de Lima,
ManoeI de Freita Lope', por um mez; em ') do
corrente.

TransCerencias

Do soldado do Oorpo de Zuavo Damiã Balbino da
Piedade, para o 29° corpo de voluntario da patria,
e de te corpo para aquelle, o oldada Bernardino
Fernande Oajá, ambos por terem requerido: em 28
tambem do corrente.

Concessão

Ao 2° Sargento do 5° Regimento de Oavallaria Li
geira, Marcolino da Oosta Monteiro, I ara fazer U'O

do di tinctivo de 2° Oadete, YÍ to ter provado que é
filho legitimo do Sr. AlIere' reformado do xercito,
José Hermenegildo Monteieo le Albuquerque; em 26
do corrente.

Inspecção de aude

Resultado da' in pecções de saúde a que se proce
derão em 26 e 27 do corrente mez:
. S. Exc. o Se. Barão de Jacuhy, Brigadeiro hono
rario e commanuante da 2" Divi ão, mole tia; he
patite chronica; parecer: incapaz do serviço activo,
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curavel, precisado de tre:s mezes para seu completo
curativo.

Do 30· corpo effectivo da guarda nacional, Sr. Ca
pitão Ca emiro Antonio da iIva, molestia; tuber
culo pulmonare . parecer: incuravel, incapaz do
erviço.

Do piquete de . Exc: :
L· Cadete I arO'ento quartel-me tre João Antonio

da Fon eca mole tia, pneumonia chronica e ulcera
. J'philitica do nariz; parecer: provavelmente cura
vei , incapaz do erviço activo. Precisa de 3 mezes
para seu tratamento.

JOSE ANTONIO DA. SILVA LOPES.

Tenente-Ooronel Deputado do Ajudante General.





das disvosiçôes mais notaveis, contidas no 10 volume
fias Ordens do Dia do Commando em Chefe do 2,0
Corvo do Exercito em overaçôes na Revnblica do Pa
ragnay, vnblicadas no anno de 18651

c
001l1BATE .-Avi o de 6 de Ago to de 1 65, de

terminando que sempre que se der algum
combate, seja remettida ao governo parte
circum tanciada . obre elle, contendo além
di o informaçãe obre o serviço' do offi
ciae e praças, e bem a im d'aquelle que
fallecerem com declaração da pe'sôa de fa-
milia, idade e meios. . . . . . ., 11

OOl\fMA Do.-Explicação acerca da interpre
tação dada em consequencia da nomeação
do Ooroueis rrri tão Jo é Pinto e Demetrio
Ribeiro e l'enente-O ronel everino Ribeiro
de Almeida, para commandarem força por
occa ião da rendição da Villa de Uru-
guayana. . . . . . . . . . .. 72



VI

CO~lMA DO E I ClIEFE.-Participação de ha' er
o Tenentp--General Barão de Porto Alegre,
assumido o Commando em hefe do Exercito
em operaçãe no Rio-Grande do uI. 3

CONFLICTO.-Avi o de 25 de Julho de 1865,
declarando que irr O'nlarmente procedeu o
ln pector da \lfandega de Uruguayana, ne
gando-se a ati. fazer uma requi ição do
commandante da guarni ão da me. ma villa. 21

CORPO DE PONTO~F.IRO .-Organí. ação de te
corpo. 177

D

DEPUTADOS DO AJUDANTE E QUARTEL-MESTRE
GENERAL.-Declaração de que e ·tas autori
dades são Oorgão do commandante em chefe
para a transmi ão de uas orden a toda a
outras autoridade. 153

DESERÇÕES-SU penele o Tenente Coronel Bento
Martin. de Meneze elo cornmando do 17°
Corpo Provisorio e manda se respon abili
sal-o em conselho,ell1 con equencia do grande
numero de de. erções que . e derão ne te
corpo'. 131

DESERTORE .-Avi o ue 2 de \go to ele 1865,
ordenando a reme sa apre idencia e a. au
toridade. , de uma nota con~endo o signaes
caracteri tico' dos desertore. , afim de se pro-
ceder a sua captura . 6

DIVISÕE .-Aviso de 5 de Ago. to de 1 65, re-
lativo a divi õe que deve ter o exercito,

ua organisação e numer de brigada e
corpos ele cada uma 9



Vil

DrssoLuçÃo.-Do Corpo 17° Provi orio, em con
e~uencia do grande numero de deserções

que nelle se lerã.o. 131

E

E:mRCIClO,-Determinação para que nenhum
official entre no exercicio de qualquer em
prego, ainda qUEl propo to, sem pl'eceder ua
appro ação . 77

F

FOR ECIME TO.- Contracto para () forneci-
mento de ,ivere' e dieta ao exerci to. . 99

FOMo.-Avi o de 15 de Setêmbro de 1865,
approvando o abono de uma ração de furno
às praças doente' na enfermarias milita-
re . 71

I

INSPEoçõE DE SAODE.-:-A vi ·os de 2 e 22 de
Ago to de 1 65, chamando a attenção para
o di;::posto na ordem do dia n. 457 acerca
da formula p la qual devem ser pa adas a
actas ou termo de inspecção de sande 5,
4 . Publicaç'!o desta formula. 138

I r"ASÃo.-Avi, o de 27 de Setembro de 1 65,
acerca da inva 'ão da provincia do Rio
Grande pelas forças paraguaya, e man
dando que o Brigadeit'o honoraeio David Ca
nabarf'o, Coronel Antonio Fernande Lima



VIU

e Capitão Joaquim Antonio Xavier do Valle
ejão submettido. a con elho de in ve tigação

e ~e guerra. 3

J

JORAME!'TO.-A..vi·o de 16 de Ago t de 1 65,
determinando que o olficiae, na fórma do
di po 'to na ordem do dia n. 450, devem pre 
tal' o juramento le eu po to , 22.-Av.is
de 22 de etembro do me mo anno, decla
rando que deve er rigorosamente punda a
falta que commetterem O' officiae em u. ar
la divi a do" po. to. para que forem no
meado, ante. de pre ·tarem juramento do
mesmo po to. . ü-

L

LEr.-Aviso de 20 de Julho de 186-, man
dando pôr em execução na provincia do I ia
Grande, a di posiçõe. ela lei n. 631 de 1 de
Setembro de 1851. 6

LOUVOR.- \..0 Coronel Tri tão Jos~ Pinto, lou
vando-o pelo offerecimen to que fez de armar
a Infantal'ia a for a ele Cavallaria 'ob 'eu
commanclo . 23

M

MAPPAS.-Avi'o de 6 de Ago to de 1 65, orde
nando a remei a do mappa da força do exer
'ito, sua organi ação, numero d divi ões,
brigadas e corpo, e bem as im do movi-
mento dos ho pitaes . 18



IX

MEDA.LHA.- Decreto e in trllcç5es, sobre a
creação e u o da medalha commemorativa
da rendição da Uruguayana, 60 61

N

mlERAçÃo:-de corpo.

o
175

OFFERTA.-Feita pelo Tenente-Coronel An
tonio da Rocha e ouza, de 50 cayallo para
montaria do corpo 47° de voluntario 15

-Feita p lo Major Cesario Antonio Lopes, da
importancia de tre meze dos -rencimentos
a que t m direito, em favO!' na. família po
bre o maio nece itac.a da' praça do Corpo
Provisorio de Pa o Fundo. 254

ORGANISAÇÃo:-Do Curpo de Zuavos. 232

p

PRI !O 'EIRa .-Aviso de 10 de Agosto de 1 65
âcerca do tratamento que de,em ter os pri-
sio!1eíro que e fizerem ao inimigo. . 13

- l.vi o de 93 de etembro do me mo anno,
mandando abonar ao omciao, e pr aça. pri
ioneiro de guerra, a e, ta, o' meio nece.-
ario para eu _u, tento, vestuat'Ío e barraca

e }\quelles uma etapa COl'l'e'lJondente ao
eu po to . 7')

PROCLAMAÇÃO.- De Sua Mage 'bela O Impe-
rador, por occa. ião da rendição da força ini-
miga que occupava a viHa de Urugllayana.. 60

V. IV 36



x

-Do General em Chefe, ante do inye timento
contra a praça de Uruguayana. 39

R

REBAIX.ADos.-Creação de uma cumpanhia de
reI aixado.' na cidade do Alegrete. 3

RENDIçXo.-Ordem do rlia relatando a rendição
da força inimiga que occupava a illa. do
UruITuayana. 4-

-\.vi o de 19 de etembr de 1 6-, relativo
a e te feito, -3

-Nomes de todo o officiae que a. i:tirão a
esta rendição, - 4, 111, 1 "G, 2::L

REORGANlSAçXo:-de corpo. de voluntario _-3'
de Corpos Provi orio de Cavallaria, 2Ç. 254

REQUERIME "Tos.-Declara 'ão de que .ó 'erão
aceito no Quartel-General o requerimento
que tiverem de ubir apresença do goyerno
ou do General em Chefe, l{uando informado
no lugare competente ; e bem a ~im qu
el a re ponsabili ado todo aq uelle que de-

morar em .eu podor ta requerimento
além do t mpo nece ":trio para u informa-
çõe. 81

s
SAQUE.-Aviso de 10 de Ago-to de 1865, ver

sando sob!'e a.. praça. da 1" divi ão ligei!'a
que saCJ.uearão diver a. ca a quando po!'
ellas passarão, e mandando proceder com
energia afim de serem de 'coberto seus au-
tores e castigados com todo o rigor da lei... 14



XI

SOCCORRO .-Aviso. de 7 e 27 de ovembro de
1065, pondo a di:wo ição da pre idencia da
prov'incia aquantia de 20:000 '000 para au
xilio da familia que. ficarão em indigencia
por occa ião da inva ão do inimigo na pro-
vincia, 271.. 272

Su PEN ÃO DE COllilÂ.'Do.-Do Brigadeiro Da
vid Canabarro e Coronel Antonio Fernande
Lima, do ommando nperiore que exer
cião, emquanto durar o conselho a que tem
de 1'e pondero 174

y

YATAy.-Felicitação do General em Chefe aos
officiae o praça da 12'" brigada que toma-
rào parte ne te combate. 23





NO :::tv.1:ES

dos individnos mencionados no 1" volume das Ordens do Dia
do commando em chefe do 2° Corpo do Exercito, publicadas
uo anno de 1865

A

AI el COrl'~a da Camara ....•......... , .. , .. , . . . . . . . . . ... . . 232
Mende de Arruda , ,.... 157
de OUZ:l. Leal. , .. , , , , . . . . . . . . . . • . . . 112

.~brelino Autune' do Couto............................... 267
Apolinario de 10ra.es, 125 , , ,.. 176

Acacio Joaquim Corrêa, 66, 123 ,' , ,. 144
Adão Miguel Bel'l1al·elo ..... , ,............ . . . . . . . . . . . .. 23
Aelolpho Telles ele Souza................... 1 I
Aelri,\no AntOllio de Abreu......... 184

José Bueno , . 127
Adrilto ntonio de Abreu.......... 191
Alfonso José ele Almeida Corte Rel\l. , 113

Maciel Fontoura , ,.... . . . 124
oares ele Andraele , .. I • " .. • • .. • .. • 166

Agostinho Cabral " . 27
~IaJ'ia Piquet, 16tl... 26'
Per ira Leit~o.. . 27
Pereira elos a.ntos................................ 200
Ribeiro da I'ontoura, 3 166
ele OUZl\ Bruno : .. .. . 258

Albano de Oliveira Blleno Parrot ,.,.. 129
Alberto Azev·elo " , ,.,"', ,." ..•.... , ....• 27

Granadl\ .•. ,', .•..... , •....... , , ...••. ,..... 232



XIV

Alhino AI,es de Oliveira Ca tro................ 167
Jl. J P~reira, 115.................................. 157

Alelo:andre :\J\.es Branco ll1uniz Barreto.................... 23
Antonio Barcel!lls, 12:>........ 2·15
Antonio da Rosa................................... 27
Franci-co d josta................................. I2l
Gomes de Ar"ollo Ferdio. 7, ::14, 6V................. 1·11
Joaquim Ribeiro................................... 12
Jo é do Santos .rUnlOr............................. 'tG7
José Silveira...................................... 144
do a cimento Frazão, 122........................ 1)

Paim de ouza, 125................................ 176
Pereirn Garcia.................................... 262
de ouza Duarte ,....... 124

Alfl'edo Gomes Pinheir 207
Alvaro Paulino Leitão. 113................................ 165

Pereira Leitão .. ,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Moreira de Sampaio............................... ~7

Amancio Rodrigues de Avila...................... 2
Amaro de Lima " 1 1

Mi"uel dos Anjos....... 217
'l'heophilo de Almeida............................ 130

Americo Antonio Cardoso, 123............................ l~

José do Reis...................................... 2,)
Manoel dos Pa 50 249

Anacleto Goularte Pinto........... 196
José de Medoiros.................................. 236
José Soares........................................ 67
Lopes Val'gas........................... 207
Pereira dos Santo ,......................... 201

Ananias da Co ta Leite...... . .. .. 110
Peleira Chrispim de Vasconcel!o :........... 170

André Avelino d;l Andrade, lU........................... 117
Jo-é de Faria :... 149

Angelo Corr8a de Mello ,.......................... 119
José da Fonseca Ramos, 157................. 162
Numa de Oliveil·a .. , , 136
Pereira de Carvalho............... 67
Vieira de Oliveira ...........•.......... , , " 126

Anibal Antunes Maciel Junior............................. 220
Quel'ino da Silva ,... 27

An elmo Machado da Cunha 66............................ 123
Antão I into de Moraes................... •............... 267
Antero de Souza Schutel, 67 122



X.V

Ant:mio Adolpho da Fontoura, 11 H2
Adolpho da Fontoura Chal'ào, 12~ ,......... 1 4
Adolpho da Fontoura Menna Barreto....... 1 6
Alves unes , , •.... 213
Alves de Oliveira.................................. 266
Antunes Macie!....... 126
Augu to de Barros Vas ·oncellos....... 233
Augu3to da Costa. 5. r... 56
de Azevedo Coutinho..................... .. . . . . 124
Bapti ta Ribeil·o............................. 153
Barbosa Ros i, 150 ,..................... 2-19
Bentira... 143

Ceetano Pereira ,.................. 115
Caetano da Roch a Braga, 162...................... 1 6

aetano ielra, 118 177
de Campos Mello....................... 4·9
Candido de Araujo Pel'eira .. . . . .. . .. . .. . .. . .. .. 67
C..lOdido de Azambuja '" I·H
Candido da Costa................................. 119
Candido de i\Icllo ,.................. 115
Candido alazal', 130............................. 17
Calluido da. ilva................................. 12(1
Clu'd 'o........................................... 273
Cardo o Pereirl1. de Mel1o.......................... 121
Carlos da Cost I ....•..•.... , . • . • • . . . . •. . . • . • . . .• J-19
Claro Borges...... .. 151
da Costa Guimarães............................... 6
Delfino do Nascimento......... 207
Delphlln Leite dt: Cerqueira....................... no
Eleuterio ele Camargo, 56.......... 1:>9
Fernandes Lima, lI, 5, '6, 7. 8', '9. DO. 91. 92, 9~,

96,112 .. , ,...... .. . 1~4

Ferreira l\>Iende' '" , 26
11 ert'eirll Nunes , ·. 231
Ferreira 'ampaio.................................. 190
da Fonseca Araujo............................... II
Francisco de Almeida · 127
l?l'll.ncisco d'Avih.................................. 121
Francisco de Castüho.............................. 170
Francisco da C051<\ , 121
Francisco da Crllz Cardoso , . . . . 123
Fra ncisco Mendes...................... . . . . . . . . . . .. 120
Fl'allcisco Moreira............................. . . . . 12
Fr:l.ncisco PilltO de Oltveira................... .... 267



XVI

Antonio Francisco da ilva Rojã " .•. 152
Franci co SoareJ ".................. 14
de FI'eitas Noronha................................ 12-1
Ga.rcia da Ro a....................... 27
Geraldo dos antos................................. 117
Gome de Araujo....... 1::;0
Gome da Luz ,.... 2.j.J
Guedes da Luz ,. 12U
Gomes Ribeiro de Avellal' \Veruek ,. 1 'O
Ignacio Borges.. .. l'
Ignacio la iI va. ' .. . ,................. 12.J
João de Lyra Flores, 66............................ 122
Joaquim de ~Iacedo ,... 21·J
.Jol\ql:im de Oliveira, 12:3.. 169
Joaquim da ilveira, J.l 207
Joaquilll ele iql1eira Junior , 200
Jose de Arau,o............................... 137
José de Banos........ .. . 14'
Jose Fernan:les, 42 , ,.... 121
José 1i'el'l'eira da. Fonsec 1.......................... ltl
Jo~é Machado ele Oliveira, 11 ' 116
José tle Moura..................................... 11!J
.José Pereira Lopes ,................ 21.J
José linheiro '1'ul>inambá................. ....... 76
José da Silv:l. Braga Junior......................... 134
Laurindo da Ilva ,... 125
Lourenço da ilva Lerllla.......................... 18:'>
Luiz Duarte L nne : '.'...... 2
Luiz Peutec.do , '..... 156
Luiz Ribeiro, 123.................................. l' O
Maneio dl\ Fonseca................................ 124
Maneio Mar~ins................................... 1;)
Ianeio Roibeir • 26................................ 5~

Manoel Mllchado.................................. ]27
Manoel Pacheco Brochado............... 232
Maria lIIarques ,................. 231
Maria ele V:l.rgas.......... . 2'
Mariano Pimentel. ".......... 124
i\Iarq ues lia Ros;), ..............•. , .. , ··..... 11:1
~Iarqlles ue ouza................................ 122
.\ü\l'Lins Bastos ,............................ ]26
MarLi n·s Beltr:10 , , "........ O
lIIendes de Andrade................................ 12
lIIendes FerNir'a ,.,.'...... 55



XVIl

Antonio fendes de Oli"eira, 112.......................... 158
eUo de Azambuja........ 200
ic láu COIlSUJ.................................... 170

Nunes Coelho. 12i o o" o. o. •• ••••••••• 1 6
Paulo de Azambuja oo...... 124
Paulo Pinto da Fontoura. 3.) ..•.. 0 00............ 112
Pereira de Esco'U1r. o o ••• o •••••••• ,................ 12.3
Pereira de Oliveira o 115
Pinto o' o "0" 129
Pinto Cardos o 00.... 243
Pinto de Oli,·eira .. o... 245
Raphael F10quet. 122.. , o........ 178
da Rocha Bezerra Cavalcanti. 130,................. 177
da Rocha e Souza 00 00.. 15
R ldrigues Alves Filho. , o • • • •• 124
Rodl'igues de Araujo. 00 00' 201
Rodrio-ue da ilva , 00 0 47
Rodl'igue~ 'oar s... 148
dos Santos Dias CarneirJ 00 .. .. .. 143
dos antos Lima...... 258
do antos Lontra. li 00' 122
dos a!lto Vieira............................. 125
da ilva Daltl'o o ••••••••••••• ,.......... 57

tlveira de A sis o, •••••••••••••••••••• o 156
oares Coelh o.... 26

de ouza Dantas 00 .. • • • .. • 57
de ouza Leal o ••• o ••••••• , •••••• o.... 150
de ouza U3,ia. o., , ' '" 11'
de Souza evel'ino 00 ,.............. 171
Teixeira de AlmeIda , ' ,......... 257
'reixeim Cabral. 125 o o ,.. 176
Thom z Martin o .. .. .. ... .. .. .. .. .. 26
Vicente Torre , , .. ,' o ••••• , , ••••••••• " • • • 202
Vieira Machado ...•...... " "................. 129
Villela ele Castro Tavares. 232 , " o,, 252
Xavier de Azambuja , " , ', o, , • ••• 196
Xlwier de P!\UltL orian, 2]. " 120

Ap \t'odisio J03é de Amol'im, 42,43, U1. o........ 142
Ap linal'io José "Lnhuti , Ui. o o .. o... 190

Pereil'a de Moraes o , , .. .. • .. 115
de ouza Trindade. 116, 174 o.................... 1 9

At'istide' Amaro da ilveira,.............................. 16S
Arsenio Pel'eLra Le bio '. o o..... 212

Minel'VlIlO Moura , ........• ,., , o •• • • 230

V. IV 37



X-VlII

A tl'ogildo P<!reira da Costa............. 25.t
AthJ.ua io BaptIsta do a cimel1to...... 12·1
Augusto Alfredo Gousalves :\[oreira, 6 122

da Costa eves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12:
Fausto de ouza, 31.... .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . 5 .
Ferreira de ouza '" , 211
Fortunato da Costa Cam pello. t .. ,. .. .. ... ... .. . .. . 6
l<'l'ança Vellozo..... 26'
Frôlonci cO Caldas...... . .. 115
Frederico Pacheco................................. 226
Pedro de.A lcantam.............. 221
Pereira Lei tão. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Landulpho da Roch:1. Medrôlodo.................... 1/0

:lpoleão avart de aint Brisson, 12!............. J3l
l ogueira da G:1.ma................................. 1-12

Aureliauo Pircs de Albuquerque, 30 11'
Aurelio Joaquim Pinto.......................... 122
A)'l'es Oodorico Pinheiro Pas'os, 157....................... 2U:2

B

Baltbasar Alves da FOllseca Riquinho, 126... 1 G
Dias.. 27
Pires Vianna " . . . . . . . . . II'

BariLo d" Jacuhy, 25, 112, 146........................... 27·1
de Porto Alegre................................... 5!

Ba ilio CabraL.................................. .. 27
Ferreil'a Bica, 119 '" . . . .. H-1
Gomes da ilvn. " 193
Martinho da Font'lul'a ·............ 126

Belarmino Antonio da Rosa.............................. ll!)

Augusto de Mendonça Lobo....................... 230
Coutinho da Silva .... :........................... 158
Francisco Martiu Gafanh to. 111
José da ROS,l...................................... 226

everiano dos ,lutOS :............... 120
Belchiol' José dos antos Jar Iim..... 200
Belisario Fernande, Lima..... ...... 119

Lopes da ilv,l..................................... 12'
Belmll'o Vic nte de Araujo Campos........................ I 3
Bento COl'l'êa de Toledo................................... 129

Gonçalve Xavier d'Asalllbuja...................... 12'1
JosEÍ do Amaral.................................. 12·1



XIX.

Bento José da Costa Vasconcellos...... . 122
José Machado..................................... 209
Lemos da il\'o. .. " . . .. .. 23
Maciel Cesar, 129................................ 245
~[anoel de li:spindola............................. 249
J\1o.rlins de Menezes, 115, 131. .. .. . .. .. . .. .. . .. 132
de Ma carenl.I'Js Car\'alb:J 124
Pereil'a da i1\'o. Lima........................... 116
Ribeiro d'Almeida... 125
Rolim de Moura.................................. 127

Bernardino Carlos da Co la obrinho..................... 236
Dias Vieira........................... 212
Fernandes Cajá 274
Teixeira Guimarães..... 10
Garcia do. Rosa ,... 128
Gomes Martin Filho ,.......... 236
Jo é Lara.ngeira , .. ,.,......................... 217
José oares." , ,.......................... 214
José Vaz , , , " , ,... 1'4
Soares. " '" " " '" ' , ,... 129
de SGluza Machado................................ 125

Bern.\rdo \.ntonio de Quadl'os , , .. , ,...... 124
da. Costa Baudeil·a ,.... 124
Dias · 227
Ferl'eira de Ca lilho............................... 270
Fel'l'eira ['into de uza ,........ 120
GOllsah'es da Veiga ,............. 20
JoaquilU Pereil·a , , ,. 136
Luiz Ferreira Cezar Loureiro, 3 55
Pires , .. , , ,............. 247
da il\'a Moura. , , ,....... 232

Bel'lholdo H'rancisco 801<l.no , ,.............. 243
Bihiano MOllteil'o d Cal·\',\lho ,............. 130
Boa\'entura Antonio ~1:Lrtins, 12\) ,. 245

Camillo de Barro"...... 1,.6
Pereil·a. do Amaral................................ 127

Bonifacio Jo Curi pim ...... , ... ,....................... li6
José Chri-pim Filho............................... 125
da MoUa Martin, 120, 146...................... 165

8,'a.z A\'elino Ftlrl·cil'a " .. , , ,.. 121
81',\'ili'l Teixeir,l Bra. i!..", , , 1 2
Brigido la1'doSQ de Mello , ,........ 269



xx.

c

Caetano Francisco Cavalheiro............................. 126
Manoel do I ascimento 169........................ 1·1

Camillo Dias da Fon eca...... 266
Gomes de E-cobar................................ 119
Pinto Rangel, 121................................ 2-12

Citndido de Amorim Tavares................. 6
Antonio i\Iartins.................................. 127
Augusto Ribeiro................................... 121
José Camargo Ribeiro............................. 1 O
Jo é da ilva, 127
Leal Ferreil'a . . . . . . . . . . . . . 121
Pacheco de i\Ioraes Castro............... . . . . . . . . . 120
da ilva Bal·bosa................................. 12~

ilvestre ue Sant'Anna, 11 177
oares de Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '" 213

Carlos Antooio Pereil'a d :\.laced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Augusto da Cunha.............. J22
Au"'osto Pereera de Carvalho, H' 237
Bethbe-é de Oliveira Nel'Y " .. .. 114
Cavalheiro Leite...... 1:-7
Eduardo :l.uloier de Pierre-Levée. 13 1"17
Francisco Cardos 170
Jansen , '" " .. 232
Luiz de Freita 1-19
~Iagno da Silva, ]22................. 2'"
ManoeI de Li ma, 1.... " . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 122
Miguel de Lima e ~ilva........................... 122
Pedroso Lewis..................................... 159

Roberto Aismannn....... 121
Cas iano Patl·ieio. 27
Casimiro Antonio da Silva, 152............................ 2i5

atão Gonsalves Dias................................... .. 16
Ce ario Alves ele Oliveira, 123 ·.................. 177

Antonio Lope ..........•................. ,........ 254
Rodrigues dos antos............................. 214

Christiano Plethz · · ·... 123
Christovão Buumano · ·.... 201

José Vieira ................•.... '" .. .. l.J2
Clanano Garcez de Souza... 122
Clarimundo Antonio da iIva............................. 212

José Pinto .......•............ , · , 126



XXI

Claudino de Barros Leite................................... 126
Coelho da ilva......... 126
Luz 231
dos anto' Valel·io.. 247
da Silva Brum , 23

Claudio Diniz. 27
José Fel'l'eira...................................... 215
.illarqlles de ouza................................. 121

Clemente Francilio Tavares 196 ,. 267
,Jo-é de Araujo · 171
José F~rreira " 122

Clementino Luiz de FI·eita............................... 149
Clodomiro Lopes B'rimujo................................. 28
Conl'ado Xavier Torres.................................... o
Constantino de Almeida Carneil·o........................ 156

Antonio evero, 174............................... 176
José de Lima...................... 120
Jo é Lopes, 125........ . .. 14·\
José da ill,a .......•....................... ,...... 11
i\fartllls Fel'l1andes............................ .,. 121
de S~uza, 120 , 107
'leixelra Machaclo, 31. 57 157

Custodio Carlos de A.raujo, 6 ,........................... 12'"
Domingos Bo.i,·n, .. .. . . .. .. .. 124

Cypl'iallo da Co ta Ferreil'a, 127.... l·H
Gou alve Ribeiro................................. 24'

Cypriano Jo é Ribeiro..................................... 266
Machado , 1i'J
Tel i da Cunha................................... 124

)'l'ilo Antonio da 'ilveira 124
Corrêa Leal Falllozo '" . 182
TholUaz José....................................... 22'3

D
David Cauabarro 9, 3, 92, 94, 95, 96, 112, 15 , 174, 202.... 203

Jos' ~artins 1:17
';0' P reirn 12 136

oare' de iq ueim. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. 123
:;)amn.sio Antonio l~iuzlt 202

Jo.à v [·0 •••••••••••••••. , •.•••...•••••••••••.••. 128
Pinto dll 'l'l'indade , .. , 249

Damião Bn.lbillO da Piedade 274
Jt.lô \ d~ Sou~a Guimarães.......................... 1 6



XXll

Daniel Antonio da úva ...........• ,..................... 24"
de Lelis Gouinho , ".............. 171
UI'bano D.lma-ceno Rosado fi 122

Delfim da Camara , , , " . , • . 2~2

Delfino Albino Gonçalve............. 222
Machado ua ilveir.\ 27, 36........................ 231
Rodriglle onto...... 125

DenH'tl'io Antonio Ferreir'a., .. " " .. ,................ 25
José Xavier li;), 164... .. ~ t

I:l.ibeiro 18, '2ti, 72, 73.. 165
Dinal'te A.ntonio Rolim 12) '........... 2·r

COl'l'ea de i\l llo................................... 125
Diniz Caldeira ,., , .. ,..................... I)

Diogo Edu'l.l'do de .\.I':l.ujo................................. 123
,José Feri' Ira , , , , 272
Ptll'dir~\ ulle.................................... 149

Dionisio Amaro da ilveira ,." .. , , ,....... 167
Amor , , •.............. , 170
das Chaga 1\1 aciel. ,.. .. . .. 2'.t7

Domicin.110 José de Borba 134. , ,.... 191
jo é Ual'tin' ll~ .... "............................ l-i
Ilha tle 'role o .. ,................... 147

Domin"o' Alvd' de Olivei.rJ................................ 2l-
Aug-u to Gonçlllve- 11"
COl'úeil'o ~entles ,... 121
l- ranci.co do Anjos 262 , ,.,., ,.,....... . 6
Fl'anci co dos antos.............................. I •
Gonsalves de ~Ii 'n.nda............................. 243
Jo é Riheil'o 120.................................... J
José 1 ib iro Pilho ,.... 190

Dominguc Antune do Prado , ,............ 163

E

Eduardo dve da Fontou/'ll, Riquinho 12!J.. 245
de Azevedo c 0.117.0. •••• , •••• , • , •• ' ••••••• " , ••••• " .fu
Pert rken ,........ 43
'oares Leal, 12-.164" ,...................... 1 7

Egydio Barbosa de Oliv ir,\ lI.aqui........ 27
de Oliveira PI'Mlo ..•.. ,." ,.......... ~70

EI sbito Antun Macie!. ,..... 15
COI'da li. \Jello................................... J 7



XXIII

Eleuterio Antonio evero.................................. 119
Magarino -.. 27

Elias Rodl'igues de Mil·anda............................... 1·1
Elisell de Fl'eita Lemo................................... 2-1.'!
Emiliano Cardoso da. Luz.... 27
Emilio Cario' Jourdan, Ir'. '" '12
r'lml"'dio Roclt'igues da ilvl\, 12·........................ . 222
Enéa Ignacio LeaL...... 152

;\Iarcellino de Ar aujo.............................. 215
Epifanio Lopes Falcão.... 11

Manoel de CarvalllO, 122. . .. .....•............... .. 1ô-l
Eraldino ~Ia!·tins de Menezes...... 120
~rmelintlo Mac tado Leão, 12i. " . .. . .. . .. .. . . 166
Ernest Emiliano de ;\le(\eil·os............................. 6-1

Iachad Freire Pereira da Silva.................. 123
E'·aristo FranCISco d·Oltveira................. 12-1

_ une- Pu·e- , 2iO
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J ã Pinheir R quião JunLOI', 6' .
Pires do! C.1mpo , ...................•
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do Rego Bal'ros, 42 .
R dri"'ue~ .
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