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RtttJ.,o Ofjicwl da• Operaçôes da Ezpediçaô ás Ordem do E.rcellenlitsi· 
mo Df.UJUÇ da Terceira, delfk o •eu de•embarque no Algarve, até á 

sua deflmti"a entrada em Lúboa. 

Illu>strissimo e Excellentissimo Senhor =, A irregularidade das commu• 
nicações, qne tiverão lugar entre a Secretaria d' Estad o Jos Negocws da 
Guerra, e o meu Quartel General, r.o decurso Jos movimentos rapiJos, 
que me foi neces>ario executar, tanto no Algarve, como no ,\ lém-Téjo at.i 
Lisboa, não me tendo permittido ter o Go verno ao corre1~le do prog resil) 
das (llcsrnas operações, julgo do meu dever levar ao cou l.ecirneu to de 8ua 
Magestnde Imperial o Senhor DuQuE DE BR:\GANÇ:\, Hegeu1.e em Nome 
da Hainha, a Historia resumida desta Campanha, por me pers •1adir, quê 
r;ó assim posso cumprir com a ohrigaçaõ, e gmtidaõ, eco que me acho pe· 
nhorado para com as Tropas, que ti v e a honra de commá.odar, e a cuj() 
Yalor, e constancia devo o succcsso colhido. 

No dia 24 J<! Junho proximo passado a Divisão do meu Com mando na 
força constante do Mappa numero 1, e!Teituou o seu desembarque na Praia 
5Ítuada entre o Forte de Cacella, e a Bateria do Monte GorJo, tendo al
guns tiros da Esf]uad ra calado as Baterias daquelle ponto da Costa, e 
não se apresentando ninguem na Praia para disputar o desembarque, q~e 
se-- achou completamente terminado pela meia noite. Em quanto o desem
barque se effeitu.a v a, a Guarniçaõ de Vi lia Real de Santo Antonio tinba 
abandonado aquella Vi!l.a na~direcçaõ de Alcoutim, e tendo o Visconde~~~ 
Molellos reu nirlo a Uuarn i ça~., que tinha em Ta vira, Faro, e visinbança~, 
e postado esta força na margem direita do Almarge para esperar naquelle 
ponto a marcha das min;;as Tropas. · 

Na madrugada de ~á começou a Oivisaõ a sua marcha sobre Tavira; 
continuando-a setí1 encontrar resistencia até ao 1\ lmarge, onde achou a for• 
ça do Vi~onde de 1\folellos occupando as alturas da margem direita do rio. 
que alli passa. Alg uns Atiradores estenrlidos nos flanco• da Columna come
çáraõ a repeli ir os <.l o inimigo; e a marcha naõ interrompida da IJivisaõ pa
ra a frente foi sufftcient.e para pôr o inimigo em plena dt-rrota, na qual 
abandonou h urna peç.a de ,\ rtilheria de calibre 1!. A nossa perda neste P.ll• 

contro fo-i ap<.>nas de hum O tl"!c ial ferido , o 1\l njor Da vid, d~ cujos talen
tos, v_alor, e scn i-ços, h uma molestia subsequente privou dt>sgraçaJamen
t~ o Exercito alg uns dias depo is, e dons Sold :~J o,; feri J os. 

O inimigo ua sua fu :;a precipitada utruves5ou Ta\'ira sem fazer alto; 
e só suspendeo a sua marcha r]twndo chP.;sou a Faro; de ma neira que, ao 
entrar em- Ta \'i ra , achei aquella Cid ade iutt>iramente a bandonaJa pelos re. 
beldes. · 

Dalli exped i o Coronel de Mil ícias de B~ja, Domingos .Je Mello BrE>y· 
ner para Villa J<,-:lJ, encarregundo-o J o Geverno Milit:~r daquel la Villa ; 
e l~ovoações v is i n b a ~, ao- longo do G uad iana, e d <.11Ídn- lhe inst rucçi>es , ~ 
me10s para o immedioto armom.ento de C<>rpos de ' V l un l iir io ~ pa ra apoie r 
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a manifestnçaõ dos sentimentos de P iJelidade dos Po\·M daquellas partes . 
Dei xei etu T a vi ra os feriJo;, os doentes, alg umas praças cançad.as da pn
meira ma rcha , e o IJestaca!llen to de Lanceiros Ja Hai ilha ainda apeados: 
e no Governo M ilit ar de T inira, com instrucções, e meios analogm; aos 
acima retcrido!>, Jeiui o !\Lljor J c <..:avaliaria Jtez.ende. . . . • . 

De 'l'a \' ita ma rch.-i para O IIJaõ no dia !l6, e ~Ih a....rutnha Dtv lsao f~1 re
(:ebida com o· maior enthusiaswo pela Povoa~ao, CUJO amor, e ftJehdadc 
11 Sua J\! a"estaJe e ao Governo Con~tit uctoual, saõ na \'erJade d ignos 
do maio1 elogio. Com a minha chegaJ a a U lhaó , o . Vi~coudc de -'foldlos 
continuo u a SJ:t retirada sobre S. Bartholomeu de 1\l ess.wcs. 

No d ia 27 entrei em Faro; e ali i veio lambem a Esquadra de Sua Ma
gestaJe F idelíssima, e nella o Duque de Palruella, que to.mou im_mediata
mente conta Jo Go verno Civil Ja Prov íncia, seg undo ns mslrucçoes, que 
lhe hariaõ sido dadas. E em recolher alguns meios indispcnsaveis para o 

PHwresso da marcha como cavallos para os O fflciaes montados , e algu· 
o ' ' . d ruas bestas de primeira necessidade para transportes , empreg uei o resto a-

quelle di3, e huma pa rte do d ia 28. . . 
Na tarde de 28 a segunda Brigada d~ Com ma ndo do Bng~de.Ho A nto• 

nio Pedro de Bri to marchou para Lonle, com ordem de peruotlu r naqueUa 
Villa, e reunir no dia lieguinte á primeira llrigada no siüo de Quarleaa 
sobre a estrada de S ih•es. 

No dia 29 marchá raõ a primeira Bri.,.ada de Furo, e a segunda de Lou• 
o ' ' 

Ié ao sitio de Quarlcira , onde ambas acamparao. 
'Em Quarteira recebi a noticia de que par te das forças existentes no Al

gar9e, que se achava de Guarniçaõ em Albufeira, L~gos ~ Sagres etc. se 
tinha reunido em Silves e com al ,.umas peças de A rltlherta marchava ac
celer~damente sobre S. Bar lbolome

0

u de Messi nes para se reunir ao Yisconde 
de Molellos , o qual já tinha abandonado aquelle r onto, e contmuado a 
sua retirada por S. Marcos da Serra pare Santa Clara. . 

Puz-me immediatamente em marcha para S. Bartholorneu, cobtçoso de 
a char ainda alli es ta força fugitiva; porém a minha ?iligenci~ ~oi _bald~Ja; 
por que chegando a S • .Bartholomeu no dia 30, achet que o mwugo t1~ha 
passado n1u1to além desta Villá, tendo alli ab.andonado 3 peç.as de caltbre 
3, cujos reparos tinha inutilisado ; e bem a ss1 rn huma quanttJaJe de pol· 
vora, que apenas havia tido tempo de lançar em alguns poços. • . . _ 

Assim em 6 dias contados do momento do desembarque <11\ D tvtsao 
' ' ld G . no i\J.,arve esta Província estava livre dos rebe es, o overno mtruso 

t inha ~ido a'bj urado por todas as Povoações ; gra nde numero d~ <?fficiaes, 
e Soldados, especialmente d' A rtilheria., • serviaô já nas no~sas hienas; to• 
das as baterias da Costa, e suas mumçoes, todo o matenal de guerra d_a 
:Província tinha c.ahido em nosso poder; e toda a força dos ~op.~ressore~ t~· 
nba sido arrojada a lém das Serras de Monchique e Caldeira? · t od a ~ Dr· 
~Jsaõ do meu Commando se achava em S. Bartholomen, a excepçao J o~ 
doent"s e Lanceiros desmontados, queestavaõ em Tavir.t , e Jo Bdtalhao 

' I" (.' Je A tirarlores da Ruinha que ficára de Guarniçaõ f'm ' a ro com o •o· ' . vernadN L ima para protecçaõ dos Deposilos ali i eJo:teutes, e para se re• 
faze( J e alguns objectos, de que carecia. ~ 

A celeridade dos movimentos até alli executados nnõ me tinha permitti
do reuni~ os meios indispensaveis para h uma serie de operações , que me 
nffastasse mais do centro dos meus recursos. As minhas reservas de polvo
ra Linhaô ftcaJo em Faro; alli tinha ficado ig ualmente a artil ltcr ia Je mon
tanha, e a de campanha trocada já :tos rebeldes ; era por ta nto uecessa rio 
reunir todos estes meios, e por isso ftz a lto em S. BnrtboiCi meu, p11ssando 
para F a ro as Ordens precisas, pa ra chamar á D i risaõ todos ~s ~es ~bjectos, 
o q ue era facilitado naquelle ponto pelo transtto po r agoa ale a Ctdade de 
S ih·es. 

.Foi duran te este alto, que o benemerito Major J osé P edro de Mello , 
com o Al feres Couceiro, e á cavallos , que eu tinha mandado no dia 2 a 
reconbl'cer o qne se pas~ava em S . MarCO> da Serra, onde os lllt' IIS ex plo
radores eraõ in terceptados , foi alli a rdilosamente capturado pelos Ordenan• 
çns armadas , que o Visconde de Molellos tinha feito reu nir , e que, em 
co nsequenci a deste J esagradavel acontecimento, ma ndei (tquella Po\•oaçã~ 
hum rJe,tacarnento de Caçadores , com a appariçaõ do qual as OrJenan<:a' 
ie rel ir::í.raõ , leva_ndo comsigo os poucos habitantes de S . Marcos , e dei· 
xando a poYoaçaõ deserta; destacamento que regressou ~ S. Barlholomeu 
Da manhã do dia S. 

1\o mesmo dia 3 de J ulho vim no conhecimento de que o General Mo
lellos setinha retirario por S. l\tartinho das Amoreiras até Gravaõ, onde 
convergem as estradas , que ,·ern do r\lgarve po r Almodovar e Oarique, 
e por Santa C lara , a ultima das quaes o inimigo t iuha devastado na sua 
passagem com hu ma barbaridade ''erdadeiramenle atroz, ·Fu i alli igual .. 
meote instruido de que o Coronel Breyner, ou antes os Voluntarios, que 
elle hav ia reunitlo, com hu m destacamento de 50 At iradores da Rainha, 
que lhe havia manciado de F a ro o Duque de Palmella , t iuhaõ avançado 
sobre Mertola; e reu nindo a si l1u ma Guerril ha de 8erpa e visinhanças, pro· 
jectavaõ , on ti nhaõ execu tado h um movi mento sobre Beja, que alvo-
raçada sncudio o jugo co m a sua t~ pro~imaçnõ. · 

Julgando entaõ conveniente élproxit11ar-me desta pequena força , e doca
rn inho mais curto para Beja e Campo d'Onriq ue por Almodovar, deter• 
m inei-me a vi r occupar de novo Loulé, como ponto de part1da para além 
das Serras; por isso que E'Fta nrlo assim muito mais proximo de Faro, e 
sendo o termo de Lonlé abundante em ca valbndu rn ~, poderia mais facil
mente reun ir os transpo rtes para as re•ervas e A rtilheria , assi m coto pa
ra alguns viveres ind i ~pen~11veis para fornecer a Divi~aõ nas marchas des• 
Jlrovidas a t ravez da S~>rra , e efreit nci este q:wvimcn ta, vindo occupa r 
L o nlé na manhã do d ia 4. 

Em quanto fazia prrp11nH em Fato, e reunir em Lonlé os ohjectos aci
ma mencion~tdos , t res movimenlos diversos se me offereciaõ pa ra continuar 
os minhas opt>rac;ões ; e o;; noticias, que os meus emilisarios recolbiaõ na 
frente , deviaõ decidi r a minha escolha !'ntre elles. 

Eraõ es tes mo,·i mentos ·: primeiro , penet rar em Além-T ejo di rcctomen. 
te pela estrada de A lmodovar; M'~nndo se~uir para o me,;mo fim a eitra• 
da de S • .Marcos; terceiro, ganhar a margemdo Guc.diana, eavançar po1 
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J\lertola ~()bre Béj a , movimllnto este , que me obrigava 'a buma marcha 
ret rógrada por T a vira , u :li co cominho pra t icavel entre Lo ulé e 1\lertola; 
qualquer po rém que fosse o OJovirncnto a fazer , s6 poder ia começar quan· 
do est ivessem reunidas a A r ti lhe ria , c os transportes. 

No dia 7 de Julho, estando cffl'Cli,·amenle prompta a maior parte dos 
r :1<'U~ meios, e d i!>pondo-me eu deftnitivamcnte a pene tra r no 1\ lém-Tcjo 
pela estrada de Alm odovar, po r me co nstar que o inimigo linha as suas 
forças em ~lessejana, G ravão, e Castro verde, recebi a noticia d a comple
ta tlcrrota, e captura da Esquad ra rebelde pela E sq uadra de S ua M ages
tade FiJel issima, e ao mesmo tem po huru Offic io d o Duque de Palmella, 
(:UJ <jlle rue pcJia instantemenle aproxi111assc J e Lagos Luma forçp co nsi• 
dera vel parapôr o i\lmiranle emcstado <.ledesemba rcar, e organisar o gra n• 
d issimo num<'ro de prisioneiros , que Linha p10du zido a captura da Eiq ua
d ra, e passasse Cil mesmo a Lagos para combinar co m . .o A lnurante o plano 
u ltenor de operações, no q ual a derrota total da E squàd ra dev ia necessa
J ia meu te ter h uma influencia. 

E m q uanto com o meu EstaJo Maior me dirigi n Lagos , assentei dis
p ôr a O i visão pela maneira seguinte: A La Brig-ada occu pando S • .Bar
tLolomeu de Messines; a 2 .a marchando sobre A lbu feira para dali i vir a 
Lagos, senJo neccssario : a A rt ilberia, e C oTpo Acadcmico ficando em 
l~oulé prom ptos a marchar na direcção , IJUe se lhes indicaste: fina lmente 
o Coronel Breyner tendo ordem de occupar Mertola com n força, de que 
cli&punba, reforçada por hum novo destacamento de A t i r ado res da Rainha, 
dos quaes o maior numero continuou a permanecer em Faro. · 

(Jhegado a Lagos no d ia 8 fui teste"nluoha occular dos bri lhantes resul
t.ados da victoria alcdnçada pelo A I mirante Visconde d o Cai)() de. S. V i
cente; e as Guarnições dos Navios apresados tendo mamfcstado da maneira 
a mais positiva a sua adhesão á Causa de Sua Magestade, conlla a qu al 
ünhào servido de máo grado, de accordo com o A !mirante eng rossei ns 
fileiras da D ivisão com huma parte dos Soldados da Brigada Real da Ma
rinha, voluntariamente nellas alistados, e em ·vista <.las c i rcunslanciaa, 
resolvi' immetliatamente penetra r no Além-Tejo pela estrada de S. Marcos 
e Santa Clara. Para este fim reuni os Corpos da D ivisão em S. Ba rlllo· 
lomeu de Messines no dia 10, e no dia 12 esta vão naquella Villa igual
mente reunidos todos os meios de g uerra e munições de bôca indispensa• 
' 'eis para transpor a Serra , e operar em Além-Tejo; e devendo este movi
rnento alongar-me mais e mais do A lgarve, fiz par tir para .Faro o Briga• 
Jeiro .Brito, eBCarregando-o interinamente d~ Governo das Armas desta 
Província. 

No dia 13 marchei de S. BarLholomeu sob re S. Marcos; em 14 es• 
tabeleci o C a mpo junto a S. C lara; e em 1[) junto o G ravão , oade fez 
alto a Oi visã o por lodo o d ia 16 para reunir a A rt ilberia de Campanha e 
os fog uetes que vinhão huma marcha na retagua rJa. 

N o campo de Gravão me fo i confirmada a noticia dos acoo tec!mentos 
de Déj a , sabendo q ue o Visconde de 1\Jolellos instru ido em Messejana da 
revolta daquella Cidade contra o ~o verno intruso, e da peq uena for~ 4 . ~ 

que ali i se :ichava, marchára sobre llijft , q ue a rele riJ a pequena força 
evacuou á p rKueira noticia da sua marcha , c occupava aquella Cidade, 
onde a,; suas- tropas t inhão commett ido us maiores horro res , e onde se lhe 
d cvião unir a lguns reforços avu ltados. 

Penalisado em extrem o Ja sort e dos lt'nes haLitaní.es de B~ja, · resolvi 
com tudo aproveitar-me do e rro q ue o inimigo havia commett id o de deixar 
descoberto a estrada d a Capi tal, e cheio Je conftança na a udacia dos d i
g nos Officiaes , e incançaveis Soldados da D iv isão, c no valor de buns e 
o utros, tantas vezes ex perimen tado , esperando mui lo dos bons desejos 
dos P ovo; , á medida que me a prox imasse da Capita l , adaptei a resolu
ção de deixar em Btója <' Visconde de M olellos com as suas fo rças, e · os 
seus rcft~rços , e certo Je gan ha r 11obre elle ao menos d uas ma rchas, vir 
an·orar as Ba ndeiras de S ua 1\Jagestade FiJelis,; ima nai margens do T éjo, 
e seo; und() as circumt a ncins nas proprias T o rres da Capi tal. Convencid() 
p orew, de que hum movimento tão at revido só J e ,·ia produzir completo 
l C3ultndo, qua ndo as almns de todos o s cooperadores se penetrassem da 
sua a lta importa ncia , co.1voquei em '1\'le;sej ana , onJe estal?eleci o meu 
Q uartel G enera l na noit1· de 17, os ll rigade; ros e Coruruandahtes dos Cor· 
p os da D ivisão, com o.. Chefes das l{epart ições do meu E stado Maior, 
e expondo- lhes de hu ma ma nei ra singela n wcu p rojecto e as minhas es· 
peranças , sem lhe:. J 1ssirnula r os riscos , nern as d1 fficuldades, tive a sa
t isfação de ver estes inl repiJos - e \'a lentes Cama rad as, adaptarem unani
mes as mi nhas iJ éns, c pre;tarem· oe com a forc;a J a convicção a seguillas 
contentes c enth usiasmnJos ; c a pena; no d to seguinte 13, os Solda dot per
c~l>êrão que deixa ndo ::í. Ji rei ta a esl ra tln d ' ;\ lj ustrel , t oma vamos a de Alva
Iade, as vozes , a A lmada , a L isl!oa, corrê rào de Lôca em hôca , nas fi
leiras , t: fizerão esquecer a o Soldado f!S fad igas , as p rivações , e o tra-
balho. . 

No d ia 19 perno itou n D ivisão jun to ao lugar J os B ai.rros, e p ondo
se em marcba na mad rugaJa de 20 , passou o Sado no váo de Porto_ 
d' .E IHei, cstabcleceudo-sc á uoite o C a mpo no Va i de Ferreira . 

N o d ia 21, pro~egu indo a nossa ma rcha ntt' á pro ximidade d 'A lcacer, 
pertenJ eo o in1m igo cobri r a ent rada co1n hu tna peGttena part ida de Vo
tunt ~rins . H Pali:.ta~, por isso q ue igno rante da ra pidez elo meu movimen
to , JUig;tva unic.tmeute yuc hu mn pa ~ t1da J c guctr illw; murchava a ata
ca~ lu. E~ te )'equeuo t ro<;o foi logo tli~pers:vio, flca udJ quasi todo prisio
neiro, c escapando wnica 111e1~te a lguns fu gi th·os , IJlle levá rào a Setubal 
o terror c a uo licia d a HfHOximação de Tro pas He;ula res. A V illa de 
Alcaccr recebeo a Di visão com o maior enth usia f>:uo, e lendo esta des
cuuç·ado a li i :·dg uma s horas, veio aca mpar nos montados vizi nho:; á Q uin
ta de P01lma. 

l\ o Jia 22 encont re i o inimigo em posiçaõ na frente de Seiubal ; e a l
~; u ns liro!f de ar t ill: ('ria d iri ,. idos sobre a minha l:nlumna em marcha a nn un · 
c iáraõ n sua in teuçaõ de c~perar o co mbate; po rém a Column.a co nt inua n
d o a an111çar co ill passo accclerarlo , e coberta nos seus fla nt os por alguns 
AliraJ ores, o inimigo começo u .logo a sua rP! Írada, q ue eu per: egui a l r ..&-
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Vl!2 da Villn de Setnbal até tÍ Q ninta do Ester a! s'o~re a esvadn de A ieita0' 
fazendo-lhP. bnm nuwcro t·onsid·~rabilhsJmn de pri3w nei ros , tnntu Ofliciaes 
C9PIO SolJ ndo~ , e recehendo hum g•ande nu:n~ro de Prn~·ns nprcs<>ntadas. 
O s Clt3lelios de S. Filipf4" c T o r:c do Outail abrírnõ ns ~nas j>fl l tas c a í • 
yoniraõ , o Esta ndarte da LcaiJade; e"", d!!pois Je haver daJo as pror i
dinci4s indi ~ pensave is para a rnanut<>nçnõ da o rdem na Vill:t, vim pernoi
ta.r çom a Oivisaô junto Ja Quint:: do ]~steval sobre a· e. tradn ele Azf'itaõ 
~ll;! quJ!nto h u rna Co mpan'!ia de J nfan taria era destacada pela es trada de 
P-almella., devendo na ~man iú sc.;uinte reunir-se em Azeitaõ á sua respc• 
ctiva .Brigada. 

N e.5tC im!ÍO tempo ns noticias da minha entrada em A lcncer, Ja rlerro
ta;da força do C onlmilouo d<> 13r:~ 'ldeiro F rei tas f'rn fn•n te de Set11bal, 
eraõ pelos fugii iv os b ·adas :i Capit:~ l: e o D11 que rlc C ndaval fazia npres• 
itadamente p<lSSar n Al:!la da hun: a parte da G uarn içaõ <le L isboa , comp;c
:hendidos uella 3 Esquad;Ões Je Ca vQ :Ia ria, e con f~a va o Co111m andfl desta 
fo_rÇll ao General Telles J o róaõ, pred<'~ lillado a cncor.lrar a li i a morte , 
depois de tes teênunhar a derrota e c-ompleta debandaJa dos seus so ldado~. 

As a lcg11as de areal, que separao t\ z!•itaõ do Lug:n d' Amora, fornõ 
transitadas pela Di vi~aõ na manKt de 23, sem tli"izar posto alg um do 
inimi~o , e apenai naquclle ponto da l;l~ trada appareccrnõ ns snas avança• 
das de Cavallaria, as qnaes logo quP. presentírao a nossa prese11ça se rel i
ráraõ, e pelos pa izano3, que vieraõ da frente, so11 hc que a primei;a posi
ç a<l oocupada pelo inimigo era a das collinas, que J o rninaõ a baixa de 
Corroios do lado d' Almada. 

Alli tinha o inimigo estabell'cido h uma linha d' ,\ tirado res.: e tendo Nl 

estendsdo al.,.uos Caçadores sobre os tln ncos da Colu mna, con tin uei a mi· 
nha, marcha", retirando-se os Atiradores inim igos de al tura em altura até 
penetrar na e3trada éscavada, que por enlre as barrei ras do Alfcite desen:· 
boea no V alie da P ied01de. · 

Este Valle, prolongamento da enseada do Téjo por traz <le Cacilhas 
)imita ao Sul as alturas de Almada, e olferece hum pequeno Campo plano 
onde vem desembocar de hum lado a estrada, que eu seg uia, c t.lo outro 
as estradas do PragaJ na esquerda de A lnsada no centro, e Cacilhas por 
Mntella na direita. . 

He a1li qne o inimigo, conhecendo que me era superior em Cavallaria 
pertendia aurahir a n.linha Co~umna para ti r~ r partido , ~aquella arma, 
manobra esta .que eu tmh~ pr.ev1sto pelo conhec1mento prev10 do terreno,. 
confirmando-me nesta idéa a fraqueza da resis~nci.a o pposta até alli á. mi· 
nha marcha. Com effeito apenas os meus flanqueadores estendidos no Valle 
tinbaõ desalojado os jnimigos, e a testa da Columna desembocava nomes
mo Valle pela estrada do Alfeite, clous E squadrões de Cav~llaria lançados 
da estrada de Cacilhas .carregáraõ com todo o irnpeto de quem conta com 
h uma Victo;ia c~rta; porém c;:.s meus Atiraclores reunindo á Columna com 
0 maior l'anaue frio e prl'!>teza, ,e os Batalhões de •C açadores N: 2 e 3 do 
Com mando 

0
do Coronel H.omaõ e Ma.1or Vasconcellos, ambos á voz do 

Brigadeiro Sclnvalback repelli~aõ este a~que com tal denodo e acerto que 
6 

a Cavallaria inimiga, soffre111do lum~a g ran,le perda , f•• ;;io em ooinp1eta 
debandada cobrindo-se contra o meu fogo com o,. armázeu da Cova da' 
J>iedade. 

.Mallograda assim a · esperança do inimigo , tudo indicou que elle só CO• 

g itava de retirada; e po r i,;so deixa mio o He~;imenlo G." Je Infa ntaria co
brindo as estradas do Pragal e AlmaJa, •4ue o inimigo tinha corta~o, 
prosegui com o resto da força d! reito a Ca cilhas· para cortar a o inimigo a. 
retirada, occupando todas as avenidas, que descem de _,\.Jmada, com Com• 
panhias Jestacadas do 3." Heg il!!ento de Infantaria . 

Na entrada do Lugar de Mutella, enfiando hu111 dos r3maes da estrada, 
tinha o inimigo collocado 2 peças de campanha ; mas a Columna, des· 
prezando o seu fogo, correo sobr~ e lias á baioneta, e as peças foraõ toma. 
dns. Prog redi eutao seco obstaculo até ao Caes de Cacilhas, onde a minha 
testa de L'olumna penetrou com a ultima luz da ta rde. 

lle impossível descrever o espectaculo que apresentava aquelle Lugar: 
In fanta ria, CavaHaria, 1\ rtilhcria, Bagagens, Generncs, Officiaes e :;ol
dllilos, :.e p rccipita,'ao confusamente nos barcos proxiuws ao Caes, con
fusaõ qu n aug mentada ainda pela escuridade oa noite, apresentava a ima
gem de hllll l verdadeiro ca hos ; mas honra seja dada aos generosos trium
phado res tfa usurpaça õ , a baioneta do Soltfado que prorocara e debellar& 
o in ~migo na carga embotou-se para o inimigo vencido; as nossas espaua1 
ent.raraõ nas bai1:has, e os vencidos confundidos com os vencedoreli pareçiaõ 
D1c1a Lora depois it'!não~ de ha nsuslo reconciliados. 

Como porem exist isse ainda hnma força na Villa e Castello d'Aimada" 
frz contrarnarcbar a Coluusna ; e -deixando sobre o Cáes de Cacilha.s & 
com'enieote G uarda, al'ancei pela ca lça da de A lrnada até a entrada da
quella Villa, e cammho que condu z ao Castello; mas como fos~e comple
talllente no ite, a victoria esti ves,e decidida, e eu qtrizesse poupar o san
gue dos meus Soldados, o dos de.,graçados vencidos , e as desordens in
separaveis da entrada violenta de h uma Povoaç:tõ, especialmente de noi
te, o Brigadeiro ~chwalback, que Cem mandava a testa da CoJumna, 
mando u o ~eu t\j.sdante de Campo, o ,\ lfercs J o rge, como Parlameota
rio , intima r ú peq uena fo rça que ex i. t ia em Almada , q.ue depozesse as 
armas ; mas causa -me ho rro r dizcllo, o Parlamentario, a despeito de to• 
das as Leis da g u<'rra , foi acommettido pelos Cavallt!iros rebeldes, e reco
lheo á Columna fer ido mortalmente. 

Permaneci nas posis·oes , que occ11pava , até á pri meira luz do dia 24, 
n? ~un i_ progredi sobre Alma da, donde a pequena força inimiga se tinha 
~~~s~qmoo, e apresentado em parte, e cujo Castcllo se rendeo á primeira. 
l!lllmaçaõ, f1cando a sua gua ruiçaõ prisioneira de guerra, e depondo a~ 
a rmas ua E splanada . 

A l!i recebi . a noticia de que o Duque do Cadaval e toda a -G uamiçaõ 
de Lrsb?a, lm baõ evacuado a Cidade , a qua l livre do jugo q ue a oppri• 
Dlla , ts nha pr ocla mado o Go.verno de. Su a 1\!agestade Fidelíssima; e no 
m omento em que a Handei ra da Uainha era ina 11g urada no Castello d' Al
Dia"!a, as Sa:, as d' c\ rti lberia da margem do l\ ortc, anou nciavaõ que a. 
ruesma susl;iraJa inaug uração tinha lugar no; mu ros Ja Capi ta l. Z 
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Oi habitantes de Lisboa estendião os braços aos meus Soldauow, eu cor
ri a elles na tarde do me3mo dia 2,, sendo-me impouivel exprimir o eu
thusiasmo com que fo rão re<:ebidas as Tropas, e o enthusiasmo com que 
1.) Povo elevava até ao Ceo os Nomes da H.ainha, da C arta, e o de Sua 
llagestade Imperial o Duque Regente. Dcos . gunrJe a V. Ex.• Quartel 
General em Ltsboa , 29 de J ulho de 1833. = lllustrissimo e Excelleotis
~imo Senhor Agodinho José Fr~J·re. = D u7ue da Tuceira. 

--·-.. • 
- I Ilustr íssimo e Exccl!cntissi mo Senhor = , Em additarnento an Jllen Ofii· 
~: icio rie ante houtcm, tenho a honra de l ransmilli r a V. Ex.•, para que 
Y. Ex.~ se sirva levallas á Presença de Sua Magestade Imperial, as infor• 
mações uesenv?l viJas , que tenho recolhido Jos Commanàantei das Briga
das, e dos Corpos da Ditisão, nas quaes cada hum delles tem consi~oa· 
tio :1s suas ol»ervações sobre o merito saliente dos Mil itares, que imruedia-
1-amente Com mandarão. A estas observações, e recommendações parciaej, 
'fUC com a maior salisfação me compete levar ao conhecimento de V. Ex:.• 
e que apoio com a minha recommendação, cumpre-me accrescentar a e-x
pressão da minba mais viva g ra tidão, e sincero elogio a todos <'5 indiví
duos pa Ui visão de todas 83 Graduações, e de todas a3 Armas. Os Com
mandan~ea das Brigadas e· Corpos desenvolvêrão o seu bem conhecido va
lor, e zelo ; e o Brigadeiro Schwalback, muito especialmente n<> dia 23 
~m Almada quando na frente da Brigada do seu Com mando repellio a Ca
vailarta inimiga, adquirindo hum novo ti tulo ~í minha estima e a çonti
ança dos Soldados. O Coronel ltomão José Soares, sendo o primeiro que 
eo'll! o seu B atalhão-( segundo de Caçadores) recP.bêo e repellio a primeira 
earga, e depois a segunqa, apresentou-se naquella occasiào, como se po
rua esperar de hum Official tão distincto; e nada póde exceder o denodo, 
•om que o Major Jo3é de Vasconcellos Bandeira ue Lemos, pondo pé em 
~ra na frente do Batalllão do seu C ommanJo ( terceiro de Caçadores) 
animou na segunda carga a resistencia dos seus Soldados. Pelo que res
peita aos Officiaes do Estado Maior General, he do meu dever dizer a V. 
Ex.• que nelles encontrei o zelo, ac tividade, e in telligencia as mais louva
veia; devendo fazer especial menção . do Quartel .Mestr~ General o Major 
José J orge Loureiro, a quem vi desemvolver no decu rso desta Campanha 
~ maior actividade, a mais vebemente audacia, unida a extraordinarios 
t alentos, e conhecimentos M ilitares. Deos Guarde a V. Ex.• Quartel Ge
Aeral na rua do Alecrim, em 31 de J ulbo de 1833. = Illustrissimo e E:t· 
cellentissimo Senhor Agostinho José Freire. = Duque da Tercâra. 

lllustrissimo e Excellentissimo Senhor, = Tenbo a honra de remetter a 
V. Ex.• as relações inclusas dos .Com mandantes dos Corpos da Brigada 
do meu Commando, para V . Ex/ levar á presença de Sua Magestade 
Imperial o Senhor DuQuE DK BaAGANÇA, a fim de serem prcrni~dns os 
indivíduos , que tanlo se d ist inguirão na Gloriosa .Ba talha do dia 9~ 

8 t··" ' 
C, 

-' 

..... l ~'i o 


	1
	2
	3
	4
	5

