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Annexo ZZ. 

Aviso 

Dirigido ao Marechal de Campo Candido Xavier de 
Almeida e Souza. 

Sua Alteza Real o Principe Regente, tendo aca-
bado de dar uma prova irrefragavel do muito que aprecia 
o caracter honrado de V. S., e os serviços relevantes 
que tem prestado ao Estado na sua carreira militar, 
conferindo-lhe a effectividade do posto de marechal de 
campo, quer aiuda dar um novo testemunho disto mesmo 
encarregando-o do governo da villa e praça de Santos, 
pondo-o nas circumstaucias de ser um dos mais valentes 
apoios da causa, contra uma facção destruidora da união 
dos povos e da benemerita província de S. Paulo e do 
reino do Brazil. 

Em consequência manda sua Alteza Real, e confia 
que assim o executará, que V. S. com o marechal de 
campo, governador interino das armas (1), se combinem 
de maneira que por meio de suas efficases medidas se 
restabeleça a ordem, e se restitua a paz e o socego a 
essa província. 

Persuade-se Sua Alteza Real, que bastará que dessa 
villa, de commum accordo com o referido governador das 
armas, marche o corpo de artilheria sob o commando do 
major José Olinto de Carvalho, levando quanto seja pos-
sível suas peças de tres ou de calibre mais ligeiro que 
ahi se achar. 

(t) José Arouche de Toledo Rendon. — (N. da RJ 
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Mas, se circumstaneias imperiosas exigirem forças 
mais respeitáveis da marinha 011 da beira-mar, Sua Al-
teza Real deixa a combinação de V. S. e do referido 
marechal a escolha de ulteriores disposições. 

Sua Alteza Real sabe que o cadete Polycarpo (aliás 
Francisco Antonio de Oliveira) se acha injustamente preso 
em Santos, e portanto ordena que suba com o major 
Olinto. — D. G. a V. S. 

Palacio do Rio de Janeiro, 23 de Junho de 1822. 

Joaquim de Oliveira Alvares. 

Aviso 

Dirigido ao Governador interino das Armas da Pro-
vincia de S. Paulo, o Marechal José Arouche de 
Toledo Rendon. 

Em data de 11 do corrente mez havia eu escripto 
a V. Exa., mas como o coronel Martim Francisco Ri-
beiro de Andrada se justamente persuadisse que recentes 
circumstaneias, de que Sua Alteza Real não estava ao 
facto, exigissem novas providencias, fez retrogradar o 
proprio, e eis aqui o motivo porque a V. Excia. não 
se tem já dirigido as ultimas decisões de Sua Alteza 
Real. Objectos dignos da attenção do Principe Regente 
obstam por ora a que Sua Alteza Real vá em pessoa 
restituir a harmonia e o socego a essa provincia. Con-
fia, porem, Sua Alteza Real que este acontecimento se 
em parte arremedeia depositando em V. Exa. esta deli-
cada commissão. 

Quer Sua Alteza Real, dando a V. Ex. para 
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