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B — D O CO M M A N D A N T E DE M I L Í C I A S DE P I M D A M O N I I A N G A B A , 
1822. 

Por Ordem de Sua Alteza Real O Príncipe Regente 
Nosso Senhor estou dando providencias a reunir os Soldados 
da minha Companhia para inarxar para S. Sebastião; e como 
alguns destes Soldados Se achão em lugar, ou Cituação para 
onde Senão pode hir pelo caminho que segue desta Villa, 
por ser este muito distante, e intransitável, e maiormente 
pela necessidade que insta desta Reunião anexa; portanto 
Suplico a Vmce., que por bem do Serviço do mesmo Sobe-
rano queira deixar passar por esse Registo do seu Comando 
qualquer Inferior, ou Soldado da mesma companhia, tudo 
para.obviar demoras. 

Deos guarde a Vmce. muittos annos com saúde e feli-
cidade. Villa Real 19 de Setembro de 1822. Snr. Cadete 
Comandante, João Joze da Silva Theodoro.—Antonio Ferreira 
da Cunha, Capitão. 

Queira deixar passar também o Italiano, ou outro qual-
quer pois penção que estão no Seyo de Abaliam. 

Illmo. Snr. Cadete.—Vindo-me com ordens para remetter 
as praças que não forão para o destacamento de São Sebas-
tião a defeza da nossa Santa e Justa Cauza do Brázil fazem-me 
ver que o Capitão desta Companhia Antonio Fr." deixou 
encombido a sua boa ordem para lhe mandar prezos a Fabiano 
Leite do Prado e Joze Vr.a do Prado Soldados da mesma 
Companhia, e porque estes pes de xumbo inda não Sahiram 
apezar da sua boa diligencia de novo lhe rretifico a do Capi-
tão qne Vmc. a bem da nossa cauza Nacional os mande 
prender a todo o custo e me rremeta para esta Villa para 
sahirein a servir na ttropa da l . a Linha the que aprendão a 
Servir a Nação, pois não rrepare na confiança que tomo por-
que a mossidade assim permite não so a nossa cauza 
justa esta pereçendo por encontrar a huns maluados 
taes, como, caresse serem prezos para exemplo dos maes, e 
fico certo que Vmce. nos manda porque estou conformado do 
seu bom patriotismo. Deos Guarde a pessoa de Vmce. Villa 
de Pindamonhagaba 7 de Dezembro de 1822. Ulmo. Snr. 
Cadete João Theodoro.—Jose Francisco Guimarães, Capitão 
Mandante de Melicias. 


