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Sexta-feira 8
do paraguaçu, em Cabrito, em Pirajá
e em tôda ·parte afin:aJ, onde lhe. . con ..
duziu o amor à Pátria e a Líberclade.
Joana Angélica ·e Maria Quitéria sim ..
balizam a bravura da nossa ra~a,
enobrecendo o

pr~.st-fglo

da - mulhe.t

bahiana.

A tnarcha dos acont·ecimentos é
atentamente obServada -pelo Impera·
dor, qu_e a êles não fíca índíferem.e
enviando à Bahia o General Pierre
Labatut, para ~umir o comando
em chefe dos Bata1h6es Patrjóticos.
Nessa oportunidade fôra nomead'J
Comandante da a.a Brigada - batalhão do Imperador -

o Coronel

J:~a

quim de Litna e Síiva, tio daque(e
jovem

porta~bandeira

do referido na·

talhão, Luiz Alves de Lima, o bravo
mmtar, que fazendo o .seu batismo
de fogo nos campos de Pirajá, seria,
no. futuro, o nosso Marechal e Duqnc
de Caxias. o patrono do glorio.so
Exército Nacional".
E' oportuno rememorar, dentre t!.S
maiores datas em que se verificara•il
os nossos feitos éuicos - o 7 de Ja·
nelro de 1823, da h, magna n"~~·:t lta'Ja·
rica, quando fbra o~sa Ilba [I tacad.t
por 42. c9.nhoneima lusit'€1-D!l~, repe~

lidas com grandes perdas, graças à
bravura do Comandante da guarn1ç3.o
ali /sediada, Antonio de Souza lJmf~
e dos seus heróicos companheiros Oll·
v-eira. Bottas, Galvão, Correia de Morais e outros destemidos patriotas.
A esquadra do AlmiranW cócraue,
enviada do Rio de Janeiro, preswu
auxilio aos brasileiros, con.seguinc.ü
bloquear o · pórto, após o.. combate de
Itaparica, evitando novas investidas
da esquadra lusitana.
,
o Exército Llbert.ador chfgou a
contar, na fase final da campanha,
com 11.(1{1·3 hOmens, a.pr(lxilnadamente, dos .quai.s cêrca de_ 9.000 eram
ba.hianos.
No decorrer das refregas trava.~&e
em Pirajá, nos arredores da Capitul,
o mais sangrento ·encontro com &E>
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O oenerai.Labatut é poste.r10rmen- \ SalVe Ba.hia, coração e GI6ria do
te destituído do Comando em Che.fe Império e da R-epúbUca.
das nossas fôrças, que são confíadàs
Região adorável onde sOb a cúpula
a.o coronel Joaquim de Lima e Sil"Ja. infinita dos Cél.l.S, ricamente conste.Novos encontros violentos oonti- 1lados se irradiam o patriotismo e a
nuam a se verWcar em Brot~s e Rio confiança no futuro.
V-ermelho, até que, dada a violência
Salve Bahia, plena de trad!ções ..:
dcs ataqtt.es, rendem-se os Iu.:.itanos, de glórias.
aco~sados por ~rra e por mftr, abanQue os seus filhos __ olhos fitos
danando em defínitfvo a terra bra.s:i"- nos destinos da pâtrla, ........ continuem
!eira, em franca debandada para os a ser dignos dos seus antenassadQs,
seus domínios de além.mar.
conservando e enriquecendo, cada
Com a entrada triunfal do Exército dia, o pa.trimônio histót'ieo que lhes
Libertador, na Capital bahiana _ a foi legado para transmiti~lo. se-m. mâde julho de 1823 _ estava têrm.- cula, como lbes cumpre, aos seus p-0~~
2
nada a mem;)râvel peleJa e consoli- vindouros!
dada. a nossa emancipação polítit~a.. Salve Bahia heróica f
Tenho dito. CMuito bem; mui!·'
Se o grito do Ipiranga dLs.sipou ~ô- bem! Palmas.)
das as poo.sibWdades da unJão poliri·

tropas inimigas, saindo os soldauos .ca

lu.sos fragoros!lmente rech!ilssados.
Nesse encontro tem papel saliente
o bravo corneteiro LUiz .Lopes - :me.
reC€bendo ordens do comando dtl
Brigada para tocar, em dado momen.·
t(l, retita~a. dá, o toque d~ "avançar
a r:::valarJa e dego!ar'', obngando, M~
sim, aoa lusitano.s fugirem ,espavoric:los.

(Seção li)-

Juso-~rasileira;

se em S. Paulo se

I

proclamou a nossa soberania - '1a
Bahia - bateram-se peitos <!e brm1ze, em terrfvelS refregas, arn~cand-o·
se vidas e bens derramando~se o san-1
gue de heróis que firmaram para to..
do o .sempre ri nossa Indep.endênr."-t
H·o&anas à Bahia\ catedral doo ·
mais altos simbolos da perenidade do
Brasil.
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SENADO FEDERAL

ATOS DO DIRETOR GER ,
...~
O Sr. Diretor Geral, no uso de suaf.
atribmções, conC€deu 5 (cinco) tiias
de Ucença para trsüamento de saúde,
a partir do dia 11 do cor,.flnt.e a Orlando Pinto d.a Souza, Ajudante de
Porteiro, Nivel 9 •
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