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https://www.100test.com/kao_ti2020/148/2021_2022__E8_91_A1_

E8_90_84_E7_89_99_E8_c105_148551.htm Com a Independ

ência, é elaborada a “Tabela de Nova Organizaatilde.o, que

transforma o 3ordm. Batalhccedil.adores, com sede no Rio de

Janeiro. Em 1824, eclode, em Pernambuco o movimento

republicano, separatista, conhecido como a “Confederaatilde.o do

Equador”. Para combate-lo, parte do Rio de Janeiro a 3ordm.

Batalhccedil.adores. No ano seguinte, vamos encontrar o 4atilde.o,

agora de Infantaria Ligeira, participando da guerra contra a

Argentina (1824-1828), onde destacou-se de maneira marcante no

combate de Passo do Rosário, retornando para o Rio de Janeiro

somente em 1832. Novas denominaotilde.es foram sendo dadas a

esta unidade. Em decreto de 2 de agosto de 1832, passa

denominar-se 2atilde.o de Caordm. Batalhordm.

Batalhccedil.adores, com sede em Recife. Ao deflagrar-se a Guerra

da Tríplice Alianordm. Batalhccedil.ordf. Brigada de Infantaria.

Permaneceu no teatro de operaotilde.es por cinco anos,

participando de inúmeros combates onde sempre foi destaque. Na

Batalha Naval de Riachuelo, combateu como tropa embarcada.

Prosseguiu combatendo em: Potrero Obella, Tayi, Estero Bellaco,

Piquiciri Avai onde tombou seu comandante, o Tenente-Coronel

Francisco de Lima e Silva, atual Patrono do 62atilde.o de Infantaria,

de Joinvile. Assume, entatilde.o o Major Floriano Vieira Peixoto,

futuro Presidente da República. Sob este comando, o 9atilde.o



participou dos combates de Lomas Valentinas, Itá-ibaté,

Angostura, Peribebui, Campo Grande e por fim esteve presente em

Cerro Corá, onde tombou o Marechal Francisco Solano Lopes,

Presidente do Paraguai, dando fim a guerra. O 9atilde.o, retorna ao

Brasil, em 1870, tendo como destino Recife. Agora com a

denominaatilde.o de Batalhccedil.ccedil.ordm. BatalhEacute. este

9atilde.o de Infantaria que, nos idos de 1896-1897, participou

ativamente de todas operaotilde.es contra a Insurreiatilde.o de

Canudos, no sertordf. Expediatilde.o, travando encarniccedil.os, em

Uauá, em 21 de novembro de 1896. Contribuiu com a maioria do

efetivo da 2 ccedil.ocirc.nio de Brito. Eram ao todo 500 homens

armados de Camblain e Manlinchen, mais dois canhccedil.os dos

quais 800 ficaram no campo de batalha. Um mês depois, retorna o

9atilde.o de Infantaria, agora com todo o seu efetivo, sob o comando

do Coronel Tamarino, integrando a Brigada do Coronel Antordm.

Batalhccedil.ado, tomba mortalmente ferido o Coronel Moreira

Cesar, tendo o Coronel Tamarino assumido o comando das

operaotilde.es. No dia seguinte, após violento ataque dos insurretos

é ordenada a retirada. Uma massa humana investe contra o

9atilde.o e a retirada resulta em uma desastrosa debandada. O

Coronel Tamarino cai ferido. ccedil.os. Os insucessos do 9atilde.o

foram conseqüências do pouco caso que o Império tinha com

suas Forccedil.a, deixando-as sucateada, mal armadas e mal

equipadas. As reformas do início da república nccedil.ordm.

Batalhccedil.ccedil.ordm. Regimento Infantaria, os efetivos do

9atilde.o de Infantaria, da Bahía, três Companhias do 33atilde.o



de Sergipe e mais três do 35atilde.o, em Santa Catarina, sendo ano

seguinte transferido para Ponta Grossa, no Paraná. 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


