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Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, em 4. de Janâ1'o
de 1837.

ORDEM DO EXERCITO.
DECRETOS~

HEi

t,

por bem Determinar
que os Officiaes Chefes dos ~stadO$'
Maiores dos Com mandantes das Divisôcs Militares,
tenham as gratificações de commando correspondentes
ás suas Patentes,
as quaes
só lhes serão abonadas em quanto se acharem empregados em effectivo serviço. O Secretario
de Estado dos J ego cios Estrangeiros ',.
encarregado
interinamente
da Repartição
dos N egocios da Guerra o tenha assim entcndidd , e faça executar.
Paço das Necessidades em dezcseis de Dezembro
de mil oitoceutos e trinta e seis
I

=

RAINHA. = Finconde de &í da Bandeira.

Tendo consideraçâe
ao qu Me representou
o Soldado do Regimento de Infanteria
niímero dezoito , Manoel Candido
de .Moraes, o qual se acha condemn
o em pena Capital pelos crimes de'
deserção em tempo de Guerra,
morte, e roubo; e Querendo outrosim modificar a acçâo.de Justiça, practicando
cm seu favor um acto
de Clemencia:
Hei por bem Usando da faculdade que Me compete, segundo o paragrafo decimo prinieiro , artigo cento e vinte e'
tres , capitulo primeiro" titulo quarto da Constituiçâo
Politica devinte e tres de Setembro de mil oito centos e vinte e dous , Tendo
ouvido o Conselho de Ministros,
Cornrnutar-lhe
a referida pena em
a de degredo perpetuo para Bissáo, O Ministro e Secretario de Li-tado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar.
Palacio das Nccessidades , cm vinte e um de Dezembro demil oitocentos e trinta e seis.
RAI~IlA.
17if:jcond~de Sá dar

Bandeira.
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Hei por bem Ordenar' que a Intendencia Militar das Províncias
d,u .Extremadura,
e Berra. Baixa, crcada por Decr eto de vinte e
cl.nco de Junho do corrente anno , se fique denominando
de o~a em
dianta , Intendcncia
da primeira e sexta Divisões Militares,
em harI?oma com o disposto nõ Decreto de vinte e seis de Novembro ul. Imo. O S~cr.etario de Estado dos 1 ezocios da Guerra o tenha aslim 'eüten9ido ~ e.faSa- executar. Paço das 1 ecessidades , em vinte e
T
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